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Περίληψη 
Αντικείμενο της εργασίας είναι η ανάδειξη πτυχών της συζήτησης για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη εστιάζοντας στις προϋποθέσεις διακυβέρνησης των φυσικών πόρων, 

έχοντας ως παραδειγματική αναφορά την ελληνική περίπτωση πολύ - επίπεδης 

διακυβέρνησης των υδάτων. Τα συμπεράσματα της εργασίας αφορούν σε 

διαπιστώσεις της παραδειγματικής αναφοράς ώστε να προκύψουν κατευθύνσεις 

επιχειρησιακής φύσης αναφορικά με την εμβάθυνση της συζήτησης για τη 

διακυβέρνηση των υδάτων, στηριζόμενη σε μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης που 

δομείται στις συνιστώσες της χωρικής- συστημικής αναγνώρισης, της θεσμικής - 

διοικητικής συγκρότησης και των ζητημάτων πολιτικής νομιμοποίησης των επιλογών. 

Αξιοποιούνται επίσης οι παραδειγματικές διαπιστώσεις για την κατανόηση του ειδικού 

βάρους της διακυβέρνησης των φυσικών πόρων στα ζητήματα χωρικής ανάπτυξης, 

προτάσσοντας ως θεωρητικό - αξιολογικό περίγραμμα την κυκλική και 

ανατροφοδοτούμενη σχέση χωρικά συστήματα - φυσικοί πόροι - σύστημα 

διακυβέρνησης.  
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1. Εισαγωγή 
Η δόμηση της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης, με άξονα τη σωστή διαχείριση των 

φυσικών πόρων, οριοθετείται με έναν γενικό αλλά πάντως καθαρό τρόπο, ενώ η 

ευρύτατη αποδοχή του το καθιστά προσδιοριστική συνιστώσα της αναπτυξιακής 

πολιτικής, εμβαθύνοντας παράλληλα σε προϋποθέσεις αναδιάταξης και 

ολοκλήρωσης των συστημάτων διακυβέρνησης από το εθνικό έως το περιφερειακό 

και το τοπικό επίπεδο. Έχει διαπιστωθεί ωστόσο ότι τα κυρίαρχα πρότυπα 

διακυβέρνησης αδυνατούν πολλές φορές να αποτυπώσουν στο χώρο την 

αποτελεσματική συνεκτίμηση ανθρωπογενών και οικοσυστημικών προτεραιοτήτων, 
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γεγονός που προβάλλεται στον αμήχανο γενικά τρόπο υλοποίησης των πολιτικών, 

ιδιαίτερα όταν αυτές επιχειρούν να υλοποιήσουν την κεντρική πλέον απαίτηση της 

βιώσιμης ανάπτύξης.  

Για την αναίρεση τέτοιων ασυνεχειών, εκφράζεται η άποψη ότι απαιτείται ένας 

διαφοροποιημένος, πιο καινοτόμος τρόπος στη θεώρηση του μοντέλου 

διακυβέρνησης. Επισημαίνεται η αναγκαιότητα προώθηση της ολοκληρωμένης 

διαχείρισης των φυσικών και ανθρωπογενών αποθεμάτων, στη βάση της 

ταυτόχρονης θεώρησης παραγόντων που αφορούν στη συνεκτίμηση των φυσικών 

ορίων του χώρου, στην επίγνωση της διαθεσιμότητας των φυσικών πόρων, στην 

προσαρμογή των διοικητικών δομών, στην αναθεώρηση του θεσμικού και 

επιχειρησιακού πλαισίου και στην επαναξιολόγηση των αναπτυξιακών 

προτεραιοτήτων. Με βάση τέτοιες διαπιστώσεις, που αποτυπώνονται στην κυκλική 

και ανατροφοδοτούμενη σχέση: χωρική (συστημική) αναγνώριση – χωρικά (φυσικά) 

αποθέματα – χαρακτηριστικά διακυβέρνησης, η παρούσα εργασίας επιχειρεί την 

εμβάθυνση της συζήτησης για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ιδέες που εστιάζουν στην 

κατανόηση αυτών των συνδέσεων, αξιοποιώντας τις γενικές διαπιστώσεις από την 

ελληνική εμπειρία  διακυβέρνησης των υδάτων. Σε αυτό το πλαίσιο προτάσσεται ως 

μεθοδολογικό εργαλείο, η ολοκληρωμένη θεώρηση των συνιστωσών της χωρικής 

διακυβέρνησης, δηλαδή του θεσμικού, διοικητικού περιβάλλοντος και του πλαισίου 

νομιμοποίησης των επιλογών, στα διαφορετικά χωρικά επίπεδα εφαρμογής, από το 

εθνικό επίπεδο σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, στο περιφερειακό επίπεδο 

διοικητικής οργάνωσης, έως το τοπικό επίπεδο διαπραγμάτευσης των επιλογών.  

Η εργασία διαχωρίζεται σε τρία γενικά μέρη. Στο πρώτο μέρος εξετάζονται κάποιες 

βασικές προϋποθέσεις διακυβέρνησης των χωρικών συστημάτων στη βάση 

παραγόντων όπως ο χωρικός – γεωγραφικός προσδιορισμός, οι θεσμικές και 

διοικητικές προσαρμογές και τα ζητήματα πολιτικής νομιμοποίησης, με ειδικότερη 

αναφορά στα συστήματα των λεκανών απορροής. Στο δεύτερο μέρος αποτυπώνεται 

συνοπτικά η ελληνική εμπειρία διακυβέρνησης των υδάτων σε τρία βασικά, πολιτικο - 

διοικητικά και χωρικά επίπεδα διερεύνησης: εθνικό, περιφερειακό και τοπικό. Τέλος 

στα συμπεράσματα, επιχειρείται η συνθετική αποτίμηση της ελληνικής περίπτωσης, η 

συσχέτιση της εμπειρίας με τις θεωρητικές εξειδικεύσεις επί της διακυβέρνησης των 

υδάτων (φυσικών πόρων) και η παράθεση σκέψεων σχετικά με τη διεύρυνση της 

συζήτησης περί της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης. 
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2. Προϋποθέσεις διακυβέρνησης των χωρικών συστημάτων και η περίπτωση 
των λεκανών απορροής 
Στην προσπάθεια διαχειριστικής αντιμετώπισης των χωρικών συστημάτων και άρα 

των πόρων του, βασική κατεύθυνση αποτελεί η αναγωγή της ολοκληρωμένης 

θεώρησης σε κεντρική αξιολογική αναφορά (Barrow, 1998: 172,173). Μάλιστα, το 

επιδιωκόμενο διαχειριστικό πλαίσιο με ολοκληρωμένο χαρακτήρα ενισχύει την 

προοπτική της χωρικής διακυβέρνησης, διότι δεν πρόκειται απλά για τη διαχείριση 

κάποιων τεχνικών ζητημάτων διευθέτησης της χρήσης των πόρων του (για 

παράδειγμα του νερού στην περίπτωση των λεκανών απορροής) στα πλαίσια της 

όποιας διοικητικής κατάτμησης του χώρου, αλλά για ένα αναπτυξιακό περίγραμμα με 

πολιτικές κατά βάση διαστάσεις.  

Η έννοια της χωρικής διακυβέρνησης σχετίζεται με δομές και διαδικασίες βάσει των 

οποίων οι κοινωνίες διαμοιράζουν και συνθέτουν την ισχύ τους και συνίσταται  στην 

ενεργοποίηση δράσεων σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο. Παράγοντες 

συγκρότησης της έννοιας περιλαμβάνουν νόμους και κανονισμούς, διαπραγμάτευση, 

συναπόφαση και σύνθεση των επιδιώξεων, πολιτικές διεργασίες και διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων. Η αντίληψη της διακυβέρνησης δεν καθορίζεται αποκλειστικά 

από την προβολή στον χώρο των προτεραιοτήτων του επίσημου κράτους αλλά 

περισσότερο διαμορφώνεται από τη διάδραση διαφορετικών παικτών, όπως των 

επίσημων και ανεπίσημων θεσμικών οντοτήτων και για το λόγο αυτό μπορεί είτε να 

θεσμοθετηθεί, είτε να εκφράζεται σκιωδών έχοντας όμως επαρκή πολιτική 

νομιμοποίηση (Lebel et al., 2006: 2). Αυτά τα κεντρικά χαρακτηριστικά της χωρικής 

διακυβέρνησης έχουν ενταχθεί με διάφορους τρόπους σε ερευνητικές προσπάθειες 

αποσαφήνισης των προϋποθέσεων ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και της 

βιωσιμότητας των χωρικών συστημάτων, πολλές εκ των οποίων εκκινούν από την 

απαίτηση της αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων για να θέσουν ζητήματα 

προσαρμοστικότητας των κοινωνικο-οικολογικών συσχετίσεων (Ostrom, 2009: 

419,420).   

Βασικής τους κατεύθυνση είναι ο συγκερασμός σειράς προϋποθέσεων θεσμικού, 

διοικητικού, επιχειρησιακού και κοινωνικού χαρακτήρα. Σε ένα δεδομένο χωρικό 

σύστημα για παράδειγμα που καθορίζεται από τη διάδραση φυσικών και 

ανθρωπογενών αποθεμάτων, το διοικητικό και θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να έχει την 

απαραίτητη δύναμη σχεδιασμού και εφαρμογής. Παράλληλα, η ενίσχυση 

περιφερειακών και τοπικών δομών στη λήψη αποφάσεων καθώς και των 



 

 4

συμμετοχικών διεργασιών μπορεί να προσδώσει στην ακολουθούμενη διαχειριστική 

πρακτική την απαραίτητη πολιτική νομιμοποίηση αλλά και να αναδείξει τη διάσταση 

της τοπικής ταυτότητας, η οποία υπό προϋποθέσεις, μπορεί να αποτελέσει μέρος 

των παραγωγικών εξειδικεύσεων αλλά και παράγοντας ενίσχυσης της βιώσιμης 

προοπτικής των χωρικών συστημάτων.  

 

Πίνακας 1 
 Συνιστώσες διακυβέρνησης των χωρικών συστημάτων 

Επιλογές ολοκλήρωσης  Κεντρικές αναφορές 

Χωρική – συστημική αναφορά 

• Γεωγραφική και συστημική κατανόηση του χώρου 
με τη συνεκτίμηση φυσικών και ανθρωπογενών 
αποθεμάτων και ρυθμίσεων 

• Η χωρική κλίμακα ως παράγοντας επιτυχούς 
έκφρασης της διαχείρισης 

• Ένταξη των χωρικών συστημάτων στο 
πολυεπίπεδο πλαίσιο κατανόησης των 
εξαρτήσεων 

Θεσμικές – διοικητικές προσαρμογές 

• Αναπροσαρμογή του διοικητικού και θεσμικού 
πλαισίου στην προοπτική της χωρικής 
διακυβέρνησης 

• Συνάφεια του μοντέλου χωρικής διακυβέρνησης 
με τη χωρική – συστημική του αναφορά 

• Ενίσχυση περιφερειακών και τοπικών δομών 
λήψης αποφάσεων μέσω της συνεκτίμησης των 
τοπικών προτεραιοτήτων και συμφερόντων  

• Ανάδειξη και αξιοποίηση των άτυπων 
συνεννοήσεων τοπικού προσανατολισμού στην 
ενίσχυση των μηχανισμών διακυβέρνησης 

Πολιτική νομιμοποίηση  

• Συνδιαμόρφωση της διαχείρισης βάσει 
διαδικασιών διαβούλευσης και κοινωνικής 
συμμετοχικότητας 

• ∆ιαμόρφωση κοινωνικών δικτυώσεων και 
ενίσχυση διαδικασιών κατανόησης και 
συναντίληψης στη διαχείριση των πόρων 

• Ενίσχυση του ρόλου των τοπικών 
εκπροσωπήσεων στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων 

• Ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου ως 
παράγοντας διαμόρφωσης ικανού δυναμικού 
κατανόησης των ζητημάτων  

• Ενίσχυση των διαδικασιών παραγωγής και 
διάχυσης της γνώσης για τα ζητήματα του χώρου 
ως μηχανισμός ενδυνάμωσης των δομών 
διακυβέρνησης 

 

Θα μπορούσαν να αναφερθούν ποικίλοι συνδυασμοί τέτοιων παραγόντων και 

προϋποθέσεων με δεδομένο ότι η σχετική βιβλιογραφία της σχέσης διακυβέρνησης 

και βιωσιμότητας – ανθεκτικότητας των χωρικών συστημάτων είναι εκτεταμένη. 

Ωστόσο επιχειρείται η ομαδοποίησή τους σε τρεις γενικές συνιστώσες οι οποίες 
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βοηθούν στην ειδικότερη εστίαση στο χωρικό – κοινωνικό – οικολογικό σύστημα των 

λεκανών απορροής. Αυτές περιλαμβάνουν την έμφαση σε ζητήματα χωρικής – 

συστημικής αναφοράς, σε θέματα θεσμικής – διοικητικής προσαρμογής και στη 

διάσταση της πολιτικής νομιμοποίησης. Κεντρικά στοιχεία αυτής της 

διαπραγμάτευσης συνοψίζονται στον Πίνακα 1 και καταγράφονται στις ακόλουθες 

παραγράφους. 

 

2.1 Χωρική – συστημική αναφορά και ο παράγοντας της κλίμακας 
Ο γεωγραφικός – συστημικός προσδιορισμός του διαχειριστικού χωρικού πλαισίου 

εγείρει αυτόματα την ανάγκη εξέτασης της χωρικής κλίμακας η οποία μπορεί να 

υποστηρίξει αυτή τη συλλογιστική. Το θέμα του γεωγραφικού καθορισμού ενός 

προτύπου χωρικής διακυβέρνησης είναι ένα ζήτημα με ισχυρή την πολιτική 

διάσταση, καθώς η επιτυχία του δεν εξαρτάται μόνο από την ικανότητα σύλληψης 

των λειτουργιών του οικοσυστήματος αλλά και από την ικανότητα προβολής της 

οργανωτικής και αναπτυξιακής προοπτικής των ανθρωπογενών συστημάτων 

(Blomquist et al., 2005: 105). 

Έτσι, ο παράγοντας της χωρικής κλίμακας διαμορφώνει μια καίρια αναλυτική 

συνιστώσα καθώς συγκροτεί τη βάση κατανόησης σειράς φαινομένων, όπως η δομή 

και η λειτουργία του οικοσυστήματος, η εφαρμογή σχημάτων διοίκησης, η 

υποστήριξη δικτύων (φυσικών και άυλων) και η διάδραση των ανωτέρω. Η 

κατανόηση της δυναμικής των χωρικών συστημάτων βάσει της κλίμακας θεώρησής 

τους έχει προταθεί ως κεντρική επιλογή για την αποτελεσματική διαχείρισή τους. 

Βασικές συνιστώσες προς αυτή τη κατεύθυνση αποτελούν η μεγαλύτερη γνώση των 

ενδογενών φυσικών και ανθρώπινων εξαρτήσεων, η αναίρεση των ασυνεχειών κατά 

τη συσχέτιση των δεδομένων ενδο- και δια-συστημικά στη διαδικασία διαχείρισης των 

προβλημάτων και η υιοθέτηση εναλλακτικών διοικητικών – θεσμικών προσεγγίσεων 

στη διαχείριση του χώρου, με δεδομένο ότι τα χωρικά συστήματα δεν αποτελούν 

επαναλαμβανόμενες φόρμες, έστω και αν δομούνται πολλές φορές επί της ίδιας 

κλίμακας συγκρότησης. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται απόψεις που θεωρούν ότι 

ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό διαχειριστικό πλαίσιο αφορά ουσιαστικά σε 

μεσαίες χωρικές ενότητες, εκεί όπου υπάρχουν μεν οι κρίσιμες μάζες ανθρωπογενών 

και φυσικών αποθεμάτων, ενώ την ίδια στιγμή τα δεδομένα δεν είναι αχανή στην 

κατανόησή τους αλλά και διακρίνονται για τη σχετική τους ομοιογένεια. Το 

αποτέλεσμα είναι η εμβάθυνση της έννοιας του ολοκληρωμένου προσανατολισμού 
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της διαχείρισης δεδομένου ότι λαμβάνονται υπόψη οι οικοσυστημικές προδιαγραφές 

του χώρου στη διαμόρφωση γεωγραφικού επιπέδου στόχευσης καταρχήν, αλλά και 

στη συνεκτίμηση άλλων προϋποθέσεων κατ’ επέκταση  (Omernik et al., 1997: 935-

937). Τέτοιες προϋποθέσεις αφορούν στην πολιτική διάσταση της διαχείρισης του 

χώρου, δηλαδή στα ζητήματα διοικητικής και θεσμικής συγκρότησης αλλά και 

νομιμοποίησης των επιλογών. 

 

2.2 Θεσμικές – διοικητικές προσαρμογές 
Οι θεσμικές – διοικητικές δομές σχετίζονται με την προβολή στο χώρο ενός 

συγκεκριμένου κάθε φορά προτύπου διακυβέρνησης το οποίο διαμορφώνει τη 

δύναμη αυτών των δομών και το ειδικό τους βάρος στο σχεδιασμό, στη λήψη 

αποφάσεων και στην επιχειρησιακή υλοποίηση της παρέμβασης. Περιλαμβάνει τους 

διοικητικούς μηχανισμούς στα διάφορα χωρικά επίπεδα αλλά και το θεσμικό πλαίσιο 

που αφενός καθορίζει τα όρια δραστηριοποίησης αυτών των μηχανισμών και 

αφετέρου ρυθμίζει ζητήματα διαχείρισης των χωρικών αποθεμάτων (π.χ. φυσικών 

πόρων). 

Υποστηρίζεται ειδικότερα ότι η προσαρμογή των θεσμικών μέσων και των 

διοικητικών μηχανισμών με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των χωρικών 

συστημάτων αποτελεί μια πολιτική διαδικασία τόσο σε σχέση με τις αλλαγές των 

γραφειοκρατικών δομών όσο και σε σχέση με τη γενικότερη πρόσβαση σε πόρους 

και δομές εξουσίας (Molle et al., 2007: 607). Πρόκειται για ένα ζήτημα χωρικής 

διακυβέρνησης καθότι εμπλέκει ισότιμα θεσμούς, διοικητικές δομές, φορείς 

σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων αλλά και κοινωνικούς εταίρους (Imperial, 2001: 

461). 

∆ιατυπώνεται η άποψη ότι η αποτελεσματική έκφραση της διακυβέρνησης αφορά 

στην αναπροσαρμογή και τη σύνθεση των ανωτέρω με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση 

των φυσικών πόρων ενός χωρικού συστήματος, τόσο για την ικανοποίηση των 

τοπικών προτεραιοτήτων, όσο και για την αποτελεσματική ένταξη των πόρων στο 

ευρύτερο (και παγκόσμιο) δίκτυο διανομής. Βασικά χαρακτηριστικά αυτής της 

αναπροσαρμογής αφορούν: στη διαθεσιμότητα επαρκούς πληροφορίας για την 

κατάσταση των πόρων και των πιέσεων διατάραξης,  στην παραγωγική αξιοποίηση 

των συγκρούσεων και των διαφωνιών για τον εμπλουτισμό των αποτελεσμάτων 

λήψης αποφάσεων, στην υιοθέτηση ενός ευέλικτου συστήματος κανόνων και 

περιορισμών απόρροια της νομοθεσίας αφενός και των τοπικών περιθωρίων 
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συνεννόησης αφετέρου, στην ενίσχυση φυσικών και τεχνολογικών υποδομών 

διαχείρισης των πόρων και στην προσαρμοστικότητα των θεσμικών μέσων και 

μηχανισμών διαχείρισης καθώς το επίπεδο βιώσιμης χρήσης των πόρων 

μεταβάλλεται χωροχρονικά (Dietz et al., 2003: 1908,1909).  

Σε αυτό το πλαίσιο και σε σχέση με την παραδοσιακή εμπειρία σχεδιασμού και 

εφαρμογής, αναδεικνύεται ο ρόλος των διοικητικών διαχειριστικών δομών τοπικού 

προσανατολισμού. Οι τοπικοί διοικητικοί μηχανισμοί αναγνωρίζουν τις τοπικές 

ιδιαιτερότητες και ανάγκες και εφαρμόζουν πολιτικές προσαρμοσμένες στα τοπικά 

χαρακτηριστικά. Τονίζεται έτσι η σημασία του σχεδιασμού στην τοπική κλίμακα, σε 

συνέχεια ίσως και προσαρμογή της σε αυτή της εθνικής και περιφερειακής κλίμακας 

(Wiering et al., 2006: 434,435). 

Επισημαίνεται ωστόσο ότι η δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης των τοπικών 

διοικητικών μηχανισμών στη διακυβέρνηση των πόρων συνδέεται με σειρά 

προϋποθέσεων συγκρότησης και λειτουργίας τους, οι οποίες απορρέουν από τη 

δυνατότητα που έχουν στην παρακολούθηση και έλεγχο των ζητημάτων, στην 

επιβολή περιοριστικών μέτρων, στη ρύθμιση συγκρούσεων και στη θεσμική τους 

υπόσταση ως φορείς με αυξημένο παρεμβατικό ρόλο. Σε αυτές τις προϋποθέσεις 

προστίθεται επίσης ο τρόπος ένταξης αυτών των δομών στις ευρύτερες κατανομές 

ρόλων και αρμοδιοτήτων (Agrawal, 2001: 1654).   

Μάλιστα, με την έμφαση στην ανάδειξη των τοπικών προτεραιοτήτων, έχουν 

εκφραστεί απόψεις που επιχειρούν να εισάγουν περισσότερο καινοτόμες αντιλήψεις 

αναφορικά με τη μορφή και το ύφος των μηχανισμών διαχείρισης τοπικού 

προσανατολισμού. ∆ηλαδή, την αξιοποίηση μη τυπικών - θεσμικών μέσων που 

ορίζονται ανεπίσημα και κατά περίπτωση και στοχεύουν σε άτυπες αλλά επαρκώς 

νομιμοποιημένες ρυθμίσεις βάσει της τοπικής κουλτούρας και των τοπικών 

ιδιαιτεροτήτων (Mitchell, 2005: 1342,1343).  

Σε αυτήν ειδικότερα την κατεύθυνση επισημαίνεται η ανάγκη της αναπροσαρμογής 

να μην περιορίζεται μόνο σε βελτιώσεις των υφιστάμενων θεσμικών και διοικητικών 

μηχανισμών ως απόκριση σε μεταβολές αναγκών και πολιτικών προς εφαρμογή, 

αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη δημιουργία νέων δομών, ικανών να 

προσδώσουν στο σύστημα διαχείρισης την απαραίτητη ευελιξία και 

προσαρμοστικότητα. Κεντρικά χαρακτηριστικά αυτής της προοπτικής εντοπίζονται 

στο άνοιγμα της επικοινωνίας των διοικητικών φορέων, στη παραγωγή και διάχυση 



 

 8

της γνώσης και της πληροφορίας και στη σχετική απελευθέρωση των πεδίων 

ευθύνης τους (Brunckhorst, 2002: 112). 

 

2.3 Ζητήματα πολιτικής νομιμοποίησης 
Η πολιτική διάσταση της διακυβέρνησης του χώρου, σκιαγραφεί την ανάγκη 

υιοθέτησης διαφοροποιημένων προσεγγίσεων κοινωνικής αποδοχής και 

νομιμοποίησης των όποιων επιχειρησιακών εκφράσεων της διαχείρισης των 

αποθεμάτων αυτού. Παράγοντες όπως η διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων και οι 

διαδικασίες συμμετοχικότητας και συναπόφασης, ανάγονται σε καίριες συνιστώσες 

αυτής της διαδικασίας. Σε αυτή τη κατεύθυνση, έχει εκφραστεί η άποψη ότι απαιτείται 

ένα στέρεο πλαίσιο πολιτικής νομιμοποίησης των διαχειριστικών προτεραιοτήτων και 

παρεμβάσεων μέσω της συνεκτίμησης των επιδιώξεων της κοινωνίας των πολιτών, 

της ιεράρχησης των στόχων του ευρύτερου σχεδιασμού και των αναγκών των 

παραγωγικών φορέων. Κρίνεται μάλιστα ότι η επιλογή ενίσχυσης της εμπλοκής του 

τοπικού παράγοντα στη συνδιαμόρφωση της παρέμβασης είναι ιδιαίτερα κρίσιμη 

διότι έτσι παράγεται η απαιτούμενη αποδοχή για την προώθηση των διαχειριστικών 

στόχων (Antunes et al., 2009: 932,934). Έτσι, επανακαθορίζονται οι πολιτικές της 

διαχείρισης μέσω πρακτικών που ενισχύουν την κοινωνική συμμετοχή στην 

κατανόηση και συνεκτίμηση των διαθέσιμων φυσικών πόρων (Ρahl-Wostl, 2007: 

565,566). 

Αυτή η σχέση της κοινωνικής συμμετοχής και των διαδικασιών κατανόησης από τη 

μια πλευρά και της ολοκληρωμένης διαχειριστικής προοπτικής των χωρικών 

συστημάτων από την άλλη, θέτει στη συζήτηση θέματα γενικότερης ανάπτυξης του 

ανθρώπινου δυναμικού αλλά και ανάδειξης της σημασίας του κοινωνικού κεφαλαίου. 

Η δυνατότητα της αυξημένης κατανόησης αφορά στην ικανότητα των θεσμικών και 

κοινωνικών φορέων στην αξιολόγηση και επίλυση των προβλημάτων. Μια ικανότητα 

ωστόσο που προκύπτει από διαδικασίες διαβούλευσης και έχει ως πυρήνα ένα 

επαρκές ανθρώπινο δυναμικό (Tippett et al., 2005: 288-290). Η διαδικασία της 

συνεννόησης στηρίζεται πολλές φορές στην ύπαρξη ικανοποιητικής γνώσης και 

πληροφορίας για τα ζητήματα του χώρου αλλά και μηχανισμών αποτελεσματικής 

επικοινωνίας και διάχυσης αυτής. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η πολιτική 

νομιμοποίηση επιλογών διαχείρισης καθώς η ροή των πληροφοριών διαχέεται 

οριζόντια και κάθετα τόσο μεταξύ των επίσημων και ανεπίσημων δομών διοίκησης 
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όσο και μεταξύ των διαφόρων θεσμικών επιπέδων διαμόρφωσης της παρέμβασης 

(Pahl-Wostl, 2009: 354-456). 

Η αποκωδικοποίηση της μορφής, του είδους και του ρόλου των κοινωνικών 

δικτυώσεων, αποτελεί πλέον κεντρική συνιστώσα για την ανάλυση των 

προϋποθέσεων διακυβέρνησης του χώρου και των αποθεμάτων αυτού ειδικότερα. 

Γίνεται αποδεκτό ότι η αποτελεσματική λειτουργία των κοινωνικών δικτύων, τα οποία 

αποτελούνται τόσο από επίσημες όσο και από ανεπίσημες δομές και μηχανισμούς 

λήψης αποφάσεων, μπορεί να έχει πολλαπλάσια θετική επίπτωση στην αειφορική 

διαχείριση των πόρων σε σχέση με την απλή λειτουργία των επίσημων θεσμικών 

δομών στην εφαρμογή και επιβολή για παράδειγμα των περιβαλλοντικών 

κανονιστικών ρυθμίσεων (Bodin et al., 2009: 1,2). 

 

2.4 Οι λεκάνες απορροής ως περίπτωση χωρικής διακυβέρνησης 
Η παραδοχή της λεκάνης απορροής ως κοινωνικο – οικολογικό σύστημα ακολούθησε 

την απαίτηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων ως προϋπόθεση 

διατήρησης της αναπτυξιακής προοπτικής συγκεκριμένων χωρολειτουργικών 

οντοτήτων, αλλά και την συνειδητοποίηση της πολιτικής βάσης του προβλήματος 

διάθεσης ενός φυσικού πόρου, όπως του νερού, με χαρακτηριστικά πλέον σχετικής 

σπανιότητας. Η πολιτική διάσταση διαπραγματεύεται τη ρύθμιση ζητημάτων 

πρόσβασης, συγκερασμού συμφερόντων και νομιμοποίησης πολιτικών ως προς τη 

χρήση του νερού, γεγονός που καθώς προβάλλεται στο κοινωνικο - οικολογικό 

περίγραμμα, δημιουργεί την απαίτηση εύρεσης ικανοποιητικών συνθηκών για τη 

διακυβέρνησή του (Molle: 1). Ακριβώς γι’αυτό το λόγο, οι σύγχρονες προσεγγίσεις 

αναφορικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων επιχείρησαν τον 

εμπλουτισμό των προϋποθέσεων με συνθήκες που άπτονται της αναπροσαρμογής 

του θεσμικού και διοικητικού πλαισίου δίνοντας έμφαση σε προτεραιότητες όπως η 

εμβάθυνση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, η 

διεύρυνση των φορέων και κοινωνικών εταίρων που εμπλέκονται στο διαδικασία 

αυτή και η ενίσχυση του χωρικού/περιβαλλοντικού σχεδιασμού ειδικότερης εστίασης 

(Jaspers, 2003: 83). 

Πέρα από την τεχνική της διάσταση, η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων 

αποτελεί από μόνη της μια διαδικασία χωρικής διακυβέρνησης καθώς προσεγγίζεται 

βάσει ύπαρξης ενός πλαισίου λήψης αποφάσεων σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων. 

Περιλαμβάνει καταρχήν τη διαμοίραση των φυσικών πόρων (π.χ. νερού, εδάφους) 
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ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις των κοινωνιών του χωρικού συστήματος 

στο οποίο εφαρμόζεται σε σχέση με το βαθμό τεχνολογικής ενσωμάτωσης. 

Στηρίζεται στη λειτουργία πολιτικών και κοινωνικών φορέων αλλά και στην 

αναδιάταξη διοικητικών και κανονιστικών ρυθμίσεων. Πρόκειται για μια συνειδητή 

διαδικασία που ενσωματώνει την αξιολόγηση δεδομένων, την οριοθέτηση στόχων και 

τη δέσμευση για την υλοποίησής τους. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων είναι 

χωρικά εξαρτώμενη και συνδέεται με το υδρολογικό σύστημα των λεκανών 

απορροής. Έτσι, η επιτυχής προσέγγιση της διαχείρισης ενσωματώνει και συνθέτει 

στοιχεία των φυσικών και κοινωνικών υποσυστημάτων αυτών των χωρικών 

οντοτήτων στην προοπτική εύρεσης ικανοποιητικών τρόπων για τη διακυβέρνησή 

τους. Αυτοί απορρέουν από την ύπαρξη ενός σταθερού διοικητικού και θεσμικού 

πλαισίου που διασφαλίζει την αποδοτικότητα των αποφάσεων σχεδιασμού και 

εφαρμογής, ενός ικανοποιητικού μηχανισμού παραγωγής γνώσης για τα δεδομένα 

του χώρου, ολοκληρωμένων δράσεων εκτίμησης επιπτώσεων και αναδιαμόρφωσης 

των πολιτικών, μηχανισμών κοινωνικής ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της 

συμμετοχικότητας καθώς και ευέλικτης στρατηγικής οργάνωσης του χώρου 

βασισμένη στη διαβούλευση, στο συντονισμό και τη συνεργασία των εμπλεκόμενων 

συμφερόντων (Hooper, 2003: 12,16,17). Σε κάθε περίπτωση, αναδιαμορφώνεται η 

αντίληψη για το χώρο των λεκανών απορροής, καθώς προβάλλεται η θεώρησή του 

ως κοινωνικό – οικολογικό σύστημα αλλά και η έμπρακτη διαχειριστική και 

αναπτυξιακή του αντιμετώπιση ως μια προγραμματική ζώνη. Αυτός ο 

μετασχηματισμός αποτελεί στοιχείο κλειδί για τον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο 

κατ’επέκταση διότι κατοχυρώνονται πλέον θεσμικά οι προϋποθέσεις διακυβέρνησης 

των λεκανών απορροής βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Νερά και του τρόπου 

μεταφοράς της στο ελληνικό δίκαιο.  

 

3. Το παράδειγμα των υδάτων στην ελληνική εμπειρία χωρικής διακυβέρνησης  
Οι υδατικοί πόροι έχουν ενταχθεί ιστορικά σε πλήθος επιχειρησιακών δράσεων 

αξιοποίησης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του χώρου ενώ σήμερα, συνιστούν ένα 

εκτεταμένο και συνεχώς εξελισσόμενο πεδίο για την οργάνωση και διακυβέρνηση 

αυτού, μέσω κυρίως της θεσμικής κατοχύρωσης της σημασίας της αειφορικής τους 

διαχείρισης. Η επιλογή των υδάτων στην παρατηρούμενη πλέον αναπροσαρμογή 

του τρόπου διακυβέρνησης του χώρου δεν απορρέει μόνο από την κρισιμότητα του 

πόρου στην υποστήριξη των κοινωνικο – οικολογικών συστημάτων αλλά σχετίζεται 
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και με τη δυνατότητα που προσφέρουν στην παραμετροποίηση των δεδομένων 

ανάλυσης και κατανόησης, κάτι που σχετίζεται με τον απλό σχετικά τρόπο προβολής 

του κύκλου του νερού στο γεωγραφικό χώρο.  

Έτσι αναδεικνύεται το χωρικό επίπεδο των λεκανών απορροής ως μια διαχειριστική 

μονάδα, αρκετά ευνοϊκή για τη σχηματική αποτύπωση της κεντρικής διαχειριστικής 

ιδέας που αφορά στη βιώσιμη αξιοποίηση του νερού στα όρια προσφοράς και 

ζήτησης του συστήματος με στόχο την προστασία της αναπτυξιακής προοπτικής του 

ανθρώπινου πληθυσμού. Μέρος της προβληματικής σχετίζεται με τον τρόπο που το 

σύστημα διακυβέρνησης στα διάφορα γεωγραφικά και θεσμικά του επίπεδα 

αντανακλά αυτές τις αναγκαιότητες αλλά και προσαρμόζεται σε συγκυρίες και άλλες 

μεταβολές ώστε να ενσωματώνει τις εκάστοτε προτεραιότητες.  

Αντικείμενο της εργασίας είναι η αποσαφήνιση σε κάποιο βαθμό αυτών των 

ερωτημάτων. Μεθοδολογικά, επιχειρείται η συνοπτική εξέταση του τρόπου 

διακυβέρνησης των υδάτων στο πολιτικό - γεωγραφικό - λειτουργικό επίπεδο χώρας, 

περιφέρειας και στο τοπικό επίπεδο. Το πλαίσιο αξιολόγησης ορίζεται από τα 

συμπεράσματα των θεωρητικών προσεγγίσεων διακυβέρνησης των χωρικών 

συστημάτων, όπως αυτά ενσωματώνονται στην περίπτωση των λεκανών απορροής. 

Αυτά αφορούν σε χωρικές – συστημικές και λειτουργικές κατανοήσεις, σε 

προσαρμογές θεσμικής – διοικητικής φύσης και σε ζητήματα πολιτικής 

νομιμοποίησης των επιλογών.  

Το πλαίσιο διακυβέρνησης των υδάτων κατοχυρώνεται θεσμικά με το Ν.3199/2003 

μεταφοράς της Οδηγίας Πλαισίου για τα Νερά στο εθνικό δίκαιο και εξειδικεύεται 

περαιτέρω με τις κανονιστικές διατάξεις εφαρμογής που ακολούθησαν έκτοτε. 

Επιπρόσθετα, με το Ν.3852/2010 περί της νέας αρχιτεκτονικής της διοίκησης και 

αυτοδιοίκησης πραγματοποιήθηκε η αναδιάταξη των διοικητικών δομών που 

παρεμβαίνουν στη διαχείρισης των υδάτων, όπως και των αρμοδιοτήτων τους στα 

διάφορα χωρικά επίπεδα συγκρότησης (εθνικό, περιφερειακό, αυτοδιοικητικό). Αυτή 

η νομολογία συνθέτει τις κεντρικές κατευθύνσεις της διακυβέρνησης των υδάτων, 

προσδίδοντας αναλυτικές αποσαφηνίσεις στις βασικές συνιστώσες σύνθεσης, όπως 

η χωρική συγκρότηση, η θεσμική - διοικητική προσαρμογή και τα ζητήματα πολιτικής 

νομιμοποίησης. 

Κεντρικό στοιχείο της χωρικής συγκρότησης αλλά και καινοτομία σε σχέση με το 

παρελθόν, συνιστά η θεσμική κατοχύρωση του συστημικού διαχωρισμού του χώρου 

στη βάση των Περιοχών Λεκανών Απορροής (που αντιστοιχούν στα Υδατικά 
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∆ιαμερίσματα) και σε Λεκάνες Απορροής. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα 

επιπρόσθετο επίπεδο κατάτμησης του χώρου το οποίο είναι ανεξάρτητο του πολιτικο 

- διοικητικού διαχωρισμού. Ταυτόχρονα δημιουργείται το χωρικό πλαίσιο 

ενεργοποίησης και υλοποίησης διαχειριστικών προτεραιοτήτων και προβλέψεων σε 

εφαρμογή των Σχεδίων ∆ιαχείρισης και του Προγράμματος Μέτρων, τα οποία 

αποτελούν τα κεντρικά εργαλεία παραγωγής αναλυτικών δεδομένων επί της 

ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων. Ωστόσο αυτή η κατάτμηση, η οποία 

αποτυπώνει στο χώρο και τις αρμοδιότητες των ανάλογων διαχειριστικών φορέων, 

δημιουργεί ένα ιδιάζον χωρικό επίπεδο διακυβέρνησης καθόσον ολοκληρώνεται 

ατελώς με την ισχύουσα πολιτικο - διοικητική κατάτμηση. Αυτή η διαπίστωση 

προκύπτει περισσότερο ως ερώτημα καθόσον εντοπίζονται περιπτώσεις όπου 

Αποκεντρωμένες ∆ιοικήσεις έχουν πλέον ρόλο σε ζητήματα διαχείρισης των υδάτων 

Περιφερειών άλλων Απ. ∆ιοικήσεων, χωρίς παράλληλα να έχουν την ευθύνη στον 

σχεδιασμό και υλοποίηση των αναπτυξιακών τους προγραμμάτων, τα οποία πολλές 

φορές σχετίζονται και με τα θέματα των υδάτων. 

Αναφορικά με την διοικητική ευθύνη της διαχείρισης, το πρότυπο που έχει 

αποκατασταθεί μπορεί να θεωρηθεί κεντρικό και ίσως συγκεντρωτικό με δεδομένο ότι 

τα Σχέδια ∆ιαχείρισης, τα Προγράμματα Μέτρων, η οργάνωση και συστηματοποίηση 

των αναλυτικών μέσων και των συναφών βάσεων δεδομένων και η διαμόρφωση 

κανονιστικών εργαλείων, σχεδιάζεται, ρυθμίζεται και ενεργοποιείται κεντρικά από την 

Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ. Οι ∆/νσεις Υδάτων των Αποκ. ∆ιοικήσεων 

συνιστούν την περιφερειακή έκφραση της διοίκησης και τα "κλιμάκια" αυτής σε μια 

οργανωτική επιμελητεία, εκ των άνω εμπορευόμενη με βασική αρμοδιότητα την 

αδειοδότηση έργων αξιοποίησης και χρήσης νερού. Στα όργανα των Περιφερειών, 

όπως τα Τμήματα Υδροοικονομίας, Περιβάλλοντος και Έγγειων Βελτιώσεων 

επιφυλάσσεται ο ρόλος του ελεγκτή και του φορέα υλοποίησης της πολιτικής επί των 

υδάτων η οποία διαμορφώνεται στο κεντρικό επίπεδο. Ωστόσο, σε όλη την 

αλληλουχία του σχεδιασμού και της διαμόρφωσης της πολιτικής αλλά και των 

αναλυτικών μέσων στρατηγικού χαρακτήρα (Σ∆ και ΠΜ), τόσο οι φορείς της 

διοίκησης όσο και της αυτοδιοίκησης συμβάλουν από κοινού, μέσα από διαδικασίες 

διαβούλευσης και συναπόφασης. Καταλυτικό ρόλο στη συμβολή των αυτοδιοικητικών 

δομών στη διαμόρφωση των αποφάσεων έχει η προϋπόθεση έγκρισης από το 

Περιφερειακό Συμβούλιο των Σ∆ και ΠΜ πριν την ισχύ τους. 

Η διαδικασία έγκρισης των Σ∆ και ΠΜ από το Περιφερειακό Συμβούλιο αποτελεί το 
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ουσιαστικότερο στοιχείο για την πολιτική νομιμοποίηση των επιλογών. Άλλες σχετικές 

διεργασίες αποτελούν οι προβλέψεις διαβούλευσης και ενημέρωσης του κοινού οι 

οποίες δύναται να οργανώνονται από τις αυτοδιοικητικές δομές. Επιπρόσθετα, 

ενέργειες που προκύπτουν από το προγραμματικό πλαίσιο και τα επιχειρησιακά 

προγράμματα αλλά και την επιστημονική συμβολή ενισχύουν, με ένα ίσως λιγότερο 

εμφατικό τρόπο, την παραγωγή και διάχυση της γνώσης στους φορείς λήψης 

αποφάσεων, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της νομιμοποίησης των επιλογών. 

Ωστόσο, η νομιμοποίηση των επιλογών στο τοπικό επίπεδο έχει μια αυξημένη 

ιδιαιτερότητα καθότι, οι τοπικοί διαχειριστές ύδατος (κυρίως ∆ΕΥΑ, ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ και 

μεμονωμένοι χρήστες) συνιστούν το κομμάτι της ζήτησης και έναν από τους τομείς - 

στόχους των πολιτικών διαχείρισης. Έτσι η νομιμοποίηση των επιλογών σχετίζεται 

περισσότερο με διαδικασίες διαπραγμάτευσης των προτεραιοτήτων των τοπικών 

κοινωνιών αναφορικά με την απρόσκοπτη διαθεσιμότητα του νερού για την κάλυψη 

αστικών και παραγωγικών αναγκών και κυρίως των απαιτήσεων του γεωργικού 

κλάδου. Σε αυτή τη διαπραγμάτευση το στοιχείο της ρύθμισης αντιπαραβάλλεται 

συχνά με το στοιχείο της ζήτησης, γεγονός που σε περιπτώσεις σύγκρουσης, μπορεί 

να θέσει το σχεδιασμό υπό αίρεση. Τελικά η νομιμοποίηση και εφαρμογή του 

σχεδιασμού (σε πραγματικούς όρους αποτελεσμάτων) πρέπει να εκκινεί από τις 

ιδιαιτερότητες των τοπικών ανθρωπογενών συστημάτων και να προβλέπει 

εναλλακτικές, σε περιπτώσεις όπου εμφανίζονται συγκρούσεις χρήσεων, ειδικά 

μεταξύ των παραγωγικών απαιτήσεων από τη μια πλευρά και των οικολογικών 

ισορροπιών από την άλλη. 

 

4. Συμπεράσματα 
Στα συμπεράσματα της εργασίας επιχειρείται η αποτίμηση της ελληνικής εμπειρίας 

διακυβέρνησης των υδάτων και του τρόπου που αυτή συνδέεται με τις κυρίαρχες 

θεωρήσεις διακυβέρνησης του χώρου και των πόρων αυτού. Μέσα από τις 

ειδικότερες διαπιστώσεις αυτής της σύνδεσης, επιδιώκεται η τοποθέτηση του 

ελληνικού προτύπου διακυβέρνησης των φυσικών πόρων (των υδάτων 

συγκεκριμένα) στα συμπεράσματα των θεωρητικών παραδοχών, η διαπίστωση των 

πιθανών ασυνεχειών και μέσα από αυτό το πρίσμα, η εύρεση κάποιων πεδίων 

επέκτασης της συζήτησης, τόσο σε σχέση με τα ζητήματα οργάνωσης του ελληνικού 

προτύπου διακυβέρνησης των υδάτων, όσο και με θεωρητικά ζητήματα 

διακυβέρνησης του χώρου ως προσπάθεια συμβολής. 



 

 14

 

4.1 Συσχέτιση της ελληνικής περίπτωσης με τις θεωρήσεις διακυβέρνησης των 
φυσικών πόρων 
Οι θεωρητικές εξειδικεύσεις διακυβέρνησης των φυσικών πόρων και ειδικά των 

υδάτων, στην προοπτική της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης, κατέδειξαν τρεις 

κεντρικές επιλογές ολοκλήρωσης: τη χωρική - συστημική διακρίβωση, τις θεσμικές - 

διοικητικές προσαρμογές και τις διαδικασίες πολιτικής νομιμοποίησης των επιλογών. 

Επιγραμματικά: 

• Η χωρική και συστημική διακρίβωση αναφέρεται στην απαίτηση πλέον για την 

αναγνώριση, κατάταξη και διαχωρισμό του χώρου βάσει συστημικών, 

λειτουργικών και κοινωνικο - οικολογικών κριτηρίων ως απάντηση σε 

διαχειριστικές προκλήσεις με γνώμονα την ολοκληρωμένη αναπτυξιακή του 

αντιμετώπιση, όπου ανθρωπογενείς και οικολογικές προτεραιότητες μπορούν 

να συγκεραστούν ικανοποιητικά.  

• Οι θεσμικές και διοικητικές προσαρμογές αναφέρονται στην αναδιάταξη του 

πολιτικού πλαισίου χωρικής διακυβέρνησης γεγονός που συμπαρασύρει 

κανονιστικές ρυθμίσεις και διοικητικές δομές  σχεδιασμού, ελέγχου και λήψης 

αποφάσεων. Αναδεικνύεται η απαίτηση για τη διεύρυνση του ρόλου των 

τοπικών δομών και μηχανισμών ενώ το σώμα των προσαρμογών δεν 

σχετίζεται μόνο με τον αναπροσανατολισμό και εμπλουτισμό των 

διαχειριστικών αντικειμένων και προβλέψεων αλλά και με τη χωρική 

αναδιανομή των αρμοδιοτήτων. Τέτοιες θεσμικές αλλαγές σχετίζονται 

προφανώς με το διοικητικό πλέγμα στα διάφορα επίπεδα πολιτικής 

κατάτμησης του χώρου αλλά συμπαρασύρουν και το συνυπολογισμό της 

συστημικής του αναγνώρισης.   

• Τα ζητήματα πολιτικής νομιμοποίησης εκκινούν από την απαίτηση 

εγκαθίδρυσης μηχανισμών αποτελεσματικής εφαρμογής του σχεδιασμού, με 

έμφαση στο τοπικό επίπεδο ολοκλήρωσης. Περιλαμβάνουν διαδικασίες 

συμμετοχικότητας και διαβούλευσης κατά τη θέσπιση του σχεδιασμού και την 

ενεργοποίηση της διαχειριστικής πολιτικής με δεδομένο ότι η σύνθεση των 

απόψεων και η εύρεση των ισορροπιών μεταξύ αντικρουόμενων επιδιώξεων, 

αποτελεί απαραίτητο συστατικό για την υλοποίηση των δεσμεύσεων και των 

αναλυτικών συμπερασμάτων επί των διαχειριστικών προβλέψεων. Σημαντικό 

στοιχείο υποστήριξης τέτοιων διεργασιών αποτελεί η ενίσχυση των 
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μηχανισμών λήψης αποφάσεων με αναλυτικά εργαλεία και 

συστηματοποιημένη γνώση, κάτι που απαιτεί την εγκαθίδρυση των ανάλογων 

επιχειρησιακών μέσων και την ύπαρξη ικανού και αξιόλογου ανθρώπινου 

δυναμικού. 

Σε γενικές γραμμές, η ελληνική εμπειρία διακυβέρνηση των υδάτων (τμήμα των 

φυσικών πόρων) ακολουθεί τις κεντρικές θεωρητικές κατευθύνσεις: 

• Ο χώρος πλέον κατοχυρώνεται θεσμικά ως προς την απαίτηση της συστημική 

τους αναγνώρισης (λεκάνες απορροής) και αυτό το στοιχείο εισέρχεται πλέον 

στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης της πολιτικής για την προστασία 

και ανάπτυξη των υδατικών πόρων. 

• Επί της συστημικής κατάτμησης του χώρου σε λεκάνες απορροής, δομούνται 

στρατηγικά - δεσμευτικά κείμενα διαχείρισης, όπως τα Σχέδια  ∆ιαχείρισης και 

τα Προγράμματα Μέτρων που υλοποιούν τις διαχειριστικές προτεραιότητες επί 

των υδάτων σε συνδυασμό με τις οικολογικές ιδιαιτερότητες και τις 

παραγωγικές εξειδικεύσεις και επιδιώξεις των ανθρωπογενών συστημάτων. 

• Το διοικητικό πλέγμα έχει ανασυντεθεί με την ενίσχυση μιας κάθετης δομής 

εθνικού και περιφερειακού επιπέδου κυρίως, οργανώνοντας ζητήματα 

σχεδιασμού, εφαρμογής, επιχειρησιακών δράσεων, ελέγχου και 

συστηματοποίησης της σχετικής γνώσης. 

• Η έννοια της διαβούλευσης και συναπόφασης είναι πλέον κεντρική και 

διατρέχει το σύνολο σχεδόν των στρατηγικών αποφάσεων, καθώς 

διεκπεραιώνεται από θεσμικά όργανα και ενισχύεται από διαδικασίες 

συμμετοχικότητας διαφόρων κοινωνικών φορέων. 

• Νομοθετήματα και κανονιστικές διατάξεις κατοχυρώνουν θεσμικά την 

αναπροσαρμογή των διοικητικών δομών, καθορίζουν το πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων τους και ρυθμίζουν ζητήματα διαχείρισης. 

Ωστόσο, το ελληνικό πρότυπο διακυβέρνησης των υδάτων ενσωματώνει μάλλον 

άτολμα κάποιες από τις κεντρικές θεωρητικές αναφορές ως προς τη διακυβέρνηση 

των φυσικών πόρων. Αυτές σχετίζονται με:  

• Τον ιδιάζοντα τρόπο εισαγωγής του συστημικού χώρου στο πρότυπο 

διακυβέρνησης, όπου παράγονται διαχειριστικές και εποπτικές διοικητικές 

δομές με οριζόντια επικάλυψη της χωρικής τους αρμοδιότητας και με συνέπεια 

ίσως, τη διάσπαση της ολοκληρωμένης και αυτοτελούς έκφρασης του 
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αναπτυξιακού σχεδιασμού και προγραμματισμού στο χώρο. Η πολιτική 

κατάτμηση της επικράτειας υπερισχύει της συστημικής και η προσπάθεια 

εισαγωγής της δεύτερης στο κυρίαρχο πρότυπο χωρικής διακυβέρνησης 

παράγει αρκετά ερωτήματα αποτελεσματικότητας. 

• Τη μη διάχυση ουσιαστικών αρμοδιοτήτων, σχεδιασμού και λήψης 

αποφάσεων στο τοπικό διοικητικό και θεσμικό πλέγμα (δομές αυτοδιοίκησης), 

παρόλο που η συμβολή των Περιφερειακών Συμβουλίων και των διαδικασιών 

διαβούλευσης παράγει σημαντικές αναδράσεις και συμβάλει στην πολιτική 

νομιμοποίηση των επιλογών.  

• Τη διατήρηση της σχέσης του κράτους - ελεγκτή και φορέα/πολίτη - 

ελεγχόμενου, γεγονός που αποστερεί από το σύστημα διακυβέρνησης 

σημαντικές συμβολές και συμμαχίες στο τοπικό επίπεδο που θα επέτρεπαν 

την ομαλή εφαρμογή των διαχειριστικών προβλέψεων. Οι χρήστες του νερού 

αντιμετωπίζονται ως υποκείμενα υπό ρύθμιση και η έννοια της προστασίας 

συνδέεται ισχυρά με απαγορευτικές διατάξεις.  

• Τη διαπραγματευτική έμφαση των τοπικών κοινωνιών σε ζητήματα 

απρόσκοπτης διαθεσιμότητας του νερού, κάτι που δεν φαίνεται να έχει 

προβλεφτεί μέσω εναλλακτικών παραγωγικών πρακτικών, γεγονός που 

δημιουργεί ανελαστικότητα στις θέσεις των εμπλεκόμενων μερών, ειδικά σε 

οριακές χωρικές ζώνες και χρονικές συγκυρίες. Αυτό μάλιστα μπορεί να 

θεωρηθεί το αποτέλεσμα της μη εμβάθυνσης των δομών σχεδιασμού και 

λήψης αποφάσεων προς το τοπικό επίπεδο, γεγονός που επιτείνει την όποια 

διάσταση των σχεδιαστικών προβλέψεων και των τοπικών παραγωγικών 

απαιτήσεων. 

Αυτές οι διαπιστώσεις θα μπορούσαν ίσως να αποτελέσουν ένα νέο επίπεδο 

συζήτησης στην προοπτική περαιτέρω ενίσχυσης και βελτίωσης του προτύπου 

διακυβέρνησης των υδάτων με στόχο πάντα τη βιώσιμη προοπτική της ανάπτυξης. 

Εκτιμάται ότι στοιχεία μιας τέτοιας συζήτησης θα πρέπει να αφορούν στη μεγαλύτερη 

εστίαση στα ζητήματα που ενισχύουν τις τοπικές εκπροσωπήσεις και τον 

παρεμβατικό τους ρόλο, και ίσως σε μια γενναία πράξη απαγκίστρωσης από την 

πολιτική κατάτμηση του χώρου και την προσαρμογή πλέον του διοικητικού 

διαχωρισμού στις συστημικές και κοινωνικο - οικολογικές του προδιαγραφές. Σε μια 

ιστορική θεώρηση του ελληνικού προτύπου διακυβέρνησης των φυσικών πόρων με 

έμφαση στα νερά, η τρέχουσα συγκυρία αποτελεί το αποτέλεσμα μιας μακρά σχετικά 
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διαδικασίας συμμόρφωσης των εγχώριων θεσμών και δομών σε όσα έχουν 

προωθηθεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρόλες τις σημαντικές προσαρμογές, η 

διαδικασία εναρμόνισης βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό υπό εξέλιξη με δεδομένο ότι η 

ουσιαστική εφαρμογή στο χώρο μόλις ξεκίνησε. Κατά συνέπεια δεν έχει υπάρξει 

ακόμη η κρίσιμη μάζα εισροών για την αποτίμηση της όλης διαδικασίας αλλά και των 

επιπτώσεων αυτής στα φυσικά διαθέσιμα.    

 

4.2 Η διακυβέρνηση των πόρων στη συζήτηση για την ανάπτυξη 
Με την παραδειγματική εξέταση του τρόπου διακυβέρνησης των υδάτων στον 

ελληνικό χώρο βάσει συγκεκριμένου μεθοδολογικού πλαισίου (χωρική αναφορά, 

θεσμικές - διοικητικές προσαρμογές, πολιτική νομιμοποίηση) επιχειρήθηκε η 

αξιολόγηση του προτύπου και η συσχέτισή του με τα κεντρικά ζητήματα της 

θεωρητικής ανάλυσης. Με τις διαπιστώσεις αυτής της αποτίμησης, επιχειρήθηκε η 

παράθεση κάποιων γενικών ιδεών περαιτέρω εμβάθυνσης της συζήτησης, με 

συνιστώσες που εστιάζουν στο επιχειρησιακό σκέλος της διακυβέρνησης. ∆ηλαδή, 

προς ποια κατεύθυνση θα μπορούσε να οδηγηθεί το εφαρμοζόμενο πρότυπο 

διακυβέρνησης των υδάτων και των φυσικών πόρων κατ'επέκταση, ώστε να 

επιτευχθούν καλύτερες συνέργιες κατά την εφαρμογή του, έχοντας ως άξονα 

αναφοράς τις θεωρητικές προτάσεις οργάνωσης.  

Η συζήτηση όμως για τη μορφή και το είδος της διακυβέρνησης των φυσικών πόρων 

δεν είναι αυτόνομη και ανεξάρτητη αλλά αποτελεί μέρος των ευρύτερων 

τοποθετήσεων περί των προϋποθέσεων της χωρικής ανάπτυξης. Έννοιες που 

πλαισιώνουν τη συζήτηση της διακυβέρνησης των πόρων εντοπίζονται στα πεδία της 

συσχέτισης του συστημικού χώρου με την ανάπτυξη και της σχέσης φυσικών πόρων 

και ανάπτυξης. Κατά αυτό τον τρόπο, η έννοια της διακυβέρνησης των πόρων 

συνιστά μέρος μιας κυκλικής και ανατροφοδοτούμενης σχέσης με άξονες τους τρεις 

ανωτέρω πυλώνες. Αυτή η παραδοχή, η οποία αξιοποιήθηκε στη δόμηση των 

επιχειρημάτων της παρούσας εργασίας, ευελπιστεί να αποτελέσει μια ειδικότερη 

αναφορά για την επέκταση της συζήτησης περί βιώσιμης ανάπτυξης υπό το πρίσμα 

της αειφορικής διαχείρισης των φυσικών αποθεμάτων. 

Η πρόταση συνοψίζεται ως εξής: Η βελτίωση των προϋποθέσεων διακυβέρνησης 

των πόρων με την υλοποίηση στο χώρο πρακτικών που πηγαίνουν ένα βήμα 

μακρύτερα από τα συμβατικά πρότυπα, ενισχύει και ενισχύεται από την κοινωνικο - 

οικολογική αναγνώριση του χώρου, η οποία έχει ως βάση την κατανόηση των ορίων 
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του συστήματος, των ροών, των φυσικών διαθεσίμων και των επιπτώσεων του 

ανθρώπινου πληθυσμού σε αυτά. Η βιώσιμη θεώρηση του συστημικού χώρου 

προδιαγράφει τη συνεχή αξιολόγηση αυτής της κυκλικής σχέσης, πράγμα που 

μπορεί να αναδείξει νέες πλευρές της συζήτησης για την ανάπτυξη. Σε αυτήν την 

αλληλουχία παραδοχών και συνδέσεων, οι προϋποθέσεις διακυβέρνησης των 

πόρων και των αποθεμάτων του χώρου γενικότερα αποτελούν κεντρική επιδίωξη. Τα 

πρότυπα διακυβέρνησης των πόρων εκφράζουν τον τρόπο εισροής τους στην 

οργάνωση των ανθρώπινων συστημάτων, γεγονός που συνδέεται με την αειφορική 

διαχείρισης των αποθεμάτων, την ένταξή τους στις κοινωνικές και παραγωγικές 

επιδιώξεις και την εν γένει διασφάλιση της ανθεκτικότητάς τους. 
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