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Γιάννα Παναγοπούλου

Διδάκτωρ Νομικής,
Α' Αντιπρόεδρος Δικηγορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης

δικηγόροc; Θεσσαλονίκηc; εμπειρογνώμων

του αιώνα μαc;. Φαινόμενα ρύπανσηc;, ξηρασίαc; και

τηc; Ε . Επιτροπήc; στο δίκαιο περιβάλλοντοc;,

πλημμύρεc; εμφανίζονται με όλο και μεγαλύτερη

Η

Αγγελική Καλλία -Αντωνίου, δημοσίευσε με

συχνότητα.Για τη διευθέτηση του ισοζυγίου προ 

τιc; εκδόσειc; ΖΗΤΗ βιβλίο για το ιδιαίτερα επίκαιρο

σφοράc; και ζήτησηc; του νερού απαιτείται πλέον

θέμα: "Θεσμικό Πλαίσιο για την Προστασία και Δι

στρατηγικό σχέδιο βιώσιμηc; πολιτικήc; υδατικών

αχείριση των Υδατικών Πόρων':

πόρων, το οποίο εμπλέκει φυσικέc;, τεχνολογικέc;,

Όπωc; τονίζεται στον πρόλογο του βιβλίου οι υδα
τικοί πόροι απειλούνται από την κλιματική αλλαγή

οικονομικέc;, κοινωνικέc; και περιβαλλοντικέc; πα
ραμέτρουc; .

και την απώλεια τηc; βιοποικιλότηταc; που αποτε

Το βιβλίο παρουσιάζει την ισχύουσα ευρωπαϊκή

λούν τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα

και ελληνική νομοθεσία για τουc; υδατικούc; πόρουc;

•

1

λiο

η οποία καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

διοίκησης, και Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς. Ο

α) ποιότητα των επιφανειακών νερών από τα οποία

αναγνώστης ενημερώνεται:

• για τη νομοθεσία,
• για τον τρόπο ελέγχου εφαρμογής της νομοθε

αντλείται πόσιμο νερό,
β) ποιότητα του πόσιμου νερού,

σίας από τα ελληνικά και ευρωπαϊκά θεσμικά

γ) μέθοδοι δειγματοληψίας και ελέγχου του νερού
που προορίζεται για πόσιμο,

όργανα,

• για τις επιβαλόμενες κυρώσεις στους παραβά

δ) ρύπανση από τα απορρυπαντικά,

ε) έκχυση επικίνδυνων ουσιών στο υδάτινο περι
βάλλον,

τες,

•

των ελληνικών αρχών και των αρχών της Ευρω

στ) απαιτούμενη ποιότητα των νερών για τα οστρα

κοειδή,

παϊκής Ένωσης,

ζ) απαιτούμενη ποιότητα των νερών για τη διατή

•

ρηση της ζωής των ψαριών,

για την αξιοποίηση των υδατικών πόρων στην
παραγωγή ενέργειας,

•

η) προστασία των υπόγειων νερών,

για τη συμβολή του επιχειρησιακού προγράμμα
τος για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη

θ) προστασία των νερών από την νιτρική ρύπαν

(ΕΠΠΕΡΑΑ) στην προστασία των υδατικών πό

ση,

ι) υποχρέωση επεξεργασίας αστικών και βιομηχα
νικών λυμάτων,

ρων,

•

κ) αντιμετώπιση των έμμονων οργανικών ρύπων,
λ) ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπαν

σης μέσω αδειοδότησης ιδιαίτερα ρυπαίνουσων
εγκαταστάσεων,

μ) Οδηγία- πλαίσιο για το νερό

(2000), που

θέτει

στόχους οι οποίοι πρέπει σταδιακά να υλοποι
ούνται έως το έτος

για τα δικαιώματα που διαθέτει ο πολίτης ενώπιον

2015,

ν) αντιμετώπιση κινδύνων πλημμυρών.
ξ) αντιμετώπιση της λειψυδρίας και ξηρασίας,

ο) διαχείριση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
Τ ο βιβλίο απευθύνεται σε δικηγόρους αλλά και
φοιτητές, τεχνικούς, καθώς και σε υπαλλήλους της

για πηγές περαιτέρω πληροφόρησης.

