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Γενικά σχόλια 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επέλεξε να αναρτήσει στην κεντρική 

ιστοσελίδα δημόσιων διαβουλεύσεων (opengov.gr) τρία (3) σχέδια νόμου1 που άπτονται 

μιας πληθώρας θεμάτων που διατρέχουν όλη την περιβαλλοντική νομοθεσία σε ασφυκτική 

προθεσμία για την υποβολή σχολίων από το ενδιαφερόμενο κοινό που υπολείπεται 

σημαντικά της προθεσμίας που τάσσει ο νόμος για το Επιτελικό Κράτος (ν. 4622/2019, 

Α΄133), και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής για την επεξεργασία των 

εξαιρετικά εκτενών αυτών νομικών κειμένων. Η επιλογή αυτή είναι συνειδητή και 

αντικατοπτρίζει, μάλιστα, την πρακτική της κυβέρνησης η οποία επιλέγει να εκκινήσει 

περισσότερες νομοπαρασκευαστικές διαδικασίες παράλληλα2, δίχως κανέναν κοινωνικό 

διάλογο, λίγες μέρες πριν προκηρυχθούν εθνικές εκλογές. 

Με το παρόν σχέδιο νόμου διευρύνονται οι αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 

(ΡΑΕ) στους τομείς των αποβλήτων και των υδάτων, δίχως όμως να παρέχεται επαρκής 

τεκμηρίωση για αυτή την επιλογή του νομοθέτη, η οποία όχι μόνο δεν απαντά στις 

υφιστάμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τομείς αυτοί, αλλά και δεν παρέχει τα 

εχέγγυα για τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού.   

Το “δικαίωμα στο νερό” αποτελεί αναγνωρισμένο θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και 

όπως έχει κρίνει το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της χώρας μας η ύδρευση και 

αποχέτευση είναι «αναγκαίες για την υγιεινή διαβίωση και, ιδίως, στην παροχή του πόσιμου 

ύδατος, φυσικού αγαθού απαραίτητου για την επιβίωση που καθίσταται σπανιότερο συν 

τω χρόνω. Αβεβαιότητα ως προς τη συνέχεια της παροχής προσιτών υπηρεσιών κοινής 

ωφελείας με αυτόν τον βαθμό αναγκαιότητας δεν συγχωρείται από το άρθρο 5 του 

Συντάγματος, ειδικότερα δε από τη διάταξη της παραγράφου 5 που [...] κατοχυρώνει το 

                                                           
1
 Πρόκειται για (1) το σχέδιο νόμου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ – ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΕ 
2018/2001 ΚΑΙ 2019/944» (προθεσμία 15 – 27.02.2023), (2) το σχέδιο νόμου με τίτλο «Μετονομασία της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, διεύρυνση του αντικειμένου της με 
αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων και ενίσχυση της υδατικής πολιτικής» 
(προθεσμία 16 – 27.02.2023), και (3) το παρόν σχέδιο νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος» (προθεσμία 24 – 28.02.2023). 
2
 Κατά τη σύνταξη του παρόντος σχολίου έχουν τεθεί εντός των τελευταίων 10 ημερών συνολικά έξι (6) σχέδια νόμου 

σε δημόσια διαβούλευση στο opengov από περισσότερα επισπεύδοντα υπουργεία με ασφυκτικές προθεσμίες προς το 
ενδιαφερόμενο κοινό. 

http://www.opengov.gr/minenv/?p=13069


 
 

 

δικαίωμα στην προστασία της υγείας, καθώς και από το άρθρο 21 παρ. 3 που ορίζει ότι το 

Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών».  

Περαιτέρω, με την πρόσφατη αναδιατύπωση της οδηγίας σχετικά με την ποιότητα του 

νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (οδηγία (ΕΕ) 2020/2184) επαναλήφθηκε η ρητή 

υποχρέωση των κρατών μελών να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί 

ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι υγιεινό και καθαρό (άρθ. 4 παρ. 1 εδ. α΄ της 

οδηγίας), και προστέθηκε ρητά η ειδική υποχρέωση αυτών να λάβουν τα αναγκαία μέτρα 

για τη βελτίωση ή διατήρηση της πρόσβασης στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης για 

όλους, ιδίως για τις ευάλωτες και τις περιθωριοποιημένες ομάδες, όπως ορίζονται από τα 

κράτη μέλη (άρθ. 16 παρ. 1 εδ. α΄ της οδηγίας). Η οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 τέθηκε σε ισχύ 

την 12η.01.2021 και η χώρα μας θα έπρεπε να την έχει μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο έως 

την 12η.01.2023. Μέχρι σήμερα δεν έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο. 

Στο πλαίσιο και της παρούσας νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι απαραίτητο να 

διασφαλισθεί η βελτίωση ή διατήρηση της πρόσβασης στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 

για όλους, ιδίως για τις ευάλωτες και τις περιθωριοποιημένες ομάδες, η οποία αποτελεί 

υποχρέωση του κράτους.  

Σχετικά με τον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, δεν μπορούμε να αναμένουμε 

ουσιαστικές αλλαγές με τις εισαγόμενες ρυθμίσεις με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου. Η 

ΡΑΕ δεν έχει τη γνώση για να ασχοληθεί με το αντικείμενο και μέχρι να την αποκτήσει θα 

χαθεί υπερβολικά πολύς χρόνος. Αλλά ακόμα και αν καταφέρει να αποκτήσει γνώση σε 

σύντομο διάστημα πώς θα καταφέρει να επιβάλει αλλαγές και κανόνες δίχως να είναι 

επαρκώς στελεχωμένη, και μάλιστα, σε ένα τοπίο που μαστίζεται από την αδιαφάνεια και 

τη διαφθορά; Η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα καταφέρει να εισπράξει το τέλος ταφής, πώς θα 

καταφέρει να επιβάλει μέσω της ΡΑΕ χρηστή διοίκηση και λογοδοσία στους 

προβληματικούς ΦΟΔΣΑ ανά την Ελλάδα; Το πρώτο μέλημα της κυβέρνησης θα έπρεπε 

να είναι η ουσιαστική λειτουργία του ΕΟΑΝ που σήμερα βρίσκεται σε καθεστώς αδράνειας 

αδυνατώντας να εκπληρώσει την αποστολή του. Με ευθύνη της κυβέρνησης ο ΕΟΑΝ 

απαξιώθηκε και τώρα στο νομοσχέδιο γίνεται λόγος για τυχόν ανάληψη μέρους του 

αρμοδιοτήτων του από τη ΡΑΕ.  

Τέλος, σε καμία περίπτωση δεν παρέχονται εχέγγυα ότι η Αρχή στο πλαίσιο των 

εισαγόμενων με το παρόν σχέδιο νόμου διευρυμένων αρμοδιοτήτων της θα θέσει ως 

προτεραιότητα τη βιώσιμη διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων, την αξιοποίηση των 

υδάτινων πόρων για ύδρευση και άρδευση και την επίτευξη των στόχων της καλής 

κατάστασης (ή καλού δυναμικού) των υδάτων και της μείωσης της παραγωγής 

αποβλήτων, έναντι της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας ή/και της παραγωγής 

ενέργειας μέσω της καύσης αποβλήτων. 

Ζητούμε την απόσυρση του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, το οποίο θέτει σε 

διακινδύνευση το δημόσιο χαρακτήρα του κοινού αγαθού του ύδατος και δεν τεκμηριώνει 

επαρκώς, ούτε και επιλύει τις μεγάλες προκλήσεις της διαχείρισης στους τομείς των 

υδάτινων πόρων και των αποβλήτων. Προς επίρρωση των παραπάνω, ακολουθεί 

ειδικότερος σχολιασμός επί των άρθρων του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.   

 

 

 



 
 

 

ΜΕΡΟΣ Α’ Εισαγωγικές διατάξεις 

Άρθρο 1 Σκοπός 

(α) Η προσθήκη των τομέων των αποβλήτων και των υδάτων στις αρμοδιότητες της ΡΑΕ 

έρχεται ως εκπλήρωση της εξής υποχρέωσης που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: “Άξονας 1.4 Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα 

στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας: Οι μεταρρυθμίσεις και οι 

επενδύσεις του Άξονα στοχεύουν στη βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης, στην προώθηση 

της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, στην εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας και 

στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Η μεταρρύθμιση «Ίδρυση νέας ρυθμιστικής 

αρχής για τα ύδατα και τα λύματα» συνδέεται με τις επενδύσεις «Επεξεργασία και 

καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός 

εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις» και «Έργα παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου 

νερού». Η εθνική ρυθμιστική αρχή για τα ύδατα που θα συσταθεί με τη συγκεκριμένη 

μεταρρύθμιση θα είναι υπεύθυνη για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. 

Μέσω της αρχής θα αναθεωρηθούν αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση των λυμάτων και 

των υδάτων, θα ληφθούν αποφάσεις για καλύτερη λειτουργία της υποδομής και θα 

προωθηθούν νέες πρωτοβουλίες για την εξοικονόμηση νερού.”3 

Επιπλέον, αναφέρεται η εν λόγω υποχρέωση στα εξής σημεία: 

○ Μεταρρύθμιση 2: Η σύσταση νέας ρυθμιστικής αρχής για τα ύδατα και τα 

λύματα αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των συστάσεων 2:2019 και 3:2020 

εστιάζοντας στην κυκλική οικονομία και την κατανάλωση νερού. 

○ 40% συμβολή στον κλιματικό στόχο. 

Η επιλογή της ένταξης των τομέων των αποβλήτων και των υδάτων στις αρμοδιότητες της 

Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας φαίνεται να γίνεται καθαρά για λόγους επιτάχυνσης της 

διαδικασίας για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν με το ΕΣΑΑ, χωρίς να 

έχει προηγηθεί εκτίμηση των επιπτώσεων μιας τέτοιας επιλογής (σχετικά με την επάρκεια 

στελέχωσης των υπηρεσιών της ΡΑΕ, τεχνογνωσία των μελών, και εν γένει δυνατότητα 

υποστήριξης του μεγάλου όγκου δουλειάς και της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων και 

υποχρεώσεων που αυτή συνεπάγεται). 

(β) Το «δικαίωμα στο νερό» 

Σύμφωνα με τις εισαγωγικές παρατηρήσεις της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα (οδηγία 

2000/60/ΕΚ), «[η] ύδρευση συνιστά υπηρεσία κοινής ωφέλειας», παράλληλα η 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης διακήρυξε ότι «η πρόσβαση 

στο νερό πρέπει να αναγνωρισθεί ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, δεδομένου ότι το 

νερό είναι απαραίτητο για τη ζωή στη γη και αποτελεί αγαθό που ανήκει σε ολόκληρη την 

ανθρωπότητα»4. 

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Ψήφισμα της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με 

τη συνέχεια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Δικαίωμα στο νερό» (Right2Water), 

«καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τη σημασία του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό 

και την αποχέτευση, καθώς και να αναγνωρίσει ότι το νερό αποτελεί δημόσιο αγαθό και 

θεμελιώδη αξία για όλους τους πολίτες της ΕΕ, και όχι εμπόρευμα· (...) επικροτεί το 

γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη χρησιμοποιούνται «τράπεζες υδάτων» ή ελάχιστες 

                                                           
3 “Next Generation EU”, Ελλάδα 2.0, ΕΣΑΑ, σελ. 85. 
4
 https://rm.coe.int/1680504d85  

https://greece20.gov.gr/wp-content/uploads/2021/07/NRRP_Greece_2_0_Greek_280721.pdf
https://rm.coe.int/1680504d85


 
 

 

ποσοστώσεις νερού, σε μια προσπάθεια να βοηθηθούν οι πλέον ευάλωτοι πολίτες με το 

κόστος των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, ώστε να υπάρχει εγγύηση για το νερό ως 

απαράγραπτη συνιστώσα των θεμελιωδών δικαιωμάτων», ζητώντας «από τα κράτη μέλη 

να διασφαλίσουν την εφαρμογή ενός δίκαιου, ίσου, διαφανούς και επαρκούς τιμολογίου 

που θα εξασφαλίζει την πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας ανεξάρτητα από τους 

πόρους των πολιτών»5. 

Επιπλέον, Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. (2010) ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο 

ανακηρύσσονται, η πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό και η δυνατότητα πρόσβασης σε 

στοιχειώδη υγιεινή, σαν «θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα».6  

Εξάλλου, κατά πάγια νομολογία του ΣτΕ,7 «[η] παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και 

αποχέτευσης στον πληθυσμό [...] δεν συνιστά δραστηριότητα αναπόσπαστη από τον 

πυρήνα της κρατικής εξουσίας και δύναται να ανατίθεται σε δημόσια επιχείρηση υπό 

μορφή ανώνυμης εταιρείας [...] η οποία παρέχει υπηρεσίες κοινής ωφέλειας απολύτως 

ζωτικής σημασίας. Είναι συνταγματικώς επιβεβλημένος ο έλεγχος [...] από το Ελληνικό 

Δημόσιο, όχι απλώς με την άσκηση εποπτείας επ` αυτής, αλλά και δια του μετοχικού της 

κεφαλαίου.» Η ύδρευση και αποχέτευση, σύμφωνα με την κρίση του ΣτΕ, είναι «αναγκαίες 

για την υγιεινή διαβίωση και, ιδίως, στην παροχή του πόσιμου ύδατος, φυσικού αγαθού 

απαραίτητου για την επιβίωση που καθίσταται σπανιότερο συν τω χρόνω. Αβεβαιότητα ως 

προς τη συνέχεια της παροχής προσιτών υπηρεσιών κοινής ωφελείας με αυτόν τον βαθμό 

αναγκαιότητας δεν συγχωρείται από το άρθρο 5 του Συντάγματος, ειδικότερα δε από τη 

διάταξη της παραγράφου 5 που προσετέθη με το από 6.4.2001 Ψήφισμα της Ζ΄ 

Αναθεωρητικής Βουλής και κατοχυρώνει το δικαίωμα στην προστασία της υγείας, καθώς 

και από το άρθρο 21 παρ. 3 που ορίζει ότι το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών». 

Ιδίως σε σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας για το πόσιμο νερό, όπως σημειώθηκε στην 

έκθεση της Επιτροπής για την επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας της ΕΕ από τη χώρα μας (2017), “η Ελλάδα επιτυγχάνει πολύ υψηλά ποσοστά 

συμμόρφωσης της τάξης του 99-100 % όσον αφορά τις μικροβιολογικές, χημικές και 

ενδεικτικές παραμέτρους που ορίζονται στην οδηγία για το πόσιμο νερό”. Στην τελευταία 

όμως σχετική έκθεση, η Κομισιόν αναφέρει πως από την πλευρά της Ελλάδας “δεν υπάρχει 

διαθέσιμη νέα αξιολόγηση της ποιότητας του πόσιμου νερού μετά την ΕΕΠΠ του 2019”. 

Θα πρέπει ο αρμόδιος υπουργός να εξηγήσει σε τι οφείλεται αυτή η έλλειψη δημόσια 

διαθέσιμων δεδομένων, που μόνο ως απαξίωση της ανάγκης για καλή εφαρμογή του 

δικαίου της ΕΕ για την καλή ποιότητα του πόσιμου νερού μπορεί να εκληφθεί. 

Τα ανωτέρω εξαίρουν τη σημασία του νερού για τη διαβίωση του ανθρώπου και τη 

διασφάλιση λειτουργίας προσιτών υπηρεσιών ύδρευσης, κάτι που εξακολουθεί να 

αποσιωπά η ελληνική νομοθεσία.  

 

 

 

                                                           
5
 Κείμενα που εγκρίθηκαν - Συνέχεια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Δικαίωμα στο νερό» (Right2Water) - 

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015  
6
 UN General Assembly (03.08.2010). Resolution adopted by the General Assembly on 28 July 2010 (64/292). The 

human right to water and sanitation. Ανακτήθηκε από: https://bit.ly/3KEUfWD  
7
 ΣτΕ Ολομ. 1906/2014, ΣτΕ Ολομ. 190/2022, ΣτΕ Ολομ. 191/2022. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0294_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0294_EL.html
https://bit.ly/3KEUfWD


 
 

 

Άρθρο 2 Αντικείμενο 

Σύμφωνα με τη συνοδευτική προκαταρκτική Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης8 «Το σημερινό 

καθεστώς παροχής και διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος και των αστικών αποβλήτων 

παρουσιάζει εγγενείς και λειτουργικές αδυναμίες, οφειλόμενες σε πλήθος παραγόντων, 

όπως ο μεγάλος αριθμός και οι ανισοβαρείς δυνατότητες των παρόχων, η ελλιπής 

εποπτεία αυτών, η ανεπαρκής λογοδοσία, καθώς και η αποσπασματική εικόνα της 

ποιότητας του πόσιμου νερού και των απωλειών των δικτύων. Ειδικότερα, υφίσταται 

μεγάλος κατακερματισμός των υπηρεσιών ύδατος σε πολλούς παρόχους, αρκετοί εκ των 

οποίων αδυνατούν να παρακολουθήσουν συστηματικά την ποιότητα του πόσιμου νερού, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, ενώ συχνά η 

λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων δεν είναι επαρκής λόγω μη 

συντήρησης, ατυχούς σχεδιασμού («υπερδιαστασιολόγησης») και ελλιπούς στελέχωσης. 

Επίσης, παρατηρούνται μεγάλα ποσοστά μη μετρήσιμων απωλειών από τα δίκτυα 

ύδρευσης και πολύ συχνές βλάβες, γεγονός που επιβαρύνει το κόστος του πόσιμου νερού. 

Η δε εφαρμογή των κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης δεν είναι ενιαία, ενώ δεν 

προβλέπονται κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτούς. Αντιστοίχως, λόγω 

της έλλειψης σφαιρικής εικόνας της υφιστάμενης κατάστασης, υπάρχει αδυναμία 

προτεραιοποίησης των απαιτούμενων έργων από πλευράς κεντρικής διοίκησης».  

Μπορεί τα προβλήματα αυτά είναι πραγματικά, δεν παρέχονται όμως επαρκή στοιχεία για 

την τεκμηρίωση των διαπιστώσεων αυτών, ούτε καθίσταται σαφές πώς πρόκειται αυτά να 

επιλυθούν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, οι οποίες δεν εισάγουν ένα σαφές και συνεκτικό 

σύστημα διακυβέρνησης των υδάτινων πόρων.  

Επιπλέον, δεν καθίσταται σαφές στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου πώς θα διασφαλισθεί ότι 

η Αρχή στο πλαίσιο των εισαγόμενων με το παρόν διευρυμένων αρμοδιοτήτων της θα 

προτεραιοποιεί τη βιώσιμη διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων, την αξιοποίηση των 

υδάτινων πόρων για ύδρευση και άρδευση και την επίτευξη των στόχων της καλής 

κατάστασης (ή καλού δυναμικού) των υδάτων και της μείωσης της παραγωγής 

αποβλήτων, έναντι της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας ή/και παραγωγής ενέργειας 

μέσω της καύσης αποβλήτων. 

 

ΜΕΡΟΣ Β’  

Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, 

Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί 

των υπηρεσιών ύδατος και διαχείρισης αστικών αποβλήτων 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

Μετονομασία, οργάνωση και λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, 

Ενέργειας και Υδάτων 

 

                                                           
8
 Ανακτήθηκε την 22.02.2023 από: http://www.opengov.gr/minenv/wp-content/uploads/downloads/2023/02/02.-

%CE%91%CF%83%CF%85%CF%81.pdf  

http://www.opengov.gr/minenv/wp-content/uploads/downloads/2023/02/02.-%CE%91%CF%83%CF%85%CF%81.pdf
http://www.opengov.gr/minenv/wp-content/uploads/downloads/2023/02/02.-%CE%91%CF%83%CF%85%CF%81.pdf


 
 

 

Άρθρο 7 Αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων 

– Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 4 ν. 4001/2011 

Η οδηγία 2009/72/ΕΚ έχει καταργηθεί και αντικατασταθεί με την οδηγία 2019/944/ΕΕ. 

Με το άρθρο 7 του σχεδίου νόμου εισάγεται η πρόβλεψη ότι “[...] ο έλεγχος, η ρύθμιση και 

η εποπτεία θεμάτων σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ύδατος και διαχείρισης αστικών 

αποβλήτων, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, ασκούνται από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων [...]”. Το 

νέο σύστημα διακυβέρνησης που εισάγεται με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου στους τομείς 

ύδατος και αποβλήτων δεν αποσαφηνίζει τη διάκριση των αρμοδιοτήτων και δεν παρέχει 

εχέγγυα για τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών ύδρευσης και 

αποχέτευσης, ούτε και για την άσκηση αποτελεσματικών ελέγχων.  

 

Άρθρο 12 Αναδιοργάνωση παρόχων υπηρεσιών ύδατος – Προσθήκη άρθρου 12Β 

στον ν. 4001/2011 

Με την περίπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου ορίζονται οι “πάροχοι 

υπηρεσιών ύδατος”. Καθότι η παροχή υπηρεσιών ύδατος (όπως αυτές ορίζονται στην 

οδηγία 2000/60/ΕΚ και το ν. 3199/2003) αφορά σε περισσότερους φορείς, προτείνεται για 

λόγους διαφάνειας η δημιουργία ενός μητρώου των παρόχων για την συγκεντρωτική 

απεικόνιση και την καλύτερη παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων αυτών με 

την κείμενη νομοθεσία.   

 

Άρθρο 15 Συλλογή στοιχείων – Τροποποίηση άρθρου 27 ν. 4001/2011 

Οι μνημονευόμενες στο άρθρο 15 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου πληροφορίες θα 

πρέπει να είναι και δημόσια διαθέσιμες, όπως και οι πληροφορίες που περιέχονται στο 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 17 τη οδηγίας (ΕΕ) 

2020/2184 “τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι διατίθενται επαρκείς, επικαιροποιημένες 

πληροφορίες για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σύμφωνα με το παράρτημα IV”. 

 

Άρθρο 18 Κυρώσεις – Προσθήκη παρ. 8 έως 11 στο άρθρο 36 του ν. 4001/2011 

(α) Οι παραβιάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 αφορούν αποκλειστικά μη εμπρόθεσμη 

υποβολή στοιχείων και λογιστικά θέματα (μη απόδοση τελών, εσφαλμένη εφαρμογή 

κανόνων κοστολόγησης). Χωρίς να υποτιμάται η σημασία τους, δεν αφορούν  τα 

ουσιαστικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα. Πιο συγκεκριμένα, δεν αφορούν: (i) τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις της διαχείρισης αποβλήτων και των υπηρεσιών ύδατος και (ii) 

τα ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, που μπορεί να ανακύψουν από την άνιση πρόσβαση 

ή την ανεπαρκή ποιότητα των σημαντικών αυτών κοινωφελών υπηρεσιών. Tα στοιχεία των 

Παραρτημάτων Ι και ΙΙ, καθώς και τα  στοιχεία των Παραρτημάτων IV και V της ΚΥΑ 

ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/1846/29.9.2021 (Β’ 4541) δεν αγγίζουν τα θέματα αυτά (π.χ., την 

ποιότητα του πόσιμου νερού, την επάρκεια των ζωνών προστασίας, τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις των εγκαταστάσεων αποχέτευσης - ΕΕΛ, κοκ.). Συνεπώς, εξακολουθεί να 

υπάρχει ένα γιγαντιαίο νομοθετικό κενό στα θέματα αυτά.  

 

(β) Οι υποχρεώσεις που αφορά το άρθρο είναι υποχρεώσεις αυτο-καταγραφής (self-

reporting) στοιχείων από εποπτευόμενους φορείς. Για τον λόγο αυτό, δημιουργούνται 



 
 

 

ορισμένες εύλογες απορίες. Η πρώτη είναι αν η ΡΑΑΕΥ οφείλει να επαληθεύσει την 

ακρίβεια των αναφορών, και, σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, αν έχει τους πόρους 

και με βάση ποιες μεθοδολογίες. (Η διάταξη δεν απαγορεύει ευκρινώς την υποβολή 

ανακριβών στοιχείων, και μολονότι αυτό μπορεί να θεωρηθεί ερμηνευτικά ότι υπονοείται, 

θα ήταν καλύτερο να διευκρινιστεί χωρίς αμφιβολίες). Η δεύτερη είναι η προφανής 

σύγκρουση συμφερόντων που δημιουργείται από ορισμένα στοιχεία: πώς είναι δυνατόν, 

για παράδειγμα, ένας φορέας διαχείρισης αποβλήτων (που μπορεί να είναι ιδιωτικός), να 

πρέπει να υποβάλλει στοιχεία για τον “αριθμό παραπόνων ή καταγγελιών για 

περιβαλλοντικές οχλήσεις ανά έτος” ή τον “βαθμό συμμόρφωσης επί καταγεγραμμένων 

περιβαλλοντικών παραβάσεων από ελεγκτές περιβάλλοντος”; Το τελευταίο “στοιχείο” 

παραγνωρίζει επίσης την έλλειψη, αν όχι την κατάρρευση των μηχανισμών 

περιβαλλοντικών ελέγχων τα τελευταία χρόνια. Τέλος, ξενίζουν προφανείς ελλείψεις - η 

ποιότητα του πόσιμου νερού, για παράδειγμα, είναι ο κρισιμότερος δείκτης για την 

αξιολόγηση μιας υπηρεσίας ύδρευσης, και απουσιάζει από το Παράρτημα ΙΙ.  

 

(γ) Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ. 

138.13/2018 τιτλοφορείται “Σύσταση Τραπεζικού λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην 

Τράπεζα της Ελλάδος για τα έσοδα από περιβαλλοντικά τέλη υδάτων” 

(ΑΔΑ:ΨΘ7Φ46Ψ844-ΛΗ1), και αφορά ένα ταμειακό, διαχειριστικό θέμα του Πράσινου 

Ταμείου. Υπό διαφορετικές συνθήκες, αυτή που θα έπρεπε να αναφερθεί είναι η ΚΥΑ 

135275/2017 “Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών 

ύδατος-Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις 

διάφορες χρήσεις του” (ΦΕΚ Β’ 1751), αλλά έχει προσφάτως ακυρωθεί από το ΣΤΕ (ΣΤΕ 

Δ’ τμ. 2519/2022). Η διοίκηση οφείλει να συμμορφωθεί με την ακυρωτική απόφαση, και να 

εκδώσει μία σύννομη ΚΥΑ για τους κανόνες τιμολόγησης. Η αξιοποίηση από το νομοσχέδιο 

άσχετων κειμένων προκειμένου να μην εφαρμοστεί μία ακυρωτική απόφαση είναι μία 

πρακτική ιδιαίτερα κακής νομοθέτησης, που πρέπει να αποδοκιμαστεί.  

 

Άρθρο 19 Διαιτησία – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 37 ν. 4001/2011 

Στο άρθρο 19 του σχεδίου νόμου, προβλέπεται η οργάνωση μόνιμης Διαιτησίας, στην 

οποία υπάγονται προς επίλυση, μεταξύ άλλων, οι διαφορές μεταξύ των 

πελατών/καταναλωτών και των παρόχων υπηρεσιών ύδατος, καθώς και μεταξύ παρόχων 

(στ. ε). 

Η εν λόγω διάταξη αντιβαίνει στις επιταγές για πρόσβαση για δικαιοσύνη, όπως αυτή 

κατοχυρώνεται στη Σύμβαση του Άαρχους, ενώ σύμφωνα με δελτίο πολιτικής των 

Ηνωμένων Εθνών (UN Water)9:  

«States must ensure that effective remedies are in place for alleged violations of all 

economic, social and cultural rights, and the principles of non-discrimination and equality, 

at the local, national, regional and international levels. 

Both judicial and quasi-judicial mechanisms must be available. 

States are obliged to set up a legal and institutional framework that secures access to 

justice without discrimination, including violations by non-State actors». 

Επιπρόσθετα, η οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 επανέλαβε ότι “Η αποτελεσματικότητα της 

παρούσας οδηγίας και ο σκοπός της, δηλαδή η προστασία της ανθρώπινης υγείας στο 

                                                           
9 Eliminating discrimination and inequalities in access to water and sanitation  

https://www.unwater.org/sites/default/files/app/uploads/2018/08/UN-Water_Policy_Brief_Anti-Discrimination_.pdf


 
 

 

πλαίσιο της πολιτικής περιβάλλοντος της Ένωσης, απαιτεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

ή, κατά περίπτωση, οι νομίμως συσταθείσες οργανώσεις τους, να έχουν τη δυνατότητα να 

στηρίζονται σε αυτήν ενώπιον των δικαστηρίων και τα εθνικά δικαστήρια να μπορούν να 

λαμβάνουν υπόψη την παρούσα οδηγία ως στοιχείο του ενωσιακού δικαίου, προκειμένου, 

μεταξύ άλλων, να εξετάζουν αποφάσεις εθνικών αρχών κατά περίπτωση” (προοίμιο 47). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’  

Τελικές διατάξεις 

 

Άρθρο 23 Μεταβατικές διατάξεις  

Η παρ. 7 του άρθ. 23 του σχεδίου νόμου προβλέπει ότι “Έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, 

το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αξιολογεί τη σκοπιμότητα επέκτασης της 

αρμοδιότητας της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. σε θέματα εποπτείας των συστημάτων εναλλακτικής 

διαχείρισης και απορρόφησης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης”. 

Δεν μπορούμε να αναμένουμε ουσιαστικές αλλαγές στη διαχείριση των αποβλήτων. Η ΡΑΕ 

δεν έχει τη γνώση για να ασχοληθεί με το αντικείμενο και μέχρι να την αποκτήσει θα χαθεί 

υπερβολικά πολύς χρόνος. Αλλά ακόμα και αν καταφέρει να αποκτήσει γνώση σε σύντομο 

διάστημα πώς θα καταφέρει να επιβάλει αλλαγές και κανόνες σε ένα τοπίο που μαστίζεται 

από την αδιαφάνεια και τη διαφθορά; Η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα καταφέρει να εισπράξει 

το τέλος ταφής, πώς θα καταφέρει να επιβάλει μέσω της ΡΑΕ χρήστη διοίκηση και 

λογοδοσία στους προβληματικούς ΦΟΔΣΑ ανά την Ελλάδα; Το πρώτο μέλημα της 

κυβέρνησης θα έπρεπε να είναι η ουσιαστική λειτουργία του ΕΟΑΝ που σήμερα βρίσκεται 

σε καθεστώς αδράνειας αδυνατώντας να εκπληρώσει την αποστολή του. Με ευθύνη της 

κυβέρνησης ο ΕΟΑΝ απαξιώθηκε και τώρα στο νομοσχέδιο γίνεται λόγος για τυχόν 

ανάληψη μέρους του αρμοδιοτήτων του από τη ΡΑΕ.  

 

ΜΕΡΟΣ Γ’ 

Συμπληρωματικές διατάξεις για την ενίσχυση της υδατικής πολιτικής 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

Όργανα άσκησης υδατικής πολιτικής 

Άρθρο 30 Συμβούλιο Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Αντικατάσταση άρθρου 

6 ν. 3199/2003 

Τα Συμβούλια Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αποτελούν καλά παραδείγματα 

οργάνων κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης για θέματα προστασίας και διαχείρισης 

του ζωτικού υδάτινου πόρου, ωστόσο, στην πράξη δεν είναι εύκολη η συγκρότησή τους σε 

σώμα. Δεν φαίνεται, όμως, να επιλύει το ζήτημα αυτό η εισαγόμενη ρύθμιση.  

Επιπρόσθετα, δεν είναι σαφές γιατί αφαιρέθηκε η γνωμοδοτική αρμοδιότητα των 

Συμβουλίων Υδάτων επί των προσχεδίων ΣΔΛΑΠ πριν από την έγκρισή τους, ούτε και η 

αρμοδιότητα εκπόνησης της διαβούλευσης. Προτείνεται η διατήρηση των ρυθμίσεων 

αυτών που προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 του άρθ. 6 του ν. 3199/2003, όπως ισχύει. 

 



 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’  

Οργάνωση υλοποίησης 

 

Άρθρο 31 Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα – Προσθήκη άρθρου 6Α στον ν. 3199/2003 

Παρόμοια, και εξίσου άστοχη με την “Εθνική Χωρική Στρατηγική” (άρθ. 3 ν. 4447/2016),  η 

“Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα”  είναι ένα απολύτως ανούσιο κείμενο, που περιπλέκει 

και αποδυναμώνει την διαχείριση των υδάτων. Ειδικότερα: 

(α) Η “καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, όσον αφορά την ποσοτική και ποιοτική 

κατάσταση των υδάτων, αποτυπωμένων σε κατάλληλους χάρτες” [σημείο Α] γίνεται, και 

μάλιστα με πιο πλήρη τρόπο, και κατ’ απαίτηση του ενωσιακού δικαίου, από τα Σχέδια 

Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) [Παράρτημα VII, μέρος Α, οδηγίας 

2000/60/ΕΚ]. Μάλιστα, για την (μάλλον απίθανη) περίπτωση που η Εθνική Στρατηγική για 

τα Ύδατα εκπονηθεί εγκαίρως, η χρονική κλίμακα της καταγραφής είναι η ίδια ακριβώς με 

τα ΣΔΛΑΠ (6 έτη, άρθ. 13 παρ. 7 οδηγίας 2000/60/ΕΚ). Πρόκειται για ακραία περίπτωση 

πολυνομίας, και γραφειοκρατικής επανάληψης των ίδιων ακριβώς εργασιών.   

(β) Η “συνοπτική αξιολόγηση των πολιτικών διαχείρισης των υδάτων και της εφαρμογής 

της εθνικής νομοθεσίας για επιμέρους θέματα που σχετίζονται με τα ΣΔΛΑΠ, 

συμπεριλαμβανομένων των υδρογεωτρήσεων και της προόδου εφαρμογής των 

Προγραμμάτων Μέτρων του άρθρου 8 (βασικών και συμπληρωματικών) για την 

προστασία και αποκατάσταση των υδατικών πόρων” [σημείο γ] είναι εργασία που 

σχετίζεται με την αναθεώρηση των ΣΔΛΑΠ [Παράρτημα VII, μέρος Β, οδηγίας 

2000/60/ΕΚ].Το ίδιο ακριβώς μπορεί να ειπωθεί για την “αξιολόγηση του Εθνικού Δικτύου 

Παρακολούθησης της κατάστασης των επιφανειακών(ποτάμιων, λιμναίων, μεταβατικών 

και παράκτιων) και υπόγειων υδάτων” [σημείο (η)] και την “κατανομή αρμοδιοτήτων των 

εμπλεκόμενων φορέων και προτάσεις βελτίωσης του συντονισμού και της συνεργασίας” 

[σημείο (ια)].  

Οι λόγοι για τους οποίους επιδιώκεται η δημιουργία ενός εγγράφου που θα υποκαταστήσει 

το βασικό εργαλείο των ΣΔΛΑΠ (και μάλιστα με αντιεπιστημονικό και “κουτσουρεμένο” 

τρόπο) δεν είναι σαφείς. Στην καλύτερη περίπτωση, πρόκειται για πολυνομία και 

επανάληψη διατάξεων. Στην χειρότερη, πρόκειται για παραβίαση του ενωσιακού δικαίου. 

Σε κάθε περίπτωση, η ΡΑΑΕΥ μπορεί να αντλήσει όλα τα παραπάνω στοιχεία από τα 

ΣΔΛΑΠ.   

(γ) Μία ελάχιστη απαίτηση για τους συντάκτες του νομοσχεδίου θα ήταν η μελέτη της 

ισχύουσας, και μάλιστα της ενωσιακής, νομοθεσίας για τα ύδατα. Πραγματικά 

δυσκολεύεται ο αναγνώστης να κατανοήσει σε τί αποσκοπούν οι “κατευθύνσεις πολιτικής 

για τη διασφάλιση της ισορροπίας ανάμεσα στην άντληση νερού από τους υδροφόρους 

ορίζοντες και τον εμπλουτισμό τους, καθώς και τον μετριασμό των επιπτώσεων από 

ξηρασίες”. Σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ, “τα κράτη μέλη προστατεύουν, 

αναβαθμίζουν και αποκαθιστούν όλα τα συστήματα των υπόγειων υδάτων, διασφαλίζουν 

ισορροπία μεταξύ της άντλησης και της ανατροφοδότησης των υπόγειων υδάτων, με στόχο 

την επίτευξη καλής κατάστασης των υπόγειων υδάτων το αργότερο δεκαπέντε έτη από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας” (άρθ. 4 παρ. 1 β) ii) οδηγίας 

2000/60/ΕΚ) - δηλαδή μέχρι το 2015. Για τα υπόγεια ύδατα, υπάρχει νομικό πλαίσιο (πρβλ. 

Οδηγία 2006/118/ΕΚ όπως ισχύει, και αντίστοιχες εθνικές διατάξεις). Ομοίως, ο 

μετριασμός των επιπτώσεων από ξηρασίες αποτελεί βασικό σκοπό της οδηγίας για το νερό 



 
 

 

(βλ. άρθ. 1). Σε τί ακριβώς θα συμβάλει η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα, την στιγμή που 

η χώρα παραβιάζει τις υποχρεώσεις αυτές;  

(δ) H συλλογή συγκεντρωτικών στοιχείων “απ’ όλα τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών 

Απορροής Ποταμών (Σ.Δ.Λ.Α.Π.), συμπεριλαμβανομένων των κύριων προβλημάτων και 

πιέσεων” [σημείο β] είναι μία απλή εργασία γραφείου. Τα ΣΔΛΑΠ, μαζί με τα υποστηρικτικά 

τους στοιχεία δημοσιεύονται - τόσο σε ΦΕΚ, όσο και σε ειδικό ιστοχώρο. Δεν χρειάζεται να 

εκπονηθεί μία βαρύγδουπη “Εθνική Πολιτική για τα Ύδατα” για να αναληφθούν  οι εργασίες 

αυτές.  

(ε) Δεν χρειάζονται “κατευθύνσεις πολιτικής για τον μετριασμό των επιπτώσεων από 

πλημμύρες” [σημείο (ε)] και “συνοπτική αξιολόγηση της προόδου εφαρμογής της υπό 

στοιχεία 31822/1542/Ε103/20.10.2010 κοινής απόφασης” [σημείο (στ)]. Χρειάζεται 

αυστηρή εφαρμογή του ήδη ισχύοντος, δεσμευτικού, κανονιστικού νομικού πλαισίου, που 

μεριμνά για τα θέματα αυτά με μεγάλη ακρίβεια. Η ΡΑΑΕΥ, ή οποιαδήποτε άλλος, μπορεί 

να βρει τα απαραίτητα στοιχεία στο πλαίσιο αυτό, και στην υποστηρικτική εργασία που έχει 

οδηγήσει στη σύνταξη των αντίστοιχων Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, που 

είναι αναρτημένα από το ΥΠΕΝ (και ήδη βρίσκονται σε αναθεώρηση). Η πολιτεία, αν 

πραγματικά ανησυχεί (όπως θα έπρεπε) για τις συνέπειες των πλημμυρών, θα έπρεπε 

αυτό το πλαίσιο να ενισχύσει και να εφαρμόσει, και όχι να το αποδυναμώνει με πρόσθετες 

“κατευθύνσεις” και “αξιολογήσεις”.  

(στ) Η “αξιολόγηση της πολιτικής για τη βιώσιμη διαχείριση του ύδατος με βάση τις ετήσιες 

εκθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 12Α του ν. 4001/2011 (Α’ 179) για τις υπηρεσίες ύδατος, 

το πόσιμο νερό και το νερό άρδευσης” [σημείο (ζ)] (μία περιττολογία, καθώς η ύδρευση και 

η άρδευση αποτελούν υπηρεσίες ύδατος, βλ. άρθ. 2 σημείο 38 οδηγίας 2000/60/ΕΚ) είναι 

αντιεπιστημονική, για τον λόγο ότι η βιώσιμη διαχείριση του ύδατος δεν μπορεί να εκτιμηθεί 

μόνο μέσα από το πρίσμα των υπηρεσιών ύδατος. Πέρα από τις υπηρεσίες ύδατος, 

υπάρχει η πολύ ευρύτερη έννοια των “χρήσεων ύδατος” (άρθ. 2 σημείο 39 οδηγίας 

2000/60/ΕΚ), και διάχυτη στην ισχύουσα νομοθεσία είναι και η έννοια των περιβαλλοντικών 

στόχων που πρέπει να εξυπηρετεί η διαχείριση του ύδατος (άρθ. 2 σημείο 34 και άρθ. 4 

οδηγίας 2000/60/ΕΚ). Όλα τα παραπάνω πρέπει να συνεκτιμηθούν, και δεν αρκούν οι 

ετήσιες εκθέσεις για την ύδρευση και την άρδευση.  

Η προτεινόμενη διάταξη δεν διευκρινίζει αν η “Εθνική Πολιτική για τα Ύδατα” είναι νομικά 

δεσμευτική ή όχι. Εφόσον συμβαίνει το πρώτο, ανακύπτει σοβαρό πρόβλημα 

συμβατότητας με το ενωσιακό δίκαιο. Σε αντίθεση με όσα απαιτεί η οδηγία πλαίσιο για τα 

ύδατα, η “Εθνική Πολιτική για τα Ύδατα” αγνοεί παντελώς τις λεκάνες απορροής ποταμών, 

και επιβάλλει ομοιόμορφες λύσεις για όλη την χώρα, ανεξάρτητα από οικονομικές, 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες (παραβιάζοντας, έτσι, το άρθρο 3 της οδηγίας 

πλαίσιο για τα ύδατα). Επίσης σε αντίθεση με την ίδια οδηγία δεν βασίζεται σε μία 

επιστημονική αλληλουχία ενεργειών, που περιλαμβάνει καταγραφή των πιέσεων, 

παρακολούθηση, αξιολόγηση της κατάστασης και πρόγραμμα μέτρων (πρβλ. άρθ. 5, 8, 

11, 13-15, Παραρτήματα V-VII της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα). Αντιθέτως, φιλοδοξεί να 

παράσχει τις “γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείριση των υδάτων και τα κατάλληλα μέτρα” 

(τα οποία στην συνέχεια “θα εξειδικευτούν” από τα ΣΔΛΑΠ) με “ουρανοκατέβατο” τρόπο- 

με άλλα λόγια, να κατευθύνει την εκπόνηση του Προγράμματος Μέτρων χωρίς να υπάρχει 

η παραμικρή επιστημονική βάση. Από την άποψη αυτή, είναι χαρακτηριστικό ότι η “Εθνική 

Πολιτική” δεν συνοδεύεται από εκτίμηση επιπτώσεων, όπως θα έπρεπε.  Παράλληλα, η 

Εθνική Πολιτική αγνοεί επίσης την  συνδυασμένη προσέγγιση (άρθ. 10 οδηγίας πλαίσιο 

για τα ύδατα), τις προστατευόμενες περιοχές (άρθ. 6 οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα), ακόμα 

και την  ανάγκη αυξημένης προστασίας των υδατικών συστημάτων που παρέχουν πόσιμο 



 
 

 

νερό (άρθ. 7 οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα). Πάνω από όλα, αγνοεί σχεδόν παντελώς (και 

προσπαθεί να παραμερίσει) την περιβαλλοντική διάσταση της βιώσιμης διαχείρισης, η 

οποία αποτυπώνεται κυρίως στους περιβαλλοντικούς στόχους της οδηγίας πλαίσιο για τα 

ύδατα (άρθρο 4). Η διάταξη πρέπει να αποσυρθεί στο σύνολό της.  

 

Άρθρο 32 Σχέδια διαχείρισης – Αντικατάσταση άρθρου 7 ν. 3199/2003 

Τα ΣΔΛΑΠ αποτελούν το κεντρικό εργαλείο σχεδιασμού για την επίτευξη της καλής 

κατάστασης (καλού δυναμικού) των υδάτων. Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ 

(και η σχετική εθνική νομοθεσία ενσωμάτωσης) προβλέπει την ενεργό συμμετοχή όλων 

των ενδιαφερόμενων μερών στην υλοποίηση της οδηγίας, ιδίως στην εκπόνηση, 

αναθεώρηση και ενημέρωση των ΣΔΛΑΠ. Περιγράφονται, μάλιστα, σαφώς τα σχετικά 

χρονοδιαγράμματα που θα πρέπει να τηρούνται ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος στο 

κοινό να συμμετάσχει. 

Η μέχρι σήμερα εμπειρία από τη διεξαγωγή των δύο κύκλων διαβουλεύσεων επί των 

ΣΔΛΑΠ στην Ελλάδα (κατάρτιση των πρώτων σχεδίων και 1η αναθεώρηση αυτών) δεν 

πληροί τις προϋποθέσεις για έναν εποικοδομητικό δημόσιο διάλογο. Η δε 2η αναθεώρηση 

των ΣΔΛΑΠ έχει καθυστερήσει δραματικά10. Μάλιστα, προ ημερών, εστάλη στη χώρα μας 

και σχετική προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λόγω μη 

ολοκλήρωσης της επανεξέτασης των σχεδίων τους διαχείρισης λεκανών απορροής 

ποταμού, όπως απαιτείται από την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (οδηγία 2000/60/ΕΚ), αλλά 

και των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, όπως απαιτείται από την οδηγία 

για τις πλημμύρες (οδηγία 2007/60/ΕΚ)11.   

Τέλος, για την έγκαιρη ενημέρωση και συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών είναι 

απαραίτητο να γνωρίζουν σαφώς οι πολίτες τον τρόπο και τον τόπο διεξαγωγής των 

διαβουλεύσεων. Η διεξαγωγή δημόσιων διαβουλεύσεων σε διάσπαρτες ιστοσελίδες δεν 

ευνοεί τη δημόσια συμμετοχή12.  

 

Άρθρο 34 Ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος – Αντικατάσταση άρθρου 

12 ν. 3199/2003 

Με το άρθρο 34 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου αντικαθίσταται το άρθρο 12 του ν. 

3199/2003, το οποίο ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο το άρθρο 9 της οδηγίας πλαίσιο για 

τα ύδατα. Σύμφωνα με την προκαταρκτική Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης “[με] το 

προτεινόμενο άρθρο αντικαθίσταται το άρθρο 12 του ν. 3199/2003, προκειμένου να 

αντανακλά ακριβέστερα το περιεχόμενο του άρθρου 9 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ [...], ως 

προς την ανάκτηση του κόστους υπηρεσιών ύδατος. Παράλληλα, συμπληρώνεται το 

ρυθμιστικό κενό που δημιουργήθηκε κατόπιν της ακύρωσης της υπ’ αρ. 135275/19.5.2017 

αποφάσεως της (διυπουργικής) Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, περί κοστολόγησης και 

τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος και διαδικασιών ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών 

                                                           
10 Βλ. ΥΠΕΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 2Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 

ΠΟΤΑΜΩΝ (ΣΔΛΑΠ). Ανακτήθηκε την 22.02.2023 από: http://wfdver.ypeka.gr/wp-
content/uploads/2019/05/SIN_SXEDIO-DRASHS_2vn-SDLAP.pdf  
11

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Δελτίο Τύπου 15.02.2023). Δέσμη παραβάσεων Φεβρουαρίου: κυριότερες αποφάσεις. 

Ανακτήθηκε την 22.02.2023 από: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/inf_23_525   
12

 Ενδεικτικά αναφέρονται οι ειδικές ιστοσελίδες διξαγωγής δημοσίων διαβουλεύσεων  http://wfdver.ypeka.gr/el/home-

gr/ και https://floods.ypeka.gr/ επιπλέον της κεντρικής ιστοσελίδας δημόσιων διαβουλεύσεων 
http://www.opengov.gr/home/, οι ιστοσελίδες των καθ’ ύλην αρμόδιων υπουργείων και των περιφερειών.  

http://wfdver.ypeka.gr/wp-content/uploads/2019/05/SIN_SXEDIO-DRASHS_2vn-SDLAP.pdf
http://wfdver.ypeka.gr/wp-content/uploads/2019/05/SIN_SXEDIO-DRASHS_2vn-SDLAP.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/inf_23_525
http://wfdver.ypeka.gr/el/home-gr/
http://wfdver.ypeka.gr/el/home-gr/
https://floods.ypeka.gr/
http://www.opengov.gr/home/


 
 

 

αυτών (Β’ 1751/2017), δυνάμει της υπ’ αρ. 2519/2022 απόφασης της μείζονος σύνθεσης 

του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας”.  

Υπενθυμίζουμε ότι με την ως άνω απόφασή του το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο 

επεσήμανε ότι “[α]πό τις ανωτέρω διατάξεις της οδηγίας [άρθ. 5 και 9] και, ιδίως, τον 

δεδηλωμένο σκοπό αυτής, συνιστάμενο στη διασφάλιση της ποιότητας του ύδατος και τη 

διαχείριση αυτού όχι ως εμπορικού προϊόντος, αλλά ως κοινωφελούς αγαθού, προκύπτει 

ότι η εθνική πολιτική παροχής υπηρεσιών ύδρευσης, συμπεριλαμβανομένης και της 

τιμολόγησης αυτών, σχεδιάζεται από τα κράτη μέλη ως πολιτική παροχής υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας, με βασικό κριτήριο την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της εν 

λόγω οδηγίας για την προστασία των εσωτερικών, επιφανειακών, παράκτιων και υπογείων 

υδάτων. Ειδικότερα, οι πολιτικές τιμολόγησης των υπηρεσιών αυτών σχεδιάζονται 

από τα κράτη μέλη με γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (γεωγραφικά, 

κλιματολογικά κ.λπ.) και τις ειδικές συνθήκες της κάθε περιοχής (ήτοι, κατ' αρχήν 

σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού), συνεκτιμωμένων και των κοινωνικών, 

περιβαλλοντικών και οικονομικών αποτελεσμάτων της ανάκτησης κόστους 

[επισήμανση των γραφόντων]” (σκέψη 8η). Εν προκειμένω, το ΣτΕ ακυρωσε την ΚΥΑ για 

την έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος (Β΄ 

1751/2017), κρίνοντας “ο στόχος της ανάκτησης του κόστους διατυπώνεται στην 

προσβαλλόμενη απόφαση κατά τρόπο γενικό, για την παροχή υπηρεσιών ύδατος σε 

ολόκληρη την επικράτεια, χωρίς να προβλέπεται διαφοροποίηση βάσει των κριτηρίων, τα 

οποία, τόσο κατά τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του ν. 3199/2003 και του π.δ. 51/2007, όσο 

και κατά τις αντίστοιχες διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά την 

ανάκτηση του κόστους, δηλαδή, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής λεκάνης 

απορροής, οι κρατούσες γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες και τα δεδομένα που 

προκύπτουν από την οικονομική ανάλυση της χρήσης του ύδατος” και “[μ]όνη δε η θέσπιση 

της ρυθμίσεως σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του περιβαλλοντικού κόστους και του 

κόστους πόρου βάσει των δεδομένων που προκύπτουν από το εκάστοτε ισχύον σχέδιο 

διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, καθώς και μεμονωμένες προβλέψεις στο άρθρο 

9 της προσβαλλομένης που ενσωματώνουν και περιβαλλοντικά ή κοινωνικά κριτήρια 

(όπως αυτές των παραγράφων 4.2, 5.2 και 5.3), δεν αρκούν προκειμένου να θεωρηθεί ότι 

η συνολική ρύθμιση που θεσπίζεται με την προσβαλλόμενη απόφαση ανταποκρίνεται, 

κατά τρόπο συστηματικό και συνεκτικό, στις προαναφερθείσες απαιτήσεις της οδηγίας και 

της εθνικής νομοθεσίας” (σκέψη 10η).  

Λαμβανομένων υπόψη όσων έκρινε το ΣτΕ δεν είναι διόλου σαφές πώς 

συμπληρώνεται το ρυθμιστικό κενό με το παρόν άρθρο. Η διοίκηση οφείλει να 

συμμορφωθεί με την ακυρωτική απόφαση, και να εκδώσει μία σύννομη ΚΥΑ για τους 

κανόνες τιμολόγησης. 

 


