
Νομοθεσία για την

Προστασία και Αποκατάσταση 

του Υπεδάφους
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Περιβάλλον, Ρύπανση 

Γεωπεριβάλλοντος, Νομοθεσία

• Περιβάλλον (πόσιμο νερό, ατμόσφαιρα, 

υπέδαφος*, διάστημα) και ρύπανση: 

περιορισμένες ανοχές 

• Νομοθεσία: σε συνεχή εξέλιξη

*υπέδαφος = έδαφος + υπόγειο νερό
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Ας κάνουμε ένα 

βήμα πίσω: 

ευκαιρία να 

σκεφτούμε 

προσωπική 

φιλοσοφία

περιβαλλοντικού 

δικαίου

Λίνα Γιάνναρου, Εφ. Καθημερινή, 27-9-2007 3



Νομοθετικά κατοχυρωμένο 

το δικαίωμα στην πληροφορία

• Αίτημα σε δημόσια υπηρεσία για πληροφορίες –
η υπηρεσία υποχρεούται να απαντήσει σε 60 
ημέρες το αργότερο (Άρθρο 10 του Συντάγματος)

• Οδηγία για ελεύθερη πρόσβαση στην περι-
βαλλοντική πληροφορία (ισχύει από 14-02-05)
– Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την 
πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές 
πληροφορίες

– Ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με την Aπόφαση 
11764/653/2006 (ΦΕΚ 327, Τεύχος Β, 17-03-2006)
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Νομοθεσία για 

ρυπασμένους χώρους

• Πιο αναπτυγμένη σε ΗΠΑ (Νομοθετική πράξη 

“Comprehensive Environmental Response, 

Compensation, and Liability Act” – CERCLA ή 

Superfund), Ολλανδία

• Διαμορφώθηκε τουλάχιστον αρχικά σαν απάντηση 

στις ανησυχίες και την αυξανόμενη περιβαλλοντική 

συνειδητοποίηση των πολιτών – όχι με βάση 

υπάρχουσες τεχνικές γνώσεις
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Προστασία και αποκατάσταση υπεδάφους: 

πλέον σχετικά νομοθετήματα

• Στην Ευρωπαϊκή Ένωση
– από το 2007 ισχύει Οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη όσον 

αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής 
ζημίας (2004/35/ΕΚ → Π.Δ. 148, ΦΕΚ 190Α, 29-9-2009)

– από το 2013 ισχύει Οδηγία για την προστασία του υπόγειου νερού 
(2006/118/ΕΚ → Αποφ. 39626/2208/Ε130, ΦΕΚ 2075Β, 25-9-
2009)

– πρόταση Οδηγίας για την προστασία του εδάφους 
[COM(2006)232]: υπό επεξεργασία για πολλά χρόνια, αποσύρεται 
τον Μάιο του 2014 επειδή δεν ήταν πλέον επίκαιρη

• Η Ελλάδα απέκτησε σχετική (αλλά αποσπασματική) 

νομοθεσία μόλις το 2006 (Αρ.13588/725, ΦΕΚ 383Β, 28-

3-06, αντικαθιστά την 19396/1546/1997) στο πλαίσιο του 

εθνικού σχεδιασμού για τα επικίνδυνα απόβλητα 
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Νομοθετικό πλαίσιο

υπόγειο νερό

έδαφος

επικίνδυνα 

απόβλητα

Αφετηρία νομοθετημάτων για την πρόληψη και 

αποκατάσταση ρύπανσης γεωπεριβάλλοντος:

1) Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων

2) Προστασία εδάφους και υπόγειου νερού

Όλες απαραίτητες!
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Ερώτηση Νο 1

• Mια στιβαρή νομοθεσία για την 

προστασία του εδάφους αντιμετωπίζει 

επιτυχώς το πρόβλημα των 

ρυπασμένων χώρων.

  Σωστό

  Λάθος
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Νομοθεσία: τι να συγκρατήσουμε

• Πού/πώς ψάχνουμε

– Ευρωπαϊκή Ένωση
• Για κάτι συγκεκριμένο (με γνωστό έτος/αριθμό) 

ή με λέξεις-κλειδιά

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el

• Ανά κατηγορίες

https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html

– Ελλάδα: http://www.et.gr/, βάσεις 
δεδομένων (με χρέωση)
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Αναζήτηση στη βάση 

νομοθετημάτων της 

ΕΕ για την Οδηγία 

2003/4/ΕΚ για την 

πρόσβαση στην 

περιβαλλοντική 

πληροφορία

2. Κλικ

3. Αποτέλεσμα 

αναζήτησης

4. Κατεβάζω 

PDF

1. Δίνω 

στοιχεία
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Αναζήτηση στην 

ιστοσελίδα του 

Εθνικού 

Τυπογραφείου για 

το ΦΕΚ της 

απόφασης για την 

πρόσβαση στην 

περιβαλλοντική 

πληροφορία

Αποτέλεσμα 

αναζήτησης



Νομοθεσία: τι να συγκρατήσουμε (συν.)

• Λογική (κάποιες γενικές αρχές)
– έμφαση στην πρόληψη (π.χ., Council Directive 

2008/1/EC concerning integrated pollution prevention 
and control – IPPC & 2010/75/EU: επικαιροποίηση) -
οδηγίες για αποκατάσταση (π.χ. διάταξη CERCLA στις 
ΗΠΑ)

– επιτρεπτά όρια ρύπανσης (καθορίζονται πώς;)

– οδηγίες για το (α) πώς κάνουμε κάτι (prescriptive) ή (β) 
τι θέλουμε να πετύχουμε (outcome-based )

• Τι καλύπτει – τι εξαιρείται 
– π.χ. ουσίες, δραστηριότητες

• Οδηγία 2008/1/EΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη 
πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης: αναφέρει το 
αρσενικό, δεν καλύπτει δραστηριότητες σε μεταλλεία
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Όρια ρύπανσης: παραδείγματα

• Μέγιστες συγκεντρώσεις στο πόσιμο νερό

– Maximum Contaminant Level (MCL), ΗΠΑ, USEPA 

(2020):
• U.S. Environmental Protection Agency (EPA), 2020, Ground Water and Drinking 

Water, National Primary Drinking Water Regulations, 

https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/national-primary-drinking-

water-regulations (ημερομηνία πρόσβασης 14-10-2020)

• Παράδειγμα: As: 10 μικρογραμμάρια/λίτρο (μg/l ή ppb) [το όριο 

αυτό ισχύει από το 2006, πριν ήταν 50 μg/l]

• Στο έδαφος

– ΗΠΑ: συγκέντρωση στο εκχύλισμα πρότυπης δοκιμής

• As: 5 χιλιοστόγραμμα /λίτρο (mg/l ή ppm)

– Ολλανδία (mg/kg ή ppm ξηρού εδάφους)

• As: 29 mg/kg (επιθυμητή τιμή), 55 mg/kg (όριο επέμβασης)
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Συμπερασματικά σχόλια

• Το πρόβλημα των ρυπασμένων χώρων στην 

Ελλάδα αντιμετωπίζεται νομοθετικά μερικώς από

– τον εθνικό σχεδιασμό για τα επικίνδυνα απόβλητα

– την οδηγία για την προστασία του υπόγειου νερού

• Όλες οι ανεπτυγμένες χώρες έχουν ανώτατα όρια 

για το πόσιμο νερό, κάποιες έχουν και για το 

έδαφος (πχ Ολλανδία)

– όπως θα δούμε στην επόμενη ενότητα (αποτίμηση 

διακινδύνευσης), η απόφαση για την ανάγκη 

αποκατάστασης ενός ρυπασμένου χώρου δεν είναι 

απαραίτητο να βασιστεί σε ανώτατες επιτρεπτές 

συγκεντρώσεις
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Πηγές σχημάτων
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Σημείωση: το μη πρωτογενές υλικό αυτής της παρουσίασης ή είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο 

(πχ πρακτική των ΗΠΑ για μελέτες κλπ δημόσιων οργανισμών) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

με κατάλληλη αναφορά (attribution), ή συνοδεύεται από άδεια από τον εκδότη.

Διαφάνεια 3. Eφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ


