ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στην πρόταση νόμου 'Τto την προστασία των πόσιμων
νερών από τη ρύπανση"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων
I
Eivat γεγονός ότι το νερό το οποίο προορίζεται για την
ύδρευση του πληθυσμού της χώοας μέσω υδραγωγείων ή
και κατά οιονδήποτε άλλο τρόπο, όχι μόνο δεν προστα
τεύεται από την ρύπανση και την εν γένει προσβολή της
καταλληλότητας κα: της υγιεινής του κατάστασης, αλλά
είναι επικίνδυνα εκτεθειμένο στην ασυνειδησία του ανθρώ
που, ο οποίος ρίπτει και απορρίπτει κοντά σε πηγές,
ταμιευτήρες, πηγάδια, ποτάμια, λίμνες τεχνητές ή φυσικές
και κάθε είδους φυσικό ή τεχνητό υδροσυλλεκτικό χώρο,
διάφορες επιβλαβείς ουσίες, οι οποίες, έμμεσα ή άμεσα,
είτε με υπόγεια, είτε με επιφανειακή διείσδυση μπορούν να
ρυπάνουν ή και να μολύνουν το νερά.
Οι κίνδυνοι μιας τέτοιας ρύπανσης φάνηκαν από την
πρόσφατη αποκάλυψη γιο πιθανή ρύπανση της λίμνης του
Μαραθώνα, η οποία προέκυψε από απάντηση του αρμόδιου
υπουργού σε σχετική ερώτησή μας, αλλά και από την εν
γένει απόρριψη ακάθαρτων ουσιών στους γειτνιάζοντας ή
συγκοινωνούντες με τη λίμνη του Μαραθώνα χώρους.
Απορρίψεις μπαζών και επιβλαβών ουσιών δεν αποκλείε
ται να ρίπτονται σε πλείστους από τους χώρους συγκέ
ντρωσης νερού σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Το
νερό, αγαθό ύψιστης αναγκης για τη ζωή των ανθρώπων,
το οποίο μάλιστα χρόνο με το χρόνο γίνεται και αγαθό εν
ανεπαρκεία, δεν μπορεί και δεν πρέπει να μένει απροστά
τευτο και εκτεθειμένο στην οποιαδήποτε ρύπανση είτε εξ
αμελείας είτε εκ προθέσεως προερχόμενη η ρύπανση αυτή.
Η έλλειψη πλαισίου νόμου με ειδικές διατάξεις, οι οποίες
να προβλέπουν ποινικές κυρώσεις για κάθε υπαίτιο ρύπαν
σης του νερού, είναι ανάγκη να καλυφθεί και προς αυτόν
το στόχο αποβλέπουν οι διατάξεις της πορούσας πρότασης
νόμου.
II
Με την nap. 1 του άρθρου 1 της πρότασης νόμου, την
οποία έχουμε την τιμή να εισηγηθούμε στην Εθνική
Αντιπροσωπεία, προβλέπονται οι ποινές ot οποίες απειλούν
σε όποιον απορρίπτει ρυπογόνες ή επιβλαβείς ουσίες είτε
σε στερεά είτε σε υγρή κατάσταση, σε χώρο ο οποίος είναι
πλησίον σε ταμιευτηρα, δεξαμενή, λίμνη (τεχνητή ή φυσική
λεκάνη απορροής πόσιμων υδάτων, κ.λπ.) ανεξάρτητα αν
προκαλείται ή όχι ρύπανση στο νερό. Με την nap. 2 του
ίδιου άρθρου ορίζεται ο άδικος χαρακτήρας της πράξης με
τον προσδιορισμό της απόστασης του χώρου (θέσης) στην
οποία έχουν απορριφθεί οι ρυπογόνες και δυνάμενες να
επηρεάσουν την καταλληλότητα του νερού ουσίες, με το
χώρο που εστιάζεται το νερό (λίμνη, πηγή, πηγάδι,
ταμιευτήρας κ.λπ.).
Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 προβλέπει τις ποινές, οι
οποίες επιβάλλονται στον υπαίτιο αν από τις επιβλαβείς
ουσίες προκληθεί βλάβη ή αλλοίωση της υγιεινής του νερού.
Οι ποινές στην περίπτωση αυτήν είναι αυξημένες, η δε
στερητική της ελευθερίας ποινή είναι άνευ μετατροπής,
ενώ η έφεση κατά της απόφασης δεν έχει ανασταλτικό
αποτέλεσμα (παρ. 2 άοθρου 2).
Με το άρθρο 3 προβλέπονται οι ποινές οι οποίες
επιβάλλον-αι στον κύοιο ή στο χρήστη φρέατος ακαθάρτων
λυμάτων (βόθρου), ο οποίος δεν πληροί τις τεχνικές

προδιαγραφές, τους όρους υγιεινής, και ασφαλούς λειτουρ
γίας, καθώς και οι ποινές οι οποίες επιβάλλονται από την
τυχόν ρύπανση των νερών από την κακή λειτουργία ή
επιγενόμενη βλάβη του φρεατος ακαθάρτων λυμάτων.
Τέλος, με το άρθρο 4 της παρούσας πρότασης νόμου
προβλέπεται η ισχύς αυτής, η οποία αρχίζει απο τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αυτή
είναι η πρόταση νομού και εισηγουμεθα να γίνει δεκτή από
την Εθνική Αντιπροσωπεία.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ
Γto την προστασία των πόσιμων νερών από τη ρύπανση
Άρθρο 1
1. Όποιος απορρίπτει απόβλητα βιομηχανικών ή βιοτε
χνικών εργαστηρίων ή επιχειρήσεων σε στερεά ή υγρή
κατάσταση, κατάλοιπα οικοδομών (μπάζα) ή οποιοσδήποτε
άλλες ρυπογόνες ουσίες, σε χώρο, ο οποίος είναι κοντά
σε ταμιευτήρες, δεξαμενές, τεχνητές ή φυσικές λίμνες,
πηγές, πηγάδια των οποίων το νερό προορίζεται για
ύδρευση πληθυσμών, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο έτη
και χρηματική ποινή μέχρι 5 εκατομμύρια δραχμές.
2. Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης της προηγούμενης
παραγράφου συντελείται με την απόρριψη των υλικών
ουσιών σε χώρο, ο οποίος απέχει τουλάχιστον 300 μέτρα
σε ευθεία γραμμή από την όχθη, ή την περίμετρο του
υδατίνου χώρου ή σε χώρο ο οποίος έχει κλίση ροής ή
φυσική ροή (ρεύμα) προς την εστία ή του υδάτινου χώρου
ή την όχθη ανεξάρτητα από απόσταση.
Άρθρο 2
Άν από τις πράξεις του προηγούμενου άρθρου προκληθεί
ρύπανση του νερού ή κατά οποιονδήποτε τρόπο προκληθεί
αλλοίωση της καταλληλότητάς του, οι πράξεις του άρθρου
1 τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και
χρηματική ποινή από 5.000.000 μέχρι 50.000.000 δραχμές.
Άρθρο 3
Η στερητική της ελευθερίας ποινή του προηγούμενου
άρθρου είναι άνευ μετατροπής, η δε έφεση κατά της
απόφασης δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
Άρθρο 4
Κύριος ή χρήστης φρέατος ακαθάρτων λυμάτων (βόθρου),
του οποίου οι τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας δεν
πληρούν τους όρους υγιεινής με κίνδυνο να προκληθεί
ρύπανση του νερού, του άρθρου 1, τιμωρείται με την ποινή
του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Αν από τη λειτουργία
του φρέατος ακαθάρτων λυμάτων, ή από επιγενόμενη βλάβη
προκληθεί ρύπανση του νερού των άρθρων 1 ή του νερού

