
Μια ολοκληρωμένη & βιώσιμη
Πολιτική για τα Νερά
Σήμερα, βιώνουμε μια παγκόσμια κρίση στη διαχείριση 
και στην προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος, καθώς 
το νερό είναι ένας ανανεώσιμος, αλλά περιορισμένος πό-
ρος, που βρίσκεται ολοένα και περισσότερο σε ανεπάρ-
κεια. Η Ελλάδα, παρόλο που είναι πλούσια σε υδατικούς 
πόρους, συχνά αντιμετωπίζει προβλήματα διαθεσιμότη-
τας και ποιότητας νερού, κυρίως λόγω των δυσμενών 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αλλά και της εντει-
νόμενης ρύπανσης του υπόγειου υδροφορέα.

Η ορθολογική διαχείριση και προστασία των υδατικών 
πόρων αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα για τη χώρα 
μας στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης πολιτικής, που 
λαμβάνει σοβαρά υπόψη, όχι μόνο τις ανθρώπινες ανά-
γκες, αλλά και τις απαιτήσεις των οικοσυστημάτων. Μιας 
πολιτικής που έχει ως βασική αρχή τη δημιουργία κινή-
τρων για την εξοικονόμηση νερού, καθώς και τη συνε-
τή διαχείριση και προστασία του, ώστε να περιορίζονται 
οι επιπτώσεις και οι κίνδυνοι στη δημόσια υγεία και τη 
βιοποικιλότητα, και να διασφαλίζεται μακροπρόθεσμα η 
διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων.

Σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά 
(2000/60/ΕΚ), ακολουθείται μια βιώσιμη πολιτική στη 
βάση μια διαφορετικής φιλοσοφίας, ενός νέου προτύ-
που που δίνει έμφαση στη διαχείριση της ζήτησης, υπο-
στηρίζει μια οικοσυστημική προσέγγιση των προβλημά-

των διαχείρισης και προσεγγίζει την προσφορά νερού 
υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής. 

Στόχος είναι η προστασία της αειφορικής χρήσης και 
της ποιότητας των υδατικών πόρων της χώρας, με την 
επίτευξη της καλής οικολογικής και χημικής κατάστασης 
των υδάτινων σωμάτων.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή της Πολιτικής για 
τους υδατικούς πόρους, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ιεράρχησε στό-
χους και προτεραιότητες, θέσπισε νέο θεσμικό πλαίσιο 
και διαμόρφωσε διακρατικές Συμφωνίες, αναβάθμισε τις 
διοικητικές δομές και ενεργοποίησε το Εθνικό Συμβούλιο 
Υδάτων και την Εθνική Επιτροπή Υδάτων.

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ έχει την ευ-
θύνη του στρατηγικού σχεδιασμού και, σε συνεργασία με 
τις Διευθύνσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
και τις Περιφέρειες, εποπτεύει τις κατάλληλες παρεμβά-
σεις για την εφαρμογή των μέτρων, ώστε να επιτευχθεί 
η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος, καθώς και η 
ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση και αξιοποίηση των 
πολύτιμων υδατικών μας πόρων. 

Αυτή είναι η βάση για μια νέα αναπτυξιακή πολιτική που 
έχει επίκεντρο τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον.
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Το ΕΠΠΕΡΑΑ υπηρετεί τον Άνθρωπο και τις 
πραγματικές του ανάγκες Δημιουργεί ένα νέο 

περιβάλλον Ζωής!

Προστατεύει το

Αλλάζει τη
υδάτινο περιβάλλον

ζωή μας

Προστατεύει το

Αλλάζει τη
υδάτινο περιβάλλον

ζωή μας

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής

www.ypeka.gr



Το ΕΠΠΕΡΑΑ 
προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον
βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας

Το ΕΠΠΕΡΑΑ 
       προστατεύει το θαλάσσιο περιβάλλον

Το ΕΠΠΕΡΑΑ διασφαλίζει την ορθολογική 
διαχείριση των υδατικών πόρων

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» - ΕΠΠΕΡΑΑ, με 
γνώμονα την Πράσινη Ανάπτυξη και επίκεντρο τον Άνθρωπο και τις πραγματικές του ανάγκες, 
χρηματοδοτεί έργα και παρεμβάσεις στη βάση μιας ολοκληρωμένης Στρατηγικής.                                  

Η προστασία της βιοποικιλότητας, η μείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης στη δημόσια 
υγεία και τα οικοσυστήματα, η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, η αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που δημιουργεί η παγκόσμια κλιματική αλλαγή και η υιοθέτηση ενός νέου 
αναπτυξιακού μοντέλου, συνιστούν κύριες συνιστώσες της Στρατηγικής του ΕΠΠΕΡΑΑ.

Θεμελιώδης προτεραιότητα της περιβαλλοντικής πολιτικής που υπηρετεί το ΕΠΠΕΡΑΑ για την 
περίοδο 2007-2013, αλλά και κορμός του πυλώνα που αφορά στην αειφόρο διαχείριση και την 
προστασία του φυσικού κεφαλαίου, είναι η αποτελεσματική προστασία και ολοκληρωμέ-
νη διαχείριση των υδατικών πόρων.

Οι Άξονες 2 & 7 «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» του ΕΠΠΕΡΑΑ, έχουν ως βασικούς στόχους: 

n	την προστασία της ποιότητας των υδάτων, καθώς και τη διασφάλιση της παροχής πόσιμου νερού - επαρκούς σε ποσό-
τητα και καλής ποιότητας - σε αστικά κέντρα, τουριστικές περιοχές της χώρας και σε περιοχές με οξυμένα προβλήματα 
λειψυδρίας, 

n	την ορθολογική και αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας, ώστε να διασφαλιστεί σε μακροχρόνια βάση 
η επαρκής διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας υδατικών πόρων για όλες τις απαραίτητες χρήσεις: άρδευση, βιομηχανική 
και οικιακή χρήση, ανάγκες υγροτοπικών οικοσυστημάτων.

Με προϋπολογισμό που υπερβαίνει το 1 δις ευρώ, χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους, σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν στην ανάπτυξη υποδομών για τον έλεγχο 
και την επάρκεια των υδατικών πόρων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας, την αναβάθμιση 
της ποιότητας ζωής, την προώθηση της ανάπτυξης, αλλά και στη βελτίωση της ελκυστικότητας των περιφερειών της χώ-
ρας, ως τόπων διαμονής και 
προσέλκυσης επενδύσεων.

Η βελτίωση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί βασική προτεραιότητα του ΕΠΠΕΡΑΑ. Η διατήρηση 
της “καλής περιβαλλοντικής κατάστασης” του θαλάσσιου περιβάλλοντος, προϋποθέτει τη λήψη κατάλληλων μέτρων στο 
πλαίσιο της εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αποτελεσματική διαχείρισή του, συμπεριλαμβανομένης 
και της παράκτιας ζώνης, σύμφωνα με την Οδηγία για τη Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ), στη βάση της οποίας 
σχεδιάζεται ενιαία πολιτική από τα κράτη-μέλη της ΕΕ. 

Στην κατεύθυνση αυτή, το ΕΠΠΕΡΑΑ επενδύει σε δράσεις που στοχεύουν στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης αξιοποίηση του οικονομικού και κοινωνικού δυναμικού 
των θαλασσών και η ανάπτυξη θαλάσσιων δραστηριοτήτων με περιβαλλοντικά βιώσιμες μεθόδους.

Οι παρεμβάσεις του ΥΠΕΚΑ για τη βελτίωση της επάρκειας και της ποιότητας των υδατικών πόρων, αφορούν στην ανίχνευ-
ση και καταγραφή των αναγκών σε νερό, την προώθηση της ορθολογικής χρήσης τους, τη συστηματική παρακολούθηση 
της κατάστασής τους και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την προστασία και αναβάθμισή τους, στο πλαίσιο μιας βιώσι-
μης και ολοκληρωμένης διαχείρισης του υδάτινου περιβάλλοντος, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές σχετικών Κοινοτικών 
Οδηγιών.

Παρακολούθηση Ποιότητας Νερών Κολύμβησης 

Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης προβλέπεται στην Οδηγία 2006/7/ΕΚ 
της ΕΕ, επαναλαμβάνεται κάθε έτος κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου - από το Μάιο έως τον 
Οκτώβρη - και  αφορά σε:

n	Ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων και δέχονται έντονες περιβαλλοντικές 
πιέσεις. 

n	Δειγματοληψίες σε 2.155 κολυμβητικά σημεία στις 13 Περιφέρειες της χώρας. 

n	Μικροβιολογικές αναλύσεις και μακροσκοπικό έλεγχο των υδάτων κολύμβησης, για την 
συστηματική ποιοτική αξιολόγηση και ταξινόμηση των υδάτων. 

n	Μηχανισμό ενημέρωσης και έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση εμφάνισης φαινομένων 
ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων διαχειριστικών μέτρων για την ασφάλεια των 
λουομένων.

Ταυτότητες Υδάτων Κολύμβησης 

Η Ταυτότητα των υδάτων κολύμβησης (bathing water profiles) περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την 
πλήρη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά, την οργάνωση, την περιβαλλοντική κατάσταση, τις 
υφιστάμενες και τις δυνητικές πιέσεις, καθώς και τα διαχειριστικά μέτρα παρακολούθησης, πρόληψης και προστασίας κάθε 
ακτής. Από το σύνολο των ακτών (2.155 σημεία) που είναι ενταγμένες στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης, πραγματοποιήθη-
κε προκαταρκτική ομαδοποίηση και προέκυψαν περίπου 1.450 Ταυτότητες, οι οποίες συνιστούν το Μητρώο Ταυτοτήτων 
Υδάτων Κολύμβησης. Το Μητρώο αποτελεί έναν εύχρηστο οδηγό για την άρτια και έγκαιρη παροχή πληροφοριών στο 
ενδιαφερόμενο κοινό, καθώς και για την επιλογή των κατάλληλων ακτών κολύμβησης, αλλά και ένα δυναμικό διαχειριστικό 
εργαλείο για τη συνεχή και έγκυρη παρακολούθηση των κολυμβητικών υδάτων και την ορθολογική λήψη μέτρων πρόλη-
ψης και αντιμετώπισης κινδύνων ρύπανσης, καθώς και προστασίας των υδάτων και των λουομένων.

Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης 
Η κατάρτιση και εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης, σε επί-
πεδο λεκάνης απορροής ποταμού, έχει ως στόχο την επίτευξη 
και διατήρηση της καλής χημικής και οικολογικής κατάστασης 
του υδάτινου περιβάλλοντος. Τα Σχέδια Διαχείρισης θα περι-
λαμβάνουν, για πρώτη φορά:
ν	 Γενική περιγραφή των χαρακτηριστικών των 14 Υδατι-

κών Διαμερισμάτων και των 45 Λεκανών Απορροής Ποτα-
μών της χώρας. Εκτίμηση και ανάλυση των ανθρωπο-
γενών πιέσεων και των επιπτώσεών τους στα ύδατα και 
οικονομική ανάλυση των χρήσεων ύδατος. 

ν	 Χάρτες του δικτύου παρακολούθησης των υδάτων και 
ταξινόμηση της ποιοτικής και ποσοτικής τους κατάστασης.

ν	 Προγράμματα Μέτρων για την προστασία, αποκατάσταση 
και αναβάθμιση των υδατικών συστημάτων.

ν	 Σχέδια για την αντιμετώπιση φαινομένων λειψυδρίας και 
ξηρασίας.

ν	 Προώθηση συνεργασιών με γειτονικές χώρες, για 
θέματα προστασίας και ολοκληρωμένης διαχείρισης των 
διασυνοριακών λεκανών απορροής ποταμών.

Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης 

Για τη συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας και ποσότητας των επιφανειακών, παράκτιων και υπόγειων υδάτων, 
συγκροτείται το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης, με καθορισμό των θέσεων μετρήσεων και των φορέων λειτουργίας του.
Με προϋπολογισμό 25 εκ. ευρώ, υποστηρίζονται δράσεις που περιλαμβάνουν:
n	Δειγματοληψίες σε πάνω από 2.000 σημεία στα επιφανειακά (ποταμοί, λίμνες, μεταβατικά και παράκτια) και 

υπόγεια ύδατα, για την καταγραφή των απαραίτητων περιβαλλοντικών πληροφοριών και την αξιολόγηση της χημικής 
και οικολογικής κατάστασης όλων των υδατικών συστημάτων.

n	Συστηματική παρακολούθηση - για πρώτη φορά στη χώρα - βιολογικών ποιοτικών παραμέτρων.
n	Καταλόγους επικίνδυνων ουσιών για τη χημική παρακολούθηση.
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Το ΕΠΠΕΡΑΑ διασφαλίζει την ποιότητα
                                    των νερών κολύμβησης

Έργα Ύδρευσης 

Με έργα προστασίας και αναβάθμισης του πόσιμου νερού, 
επιδιώκεται τόσο η επίλυση των προβλημάτων λειψυδρίας, 
όσο και η ασφάλεια και αξιοποίηση των υδατικών πόρων. Οι 
παρεμβάσεις αφορούν σε:

ν	 Κατασκευή δεξαμενών και δικτύων υδροδότησης, 
ύψους 60 εκ. ευρώ.

ν	 Εξοπλισμό για τα εργαστήρια ελέγχου.

ν	 Υπερσύγχρονα έργα ελέγχου διαρροών σε δίκτυα 
ύδρευσης δήμων για μείωση των απωλειών πόσιμου 
νερού, ύψους 75 εκ. ευρώ.

ν	 Μονάδες αφαλάτωσης και μικρά φράγματα ύδρευ-
σης στα νησιά του Αιγαίου.

ν	 Διυλιστήρια επεξεργασίας για υδροδότηση με ασφα-
λές νερό, ύψους 60 εκ. ευρώ.

ν	 Ολοκληρωμένο πρόγραμμα προστασίας του Ασω-
πού και ανάληψη δράσεων και σε άλλες περιοχές 
(όρμος Θεσσαλονίκης, Παγασητικός, Μαλιακός, Αμ-
βρακικός, ταμιευτήρες Μόρνου και Ταυρωπού, λίμνες 
Παμβώτιδας, Βεγορίτιδας και Καστοριάς, παραλιακές 
περιοχές Ηλείας).

ν	 Βελτιώνεται η επάρκεια του νερού ύδρευσης για 
448.613 κατοίκους σε όλη τη χώρα.


