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   Α.Π. 189 

Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2014 

Η 22 Μαρτίου καθιερώθηκε σαν Παγκόσμια ημέρα για το Νερό στη συνδιάσκεψη του ΟΗΕ 

σχετικά με το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο Ντε Ζανέιρο 

της Βραζιλίας το 1992. 

Για την ενίσχυση της δημόσιας συζήτησης αλλά και για να επιτευχθούν χειροπιαστά 

αποτελέσματα, τα Ηνωμένα Έθνη προχώρησαν στην ανακήρυξη της 10-ετίας 2005-2015 σαν 

Παγκόσμια 10-ετία δράσης «Το νερό για τη Ζωή». 

Σε αυτά τα πλαίσια κάθε χρονιά η Παγκόσμια ημέρα νερού επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα 

θέματα που σχετίζονται με το νερό και τη χρήση του. Η 22η Μαρτίου 2014 έχει κεντρικό 

θέμα: «Νερό και Ενέργεια». 

Το νερό και η ενέργεια βρίσκονται σε στενή αλληλεξάρτηση. Η παραγωγή και μεταφορά 

ενέργειας απαιτεί τη χρήση υδατικών πόρων σε υδροηλεκτρικούς και θερμικούς σταθμούς 

παραγωγής. Ακόμη, περίπου 8% της παγκόσμια παραγόμενης ενέργειας καταναλώνεται για 

την άντληση, επεξεργασία και μεταφορά νερού για διάφορες χρήσεις. 

Είναι κρίσιμης σημασίας η ανάπτυξη πολιτικών για το νερό και η ενίσχυση της συνεργασίας 

και επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και κάθε ομάδας χρηστών του νερού 

(ύδρευση, αποχέτευση, αγροτικός τομέας, βιομηχανία) με στόχο τη βιώσιμη χρήση υδατικών 

πόρων και τη ενεργειακή ασφάλεια στα πλαίσια μιας οικονομίας φιλικής στο περιβάλλον. 

Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2014 έχει στόχο να επισημάνει την αλληλεξάρτηση νερού και 

ενέργειας, να ενισχύσει τη δημόσια συζήτηση για όλα τα σχετικά θέματα, να τονίσει την 

αναγκαιότητα ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων τόσο από τη σκοπιά της 

ενέργειας όσο και από την οπτική των χρηστών νερού. 

Η αξιόπιστη παροχή νερού και η προστασία των υδατικών πόρων μέσω της κατάλληλης 

διαχείρισης είναι ζωτικής σημασίας για όλες τις μορφές της ανθρώπινης ζωής και δράσης. Η 

ανθρωπότητα έχει την τεχνογνωσία να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση, για να πετύχει 

την αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων, ιδίως προς όφελος των φτωχότερων περιοχών 

του πλανήτη αλλά και της ζωής στη Γη. 

Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια διαπιστώσαμε πολλές περιπτώσεις υποβάθμισης της 

ποιότητας σημαντικών υδροφόρων συστημάτων, σαν συνέπεια της αγροτικής και 

βιομηχανικής δραστηριότητας, αλλά και της ανεξέλεγκτης διάθεσης των αστικών 

αποβλήτων. Η ανεπαρκής περιβαλλοντική ευαισθησία μεγάλων τμημάτων της ελληνικής 

κοινωνίας είναι σίγουρα συνυπεύθυνη για αυτήν την εξέλιξη. 
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Παρ’ ότι η πολιτεία χαρακτήρισε το νερό σαν φυσικό πόρο σε ανεπάρκεια ήδη από 1987, και 

παρά την υιοθέτηση της οδηγίας 2000/60 για τα νερά με το νόμο 3199/2003, η χώρα μας 

έχει καθυστερήσει πολύ στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει στα πλαίσια 

αυτών των νομοθετικών ρυθμίσεων, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να επιτευχθεί «καλή 

κατάσταση όλων των υδάτων» μέχρι το 2015. Έστω και με καθυστέρηση ετών, 

καταρτίστηκαν τα πρώτα σχεδία διαχείρισης των υδατικών πόρων για κάθε λεκάνη 

απορροής, τα οποία λαμβάνουν υπόψη όλες τις κατηγορίες υδάτων και όλα τα υδάτινα 

σώματα (επιφανειακά, υπόγεια, παράκτια κ.λπ.), την αλληλεπίδραση μεταξύ τους καθώς και 

με τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Η πρόκληση πλέον για όλους τους εμπλεκόμενους, διοίκηση, χρήστες και επιστήμονες είναι, 

ξεκινώντας από αυτά τα πρώτα σχέδια να προχωρήσουν σε πραγματικά ολοκληρωμένο 

βιώσιμο σχεδιασμό της χρήσης των υδατικών πόρων, ώστε να αντιστραφούν οι αρνητικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον υδάτινο περιβάλλον και να ληφθούν τόσο μέτρα 

προστασίας, όσο και μέτρα βελτίωσης και αποκατάστασης της ποιότητας των ήδη 

υποβαθμισμένων – ποσοτικά και ποιοτικά – υδροφόρων συστημάτων.  

Παρά το ελπιδοφόρο γεγονός της, έστω και με τεράστια καθυστέρηση, ολοκλήρωσης των 

σχεδίων διαχείρισης, που αποτελούν το ελάχιστο προαπαιτούμενο για να προχωρήσουμε σε 

ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο τρόπο διαχείρισης των υδατικών πόρων στη χώρα μας, ο 

Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων επισημαίνει δύο ζητήματα που αποτελούν κομβικά σημεία και 

που η αντιμετώπιση τους μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην επιτυχία της προσπάθειας 

για εξασφάλιση επάρκειας υδατικών πόρων –ποσοτικά και ποιοτικά- για τους Έλληνες 

πολίτες. 

Το πρώτο κρίσιμο ζήτημα είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς των υδατικών πόρων αλλά και 

των υποδομών ύδρευσης στη χώρα μας. Η πρόθεση της πολιτείας να προχωρήσει σε 

ιδιωτικοποίηση των δομών διαχείρισης υδατικών πόρων (πχ ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ) μας βρίσκει 

εντελώς αντίθετους: 

 Το νερό είναι δημόσιο αγαθό και η πρόσβαση των πολιτών σε ασφαλές, καθαρό και 

φθηνό νερό καθώς και σε ποιοτικές υπηρεσίες αποχέτευσης είναι ανθρώπινα 

δικαιώματα και δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας. 

 Καλούμε την πολιτεία να μην απελευθερώσει την αγορά υπηρεσιών ύδρευσης και 

αποχέτευσης, και να μην συμπεριλάβει τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης σε 

κανενός είδους εμπορικές συμφωνίες. 

 Καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξαιρέσει τον τομέα των υδάτων από την οδηγία 

για την απελευθέρωση, όπως άλλωστε έχει επανειλημμένα δεσμευτεί το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. 

 Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει οριστικά τα σχέδια για ιδιωτικοποίηση 

δημόσιων εταιριών ύδρευσης και αποχέτευση όπως η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ. 
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Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα σχετίζεται με την προσπάθεια εφαρμογής ορθολογικών 

μεθόδων διαχείρισης των υδατικών πόρων στην Ελλάδα. Όπως ήδη αναφέραμε, η χώρα μας 

προχώρησε με μεγάλη καθυστέρηση στην εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης για τους υδατικούς 

πόρους, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία. Όμως ακόμη και μετά την 

υλοποίηση των σχεδίων διαχείρισης, συνεχίζουν να υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στην 

εξειδίκευση των επί μέρους μέτρων και στις διαδικασίες εφαρμογής τους. 

Οι υπηρεσίες που καλούνται να εφαρμόσουν τη νομοθεσία είναι υποστελεχωμένες και πολύ 

συχνά δεν διαθέτουν το αναγκαίο επιστημονικό προσωπικό. Σε αρκετές από τις αρμόδιες 

διευθύνσεις υδροοικονομίας των περιφερειών δεν υπηρετεί ούτε ένας γεωλόγος. Αλλά και 

όπου υπάρχει το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό, δεν επαρκεί αριθμητικά να καλύψει 

τη μεγάλη έκταση ευθύνης της υπηρεσίας. 

Εκτός από τα παραπάνω όμως, στο σχέδιο για τη νέα ΚΥΑ που θα ρυθμίζει τις διαδικασίες 

αδειοδότησης των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, που δόθηκε για διαβούλευση πριν 

δύο εβδομάδες, δεν θεωρήθηκε απαραίτητο για την έγκριση της κατασκευής και της 

λειτουργίας αυτών των έργων να προβλέπεται υποχρεωτικά η συμμετοχή των κατεξοχήν 

αρμόδιων επιστημόνων, των γεωλόγων. 

Η διαδικασία αντιμετωπίστηκε κυρίως γραφειοκρατικά, παραβλέποντας την ουσία της 

αδειοδότησης, που είναι η εξασφάλιση της συμβατότητας του έργου με την βιώσιμη 

διαχείριση των υδατικών συστημάτων, αλλά και η εξασφάλιση του ίδιου του κύριου του 

έργου, μέσα από την ευθύνη του ειδικού επιστήμονα γεωλόγου μελετητή. 

Όμως, ποια αξιοπιστία θα έχουν οι πληροφορίες των μητρώων των υπηρεσιών, αν δεν έχουν 

βασιστεί στην επιστημονική Υδρογεωλογική – Τεχνική Έκθεση που θα έχει συντάξει ο 

αρμόδιος γεωλόγος μελετητής και που θα εγγυάται την ορθότητα του περιεχομένου με την 

υπογραφή του; 

Είναι προφανές και έχει καταδειχθεί ότι χωρίς τις παραπάνω προϋποθέσεις, όλο το σύστημα 

ποσοτικής και ποιοτικής προσέγγισης στα πλαίσια της διαχείρισης των υδατικών πόρων σε 

επίπεδο λεκάνης απορροής θα στερείται των βασικών δεδομένων και θα είναι ευάλωτο ως 

αναξιόπιστο. 

Η υπεύθυνη παρουσία Γεωλόγου στο σχεδιασμό, την επίβλεψη της κατασκευής και την 

καταγραφή των αποτελεσμάτων κάθε υδροληπτικού έργου είναι προς όφελος ουσιαστικό 

αλλά και οικονομικό και του ίδιου του ιδιοκτήτη – χρήστη του έργου, για να αποφεύγονται 

κατασκευαστικές αστοχίες που οδηγούν σε απώλειες απόδοσης της τάξης του 50% ή και 

περισσότερο, μέχρι και την αχρήστευσή τους.  

 

Η προστασία και αναβάθμιση των υδατικών πόρων είναι πρόκληση αφορά 

όχι μόνο την ποιότητα ζωής, αλλά και την ίδια τη ζωή. 

Η συμβολή των γεωλόγων σε αυτήν την προσπάθεια είναι και απαραίτητη 

και αποφασιστικής σημασίας. 

Το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Όχι στην ιδιωτικοποίηση των δημόσιων 

υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης 


