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Στις 12 Ιουλίου 2004 και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την : 
 

"Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: 
«∆ιαχείριση του κινδύνου πληµµυρών – Πληµµύρες: πρόληψη, προστασία και 
µετριασµός των επιπτώσεών τους»" 

(COM(2004) 472 τελικό). 
 
Το ειδικευµένο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβάλλον» στο οποίο ανατέθηκε η 
προετοιµασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 13 Ιανουαρίου 2005  µε 
εισηγήτρια την κα SÁNCHEZ MIGUEL. 
 
Κατά την 414η σύνοδο ολοµέλειας της 9ης και 10ης Φεβρουαρίου 2005 (συνεδρίαση της 
9ης Φεβρουαρίου 2005), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 
132 ψήφους υπέρ, καµµία ψήφο κατά και 2 αποχές την ακόλουθη γνωµοδότηση. 
 

* 
 

*          * 
 
1.  Εισαγωγή 
 
1.1 Μπορεί να λεχθεί ότι η έγκριση της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ)1 σηµατοδότησε για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση µια ουσιαστική αλλαγή στον χώρο της πολιτικής των υδάτων και 
αυτό όχι µόνο επειδή εναρµονίζει τις διαφορετικές καταστάσεις στις οποίες ευρίσκονται τα 
ύδατα στην ηπειρωτική χώρα και στις θάλασσές µας, αλλά και επειδή καθιερώνει µια 
αποτελεσµατική µέθοδο για την αξιολόγηση της ποιότητάς τους, µαζί µε ένα κεντρικό 
σύστηµα οργάνωσης που επιτρέπει την ανάληψη ενιαίων δράσεων σε κάθε υδρολογική 
λεκάνη, ανεξάρτητα από τη συνύπαρξη των αρµοδιοτήτων που έχουν κατοχυρωθεί για κάθε 
σκέλος αυτής. Επιπλέον, η Επιτροπή συµπλήρωσε και ανέπτυξε περαιτέρω το περιεχόµενο 
της ΟΠΥ µέσω νοµοθετικών2 και άλλων ρυθµίσεων3, έτσι ώστε η πολιτική υδάτων της ΕΕ να 
εξελιχθεί σε µέσο προστασίας των ποταµών και των θαλασσών µας. 

                                                      
1

 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σελ. 72. 

2
 Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ για την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την 

προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση COM(2003) 550 τελικό – ΕΕ C 112 της 30.4.2004, σελ. 40-43. 

3
  Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση ενός πίνακα ουσιών προτεραιότητας στον τοµέα 

της πολιτικής υδάτων COM(2000) 47 τελικό, Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή «Πολιτικές τιµολόγησης και πολιτικές για την ενίσχυση της αειφορίας των υδάτινων 
πόρων» COM(2000) 477 τελικό και Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Προς µια 
στρατηγική για την προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος» COM(2002) 539 τελικό.  
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1.2 Ωστόσο, κατά ανεξήγητο τρόπο, υπάρχουν ορισµένες ιδιαίτερα σηµαντικές πτυχές που 
σχετίζονται µε την ποιότητα των υδρολογικών λεκανών, οι οποίες δεν συµπεριλήφθηκαν 
στην οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα, όπως είναι το θέµα των πληµµυρών. Ενώ οι ίδιες οι 
πληµµύρες είναι απολύτως φυσικά φαινόµενα, οι συνέπειές τους επιδεινώνονται ενίοτε σε 
µεγάλο βαθµό εξαιτίας της µεσολάβησης του ανθρώπινου παράγοντα. Πρέπει να σηµειωθεί 
ότι πολλές από τις καταστροφικές συνέπειες που έχουν θα µπορούσαν να περιοριστούν στο 
ελάχιστο µε την άσκηση µιας ορθής πολιτικής για τη χρήση και την προστασία της κοίτης 
των ποταµών και των παρακτίων ζωνών και µε τη θέσπιση της απαίτησης, στην κατασκευή 
υδραυλικών υποδοµών, να λαµβάνονται όχι µόνο τυπικά, αλλά και ουσιαστικά υπόψη οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, προκειµένου να µην τροποποιούνται οι φυσικές δυναµικές και 
να µην δυσχεραίνεται η υλοποίηση του στόχου της ορθής χρήσης των υδάτινων πόρων.  

 
1.3 Ο κίνδυνος εµφανίσεως πληµµυρών στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνει 

διαρκώς για δύο κυρίως λόγους: ο πρώτος θεωρείται ότι είναι η αλλαγή του κλίµατος, µε την 
πιθανή αύξηση της συχνότητας εµφανίσεως καταρρακτωδών βροχών και τη δυνητική άνοδο 
της στάθµης της θάλασσας εξαιτίας της αύξησης της θερµοκρασίας της ατµόσφαιρας, ενώ ο 
δεύτερος θεωρείται ότι είναι ο αντίκτυπος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, όπως οι 
κατασκευές σε υδρολογικές λεκάνες, διάφορα υδραυλικά έργα για την εκτροπή του ρου 
ποταµών και η κατασκευή διωρύγων ή λιµένων χωρίς τη λήψη µέτρων για την αξιολόγηση 
και διόρθωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θα πρέπει επίσης να συµπεριληφθεί ως 
ανθρώπινος παράγοντας η εντεινόµενη απερήµωση της ηπείρου µας, που είναι παραδοµένη 
στη µαζική κοπή δέντρων, στις πυρκαγιές και σε δραστηριότητες που βλάπτουν τη φύση. Σε 
τελευταία ανάλυση, η µη αειφόρος ανάπτυξη έχει ως συνέπεια την αύξηση του κινδύνου 
εµφανίσεως πληµµυρών. Μπορούµε να πούµε, εποµένως, ότι η υιοθέτηση βιώσιµων 
προτύπων οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης ελαχιστοποιεί και 
περιορίζει τους κινδύνους αυτούς. 

 
1.3.1 Η εκδήλωση πληµµύρας σε εκτάσεις στις οποίες είναι εγκατεστηµένες βιοµηχανίες ή 

αναπτύσσονται γεωργικές η κτηνοτροφικές δραστηριότητες, αλλά και σε κατοικηµένες 
περιοχές, συνεπάγεται τη διάδοση ουσιών και προϊόντων η χρησιµοποίηση των οποίων, υπό 
κανονικές συνθήκες, δεν συνιστά κίνδυνο για την ποιότητα των υδάτων, αλλά τα οποία, 
ύστερα από µία πληµµύρα, µετατρέπονται σε επικίνδυνους ρυπαντές µε πιθανή επίδραση 
στην υγεία των πολιτών και στο οικοσύστηµα.   

 
1.4 Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι, µεταξύ 1998 και 2002, η Ευρώπη επλήγη από περισσότερες από 

100 µεγάλες πληµµύρες, συµπεριλαµβανοµένων των καταστροφικών πληµµυρών που 
παρουσιάστηκαν στους ποταµούς ∆ούναβη και Έλβα το 2002. Από το 1998 µέχρι σήµερα, οι 
πληµµύρες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 700 ανθρώπους, έχουν αφήσει περίπου µισό 
εκατοµµύριο ανθρώπους άστεγους και έχουν προκαλέσει ασφαλιστικές ζηµιές που 
ανέρχονται σε περίπου 25 δισ. ευρώ4. 

 

                                                      
4

  Πηγή: COM(2004) 472 τελικό. 
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1.5 Η Επιτροπή, έχοντας επίγνωση της κατάστασης αυτής, υπέβαλε στο Συµβούλιο των 
Υπουργών Περιβάλλοντος, τον Ιούλιο του 2004, πρόταση δράσης για την προστασία από τις 
πληµµύρες σε ευρωπαϊκή κλίµακα, που αποσκοπεί στη διαχείριση συνδυασµένης δράσης για 
την αντιµετώπιση του κινδύνου εµφάνισης πληµµυρών, µε απώτερο στόχο τη βελτίωση της 
προστασίας. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να συνεργαστούν για να καταρτίσουν χάρτες κινδύνων 
και να εφαρµόσουν σχέδια για την διαχείριση των κινδύνων εµφανίσεως πληµµυρών σε κάθε 
υδρολογική λεκάνη και στις παράκτιες ζώνες, ενώ η Επιτροπή θα αναλάβει να διευκολύνει 
τον συντονισµό και την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ όλων των κρατών µελών, καθώς και 
τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών στον τοµέα αυτό.   

 
1.6 Τέλος, θα ήταν σκόπιµο να προστεθεί ότι, αν και πρόκειται για µια δράση που εντάσσεται 

στο πλαίσιο της πολιτικής υδάτων που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να υπογραµµιστεί 
ότι το πρόβληµα επηρεάζει και άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως αυτές για τη γεωργία, το 
περιβάλλον, την κοινωνική προστασία, τις µεταφορές κτλ. Επιπλέον, όλες αυτές οι πολιτικές 
κρύβουν ένα ιδιαίτερα σηµαντικό νοµικό πρόβληµα που συνδέεται µε την προστασία των 
ζωνών που πλήττονται από πληµµύρες: την οριοθέτηση και τον ορισµό του χώρου που 
ανήκει στην ιδιοκτησία του δηµοσίου στις όχθες ποταµών και σε παραλιακές ζώνες που 
πρέπει να προστατευθούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην µπορούν πλέον να υποστούν 
σηµαντικές τροποποιήσεις ή να εξαρτώνται αποκλειστικά από πολιτικές αποφάσεις των 
αρχών που έχουν άλλες αρµοδιότητες στη διαχείριση των υδάτων και την ταξινόµηση των 
κινδύνων πληµµυρών. Έτσι, ο καθορισµός των προστατευόµενων ζωνών θα διευκόλυνε την 
ανάληψη προληπτικών δράσεων για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων που έχουν οι 
πληµµύρες. 

 
 
2. Σύνοψη του περιεχοµένου της προτάσεως 
 
2.1 Το περιεχόµενο της ανακοίνωσης µπορεί να διαχωριστεί στις ακόλουθες τρεις ενότητες: 
 

• ∆ιαχείριση του κινδύνου πληµµυρών 
• Σύγχρονα µέτρα και πρωτοβουλίες 
• Πρόγραµµα συντονισµένης δράσης της ΕΕ. 

 
2.2 Πρέπει να επισηµανθεί ότι η πρόταση για τη διαχείριση του κινδύνου πληµµυρών έχει ένα 

στόχο: τη µείωση της πιθανότητας εµφανίσεως πληµµυρών και τον περιορισµό των 
επιπτώσεων τους. Για το σκοπό αυτό, προτείνεται να συµπεριληφθούν στα σχέδια τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

 
• Πρόληψη 
• Προστασία 
• Προετοιµασία 
• Σχέδια έκτακτης ανάγκης 
• Ανάκτηση και αξιοποίηση των εµπειριών. 
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2.3 Όσον αφορά τα τρέχοντα µέτρα και τις πρωτοβουλίες για την καταπολέµηση των επιπτώσεων 

των πληµµυρών, προτείνονται δράσεις σε τρία επίπεδα. 
 
2.3.1 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα µέτρα αφορούν τη χρήση των υφιστάµενων µέσων και πολιτικών 

που συµβάλλουν στην πρόληψη των πληµµυρών και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών 
τους. Στην πολιτική στο χώρο της έρευνας, αυτό που επιδιώκεται είναι η αξιοποίηση 
ερευνητικών σχεδίων, όπως το FLOODsite, που συµβάλλουν στη βελτίωση των 
ολοκληρωµένων µεθόδων για την ανάλυση και τη διαχείριση των κινδύνων εµφανίσεως 
πληµµυρών. Η αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταµείων και ιδιαιτέρως του Ευρωπαϊκού 
Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης µπορεί να συµβάλει στη βελτίωση της έρευνας και στην 
προαγωγή της τεχνολογικής εξέλιξης των υποδοµών5. Έτσι, το πρόγραµµα IRMA 
(INTERREG στον Ρήνο και τον Μοζέλα) χρησίµευσε ως διασυνοριακό πρόγραµµα για την 
πρόληψη πληµµυρών. 

 
2.3.1.1 Επίσης σε ευρωπαϊκή κλίµακα, προτείνεται να χρησιµοποιηθεί η ΚΓΠ για τον καθορισµό 

ζωνών προστασίας από τις πληµµύρες µε τη δασοπονία και άλλες γεωργικές δραστηριότητες 
ως σύστηµα προστασίας του εδάφους. Κατά τον ίδιο τρόπο προτείνεται να αξιοποιηθεί η 
πολιτική περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της ΟΠΥ, µε την ενσωµάτωση του στοιχείου της 
διαχείρισης των κινδύνων εµφάνισης πληµµυρών στα ολοκληρωµένα σχέδια για τις 
υδρολογικές λεκάνες. Επιπλέον, διατηρείται το Ταµείο Αλληλεγγύης, το οποίο 
δηµιουργήθηκε το 2002 µετά τις µεγάλες πληµµύρες που έπληξαν την Κεντρική Ευρώπη, για 
την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών.  

 
2.3.2 Όσον αφορά τα κράτη µέλη, πρέπει να επισηµανθεί ότι έχουν υλοποιηθεί δράσεις για την 

αντιµετώπιση των επιπτώσεων πληµµυρών µε την έκδοση επίσηµων οδηγιών και δικαστικών 
αποφάσεων, ιδιαιτέρως στα κράτη τα οποία υποφέρουν περισσότερο. Πρόκειται για σχέδια 
και για στρατηγικές προστασίας από τις πληµµύρες, ενώ παράλληλα έχουν καταρτισθεί 
χάρτες κινδύνων για τις περιφέρειες στις οποίες οι πληµµύρες εµφανίζονται µε µεγαλύτερη 
συχνότητα.  

 
2.3.3 Κατά τρίτον, θεσπίζονται µέτρα για την προαγωγή  της διεθνούς συνεργασίας στους 

ποταµούς που διασχίζουν διασυνοριακές περιοχές, κυρίως στην κεντρική Ευρώπη, µε τη 
σύσταση οργανισµών οι οποίοι µεριµνούν για τον συντονισµένο σχεδιασµό της διαχείρισης 
των υδρολογικών λεκανών. 

 
2.4 Το σχέδιο συνδυασµένης δράσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαµβάνει ορισµένα στοιχεία 

που έχουν ουσιαστική σηµασία για τον καθορισµό ορισµένων µέτρων για την πρόληψη και 
τον περιορισµό των επιπτώσεων των πληµµυρών. Τα πιο προφανή είναι η βελτίωση του 
συντονισµού µεταξύ των αρµοδίων αρχών, µέσω του σχεδίου για τις υδρολογικές λεκάνες και 

                                                      
5

  Ένα ενδιαφέρον παράδειγµα παρουσίασε στο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβάλλον» της ΕΟΚΕ ο κ. Sándor 
Tóth, εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ∆ιαχείρισης των Υδάτων της Ουγγαρίας, σχετικά µε το πρόγραµµα 
µακροπρόθεσµης διαχείρισης των πληµµυρών και περιφερειακής ανάπτυξης στην κοιλάδα του Tisza. 
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τις παράκτιες περιοχές, καθώς και η κατάρτιση χαρτών κινδύνου εµφάνισης των πληµµυρών 
στα πλαίσια ενός σχεδιασµού, όλα αυτά µε την αξιοποίηση των πληροφοριών για τις ορθές 
πρακτικές.  

 
2.4.1 Καθοριστική σηµασία για την εφαρµογή του σχεδίου αυτού έχει η συνεργασία µεταξύ 

κρατών µελών, Επιτροπής και άλλων ενδιαφεροµένων µερών και µάλιστα µε τέτοιο τρόπο 
ώστε να αναλάβουν όλοι την ευθύνη για την υλοποίηση των κατάλληλων ενεργειών για την 
πρόληψη του κινδύνου εµφανίσεως πληµµυρών µέσα στις προθεσµίες που έχουν τεθεί.  

 
2.4.2 Το συνολικό κόστος αυτής της συνδυασµένης δράσης είναι δύσκολο να εκτιµηθεί. Όµως, σε 

κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε και αν είναι το κόστος, τα οφέλη που θα έχει η δράση αυτή για 
τους ευρωπαίους πολίτες, µε την ελαχιστοποίηση του κινδύνου για τους ανθρώπους, τις 
περιουσίες τους και το περιβάλλον, είναι από ποιοτική άποψη πολύ µεγαλύτερα.   

 
2.1 Επισυνάπτεται παράρτηµα, το οποίο έχει µεγάλη σηµασία για την κατάρτιση και την 

εφαρµογή των σχεδίων για τη διαχείριση του κινδύνου εµφανίσεως πληµµυρών και την 
κατάρτιση χαρτών κινδύνου, προκειµένου να καταστεί δυνατή µια ορισµένη εναρµόνιση 
όλων αυτών, µε βάση τους στόχους που έχουν τεθεί. 

 
 
3.  Γενικές παρατηρήσεις 
 
3.1 Η ΕΟΚΕ αξιολογεί θετικά το περιεχόµενο της ανακοίνωσης που καταρτίστηκε από την 

Επιτροπή µε στόχο τη βελτίωση και την εναρµόνιση των συστηµάτων πρόληψης που έχουν 
καθιερωθεί σε πολλά κράτη µέλη για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων των πληµµυρών. 
Ωστόσο, είναι κατανοητό ότι πρέπει, κατά πρώτον, να γίνει µια πιο εµπεριστατωµένη 
διάγνωση του προβλήµατος, προκειµένου να µπορέσουν να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα, 
ιδιαίτερα για την επίτευξη των πλέον αποτελεσµατικών προληπτικών δράσεων, και να 
αποτραπούν έτσι πολλές από τις ζηµίες που προκαλούν οι πληµµύρες. Κατά δεύτερον, πρέπει 
να οριστούν ορισµένες βασικές έννοιες που δεν περιλαµβάνονται στην πρόταση, ούτως ώστε 
να είναι εφικτός ο συνδυασµός των µέτρων που προτείνονται στα σχέδια διαχείρισης και 
στους χάρτες κινδύνων µε όσο το δυνατό πιο εναρµονισµένο τρόπο.  

 
3.2 Οι πληµµύρες είναι φυσικά φαινόµενα, τα οποία συνδέονται µε τη φυσιολογική λειτουργία 

των ποτάµιων και των παράκτιων συστηµάτων, µε την έννοια ότι η γεωλογική χρονική 
κλίµακα είναι πολύ µεγαλύτερη από την κλίµακα που εφαρµόζεται συνήθως για τη 
διαχείριση, για παράδειγµα στον οικονοµικό σχεδιασµό, στην πολεοδοµία κτλ. Έτσι, η 
περίοδος «επανεµφάνισης» σηµαίνει ότι:  

 
• όταν εµφανιστεί η πληµµύρα των 100 ή των 500 ετών, ο ποταµός θα καλύψει την έκταση 

που αντιστοιχεί στο ενδεχόµενο αυτό, 
• οι πληµµύρες αυτές θα εκδηλωθούν µε κάθε βεβαιότητα, 
• οποιαδήποτε από αυτές µπορεί να εµφανιστεί ανά πάσα στιγµή. 
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 Πράγµατι, βασικά, στον υδρολογικό σχεδιασµό συµπεριλαµβάνονται έννοιες όπως οι 

ακόλουθες: 
 

• Η κοίτη ή ο ρους ενός συνεχούς ή ασυνεχούς ρεύµατος είναι η περιοχή που καλύπτεται 
από τα ύδατα στη συνήθη µέγιστη στάθµη τους. 

• Οι ζώνες εµφανίσεως πληµµυρών είναι αυτές που οριοθετούνται από τα θεωρητικά 
επίπεδα όπου θα φτάνουν τα ύδατα σε περίπτωση πληµµύρας µε στατιστική περίοδο 
επανεµφάνισης 100 ή 500 χρόνια. Οι ζώνες αυτές δεν επηρεάζουν τον χαρακτήρα των 
εδαφών (δηµόσιων ή ιδιωτικών) και οι αρµόδιες αρχές µπορούν να θέτουν περιορισµούς 
στη χρήση τους, για να κατοχυρώσουν την ασφάλεια των προσώπων και των αγαθών.  

• Εν γένει, τα συνήθη χαρακτηριστικά των εκτάσεων που πληµµυρίζουν περιλαµβάνουν 
υγροτόπους, προσχωµατικές δασικές εκτάσεις και άλλες παρόχθιες εκτάσεις που 
πληµµυρίζουν, κώνους αποθέσεως υδάτων χειµάρρων στις ορεινές περιοχές, τράπεζες 
ποταµών και πολυάριθµα στοιχεία (πολλά από τα οποία συνδέονται µε ιδιαίτερα 
σηµαντικά οικοσυστήµατα) που καταδεικνύουν τα όρια ανάπτυξης που προσλαµβάνουν 
αυτά τα φαινόµενα, τα οποία, όπως ήδη επισηµάνθηκε, αποτελούν εγγενή 
χαρακτηριστικά του ποτάµιου συστήµατος ή της παράκτιας δυναµικής.  

 
3.3 Η βαρύτητα των πληµµυρών σχετίζεται µε την κατάληψη και τη χρήση εκ µέρους των 

ανθρώπων των εκτάσεων στις οποίες εµφανίζονται, για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων του 
παρεµβαίνουν στη φυσιολογική λειτουργία αυτών των υδρολογικών συστηµάτων και 
επιφέρουν σηµαντικές αλλαγές στις συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον των 
παραποτάµιων και των παράκτιων περιοχών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αυξάνεται ο κίνδυνος 
εµφανίσεως αφύσικων και εξαιρετικά βλαβερών για ανθρώπους και πράγµατα φαινοµένων. Η 
ΕΟΚΕ φρονεί ότι ως αιτίες της βαρύτητας και της σηµασίας των πληµµυρών θα πρέπει να 
θεωρηθούν οι εξής: 

 
• ο ανεπαρκής σχεδιασµός της χρήσης του εδάφους, σε µερικές περιπτώσεις για µεγάλο 

διάστηµα, που είναι προϊόν της παραγνώρισης της επιστήµης και της τεχνογνωσίας 
(φαινόµενο που σήµερα είναι απαράδεκτο),  

• µια µέθοδος διαχείρισης του κινδύνου πληµµυρών που στηρίζεται σε υποθέσεις άσχετες 
µε αυτή τη γνώση (αλλαγή του ρου ποταµών, κατασκευή αγωγών, ταµιευτήρων 
αποθήκευσης και φραγµάτων, διαχωρισµός των χώρων συγκράτησης µε την κατασκευή 
αναχωµάτων κοντά στις όχθες) και που συχνά αποδεικνύεται ανεπαρκής ή ακόµη και εν 
µέρει αντιπαραγωγική, εάν θεωρηθεί συνολικά, κυρίως στις κατάντη περιοχές. 

 
3.4 Η τάση αύξησης του κινδύνου πληµµυρών που παρατηρείται ως συνέπεια φυσιικών αλλαγών 

και ιδιαιτέρως της αλλαγής του κλίµατος επιβάλλει να καταβληθούν σηµαντικές ερευνητικές 
προσπάθειες στον τοµέα αυτό, προκειµένου να προσδιοριστεί ο τρόπος µε τον οποίο αυτές οι 
µεταβολές µπορούν να επηρεάσουν τη δυναµική των παραποτάµιων και των παράκτιων 
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περιοχών και, µεταξύ άλλων µεταβλητών, τις ζώνες πληµµυρών και τις περιόδους 
επανεµφάνισης.  

 
3.5 Η τάση αύξησης των κινδύνων που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα (χρήση των 

περιοχών αυτών και µέγεθος του πληθυσµού που έχει εγκατασταθεί σε αυτές) µπορεί και 
πρέπει να διορθωθεί µε την άσκηση δραστήριων πολιτικών σχεδιασµού, οι οποίες έχουν ως 
στόχο να προωθήσουν την αειφόρο ανάπτυξη των περιοχών εµφανίσεως πληµµυρών και την 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων.  

 
 
4. Ειδικές παρατηρήσεις 
 
4.1 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί ότι στόχος της διαχείρισης των κινδύνων είναι να µειωθεί η πιθανότητα 

εµφάνισης και να περιοριστούν οι επιπτώσεις των πληµµυρών, συνήθως µε την εφαρµογή 
µιας διαδικασίας η οποία ενσωµατώνει τους στόχους της πρόληψης, της προστασίας, της 
πληροφόρησης κτλ., όπως επισηµαίνει η Επιτροπή. Ωστόσο, θα ήταν σκόπιµο να γίνει µια 
ταξινόµηση των δράσεων και των µέτρων που µπορούν να θεσπιστούν, καθώς και των 
σχετικών κριτηρίων, έτσι ώστε να µπορεί να γίνεται η κατάλληλη επιλογή σε κάθε 
περίπτωση. Εν είδει προσανατολισµού, θα µπορούσε να γίνει αναφορά σε προληπτικά µέτρα 
όπως: 

 
• µέτρα φυσικής αντιπληµµυρικής προστασίας, όπως είναι για παράδειγµα η βελτίωση ή η 

αποκατάσταση της φυσικής διήθησης µε τον περιορισµό της συµπύκνωσης του εδάφους 
ή η αποκατάσταση των ορεινών δασών, η αποκατάσταση (πρώην) φυσικών χώρων 
συγκράτησης των πληµµυρών, ο περιορισµός της ταχύτητας ροής και αναπαραγωγής των 
πληµµυρικών κυµάτων µε την αποκατάσταση του φυσικού ρου των ποταµών και η 
βελτίωση της διήθησης του βρόχινου νερού στις κατοικηµένες περιοχές, 

• δράσεις που θωρακίζουν ένα πεδίο κατάκλυσης έναντι των δυνητικών ζηµιών 
(συστήµατα προειδοποίησης και συναγερµού, ταξινόµηση και περιορισµός της χρήσης 
ζωνών που πληµµυρίζουν κ.ά.),  

• δράσεις που αφορούν τον ρου (υδρολογικά ή υδραυλικά µέτρα), που µπορούν να έχουν 
χαρακτήρα διαρθρωτικό (ταµιευτήρες αποθήκευσης µε φύλλα, εκτροπή του ρου, 
αναχώµατα κ.ά.) ή περιστασιακό (πολεοδοµικοί περιορισµοί, προγράµµατα ασφάλισης 
και εγγύηση περιουσιακών στοιχείων κ.ά.). 

 
4.2 Η ΕΟΚΕ προτείνει στην Επιτροπή να συµπεριληφθούν στα σχέδια διαχείρισης ως αρχές για 

την κατάρτισή τους και ως µη διαρθρωτικά µέτρα τα ακόλουθα στοιχεία:  
 

• η αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας των υδάτινων συστηµάτων στις παραποτάµιες 
και τις παράκτιες περιοχές µε την προαγωγή της ανάκτησης των φυσικών εκτάσεων και 
των στοιχείων αυτορρύθµισης της λεκάνης απορροής (αναδάσωση των αντίστοιχων 
ορεινών περιοχών, προστασία των σχετικών υγροτόπων και οικοσυστηµάτων, ζώνες 
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ελέγχου της διάβρωσης και της πρόσχωσης των λεκανών απορροής, προγράµµατα 
υποκατάστασης της χρήσης και ανάκτησης των περιοχών υψηλού κινδύνου κτλ.),  

 

• η αρχή της επίτευξης της αειφόρου ανάπτυξης των πεδίων κατάκλυσης µε τον ακόλουθο 
τρόπο: 

 
α)  εκτίµηση του δυναµικού οικονοµικής εκµετάλλευσης των εν λόγω περιοχών µε τρόπο που 

συνάδει µε το φυσικό καθεστώς των πληµµυρών, 
 
β) πρόβλεψη της µετάβασης σε αυτά τα πρότυπα στις διάφορες πτυχές του 

προγραµµατισµού, ιδίως στην πολεοδοµία.  
 
 Αυτό είναι το πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να νοηθεί η αρχή του «µακροπρόθεσµου 

στρατηγικού σχεδιασµού». Το θέµα δεν είναι µόνο να ληφθεί υπόψη η αναµενόµενη εξέλιξη, 
όπως προσδιορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, αλλά να διορθωθεί ριζικά στις 
περιπτώσεις στις οποίες µπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι διατηρείται ή αυξάνεται ο κίνδυνος 
που υφίσταται σήµερα.  

 
4.3 Για την επιλογή των κατάλληλων µέτρων για τη βελτίωση της προστασίας από τις 

πληµµύρες, πρέπει να χαραχθούν αντίστοιχες κατάλληλες κατευθυντήριες γραµµές και να 
θεσπιστούν τα δέοντα κριτήρια: 

 
• η βελτίωση της προστασίας από τις πληµµύρες δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση να 

οδηγήσει σε επιδείνωση της υδραυλικής κατάστασης σε άλλα σηµεία (όπως π.χ. µε την 
αύξηση της απορροής, της στάθµης των υδάτων ή µε την επιτάχυνση του πληµµυρικού 
κύµατος κατάντη), 

• στο µέτρο του δυνατού και µε βάση την αρχή της βιώσιµης ανάπτυξης, αντί για την 
κατασκευή τεχνικών προστατευτικών εγκαταστάσεων, πρέπει να δοθεί προτίµηση στην 
ανάπτυξη µέτρων για την εξυγίανση των υδρολογικών λεκανών και για την καλύτερη, 
ανώδυνη ανάσχεση των υπερχειλίσεων σε επίπεδες εκτάσεις («εξάπλωση των υδάτων 
αντί υπερχείλισης»),  

• στο µέτρο του δυνατού, πρέπει να δοθεί προτίµηση σε µέτρα µε τα οποία µπορεί να 
αναµένεται ότι θα προκύψουν θετικές συνεργίες µε άλλους στόχους που συντελούν στη 
βιώσιµη ανάπτυξη (όπως π.χ. οι στόχοι που περιλαµβάνονται στην οδηγία-πλαίσιο για 
την ποιότητα των υδάτων και τα υπόγεια ύδατα, καθώς και των ευρωπαϊκών οδηγιών για 
την προστασία του περιβάλλοντος). 

 
4.4 Οι εµπειρίες που έχουν συναχθεί όσον αφορά τη διαχείριση του κινδύνου εµφανίσεως 

πληµµυρών σε διάφορες περιοχές του κόσµου, ιδιαιτέρως από τη δεκαετία του ’70 και µετά, 
έχουν καταδείξει ότι οι βασικές δυσχέρειες στις οποίες προσκρούει η εφαρµογή προληπτικών 
µέτρων δεν είναι τεχνικού χαρακτήρα και ότι το πρόβληµα δεν λύνεται µε την κατάρτιση 
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χαρτών κινδύνου ή επικινδυνότητας. Στις ΗΠΑ, για παράδειγµα, το Army Corps of Engineers 
έχει σχεδιάσει περισσότερους από 20.000 χάρτες κινδύνου, αλλά λίγες είναι οι αρχές που 
τους λαµβάνουν υπόψη και, όταν το κάνουν, αποφασίζουν να προβούν σε κάποιου τύπου 
διαρθρωτικές ενέργειες (κατασκευή καναλιών, φραγµάτων και αναχωµάτων κτλ.) που στις 
περισσότερες περιπτώσεις δεν µπόρεσαν να ελέγξουν επαρκώς τις πληµµύρες και που 
ευθύνονται για πολλές ζηµίες οι οποίες θα µπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, αλλά 
προκλήθηκαν τελικά επειδή δηµιουργήθηκε στις αρχές και στον πληθυσµό µία πλαστή 
αίσθηση ασφάλειας. 

 
4.5 Είναι σκόπιµο να υπογραµµιστεί ότι οι δράσεις που σχεδιάζονται βασικά όπως η κατασκευή 

υποδοµών συγκράτησης ή διοχέτευσης και έχουν περιορισµένη χρησιµότητα είναι ακριβώς 
εκείνες τις οποίες χρηµατοδοτούν τα διαρθρωτικά ταµεία (ΕΤΠΑ και Ταµείο Συνοχής). Για 
τα προληπτικά µέτρα, διαρθρωτικά ή µη, διατίθενται γενικά λιγότεροι πόροι. Γι’ αυτό, η 
ΕΟΚΕ φρονεί ότι θα πρέπει να εξεταστεί αν είναι απαραίτητο να θεσπιστεί ειδική γραµµή 
του προϋπολογισµού για αυτό το πρόγραµµα δράσης ή, αν δεν γίνει αυτό, να καταρτιστούν 
κάποιες κατευθυντήριες γραµµές για να συµπεριληφθούν οι δράσεις σε άλλα προγράµµατα 
που χρηµατοδοτούνται από την Επιτροπή. 

 
4.6 Εν πάση περιπτώσει, τα εν λόγω διαρθρωτικά µέτρα δεν επαρκούν για την πρόληψη των 

πληµµυρών ή για την προστασία των ζωνών που πλήττονται από αυτές. Τα µέτρα αυτά έχουν 
νόηµα µόνο στα πλαίσια µιας ευρύτερης προοπτικής, στην οποία θα λαµβάνονται επίσης 
υπόψη ο πολεοδοµικός σχεδιασµός, ο σχεδιασµός των διαύλων µεταφοράς (δρόµων, 
σιδηροδροµικών γραµµών κτλ.), η συντήρηση των καναλιών εκκενώσεως υδάτων και η 
προστασία των ζωνών και των οικοσυστηµάτων που ρυθµίζουν τη φυσική απορροή. Κατ’ 
αυτή την έννοια, θα ήταν σκόπιµο να αναπτυχθούν στο µέλλον περισσότερο συγκεκριµένα οι 
οδηγίες που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα της ανακοίνωσης, µεταξύ άλλων, µε την 
καθιέρωση µεθοδολογικών αρχών ή ορθών πρακτικών για την κατάρτιση των σχεδίων αυτών.  

 
4.7 Η ενσωµάτωση των σχεδίων για την αντιµετώπιση πληµµυρών στα σχέδια διαχείρισης που 

περιλαµβάνονται στην οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα έχει καθοριστική σηµασία προκειµένου 
να εξασφαλιστεί ότι υπάρχουν τα απαραίτητα σχέδια για να αναληφθεί δράση σε όλη την 
έκταση µιας λεκάνης απορροής, µε την εξασφάλιση της συµβατότητας των µέτρων και 
αποτελεσµατικών ενεργειών σε όλα τα επίπεδα (τοπικό, εθνικό, διεθνές κτλ.), καθώς και του 
απαραίτητου συντονισµού των ενεργειών όλων των αρχών που είναι αρµόδιες για τον χώρο 
αυτό. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να οριστούν κριτήρια και διατυπώσεις για να επιτευχθεί η 
δέουσα ενσωµάτωση αυτών των δύο πλαισίων σχεδιασµού, που είναι συµβατά αλλά και 
διαφορετικά, µέσω µιας οδηγίας που να τη διευκολύνει. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελούσαν 
άλλο ένα κεφάλαιο που θα έπρεπε να αναπτυχθεί στην πρόταση για τη διεύρυνση των 
κατευθυντήριων γραµµών που επισυνάπτονται.  

 
4.8 Η ολοκλήρωση της διαχείρισης των πληµµυρών στα πλαίσια της ΟΠΥ βασίζεται στα εξής: 
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• σε έναν ορισµό της «πληµµύρας» ως φυσιολογικού συµβάντος στο ποτάµιο σύστηµα και 
στην παράκτια δυναµική, που µπορεί να έχει επιπτώσεις στην ποιότητα των υδάτων και 
στα οικοσυστήµατα είτε σε έκτακτη είτε σε περιοδική βάση, 

• σε έναν ορισµό του «πεδίου κατάκλυσης» που συνδέεται στενά µε το εδαφικό πεδίο 
εφαρµογής της ΟΠΥ (χρήσεις του εδάφους, πιθανή ρύπανση, οικοσυστήµατα που 
συνδέονται µε την ποιότητα των υδάτων), 

• σε έναν ορισµό του κινδύνου πληµµυρών που συνδέεται µε τους κινδύνους και τις ζηµιές 
στις µάζες υδάτων που αποτελούν αντικείµενο της ΟΠΥ, 

• σε µία ειδική διαχείριση των κινδύνων που συνδέεται µε τη διαχείριση των υδάτων, όπως 
περιλαµβάνεται στην ΟΠΥ (χρήσεις των υδάτων στην υδρολογική λεκάνη, ανάκτηση του 
κόστους, σχέδια µέτρων, καθιέρωση προστατευόµενων ζωνών). 

 
4.9 Τα πιο σηµαντικά στοιχεία της διαχείρισης του κινδύνου πληµµυρών που συνδέονται µε τον 

σχεδιασµό που προκύπτει από την ΟΠΥ είναι: 
 
 1ο  Ορισµός και διαχείριση του κινδύνου: 
 

• υδρολογικοί κίνδυνοι, ποιότητα των υδάτων και οικοσυστήµατα, 
• συνδεδεµένοι γεωλογικοί κίνδυνοι, κατολισθήσεις, χιονοστιβάδες, 
• διαχείριση και αποκατάσταση των υδραυλικών και θαλάσσιων εγκαταστάσεων που 

ανήκουν στην ιδιοκτησία του ∆ηµοσίου, 
• οικολογικά κριτήρια για τη διαχείριση των πληµµυρών, 
• πολεοδοµικά κριτήρια. 

 
 2ο  Συναγερµοί και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης: 
 

• κατάταξη των περιφερειών σε ζώνες, 
• συστήµατα υδρολογικής ενηµέρωσης και σύστηµα πρόληψης των καταστάσεων 

έκτακτης ανάγκης, 
• πολιτική προστασία, 
• κανονιστικό πλαίσιο ρύθµισης των παραπάνω πτυχών σε κάθε κράτος µέλος, 
• αγωγή των πολιτών, 
• συντονισµός µεταξύ των αρµοδίων αρχών. 

 
 3ο  Άλλες πτυχές: 
 

• πολυκλαδική έρευνα και συντονισµός, 
• κάλυψη των κινδύνων µέσω ασφαλιστικών συµβολαίων, 
• ασφάλεια στην κατασκευή υποδοµών. 
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5. Συµπεράσµατα 
 
5.1 H EOKE φρονεί ότι οποιαδήποτε δράση αναληφθεί σχετικά µε την πρόληψη των πληµµυρών, 

την προστασία από αυτές και το µετριασµό των επιπτώσεών τους, θα πρέπει να 
ενσωµατώνεται στη µεθοδολογία και τους µηχανισµούς που εισήγαγε η ΟΠΥ -ειδικότερα δε 
στο Σχέδιο υδρολογικής λεκάνης-, βάσει της οποίας παρέχεται η δυνατότητα ρύθµισης όλων 
των ζητηµάτων που σχετίζονται µε τη διαχείριση των γλυκών υδάτων και των παράκτιων 
περιοχών που υπάγονται στις εν λόγω λεκάνες. Προς το σκοπό αυτό, κρίνουµε αναγκαία την 
ενσωµάτωση τόσο του περιεχοµένου της ανακοίνωσης όσο και των παρατηρήσεων που 
παρατίθενται εδώ σε µία κοινοτική οδηγία που να διευκολύνει την προσαρµογή των σχεδίων 
διαχείρισης των κινδύνων στα χαρακτηριστικά κάθε σχεδίου υδρολογικής λεκάνης και, 
εποµένως, και στις ιδιαίτερες συνθήκες των ποταµών και παράκτιων περιοχών µας.  

 
5.2 Προκειµένου να καταστεί δυνατή η ενσωµάτωση αυτή, θα πρέπει: 
 

• να οριστούν µε ακρίβεια οι βασικές έννοιες για ό,τι πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο 
δράσεων, και ειδικότερα εκείνες που αναφέρονται στο σηµείο 4.7 της παρούσας 
γνωµοδότησης, 

• να µελετηθεί εις βάθος η υφιστάµενη κατάσταση για καθεµιά από τις ευρωπαϊκές 
υδρολογικές λεκάνες και παράκτιες ζώνες, και ιδίως για τις περιοχές που παρουσιάζουν 
υψηλό κίνδυνο κατάκλυσης λόγω της κλιµατικής αλλαγής ή των ανθρώπινων ενεργειών, 

• να δοθεί έµφαση στις προληπτικές δράσεις κατά των επιζήµιων επιπτώσεων των 
πληµµυρών, µε την ανάπτυξη και συµπερίληψη όλων των µέτρων που απευθύνονται στον 
πληθυσµό, µέσω της αναγκαίας εκπαίδευσης και ενηµέρωσης. 

 
5.3 Τα σχέδια διαχείρισης του κινδύνου και οι χάρτες κινδύνου, έτσι όπως περιλαµβάνονται στα 

παραρτήµατα της ανακοίνωσης, πρέπει να διευρυνθούν, ώστε να καθιερωθεί και να 
διασαφηνιστεί µια ιεράρχηση δράσεων και µέτρων, µε συνεκτίµηση αυτών που έχουν τη 
µεγαλύτερη προτεραιότητα και είναι κατάλληλα για την επιτευχθείσα χρηµατοδότηση, καθώς 
και των κριτηρίων που θα πρέπει να χρησιµοποιούνται προκειµένου να ελαχιστοποιούνται οι 
δαπάνες και να αυξάνονται τα οφέλη για τον πληθυσµό και για τα αγαθά. Ο πιο σηµαντικός 
στόχος συνίσταται στο να προσαρµοστεί η φυσική λειτουργία των υδρολογικών και 
παράκτιων συστηµάτων στην ανάπτυξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και, εντέλει, να 
επιτευχθεί µια ολοκληρωµένη βιώσιµη ανάπτυξη στις περιοχές που πλήττονται από 
πληµµύρες. 

 

5.4 Τέλος, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι τα πλέον σηµαντικά στοιχεία της διαχείρισης του κινδύνου 
πληµµυρών, τα οποία σχετίζονται µε το σχεδιασµό που προκύπτει από την ΟΠΥ, 
αντιστοιχούν στον ορισµό του κινδύνου, των συναγερµών και των καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης για τις περιπτώσεις όπου θα εµφανίζονται τέτοια φαινόµενα. Επιπλέον, δεν µπορούν 
να παραβλέπονται άλλες κοινοτικές ενέργειες που αφορούν την πολυκλαδική έρευνα και 
συντονισµό, και ιδιαίτερα την αποκατάσταση των ζηµιών των πληµµυρών, καθώς και τη 
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συγκεκριµενοποίηση της κάλυψης από ασφάλειες ζηµιών, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
οικονοµικές απώλειες των πληµµυροπαθών, και, πάνω απ’ όλα, την ανάγκη επαγρύπνησης 
και ελέγχου όσον αφορά την ασφάλεια της κατασκευής υποδοµών που επηρεάζουν το 
υδρολογικό και το παράκτιο σύστηµα.  

 
 
Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2005 
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