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Η αγροτική πολιτική της χώρας όπως εκφράζεται για την περίοδο 2000-2007 από το ΕΠ Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου, τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα και το 
Έγγραφο Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης, σε γενικές γραµµές δεν λαµβάνει υπόψη βασικές αρχές 
της Οδηγίας-πλαίσιο για το Νερό.  

Είναι ωστόσο πολύ σηµαντικό να ενσωµατωθεί η Οδηγία-πλαίσιο για το Νερό στα επιµέρους προγράµµατα 
της Αγροτικής Πολιτικής καθώς επίσης να θεσπιστούν οι απαιτούµενες για την υλοποίηση της Οδηγίας 
δοµές, έτσι ώστε να υπάρχει ένα µέσο πίεσης των αγροτών σε πολιτικό επίπεδο. ∆ιαφορετικά οι αγρότες από 
µόνοι τους δεν αναµένεται να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις της Οδηγίας-πλαίσιο. Παράλληλα, η εφαρµογή 
του δεύτερου πυλώνα της (αναθεωρηµένης) ΚΑΠ θα µπορούσε να συµβάλλει στην υλοποίηση των στόχων 
της Οδηγίας-πλαίσιο για το Νερό, κυρίως µέσω του Κανονισµού Αγροτικής Ανάπτυξης και των αγρο-
περιβαλλοντικών µέτρων, καθώς και του άρθρου 16 για τις λιγότερο ευνοηµένες περιοχές.  

Το ΕΠΑΑ (Έγγραφο Προγραµµατισµού Αγροτικής Πολιτικής) περιλαµβάνει µέτρα για µείωση της 
ρύπανσης από τη γεωργία, προστασία των υδάτων που ανήκουν σε υγρότοπους από ρύπανση, ευτροφισµό, 
κτλ, προστασία των υδάτινων πόρων από εξάντληση και αποκατάσταση της ποιότητας των υπόγειων 
υδροφορέων, καθώς και διαχείριση της ποιότητας των υδάτων σε συγκεκριµένους υγρότοπους (Παµβώτιδα, 
λιµνοθάλασσες Θράκης, Κορώνεια). Στο ΕΠΑΑΑΥ υπάρχει η δέσµευση ότι θα ληφθεί υπόψη η Οδηγία-
πλαίσιο για το Νερό. Στο επίπεδο πάλι των συγκεκριµένων µέτρων που συνδέονται άµεσα µε τη διαχείριση 
των υδάτων συναντάµε την προστασία του περιβάλλοντος από τις δυσµενείς επιπτώσεις των 
φυτοφαρµάκων, αξιοποίηση του νερού που χρησιµοποιείται στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις µέσω µιας 
σειράς τεχνικών έργων, προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων της υπαίθρου και πρόκειται να 
επιτευχθεί µέσω µιας σειράς έργων εγγειοβελτιωτικών που σχετίζονται µε την αντιπληµµυρική προστασία 
και την προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, άµβλυνση των προβληµάτων 
ελλειµµατικότητας του νερού σε τοπικό επίπεδο, στην συγκράτηση- αξιοποίηση των όµβριων υδάτων σε 
κρίσιµες περιόδους για τη γεωργία, στην εξυπηρέτηση υφιστάµενων αναγκών του γεωργικού τοµέα σε 
υδατικούς πόρους καθώς και στην εξοικονόµηση της απώλειας του νερού. Προκύπτει ότι τα περισσότερα 
µέτρα του ΕΠΑΑΑΥ αφορούν τελικά τεχνικά έργα. 

Η εφαρµογή της Οδηγίας-πλαίσιο για το Νερό είναι µια πολυσύνθετη και τελικά πολυδάπανη διαδικασία η 
οποία αφορά πολλά αντικείµενα, τοµεακές πολιτικές και επίπεδα διοίκησης. Η σηµερινή κατάσταση µας 
δείχνει ότι γενικά στην Ευρώπη η χρήση των υδάτινων πόρων δεν είναι βιώσιµη, γεγονός που οφείλεται σε 
µεγάλο βαθµό στην κατάτµηση των ρόλων, των ευθυνών και του σχεδιασµού. Ο καλύτερος συνολικός 
σχεδιασµός σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταµού είναι απαραίτητος για την αποτελεσµατική εφαρµογή 
της Οδηγίας-πλαίσιο για το Νερό. Ο συντονισµός αυτός όµως χρειάζεται ολοκληρωµένη προσέγγιση και 
συνδυασµένες ενέργειες σε λειτουργικό επίπεδο, δηλαδή: 

o Μεταξύ των φορέων που ασχολούνται άµεσα µε τη διαχείριση του νερού 

o Μεταξύ των υπεύθυνων διαχείρισης του νερού και αυτών για άλλους τοµείς, όπως η αγροτική 
ανάπτυξη 

o Μεταξύ των δράσεων για τα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα 

o Μεταξύ των δράσεων για τα εσωτερικά και τα παράκτια ύδατα 
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Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη συνοχής ανάµεσα στα κύρια πολιτικά και οικονοµικά εργαλεία που αποτελούν 
τις κινητήριες δυνάµεις της σύγχρονης πρακτικής στη χρήση της γης και του νερού. Παράλληλα µπορούν να 
εφαρµοστούν πιο αποτελεσµατικά κάποια από τα ήδη υφιστάµενα εργαλεία. Τα έργα για την αγροτική 
ανάπτυξη θα πρέπει να είναι λοιπόν συµβατά µε τις βασικές αρχές της Οδηγίας-πλαίσιο για το Νερό (ειδικά 
όσον αφορά το σχεδιασµό για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013). 

Η ανάγκη για συνοχή και συντονισµό γίνεται εµφανής τόσο σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής Ποταµού (µέτρα 
για παροχή νερού και µέτρα για την προστασία των υγρότοπων) όσο και σε εθνικό επίπεδο (θεσµικό πλαίσιο 
για τη διαχείριση των υδάτων, προγράµµατα µείωσης της ρύπανσης γεωργικής προέλευσης, …). Συνεπώς 
και ο σχεδιασµός στα διάφορα επίπεδα πρέπει να λάβει υπόψη του την ανάλογη κλίµακα και επίσης να 
εξασφαλίσει ότι πολλές ξεχωριστές δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο συντονίζονται ικανοποιητικά ώστε 
συνδυαστικά να επιτευχθεί ο στόχος της καλής κατάστασης σε επίπεδο ΠΛΑΠ.    

Θεωρούµε ότι τα απαραίτητα και προβλεπόµενα Σχέδια ∆ιαχείρισης για κάθε ΠΛΑΠ θα µπορούσαν να 
προσφέρουν τη βάση για αυξηµένη πολιτική συνέπεια και ενσωµάτωση, αφού µπορούν να προωθήσουν 
ευκαιρίες για αειφόρο διαχείριση των υδάτων σε σχέση µε τη χρήση του νερού στη γεωργία και παράλληλα 
να αποτελέσουν τη βάση συντονισµού των χρηµατοδοτήσεων σε περιφερειακό επίπεδο, πάντα µε γνώµονα  
και τρόπο που να συνεισφέρει στην υλοποίηση των στόχων της Οδηγίας-πλαίσιο).  

Συνεπώς θεωρούµε ότι καθοριστικής σηµασίας απόφαση θα ήταν εάν τα προγράµµατα Αγροτικής 
Ανάπτυξης που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε τη διαχείριση των υδατικών πόρων (µείωση της ρύπανσης, 
µείωση της κατανάλωσης αρδευτικού νερού µε αµειψισπορά, προστασία των υδάτων σε επιλεγµένους 
υγρότοπους, εµπλουτισµός υπόγειων υδάτων) να οργανωθούν µε βάση τις Περιοχές Λεκάνης Απορροής 
Ποταµού. 

Σε επίπεδο σχεδιασµού αυτό θα µεταφράζονταν: 

 Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που είναι αρµόδιο για το σχεδιασµό και εφαρµογή 
των προγραµµάτων Αγροτικής Aνάπτυξης θα πρέπει να συνεργαστεί ουσιαστικά και σε επίπεδο χάραξης 
πολιτικής αλλά και σχεδιασµού µέτρων µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Η προβλεπόµενη συµµετοχή του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης στο Εθνικό Συµβούλιο Υδάτων που χαράσσει πολιτική αναµένεται να βοηθήσει 
προς αυτή την κατεύθυνση. Το ίδιο και η συµµετοχή των εκπροσώπων των αγροτικών συνεταιρισµών 
στο Εθνικό Συµβούλιο Υδάτων. 

 Τα µέτρα των ΠΕΠ που αφορούν άµεσα ή έµµεσα τη διαχείριση των υδάτων θα πρέπει να υλοποιούνται 
σε επίπεδο ΠΛΑΠ. 

 Οι προβλεπόµενοι φορείς διαχείρισης κάθε ΠΛΑΠ θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στους τελικούς 
δικαιούχους των µέτρων αγροτικής ανάπτυξης που θα σχετίζονται µε τη διαχείριση των υδάτων 

 Οι Αρχές ∆ιαχείρισης κάθε ΠΛΑΠ θα πρέπει να εκφράζουν άποψη σε ζητήµατα που αφορούν 
αποφάσεις για τη γεωργία, όπως για παράδειγµα να θέτουν κριτήρια καλής αγροτικής πρακτικής µε 
βάση την Οδηγία για τα νιτρικά.  

 Η εφαρµογή των µέτρων που αφορούν τη διαχείριση των υδάτων, η προκήρυξη διαγωνισµών, η επιλογή 
των αναδόχων, κλπ θα πρέπει να σχεδιάζεται από κοινού και να βασίζεται σε κοινή συµφωνία των ΥΠ 
Αγροτικής Ανάπτυξης και ΠΕΧΩ∆Ε. 

Κάποια πρακτικά 

 Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της Οδηγίας, οι σχετικές µελέτες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
και το κόστος των χρήσεων του νερού θα πρέπει να ολοκληρωθεί άµεσα (η προθεσµία έληγε το 2005 και 
η Ελλάδα έχει ήδη λάβει αιτιολογηµένη γνώµη). 

 Στα µέσα της προγραµµατικής περιόδου (2009) θα δηµοσιευτούν τα πρώτα σχέδια διαχείρισης για τις 
ΠΛΑΠ. Αν τα σχετικά προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης έχουν διαµορφωθεί µε βάση τις ΠΛΑΠ 
αναµένεται να έχουν, τουλάχιστον όσον αφορά στους στόχους ποιότητας, συµπληρωµατικές δράσεις.  



 
 
 
 
 
 

 

 

3

 Οι στόχοι των µέτρων για µείωση της γεωργικής ρύπανσης θα πρέπει να εναρµονιστούν µε το στόχο 
επίτευξης της καλής οικολογικής κατάστασης των υδάτων της Οδηγίας- πλαίσιο για το Νερό.  

 Τα όποια προγράµµατα είτε για τη µείωση φυτοφαρµάκων ή για τη µείωση της χρήσης του αρδευτικού 
νερού κτλ, θα πρέπει να περιλαµβάνονται ή να λαµβάνονται υπόψη και στα σχέδια διαχείρισης των 
ΠΛΑΠ, έτσι ώστε να µην επαναλαµβάνονται οι ίδιες δράσεις, να εξοικονοµείται χρόνος και πόροι. 

 Η επιλογή των υγρότοπων για προστασία και διαχείριση µέσω µέτρων του ΕΠΑΑ, θα πρέπει να 
λαµβάνει υπόψη και τον κατάλογο του Μητρώου Προστατευόµενων περιοχών. 

 Τα προγράµµατα παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων θα πρέπει να υλοποιούνται 
παράλληλα, µε συµβατές µεθοδολογίες και συµπληρωµατικούς σταθµούς. 

 Θα πρέπει να αναπτυχθούν διαδικασίες για τον ακριβή υπολογισµό των αναγκών των καλλιεργειών σε 
νερό. Έτσι οι ανάγκες για νερό θα σταµατήσουν να υπερεκτιµούνται κάτι που ενδεχοµένως να οδηγήσει 
σε µεγάλη οικονοµία νερού αλλά και σε επανασχεδιασµό των αναγκών σε έργα µεταφοράς και διανοµής 
του νερού. 

 Σε όλα τα µέτρα που αφορούν τη διαχείριση των υδάτων και προβλέπουν την κατασκευή έργων για την 
επίτευξη των στόχων τους, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το περιβαλλοντικό του κόστος. 

 Αντίστοιχα τα όποια τεχνικά έργα που προωθούνται ως µέσο για την αειφόρο διαχείριση των υδάτινων 
πόρων δε θα πρέπει να επιλέγονται παρά ως έσχατη λύση και αφού θα έχουν προηγηθεί µελέτες οι 
οποίες θα αποδεικνύουν ότι οι όποιες εναλλακτικές λύσεις  είναι τεχνικά, οικονοµικά και κοινωνικά 
ασύµφορες. 

 Οι αγρότες θα πρέπει να ενηµερώνονται όχι µόνο για θέµατα επιδοτήσεων και χρηµατοδοτήσεων αλλά 
και για θέµατα όπως τις συνέπειες που έχει η υπερεκµετάλλευση των υδάτων στην άρδευση, νέες 
πολιτικές για τη διαχείριση των υδάτων καθώς και νέες λιγότερο υδροβόρες καλλιέργειες. Έτσι, µέσω 
της ενηµέρωσής αυτής πιθανά να αποφεύγονται λανθασµένες αντιλήψεις και ενδεχοµένως να δοθεί η 
ευκαιρία στους αγρότες να διατυπώνουν τις απόψεις τους για θέµατα πχ την ορθή χρήση του 
αρδευόµενου νερού, που η επιτυχή εφαρµογή τους εξαρτάται άµεσα από αυτούς.  


