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Οι προοπτικές που τροµάζουν και η ανάγκη για

ευαισθητοποίηση και δράση



Το νερό
«Το νερό δεν είναι εµπορικό προϊόν όπως όλα τα άλλα, αποτελεί

κληρονοµιά που πρέπει να προστατεύεται και να τυγχάνει

κατάλληλης µεταχείρισης»

Ανακοίνωση της ΕΕ, 22-3-07

Βασικές διαπιστώσεις

� Κατασπατάληση και

� Αλόγιστη χρήση,

µε την πεποίθηση ότι θα υπάρχει πάντα

� Λειψυδρία: επιπόλαια χρήση και κλιµατικές αλλαγές

� Επιτακτική ανάγκη για άµεσα µέτρα προστασίας (ποιότητα και ποσότητα)

Συνδέεται µε την ύπαρξη της ζωής, την ποιότητα ζωής και την
ευηµερία του ανθρώπου



Το νερό

� Αναγκαίο σε κάθε παραγωγική δραστηριότητα : αγροτική, βιοµηχανική

κ.ά. Κατανάλωση και επιβάρυνση.

� Απαραίτητο για την ισορροπία όλων των οργανισµών στη φύση, 

χλωρίδα,  πανίδα, άγρια ζωή, οικοσυστήµατα µοναδικής αξίας

� Το νερό απειλή: αλόγιστες ανθρώπινες παρεµβάσεις και δύναµη της

φύσης : απώλεια ζωής, ζηµιές από πληµµύρες,, µε συνεχώς

αυξανόµενη ένταση τελευταία. 

� Αυξανόµενη λειψυδρία, παρατεταµένες ξηρασίες, ερηµοποίηση, 

αλλαγή του κλίµατος, συχνότητα και οξύτητα ακραίων φαινοµένων, 

καταστροφικές πυρκαγιές. 

� περιβαλλοντικός κύκλος ζωής-διατάραξη-καταστροφικές συνέπειες :

∆άση-υδατοσυλλέκτες / εµπλουτισµός υδροφόρου ορίζοντα / 

Καταστροφή δασών = λειψυδρία. 

Κλιµατικές αλλαγές / άνοδος θερµοκρασίας / ερηµοποίηση/ ξηρασία / 
πυρκαγιές.

Συνδέεται µε την ύπαρξη της ζωής, την ποιότητα ζωής και την
ευηµερία του ανθρώπου



Οι κλιµατικές αλλαγές- ∆ιαπιστώσεις

Καύσωνας στην Αρκτική :

το θερµότερο καλοκαίρι όλων των εποχών

� Μείωση της επιφάνειας των πάγων κατά 40% σε σχέση µε το 1979 

που άρχισαν οι µετρήσεις

� Πιθανή εξαφάνιση των µεγάλων βιώσιµων πάγων µέχρι το 2040. 

Ελλάδα : 2007 το δεύτερο ξηρότερο έτος των 100 χρόνων

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Το καλοκαίρι του 2007 στην Ελλάδα: Ρεκόρ θερµοκρασιών όλων των εποχών



Κλιµατικές αλλαγές- Προβλέψεις

Σύµφωνα µε την 4η έκθεση της IPCC Βαλένθια Ισπανίας, Νοεµ. 07 :

(∆ιακυβερνητική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Κλιµατική Αλλαγή) 

� Λιώσιµο των πάγων της Αρκτικής έως το 2030

� Αύξηση της στάθµης των θαλασσών (0,18-0,59 m έως το 2100)

� Περισσότερα ακραία καιρικά φαινόµενα, κυκλώνες, τυφώνες

� Παρατεταµένοι καύσωνες και ξηρασίες

� Εξαφανίσεις ζώων και φυτών (το 20-30% των γνωστών ειδών σε

µέση αύξηση θερµοκρασίας 1,5-2οC,  το 40-70% σε µεγαλύτερη

αύξηση)



∆ιαφάνεια 5

mep41 αυτό θα είχε ως συνέπεια 

τη µείωση της συµµετοχής των ορυκτών καυσίµων στο ενεργειακό µίγµα της ΕΕ από 80 σε 75% και 

θετική επίδραση στις τιµές του πετρελαίου

διατήρηση τεχνολογικής ηγεµονίας της ΕΕ
mep4; 28/10/2006



� Νερό : Ως το 2050, πρόβληµα λειψυδρίας για 1,8 δις ανθρώπους και

2/3 του παγκόσµιου πληθυσµού χωρίς νερό σε αφθονία

� Οικοσυστήµατα - βιοποικιλότητα : εξαφάνιση 20-30% φυτών και

ζώων για άνοδο > 1,5-2οC

� Τρόφιµα : Έλλειψη τροφίµων, εµφάνιση λιµών για εκατοντάδες εκ. 

ανθρώπων

� Θάλασσα : Άνοδος στάθµης. Πρόβληµα για µικρές νησιωτικές

χώρες, µετακινήσεις εκ. ανθρώπων ως το 2050

� Υγεία : Αύξηση θανατηφόρων λοιµωδών ασθενειών (διάρροια, 

ελονοσία, υποσιτισµός προκάλεσαν θάνατο σε 3,3 εκ. ανθρώπους

κατά το 2002, µε το 29% αυτών στην Αφρική)

� Πολιτική αστάθεια : έλλειψη τροφής και νερού, λιµοί, µαζικές

µετακινήσεις, συρράξεις, επιδηµίες (απειλή για περίπου 2,7 δις

ανθρώπους στις µισές χώρες του πλανήτη). 

Κοινωνική κατάρρευση.

Κλιµατικές αλλαγές- Προβλέψεις



∆ιαφάνεια 6

mep410 αυτό θα είχε ως συνέπεια 

τη µείωση της συµµετοχής των ορυκτών καυσίµων στο ενεργειακό µίγµα της ΕΕ από 80 σε 75% και 

θετική επίδραση στις τιµές του πετρελαίου

διατήρηση τεχνολογικής ηγεµονίας της ΕΕ
mep4; 28/10/2006



Κλιµατικές αλλαγές- Συµπέρασµα

Το ζήτηµα των κλιµατικών αλλαγών δεν είναι πλέον ζήτηµα του

µέλλοντος. Ανήκει στο παρόν!

...κι ο άνθρωπος είναι ο κύριος υπαίτιος!



∆ιαφάνεια 7

mep417 αυτό θα είχε ως συνέπεια 

τη µείωση της συµµετοχής των ορυκτών καυσίµων στο ενεργειακό µίγµα της ΕΕ από 80 σε 75% και 

θετική επίδραση στις τιµές του πετρελαίου

διατήρηση τεχνολογικής ηγεµονίας της ΕΕ
mep4; 28/10/2006



Στοιχεία

Θάλασσες & ωκεανοί : 70% της επιφάνειας της Γης

παράγουν περίπου τα 3/4 του οξυγόνου που εισπνέουµε. 

O άνθρωπος - µπορεί να χρησιµοποιήσει άµεσα µόνο το 1% του νερού, 

- ασκεί σηµαντική πίεση στον φυσικό αυτό πόρο, ρυπαίνοντάς το

(επιστροφή στη φύση - θάλασσα και υδροφόρους ορίζοντες

βλάβες στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον). 

Προβλήµατα

- Ραγδαία αύξηση κατανάλωσης: Yπερτριπλασιασµός από το 1950 ως σήµερα.

Πχ. παραγωγή µιας βαµβακερής µπλούζας απαιτεί 2700 lt νερού

Στα πιο πλούσια κράτη: µέση κατανάλωση κατοίκου : 3000 λίτρα/ηµέρα

- ∆ιαρκής µείωση και υποβάθµιση πόσιµου νερού:

232 εκ άνθρ. σε 26 χώρες του Τρίτου Κόσµου δεν καλύπτουν βασικές καθηµερινές ανάγκες

18 χώρες της Αφρικής και της Ασίας απειλούνται άµεσα από τα οριακά υδατικά αποθέµατα. 

20% του πληθυσµού της Γης πίνει νερό από ρυπασµένες πηγές

2.000.000 άνθρωποι κάθε χρόνο πεθαίνουν από έλλειψη ή ακαταλληλότητα νερού

- Αιτία συγκρούσεων : 40% του πληθυσµού της γης ζει σε > 200 διακρατικές υδρολογικές

λεκάνες

Νερό και Παγκόσµια προβλήµατα



Πρόξενος καταστροφών

1998-2004, στην Ευρώπη : 100 σηµαντικές πληµµύρες

700 θάνατοι

Μετακίνηση περίπου µισού εκ. ανθρώπων

Οικονοµικές ζηµιές τουλάχιστον 25 δις εκ

ευρώ

Στη Μεσόγειο

80% του πληθυσµού έχει πρόσβαση σε πόσιµο νερό

50% των αγροτόπων έχει χαθεί (σε µερικές περιοχές έως και το 90%). 

Το 38% του πληθυσµού θα ζει σε ζώνες µε ελλείψεις νερού.

Μείωση των συνολικών βροχοπτώσεων κατά 10-30%, στις τελευταίες

δεκαετίες, µε αύξηση της έντασης βροχής µε αποτέλεσµα την πρόκληση

πληµµυρών.

Νερό και Παγκόσµια προβλήµατα



Κύρια προτεραιότητα της ΕΕ : η εξασφάλιση και προστασία υδατικών

πόρων (ποσοτική και ποιοτική) 

Στρατηγική / Πολιτική / Νοµοθεσία

Οδηγία-πλαίσιο για τα νερά, 2000/60/ΕΚ: καθορίζει όλο το πλαίσιο για την

προστασία και την αειφόρο διαχείριση των υδάτων και τη διατήρηση

της βιώσιµης ισορροπίας όλων των συστηµάτων. 

Ολιστικός στόχος: η επίτευξη της καλής κατάστασης όλων των

ευρωπαϊκών υδάτων µέχρι το 2015. 

Ταυτοποίηση των ευρωπαϊκών υδάτων και των χαρακτηριστικών

τους, ανά υδρογραφική λεκάνη και περιοχή (λεκάνη απορροής

και περιοχή λεκάνης απορροής)

Έγκριση σχεδίων διαχείρισης και προγραµµάτων λήψης των

ενδεδειγµένων µέτρων για την αποκατάσταση κάθε υδατικού

συστήµατος.

Οι δράσεις της ΕΕ



Μια σειρά άλλων κοινοτικών κειµένων πολιτικής και νοµοθεσίας για τα

νερά, που σχετίζονται µε :

Κοστολόγηση και βιώσιµη διαχείριση των υδάτων

Ποιότητα των επιφανειακών υδάτων

Προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση κλπ κλπ.

Πόσιµο νερό και ποιότητα

Ύδατα κολύµβησης

Ύδατα για ειδικές χρήσεις (ιχθυοκαλλιέργειες κ.ά.)

Επεξεργασία των αστικών λυµάτων

Στρατηγική για το Θαλάσσιο περιβάλλον και την αποφυγή της

θαλάσσιας ρύπανσης

Αξιολόγηση και διαχείριση των πληµµύρων

Οι δράσεις της ΕΕ



Προβλήµατα

1. Άνιση προσφορά νερού, λόγω :

• άνισης γεωγραφικής κατανοµής των βροχοπτώσεων σε Ανατ/∆υτική

Ελλάδα

• ανοµοιόµορφης κατανοµής στο χρόνο κυρίως κατά τη χειµερινή περίοδο

2. Άνιση ζήτηση νερού :

• αναντίστοιχη της προσφοράς, µε έµφαση στον άξονα Θεσ/νίκης-Πάτρας

• ανοµοιόµορφη ζήτηση στο χρόνο, µε µεγάλη έµφαση στο καλοκαίρι,

3. Πολλά άνυδρα νησιά ή νησιά µε ελάχιστους πόρους.

4. Εξάρτηση της Β. Ελλάδας από διακρατικά νερά που προέρχονται από

γειτονικά κράτη (το 23% του συνολικού υδατικού δυναµικού της χώρας)

Ελλάδα: Τα προβλήµατα των υδάτων
A. Τα φυσικά χαρακτηριστικά

Σχετικά επαρκείς ποσότητες / Σχετικά ικανοποιητική ποιότητα

Ωστόσο

• σοβαρά προβλήµατα λόγω γεωγραφικής και εποχιακής ανισοκατανοµής

• επιδείνωση εξαιτίας κακών πρακτικών αξιοποίησης και διαχείρισής τους.



Προβλήµατα

5. Γεωµορφολογία που ευνοεί χείµαρρους και πληµµύρες,

6. Άλλα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά που ευνοούν την υφαλµύρωση

των υπογείων υδάτων:

� 16.500 km ακτές (το 25% της Ευρωπαϊκής ακτογραµµής των EE-25),

� 3000 νησιά,

� ασβεστολιθική σύσταση πετρωµάτων,

συνέπεια η υφαλµύρωσή του υπόγειου υδροφορέα (πτώση του υδροφορέα, 

δηµιουργία υποπίεσης και είσοδος της θάλασσας). 

Έντονα τέτοια προβλήµατα στην Ανατολική Ελλάδα και τα νησιά, το ∆έλτα του

Νέστου, την Καβάλα, τον κάµπο της Θεσσαλονίκης, στα παράλια της

Πιερίας, στην Πρέβεζα και στο Αργολικό πεδίο.

Μεγάλη προσφορά νερού στη

∆υτική Ελλάδα το χειµώνα

Καταστροφικές πληµµύρες το

χειµώνα

Ελλάδα: Τα προβλήµατα των υδάτων
A. Τα φυσικά χαρακτηριστικά

Μεγάλη ζήτηση στις ανατολικές

περιοχές και τα νησιά το καλοκαίρι

Μεγάλες ξηρασίες το καλοκαίρι.



Μεγάλη ζήτηση - Σπάταλη χρήση

• Ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση νερού : 750 κ.µ,  (250 κ.µ. µεγαλύτερη από

τον Μ.Ο. της ΕΕ), 

• Ανοδική τάση κατανάλωσης έναντι της καθοδικής τάσης της ΕΕ.

• Αυξηµένες ανάγκες άρδευσης:

84 % για την γεωργία!

12 % για ύδρευση

3 % για ενέργεια και βιοµηχανία

1 %  για την κτηνοτροφία

• Στο 92% των αρδευοµένων εκτάσεων της χώρας η άρδευση γίνεται µε

απώλειες 50% και χωρίς ορθολογική τιµολόγηση! 

• Ύδρευση µε µεγάλα ποσοστά απωλειών από διαρροές (κυρίως λόγω

απουσίας κεντρικών συστηµάτων ελέγχου)

Ελλάδα: Τα προβλήµατα των υδάτων
B.  Η διαχείριση

Τα φυσικά χαρακτηριστικά, σε συνδυασµό µε τη σπάταλη χρήση στον

αγροτικό και στον αστικό δηµιουργεί σχεδόν µόνιµα

συνθήκες λειψυδρίας και κινδύνου µη κάλυψης της ζήτησης.



1. Επιφανειακά νερά 80-85% των υδάτινων πόρων

• >80% αυτής της ποσότητας προέρχεται από 8 υδρολογικές λεκάνες

• 41 λίµνες (0,5% της έκτασης της χώρας) / και 10 τεχνητές

• 400 υγρότοποι (10 από αυτούς χαρακτηρισµένοι µε τη Συνθήκη Ramsar)

• Σχετικά καλή ποιότητα ως προς τις τοξικές ουσίες

2. Τα υπόγεια νερά (10-15% των υδάτινων πόρων)

• Προβλήµατα ποιότητας και ποσότητας κυρίως λόγω υπεράντλησης (πτώση

υδροφόρου ορίζοντα).

• Αύξηση του κόστους άντλησης, καθιζήσεις, υφαλµύρωση.

• Προβλήµατα στη Μακεδονία και τη Θράκη, 

πτώση υδροφόρου ορίζοντα έως και 20 µέτρα

υφαλµύρωση λόγω υπεράντλησης

έντονη ρύπανση από φυτοφάρµακα αγροτικών καλλιεργειών και

αστικές χρήσεις. 

Κορώνεια, Ανθεµούντας, Καλοχώρι, Αξιός µε αντίκτυπο στον

υδροφόρο ορίζοντα όλης της περιοχής γύρω από τη

Θεσσαλονίκη.

Ελλάδα: Η κατάσταση των υδάτωνΕλλάδα: Η κατάσταση των υδάτων



3. Φύση - Βιοποικιλότητα

19,1% της γης είναι χαρακτηρισµένη ως περιοχές NATURA 2000 

151 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Οδηγία 79/409/EC), 

239 Τόποι Κοινοτικής Σηµασίας (Οδηγία 92/43/EC), -31 µε διπλό

χαρακτηρισµό (µεταξύ αυτών, 10 RAMSAR υδροβιότοποι, 10 Εθνικοί

∆ρυµοί)

5.596 είδη χλωρίδας

138 θηλαστικά, 480 πουλιά, 132 ερπετά, 15 αµφίβια, 128 είδη ψαριών, 438 

έντοµα

Ελλάδα: Η κατάσταση των υδάτωνΕλλάδα: Η κατάσταση των υδάτων

Η ποιότητα υδάτων γενικά αποδεκτή ως προς τις προδιαγραφές για τις

χρήσεις που προορίζονται, αλλά όχι και ως προς τα κριτήρια που

σχετίζονται µε τη λειτουργία των οικοσυστηµάτων (απαίτηση της
Οδηγίας Πλαίσιο).



4. ∆ιασυνοριακά ύδατα

Προβλήµατα ρύπανσης ή/και πληµµυρών σε Έβρο, Αξιό, Νέστο. 

Πχ. στο Νέστο :

προβλήµατα ποιότητας υδάτων και πληµµελείς µετρήσεις. 

Σύµφωνα µε τη συµφωνία του 1995 για τον Νέστο θα πρέπει να

εξασφαλίζεται η κατά 29% τουλάχιστον εκµετάλλευση των υδάτων του

ποταµού από την Ελλάδα (για άρδευση και υδροηλεκτρικά φράγµατα), 

κάτι που απαιτεί καλή ποιότητα υδάτων. 

Πχ. στον Έβρο : 

η δηµιουργία αναχωµάτων συνολικού µήκους 500 χλµ τα τελευταία 50 χρόνια

στένεψε την κοίτη έως και 90% (από 1.500-2.000 µ. σε 150-200 µ

σήµερα) σε µερικά σηµεία για απόδοση καλλιεργήσιµης γης στους

αγρότες και προστασία οικισµών. Αποτέλεσµα οι πληµµύρες των

τελευταίων ετών. 

Ελλάδα: Η κατάσταση των υδάτωνΕλλάδα: Η κατάσταση των υδάτων

Η ΕΕ προδιαγράφει και υποστηρίζει τρόπους διαχείρισης των

διασυνοριακών υδάτων θεωρώντας τα µεγάλης σηµασίας.



5. Λίµνες

Αποξήρανση λιµνών για

• απόδοση καλλιεργήσιµης έκτασης σε αγρότες, 

• αποφυγή πληµµυρών, ελονοσίας κλπ. 

Αποτέλεσµα, η διαταραχή του οικοσυσστήµατος

Aρνητικές συνέπειες συχνά πολύ περισσότερες από τις θετικές. 

• Οι εκτάσεις συχνά δεν είναι εύφορες για καλλιέργεια

• ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας πέφτει επικίνδυνα και

υφαλµυρώνεται

• το µικροκλίµα της περιοχής επηρεάζεται αρνητικά

• η περιοχή γίνεται ευάλωτη σε πληµµύρες

• χάνει την πολιτιστική της κληρονοµιά. 

Περιπτώσεις που οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες συνειδητοποιούν την ευεργετική

παρουσία τέτοιων οικοσυστηµάτων και αποφασίζουν την αποκατάστασή

τους. 

Η λίµνη Μαυρούδας, Καλλιπεύκης, ∆ράνας, Κάρλας

Ελλάδα: Η κατάσταση των υδάτωνΕλλάδα: Η κατάσταση των υδάτων

Παραδείγµατα που καλό είναι να τα πάρουµε υπόψη µας, όταν στη γειτονιά

µας βιώνουµε και παρακολουθούµε την καταστροφή της Κορώνειας. 



• Το πολύτιµο αυτό φυσικό κοινωνικό αγαθό που λέγεται νερό

χρειάζεται ειδική προστασία. Είναι η πηγή της ζωής µας... 

• Τον πόρο αυτό τον κατασπαταλήσαµε και τον τραυµατίσαµε

πολλαπλώς και αλόγιστα. Είναι ανάγκη να καταλάβουµε το µέγεθος

της αξίας του και των κινδύνων που διατρέχει.

• Η ΕΕ παρέχει τα εργαλεία για µια ορθή διαχείριση (θεσµικό και

πολιτικό πλαίσιο). 

• Ως χώρα έχουµε καθυστερήσει πολύ και έχουµε ανοιχτές υποθέσεις

και εκκρεµότητες στην εφαρµογή των σχετικών Οδηγιών. 

• ∆εν είναι θέµα συµµόρφωσης, είναι θέµα αξιοποίησης µιας βαθιάς

γνώσης, τεχνικής και εργαλείων προκειµένου να προστατέψουµε αυτό

το ύψιστο αγαθό. 

• Είναι ανάγκη να εφαρµόσουµε µια ολοκληρωµένη διαχειριστική

πολιτική µε επίκεντρο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και

την εξυπηρέτηση των αναγκών του ανθρώπου. 

Συµπεράσµατα



Ολοκληρωµένη διαχειριστική πολιτική :

1. Εξορθολογισµός χρήσεων του νερού.

2. Πολιτική τιµολόγησης της χρήσης για αποφυγή υπερκατανάλωσης

3. Πολιτική νερού για την αγροτική χρήση (επιλογή κατάλληλων καλλιεργειών

ανάλογα µε τα υδατικά αποθέµατα της κάθε περιοχής, και που να

ελαχιστοποιούν τη χρήση φυτοφαρµάκων-νιτρορύπανση).

4. Αυστηρή εφαρµογή των νόµων για την εκµετάλλευση και την αποφυγή της

ρύπανσης των υπογείων νερών. Αυστηρή τιµωρία των παραβατών

5. Εφαρµογή των νόµων για την ποιότητα των υγρών αποβλήτων της

βιοµηχανίας αλλά και των αστικών αποβλήτων (βιολογικοί καθαρισµοί)

6. Μείωση της σπατάλης και της κατανάλωσης για αρδεύσεις (βελτίωση των

τρόπων άρδευσης, συντήρηση, εκσυγχρονισµός δικτύων, έλεγχος απωλειών)

7. Ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και καθοδήγηση των αγροτών και των

πολιτών

8. Ενίσχυση των υποδοµών και των Υπηρεσιών για άµεση και ουσιαστική

εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά.

9. Σύναψη συµφωνιών και προγραµµάτων συνεργασίας, ανταλλαγής βέλτιστων

πρακτικών για τα διασυνοριακά νερά

Συµπεράσµατα - Προτάσεις



Συµπεράσµατα - Προτάσεις
Για να είναι αποτελεσµατικά τα παραπάνω απαιτούνται:

• Πολιτική βούληση

• Κεντρικός σχεδιασµός

• Eυαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και του κάθε πολίτη. 

Η ενηµέρωσή µας µπορεί να βοηθήσει πολλαπλά

• στην καθηµερινή συµπεριφορά του καθενός µας σε σχέση µε το
νερό, 

• τον περιορισµό της κατανάλωσης, 

• την προστασία της ποιότητάς του, 

• την προστασία των υγροτόπων, των ποταµών, των λιµνών, των
ρεµάτων, αλλά και

• ως µέσο πίεσης για την ορθή εφαρµογή των πολιτικών και της
νοµοθεσίας, µε ευθύνη και ευαισθησία από όλους του φορείς, από
τις βιοµηχανίες, από τις τοπικές αρχές, από το ίδιο το κράτος. 

Έχουµε δύναµη ως πολίτες και οφείλουµε να την
χρησιµοποιήσουµε για να διαφυλάξουµε το µέλλον και την

ποιότητα ζωής για µας και για τα παιδιά µας.


