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του πόσψου νερού κα1 Τ1ς μεθόδους δε1γματολε1ψiας κα1 ανάλυσπς του. Tpia Eiva1 όμως τα νεώτε
ρα θεμελ1ώδπ νομ1κά κεiμενα:
α) Η Οδnγiα πλαiσ1Ο γlΟ τα νερά 2000/60,
β) Η Οδnγiα γlΟ τπν αντψετώπlΟΠ των Κ1νδύνων
των πλπμμυρών 2007/60 κα1

Ευρωποϊκή Noμoθεσio γιο την Αντιμετώmση
των πλημμύρων κοι δΙ0ΚΡΟΌκή συνεργoσio
Δρ. AyyεArKn Kαλλiα,
Δrκnγόρος, Εθνrκό Κέντρο Περr8άλλοντος κα,
Αεrφόρου Ανάπτυξπς Δ.Σ.,
Γενrκός Γραμματέας INTEN-SYNERGY

γ) Η Οδnγiα γlΟ τπν στρατπγ1ΚΠ γlΟ το θαλάσσ1Ο
πεΡ1βάλλον 2008/56.
Παράλλπλα με το ευρωπαϊκό πλαiσ1Ο lΟχύε1 το Δ1ε

ΟΙ εκτεταμένες πλπμμύρες εκδπλώνοντα1 ως ένα
μεγάλο πρόβλπμα στπ σύγχρονπ εποχΠ. Η αξ1Ολό

θνές νομ1κό πλαiσ1Ο, το οποiο n Ευρωπαϊκπ Ένωσπ

γπσπ κα1 n δlΟχεiρlΟΠ τους αποτελε! μέρος τπς προ

έχε1 αποδεχθε! κα1 εφαρμόζε1, ενώ παρατπρού

σαρμογπς τπς ευρωπαϊκπς στρατπγ1κπς γlΟ τπν αντ1-

ντα1 συχνές εΠ1καλύψε1ς στα πεδiα ρυθμiσεων που

μετώπlΟΠ τπς κλψαΤ1κπς αλλαγΠς.

εΠ1βάλλουν αποτελεσμαηκό συντονlΟμό.

Τον Οκτώβρ1Ο 2004, ΟΙ Υπουργο! ΠεΡ1βάλλοντος

Ε1δ1κότερα n Οδnγiα πλαiσ1Ο γlΟ τα νερά απα1-

των κρατών μελών τπς Ε. Ένωσπς συμφώνπσαν όη

τε! από τα κράτπ μέλπ τπ δlΟκραΤ1ΚΠ aUVEpyaaia. Η

υπάρχε1 ανάγκπ γlΟ αποτελεσμαΤ1ΚΠ ευρωπαϊκπ συ

Ελλάδα, έπρεπε ως το ΙανουάΡ10 του 2009 να EixE

VEpyaaia αναφΟΡ1κά με τπ δlΟχεiΡlΟn των πλπμμύ

εκπονπσε1 τα ΔlΟχεφlΟΤ1κά ΣχέδlΟ γlΟ Τ1ς Λεκά

ρων. Η Οδnγiα γlΟ ης πλπμμύρες 2007/60/ΕΚ προ

νες Απορροπς Ποταμών (ΛΑΠ), τα οποiα θα εγΚΡ1-

τάθπκε από τπν Ευρωπαϊκπ Εππροππ τον Ιανουά

θούν τον Ιανουάρ1Ο του 2010 από τπν Ευρωπαϊκπ

ρ1Ο του 2006 κα1 υ1Οθετπθπκε κα1 δπμοσ1εύθπκε

ΕππροπΠ.
Όσον αφορά το θαλάσσ1Ο πεΡ1βάλλον εξαφεηκά

στπν επiσnμn εφnμερiδα των Ευρωπαϊκών Κ01νο
τπτων τον ΝοέμβΡ10 του 2007. Τα κράτπ μέλπ οφεi

σπμαντ1ΚΠ Eiva1 n Σύμβασπ ΕΣΠΟ με το ε1δ1κό Πρω

λουν να ενσωματώσουν τπν εν λόγω Οδnγiα στπν

τόκολλο γlΟ το θαλάσσ1Ο πεΡ1βάλλον, ΟΙ ρυθμiσε1ς

εθν1ΚΠ νομοθεσiα τους εντός δύο ετών από τπ θέ

του οποiου καλούντα1 να εφαρμοσθούν στο τρέχον

σπlΟΠ τπς. Η Οδnγiα αφορά στα εσωτεΡ1κά ύδατα,

έργο κατασκευπς του αγωγού Μπουργκάζ- Αλεξαν

καθώς κα1 σε όλα τα παράκτlΟ ύδατα, σε όλπ τπν

δρούπολπ. ΓlΟ τπ δlΟχεiΡlΟn δ1εθνών Λεκανών Απορ

έκτασπ τπς εΠ1κράτεlΟς τπς Ευρωπαϊκπς Ένωσπς.

ροπς Ποταμών σπμανΤ1κό ρόλο καλούντα1 να δlΟ

Σκοπός τπς Οδnγiας 2007/60/ΕΚ Eiva1 n θέσΠ1-

δραματiσουν ΟΙ Ευρωπαϊκο! Όμ1λ01 Εδαφ1κπς Συ

σπ πλαlΟiου γlΟ τπν αξ1Ολόγπσπ κα1 τπ δlΟχεiΡlΟn

νεργασiας.
Τέλος ο κύΡ1Ος Κρεμλπς αναφέρθπκε στα δ1άφο

των Κ1νδύνων πλπμμύρας, με στόΧο τπ μεiωσn
των εΠ1πτώσεων στπν ανθρώΠ1νπ UYEia, το πεΡ1-

ρα Κ01νΟΤ1κά χρπματοδΟΤ1κά μέσα γlΟ τπ δlΟχεiΡlΟn

βάλλον, τπν πολΠ1στ1ΚΠ κλπρονομ1ά κα1 Τ1ς 01κονο

των νερών κα1 1δlΟiτερα στο Ταμεiο Συνοχπς, το Τα

μ1κές δραστΠΡ1ότπτες που συνδέοντα1 με Τ1ς πλπμ

μεiο ΠεΡ1φερεlΟκπς Ανάπτυξπς, το πρόγραμμα ΜΕD

μύρες. Στο πλαiσ1Ο αυτό, τα κράτπ μέλπ οφεiλουν

γlΟ τπ Μεσόγε1Ο κα1 το ΠροενταξlΟκό Πρόγραμμα

να ετοψάσουν: α) προκαταρκηκπ αξ1Ολόγπσπ των

01κονομ1κπς Ενiσχυσnς.

Κ1νδύνων πλπμμύρας, β)Χάρτες εΠ1Κ1νδυνότπτας
πλπμμύρας κα1 χάρτες Κ1νδύνων πλπμμύρας, κα1 γ)

δράσn - Kivnan - πρωισΒοuλiεs
σΧέδlΟ δlΟχείρlOπς των Κ1νδύνων πλπμμύρας.

κράτπ μέλπ μπορούν να συμπεΡ1λάβουν τα σΧέδlΟ

Η Οδπγία γlΟ ης πλπμμύρες προβλέπετα1 να εφαρ

δlΟχείρlOπς των Κ1νδύνων πλπμμύρας, στα σΧέδlΟ

μοσθεί σε συμφωνία με τπν Οδπγία ΠλαίσlΟ γlΟ τα

δlΟχείρlOπς λεκάνπς απορροπς ποταμών που προ

Ύδατα (2000/60/ΕΚ). ΟΙ φάσε1ς εφαρμογπς κα1 ΟΙ

βλέποντα1 από τπν Οδπγία 2000/60/ΕΚ.

μπχανlOμοί αναφοράς τπς οφείλουν να συγχρον1σθούν με τπν Οδπγία ΠλαίσlΟ γlΟ τα Ύδατα κα1 τα
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Η Δ1εθνπς Μπ ΚυβερνΠΤ1ΚΠ Οργάνωσπ Inten

χωματερών, δεδομένου όΤ1 n πλεlΟνότπτα αυτών

Synergy σε συνεργασία με το κέντρο Δ1άδοσπς ΕΠ1-

γlΟ Τ1ς οποίες έχουμε παραπεμφθεί έχουν κλείσε1,

στπμών κα1 Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ» δlΟΡ

Π θα κλείσουν στο άμεσο μέλλον. Ο Πρόεδρος του

γάνωσαν, στ1ς 12 Δεκεμβρίου 2008 στπ θεσσαλο

Κέντρου «ΝΟΗ ΣΙΣ» Γ1άννπς Αντωνόπουλος τόνlOε

νίκπ, στο Κέντρο «ΝΟΗΣΙΣ», πμερίδα με θέμα «ΔlΟ

τπν ανάγκπ συντονlOμένπς δράσπς γlΟ τπν αντψε

χείρlOπ Στερεών Αποβλπτων - Το ΕυρωπαΊ'κό Νομ1-

τώπlOπ του προβλπματος τπς δlΟχείρlOπς των απο

κό ΠλαίσlΟ, ΒέλΤ1στες ΠραΚΤ1κές κα1 Νέες Τεχνολο

βλΠτων. Ο Δ1ευθυντπς του Γραφείου του ΕυρωπαΊ'

γίες». Η πμερίδα πραγμαΤΟΠΟ1πθπκε σε συνεργασία

κού ΚΟ1νοβουλίου στπν Ελλάδα Γ1ώργος Κασψάτπς

με το Γραφείο του ΕυρωπαΊ'κού ΚΟ1νοβουλίου στπν

αναφέρθπκε στο εξαφετ1κά «φ1λοπεΡ1βαλλοντ1κό»

Ελλάδα κα1 με το Τμπμα Χπμ1κών Μπχαν1κών του

ρόλο του ΕυρωπαΊ'κού ΚΟ1νοβουλίου, το οποίο με

ΑΠθ κα1 κάλυψε σφαφ1κά το θέμα τπς δlΟχείρlOπς

τπν συμμετοχπ του στπν νομοθεηκπ δlΟδ1κασία, αλ

των αποβλΠτων πεΡ1βάλλοντας Τ1ς νομ1κές κα1 Τ1ς

λά κα1 με τον έλεγχο που ασκεί στπν ΕυρωπαΊ'κπ ΕΠ1-

τεχν1κές πτυΧές του. Τπν εκδπλωσπ χαφέτπσαν ο

τροππ δlΟδραματίζε1 καθΟΡIOτ1κό ρόλο στπν ανά

Γεν1κός Γραμματέας του ΥΠΕΧΩΔΕ Ε. Μπαλτάς, ο Γε

πτυξπ τπς πεΡ1Βαλλοντ1κπς νομοθεσίας κα1 πολ1Τ1-

ν1κός Γραμματέας ΚεντΡ1κπς Μακεδονίας κ. Γ. Τσ1ό

κπς τπς Ένωσπς. ΚεντΡ1κός ομ1λπτπς πταν ο επίΤ1-

τρας, ο Νομάρχπς θεσσαλονίκπς κ. Π. Ψωμ1άδπς, ο

μος πρόεδρος τπς Inten-Synergy κα1 δ1ευθυνΤ1κό

εκπρόσωπος του Συλλόγου ΒlΟμπχαν1ών Βορείου

στέλεχος τπς Δ1εύθυνσπς ΠεΡ1Βάλλοντος τπς Ευ

Ελλάδος, 01κονομ1κός επόmnς κ. Ν. Πέντζος. Ο πρό

ρωπαΊ'κπς Επιτροππς Γ1ώργος ΚρεμλΠς ο οποίος ανα

εδρος του Δ1κπγΟΡ1κού Συλλόγου θεσσαλονίκπς κ.

φέρθπκε στπν νέα Οδπγία πλαίσlΟ γlΟ τα στερεά

Λαμτζίδπς στον χαφετlOμό του τόνlOε όΤ1 ο ΔΣθ εί

απόβλπτα 2006/12. Η νέα Οδπγία, ακολουθώντας

να1 1δlΟίτερα ευαlOθΠΤΟΠΟ1πμένος σε πεΡ1βαλλο

το παράδε1γμα τπς αντίστΟlΧπς Οδπγίας πλαίσlΟ γlΟ

ντ1κά θέματα, έχε1 δε συστπσε1 ε1δ1ΚΠ επιτροππ πε

τα νερά 2000/60, καταργεί προγενέστερες Οδπγίες

Ρ1βάλλοντος γlΟ τπν εξέτασπ των νομ1κών θεμάτων

γlΟ τα απόβλπτα κα1 ενσωματώνε1 ης ρυθμίσε1ς τους

που αφορούν τπν β1ώσψπ ανάπτυξπ.

σε ένα συμπαγές κα1 Π1ό εύκολα εφαρμόσψο κα1

Στπν εναρκτπρlΟ ομ1λία του ο Υφυπουργός Εσω

ελέγξψο σχΠμα. Η Δρ. Αγγελ1ΚΠ Καλλία δ1κπγόρος,

τεΡ1κών κα1 πρόεδρος τπς δlUπουργ1κπς επιτροππς

μέλος του ΔΣ του Εθν1κού Κέτρου ΠεΡ1Βάλλοντος

γlΟ τπν δlΟχείρlOπ των αποβλπτων (Υπουργεία Εσω

κα1 Αε1φόρου Ανάmυξnς κα1 ΓεV1κός Γραμματέας τπς

τεΡ1κών, Ανάπτυξπς κα1 01κονομίας) ΑθανάσlΟς Νά

Inten-Synergy, αναφέρθπκε στο νομ1κό πλαίσlΟ δlΟ

κος εκτίμπσε όΤ1 n Χώρα μας θα αποφύγε1 τπν εΠ1-

χείρlOπς των εΠ1Κ1νδύνων αποβλπτων το οποίο τρο

βολΠ χρπμαΤ1κπς ΠΟ1νπς από το Δ1καστΠΡ10 των Ευ

ΠΟΠΟ1είτα1 σύμφωνα με τπν νέα Οδπγία πλαίσlΟ

ρωπαΊ'κών ΚΟ1νοτπτων γlΟ τπ λειτουργία παράνομων

2006/12. Σύμφωνα με τα στΟlΧεία του ΥΠΕΧΩΔΕ το
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Άποψπ από το πάνΕλ lns EKδι'1Rwans

χρον1κό δ1άστnμα 2004-2006 παρπχθnσαν συνολ1-

ΑποΒλπτων τnς Μαγ1όρκα, παρουσίασε τnν εξα1-

κά 900.000 τόν01 εΠ1Κ1νδύνων αποΒλΠτων. Σύμφω

ρεηκά εππυχnμένn εμπεφία τnς Μαγ1όρκα. Ο προϊ

να με τnν αρχπ «ο ρυπαίνων πλnρώνεl» ο παρα

στάμενος τnς Δ1εύθυνσnς ΠεΡ1φερε1Οκπς Ανάπτυ

γωγός εΠ1Κ1νδύνων απoBλrΊτων έχε1 αποκλεlΟηκπ

ξnς τnς Ευρωπαϊκπς Εππροππς Jacques Poncet, κά

ευθύνn γ1Ο τn δnμlΟυργία υποδομών δ1άθεσnς τους

λυψε το θέμα των ΧρnματοδΟΤ1κών μέσων τnς Ε.

κα1 όΧ1 n πολπεία. Η Ελλάδα Βρίσκετα1 ενώΠlΟν του

Ένωσnς γ1Ο τnν δ1ΟχείΡlΟn των απoBλrΊτων. Ανέφε

ΔΕΚ, υπόθεσn (-286/2008, λόγω μn εφαρμογπς τnς

ρε όΤ1 Βασ1κές αρΧές τnς Κ01νΟΤ1κπς στρατnγ1κπς

Οδnγίας 91/689 γ1Ο μn υπoBoλrΊ προς τnν Ε. ΕΠ1-

δ1ΟχείΡlΟnς των απορρψμάτων είνα1 n πρόλnψn, με

ροππ λεπτομερών σΤ01χείων γ1Ο τον τρόπο δ1Οχεί

τnν ενθάρρυνσn τnς χρnσψοποίnσnς προϊόντων που

ΡlΟnς κα1 ανάκτnσnς των εΠ1Κ1νδύνων απoBλrΊτων.

δnμlΟυργούν λ1γότερα απορρίμματα, n ανακύκλωσn

Η εκπρόσωπος τnς ΔΕΗ κ. Βασ1λ1ΚΠ Τσάδαρn πα

κα1 n επαναξlΟποίnσn τους με μ1Ον ορθολογ1ΚΠ χρπ

ρουσίασε τnν αδεlΟδοηκπ δ1Οδ1κασία γ1Ο τn δ1Ο

on συστnμάτων συλλογπς κα1 εΠ1λογπς, συμπεΡ1-

xEiPlOn των απoBλrΊτων κα1 τα θεσμοθετnμένα μέ

λαμΒανομένnς τnς ανάκτnσnς ενέργε1Ος, n εΠ1Βο

τρα απλοποίnσπς τnς. Ο κ. Παναγ1ώτnς Ψωνόπου

λrΊ αυστnρών προδlΟγραφών σΧΗ1κά με τnν τελ1ΚΠ

λος, δ1ευθυν(1κό στέλεχος τnς Δ1Οχεφ1στ1κπς Αρχπς

εξάλε1ψn, n ρύθμlΟn τnς μεταφοράς εΠ1κίνδυνων

τnς ΠεΡ1φέρε1Ος Κ. Μακεδονίας, αναφέρθnκε στnν

ουσ1ών έτσ1 ώστε να εξασφαλίζετα1 01κονομ1ΚΠ

εππυχπ υλοποίnσn του ΠεΡ1φερε1Οκού Σχεδ1Οσμού

κα1 ασφαλπς μεταφορά κα1 n αποκατάστασn μολυ

Δ1ΟχείΡlΟnς στερεών απορρψμάτων στnν ΠεΡ1φέ

σμένων πεΡlΟχών, λαμΒάνοντας υπόψn τnν αστ1ΚΠ

ρε1Ο Κ. Μακεδονίας. Η κ. Ιωάννα Κουφάκn, εΠ1στn

ευθύνn του ρυπαίνοντα. ΤόνlΟε όΤ1 στα πλάlΟ1Ο του

μον1κός συνεργάτnς στο Συνπγορο του Πολίτn,

ΕΣΠΑ χορnγείτα1 στn Χώρα μας το ποσό των 600

παρουσίασε σΤ01χεία από τnν πλούσlΟ νομολογία

εκατ. Ευρώ γ1Ο τn δ1άθεσn των απoBλrΊτων κα1 κά

γ1Ο το θέμα των αποΒλπτων κατά τnν εφαρμογπ τnς

λεσε τnς αρμόδ1ες εθν1κές αρχές να ενεργΟΠ01n

σχετ1κπς Κ01νΟΤ1κπς νομοθεσίας.

θούν ώστε να μnν φθάσε1 n Ελλάδα στnν avnouxn

Ακολούθnσαν 1δ1Οίτερα ενδ1Οφέρουσες τεχν1κές

ηκπ κατάστασn που πεΡ1πλθε n Ν. Ιταλία. Η κα

εlΟnγπσε1ς που προέΒαλαν Τ1ς νέες τεχνολογίες κα1

θnγΠΤΡ1α Marina Frontasyeva, προϊσταμένn του

Τ1ς ΒέλΤlΟτες πρακηκές στn δ1ΟχείΡlΟn των απο

Εργαστnρίου Φυσ1κπς Νετρονίων του Δ1εθνούς ΙνΟΌ

ΒλΠτων. Η καθnγπτρ1Ο του ΕΜΠ κ. Μαρία Λοϊζίδου

τούτου Πυρnν1κπς Ερευνας στnν Ντούμπνα-Μόσχα,

αναφέρθnκε δ1εξοδ1κά σΤ1ς νέες τεχνολογίες δ1Ο

αναφέρθnκε στnν επίδρασn των αποΒλπτων, σύμ

χείΡlΟnς απoBλrΊτων κα1 τόνlΟε όΤ1 n τεχνολογία

φωνα κα1 με ης ενδnμ1κές γεωχnμ1κές 1δ1Οπερό

υπάρχε1 κα1 είνα1 πλέον ώρα να τnν αξlΟΠ01πσου

τnτες των Βαλκανίων, στnν υγεία του πλnθυσμού.

με. Ο αν. καθnγnτπς του Τμπματος Χnμ1κών Mnxa

Η καθnγπτρ1Ο του ΠανεΠ1στnμίου Κωνσταντ1νούπο

ν1κών του ΑΠθ Κ. Κώστας Σ1καλίδnς αναφέρθnκε σε

λnς, Semiha Arayici παρουσίασε τα πρoBλrΊματα δ1Ο

μέθοδο που αναπτύσσε1 στο εργασΤΠΡ1ό του, γ1Ο

χείΡlΟnς αποΒλπτων στnν Τουρκία. Ο Κ. Σωκράτnς

τnν αξlΟποίnσn των εΠ1Κ1νδύνων αποΒλπτων ως

Φάμελλος, πρόεδρος τnς Αναπτυξ1Οκπς Εταφείας

πρώτων υλών στnν παραγωγπ πρωΤΟΠΟΡlΟκών

Ανατολ1κπς θεσσαλονίκnς αναφέρθnκε στnν αξlΟ

δομ1κών κεραμ1κών. Ο Ισπανός Angel Fernandez Δ1-

ποίnσn σύγχρονων εργαλείων δ1ΟχείΡlΟnς στερε

ευθυντπς του Τεχνολογ1κού Πάρκου Δ1ΟχείΡlΟnς

ών απoBλrΊτων σε επίπεδο δΠμων.

