
Προστασία των υπόγειων υδάτων 

Την εφαρµογή της Νοµοθεσίας έχει η Υπηρεσία Περιβάλλοντος. 

Η οδηγία αυτή έχει σαν στόχο την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση 

και, κυρίως, αυτή που προέρχεται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες οι οποίες µπορεί να 

είναι τοξικές, ανθεκτικές ή βιοσυσσωρευόµενες. 

Στα πλαίσια της δραστηριοποίησης για αποτελεσµατική προστασία των υπογείων 

υδάτων της Κοινότητας, η παρούσα Οδηγία διασφαλίζει την πρόληψη της ρύπανσης των 

υπόγειων υδάτων από ουσίες που ανήκουν σε συγκεκριµένες οικογένειες και οµάδες 

ουσιών (απαριθµούνται στους καταλόγους Ι και ΙΙ της οδηγίας) και στη µείωση ή την 

αποτροπή, στο µέτρο του δυνατού, των συνεπειών που προκύπτουν. 

Τα κράτη-µέλη για να ανταποκριθούν στην υποχρέωση τους να εµποδίσουν την 

εισαγωγή στα υπόγεια ύδατα µιας οµάδας ουσιών (αναφέρονται στον κατάλογο Ι της 

Οδηγίας), πρέπει να λαµβάνουν τα εξής κατάλληλα µέτρα : 

• Την απαγόρευση κάθε άµεσης απόρριψης των ουσιών αυτών, 

• τη διερεύνηση των ενεργειών που είναι δυνατό να οδηγήσουν σε έµµεση απόρριψη 

και, βάσει των αποτελεσµάτων, είτε να απαγορεύουν τις ενέργειες αυτές, είτε να 

δίνουν Άδειες υπό συγκεκριµένους όρους για την αποφυγή οποιασδήποτε έµµεσης 

απόρριψης, 

• την αποφυγή κάθε έµµεσης απόρριψης η οποία οφείλεται σε ενέργειες που 

πραγµατοποιήθηκαν πάνω ή µέσα στο έδαφος. 

Ωστόσο, τα κράτη-µέλη µπορούν να επιτρέψουν την απόρριψη των ουσιών αυτών, εάν 

µετά από προκαταρκτική έρευνα αποδειχτεί ότι τα υπόγεια νερά είναι οριστικά 

ακατάλληλα για κάθε άλλη χρήση. Στην περίπτωση αυτή, µπορούν να δοθούν Άδειες 

µόνο εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι τεχνικές προφυλάξεις, έτσι ώστε οι ουσίες αυτές να 

µην µπορούν να βλάψουν άλλα οικοσυστήµατα. 

Επιπρόσθετα, µετά από προκαταρκτική έρευνα, τα κράτη-µέλη µπορούν να επιτρέψουν 

τις απορρίψεις που προκύπτουν από την επανέγχυση στο ίδιο υδατικό στρώµα, υδάτων 

από γεωθερµικές χρήσεις, αντλήσεις σε ορυχεία ή λατοµεία ή κατά τη διάρκεια 

κατασκευαστικών εργασιών. 

Τα κράτη-µέλη για να ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους να περιορίσουν την 

εισαγωγή στα υπόγεια ύδατα µιας άλλης οµάδας ουσιών (αναφέρονται στον κατάλογο ΙΙ 

της Οδηγίας), υποβάλλουν σε προκαταρκτική έρευνα: 

• Κάθε άµεση απόρριψη των ουσιών αυτών 

• Τις ενέργειες διάθεσης ή απόθεσης που είναι δυνατό να οδηγήσουν σε έµµεση 

απόρριψη. 

Βάσει των αποτελεσµάτων τα κράτη-µέλη µπορούν να δίνουν άδεια, υπό συγκεκριµένους 

όρους, για την αποφυγή της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων από τις ουσίες αυτές. 

Επιπλέον, λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για τον περιορισµό κάθε άµεσης 

απόρριψης που οφείλεται σε ενέργειες που πραγµατοποιήθηκαν πάνω ή µέσα στο 

έδαφος. 


