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µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Νερού

ι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους
είναι µία αρκετά σύνθετη όσο και απρόβλεπτη διαδικασία. Καταστάσεις που
θα ενταθούν λόγω της αλλαγής του
κλίµατος, όπως η έλλειψη νερού, οι
πληµµύρες µε τις συνεπακόλουθες
καταστροφές, η τήξη των παγετώνων
από τους οποίους τροφοδοτούνται
µε νερό εκατοµµύρια άνθρωποι, η
καταστροφή καλλιεργήσιµων εκτάσεων λόγω λειψυδρίας µε όλα
όσα αυτή συνεπάγεται για την παραγωγή τροφίµων, αναµένεται να
επιδεινώσουν τις συνθήκες ζωής
εκατοµµυρίων ανθρώπων σε πολλές
περιοχές του Πλανήτη.
Οι αριθµοί είναι εφιαλτικοί καθώς:
1,1 δισ. άνθρωποι δεν έχουν εξασφαλισµένη πρόσβαση σε πόσιµο νερό,
2,4 δισ. άτοµα κινδυνεύουν από την
έλλειψη βασικών προϋποθέσεων
υγιεινής, ενώ το νερό αποτελεί αιτία
διενέξεων: Συρία - Τουρκία, Παλαιστίνη - Ισραήλ και ανθρωπιστικών
καταστροφών π.χ. Νταρφούρ.
Οι υδατικοί πόροι δέχονται πιέσεις
λόγω της αύξησης της ζήτησης του
νερού αφ’ ενός και λόγω της ρύπανσής
του αφ’ ετέρου, µε πολλαπλές
συνέπειες όπως: υποβάθµιση της
ποιότητας του νερού, καταστροφή
οικοσυστηµάτων,
απώλεια
της
βιοποικιλότητας.
Την τελευταία τριακονταετία, ο
αριθµός και η ένταση των κρουσµάτων ξηρασίας στις χώρες της
Ε.Ε. αυξήθηκε µε ραγδαίους ρυθµούς. Ο αριθµός των περιοχών και
των κατοίκων που επλήγησαν από ξηρασία αυξήθηκε κατά 20% περίπου
µεταξύ του 1976 και του 2006. Ένα
από τα πλέον εκτεταµένα φαινόµενα
ξηρασίας παρατηρήθηκε το 2003,
στη διάρκεια της οποίας επλήγησαν
περισσότεροι από 100 εκατοµµύρια

κάτοικοι, καθώς και το ένα τρίτο της
επικράτειας της ΕΕ. Το κόστος των
ζηµιών στην ευρωπαϊκή οικονοµία
ήταν τουλάχιστον 8,7 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Το συνολικό κόστος των φαινοµένων ξηρασίας την τελευταία
τριακονταετία ανέρχεται σε 100 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Στη χώρα µας, η υπεράντληση νερού από ποταµούς και λίµνες οδηγεί
στην υποβάθµιση και τελικά την
καταστροφή των πολύτιµων οικοσυστηµάτων τους. Οι υδροφόροι
ορίζοντες της Ελλάδας έχουν υφαλµυρινθεί σε έκταση 1.500 τ. χλµ. Χαρακτηριστικό παράδειγµα το Αργολικό
πεδίο, στο οποίο η άντληση νερού
για τη γεωργία ήδη από τη δεκαετία
του ‘50 οδήγησε στην εξάντληση και
τελικά υφαλµύρινση των υπογείων
αποθεµάτων.
Η ζήτηση νερού στην ευρύτερη
περιοχή της Αθήνας αυξάνεται κατά
6% ετησίως. Η αύξηση αποδίδεται
στην αντίστοιχη πληθυσµιακή αύξηση
της πόλης, αλλά και στη µετακίνηση
µεγάλου τµήµατος του πληθυσµού
της από πολυκατοικίες σε κατοικίες
µε κήπο, άρα µε µεγαλύτερες ανάγκες
σε νερό. Αν η αύξηση συνεχιστεί,
οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις δεν
θα επαρκούν για να καλύψουν τις
ανάγκες της πόλης, ενώ η δηµιουργία
νέων εγκαταστάσεων θα έχει υψηλό
κόστος εξαιτίας της µεγάλης απόστασης από τις πηγές νερού.
Ως λαός είµαστε από τους πιο
σπάταλους στην κατανάλωση νερού, καθώς χρειαζόµαστε για τις
καθηµερινές µας ανάγκες (πόση,
µαγείρεµα, καθάρισµα) 150-160 λίτρα
ηµερησίως ανά άτοµο, ενώ σύµφωνα
µε έρευνα των Ηνωµένων Εθνών,
ένας άνθρωπος χρειάζεται την ηµέρα,
περίπου 20-50 λίτρα νερού.
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Η µεγάλη άνοδος της µέσης θερµοκρασίας της Γης θα µπορούσε να καταστήσει
ακατοίκητες τις µισές περιοχές του πλανήτη. Ακόµη, τµήµατα της Κίνας, της Ινδίας
και της Ανατολικής Αµερικής κινδυνεύουν
να γίνουν τόσο θερµά τους καλοκαιρινούς
µήνες ώστε οι κάτοικοι να µην µπορούν να
αντέξουν την αφόρητη ζέστη.
Αλλά και η Ευρώπη θα βρεθεί αντιµέτωπη
µε περιόδους σφοδρής ξηρασίας έως το
τέλος του αιώνα, κάνοντας κόλαση τη ζωή
εκατοντάδων εκατοµµυρίων κατοίκων, ενώ
χώρες όπως, η Ελλάδα, η Ισπανία, η βόρεια
Ιταλία και η Πορτογαλία κινδυνεύουν να
µετατραπούν σε ηµιέρηµο.
Ο Νίκολας Στερν, ο γνωστός οικονοµολόγος που πρώτος ποσοτικοποίησε τις
επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής,
αναθεωρώντας τις προβλέψεις του για
αύξηση της µέσης θερµοκρασίας κατά 4
βαθµούς Κελσίου έως το τέλος του 21ου
αιώνα, παραδέχεται ότι, στην έκθεσή
του υποβαθµίζεται ο κίνδυνος από τις
επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής και
κατηγορεί τις κυβερνήσεις για απραξία
µπροστά στο ενδεχόµενο ανόδου της θερµοκρασίας έως και 6 βαθµούς Κελσίου.
Κατά την οµιλία του σε Συνέδριο στην Κοπεγχάγη, ο κορυφαίος Βρετανός καθηγητής υπογραµµίζει ότι, οι επιπτώσεις από την
κλιµατική αλλαγή θα είναι χειρότερες από
ό,τι ο ίδιος είχε προβλέψει τo 2006 στην
έκθεσή του για τον οικονοµικό αντίκτυπο
του προβλήµατος.
Σύµφωνα µε την έκθεση Στερν, µία αύξηση της θερµοκρασίας κατά 4 βαθµούς
Κελσίου θα έθετε αντιµέτωπους µε τον κίνδυνο παράκτιων πληµµύρων έως και 300
εκατοµµύρια ανθρώπους ετησίως. Επιπλέον, σε περιοχές της νότιας Αφρικής και
της Μεσογείου αναµένεται µείωση της διαθεσιµότητας νερού έως και 50%, ενώ το
50% των ζώων και των φυτών κινδυνεύουν
µε αφανισµό. Ο Στερν εξήρε επίσης την ευθύνη της επιστηµονικής κοινότητας σε ό,τι
φορά την πλήρη ενηµέρωση των πολιτών
για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από το
φαινόµενο του θερµοκηπίου.
«Οι επιστήµονες θα πρέπει να κάνουν
σαφείς τις επιπτώσεις της κλιµατικής
αλλαγής έτσι ώστε η ανθρωπότητα να
αναλάβει άµεσα δράση για τον περιορισµό
των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα»,
είπε χαρακτηριστικά.

Το οδοιπορικό εφαρµογής της Οδηγίας
2000/60 για τα νερά στην Ελλάδα
Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60), µε κύριο άξονα την
περιβαλλοντική διάσταση του νερού εκτιµά ότι: «Το νερό δεν είναι
εµπορικό προϊόν, όπως όλα τα άλλα, αλλά αποτελεί κληρονοµιά
που πρέπει να προστατεύεται και να τυγχάνει της κατάλληλης
µεταχείρισης».
Ιδιαιτέρως σηµαντικό τέλος, είναι το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των στόχων της Οδηγίας το οποίο αποτελεί πρόκληση για τα
κράτη-µέλη. Είναι δεσµευτικό, απαιτεί εγρήγορση και πολλές παράλληλες δράσεις. Τα πρώτα 9 χρόνια από την ψήφισή της είναι
προπαρασκευαστικά, προκειµένου να δηµιουργηθούν στα κράτη οι
κατάλληλες διοικητικές και λοιπές υποδοµές.
Η χαµηλή προτεραιότητα που δίνεται µέχρι σήµερα στην υπόθεση
του νερού και της διαχείρισής του, η αντίδραση των εκπροσώπων
των οικονοµικών και κοινωνικών συµφερόντων που συνδέονται µε το
υπάρχον σύστηµα διαχείρισης του νερού και η αδράνεια της ελληνικής
διοίκησης στη θεσµοθέτηση και την εφαρµογή των προβλέψεων της
Οδηγίας στην Ελλάδα είχαν ως συνέπεια τη σηµαντική καθυστέρηση
στην εφαρµογή των διατάξεών της µε βάση το χρονοδιάγραµµα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η Ελλάδα έχει ανταποκριθεί στο Άρθρο 3 της Οδηγίας, που αφορά
στον καθορισµό των υδατικών διαµερισµάτων, τη θεσµοθέτηση των
φορέων διαχείρισης τους φορείς διαχείρισης και την ένταξη των
λεκανών στα υδατικά διαµερίσµατα, αν και στο τελευταίο σηµείο
κατά τρόπο που ενδεχοµένως χρήζει αναθεώρησης.
Η σοβαρότερη καθυστέρηση αφορά στην εφαρµογή του Άρθρου
5, το οποίο περιλαµβάνει τον προσδιορισµό των υδάτινων σωµάτων
ανά κατηγορίες και τύπους, την ανάλυση και περιγραφή των χαρακτηριστικών των λεκανών απορροής, την εκτίµηση των πιέσεων
και ανάλυση επιπτώσεων, τον προκαταρκτικό χαρακτηρισµό των
ιδιαιτέρως τροποποιηµένων υδάτινων σωµάτων, τον χαρακτηρισµό
των υδατίνων (επιφανειακών, υπογείων, παράκτιων και µεταβατικών)
σωµάτων, την αξιολόγηση του κινδύνου µη επίτευξης των στόχων της
Οδηγίας και την προκαταρτική οικονοµική ανάλυση. Για το έργο αυτό,
το οποίο έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2005, έχουν
γίνει κάποιες χρήσιµες µεθοδολογικού χαρακτήρα διερευνήσεις,
ωστόσο δεν έχει ακόµα αρχίσει η ουσιαστική υλοποίηση.
Καθυστέρηση σηµειώνεται και στην εφαρµογή του Άρθρου 8, που
αφορά στην κατάστρωση των προγραµµάτων εποπτικής, λειτουργικής
και διερευνητικής παρακολούθησης (monitoring) των ποσοτικών
και ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτινων σωµάτων, τα οποία
µεταξύ άλλων, περιλαµβάνουν τον τεκµηριωµένο προσδιορισµό
των θέσεων δειγµατοληψίας, των µετρούµενων βιολογικών και χηµικών παραµέτρων και των συχνοτήτων αναλύσεων. Βάσει του χρονοδιαγράµµατος το έργο έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του
2006, ώστε από το 2007 να είναι δυνατό να τεθούν σε λειτουργία τα
προγράµµατα παρακολούθησης. Στη χώρα µας η αντίστοιχη εργασία
δεν έχει ακόµα αρχίσει.
Τα προγράµµατα παρακολούθησης που βρίσκονται σε λειτουργία
από διάφορους φορείς είναι αποσπασµατικά, συχνά επικαλυπτόµενα
και ελλιπή ως προς τις θέσεις, τη συχνότητα και τις µετρούµενες
παραµέτρους (αξίζει να επισηµανθούν οι πάρα πολύ σοβαρές ελλείψεις σε ό,τι αφορά βιολογικές παραµέτρους και χηµικές ουσίες
προτεραιότητας). Κατά συνέπεια η ενοποίηση και συµπλήρωσή τους
στο πνεύµα των διατάξεων της Οδηγίας θα απαιτήσει σηµαντική
προσπάθεια και αξιόλογο χρόνο.

Το νερό ως παράγων της αναπτυξιακής διαδικασίας
Το νερό, εκτός από την περιβαλλοντική και κοινωνική του
διάσταση έχει και έντονη αναπτυξιακή διάσταση, καθώς καθορίζει τη δυνατότητα ή την αδυναµία επέκτασης των παραγωγικών δραστηριοτήτων, προσδιορίζοντας πολλές φορές και αυτήν την αποδοτικότητά τους. Με την σειρά του το
νερό ως οικονοµικό αγαθό για να παραχθεί χρειάζεται την
πραγµατοποίηση επενδύσεων. Από τις επενδύσεις αξιοποίησης των υδατικών πόρων προκύπτουν άµεσα και έµµεσα
κοινωνικοοικονοµικά οφέλη ενώ εµµέσως ενισχύεται η απασχόληση και τα εισοδήµατα.
Η κατάσταση των υδάτων επηρεάζεται από επιλογές και
πολιτικές που αφορούν στα ακόλουθα: διαχείριση υγρών
αποβλήτων (αστικά, βιοµηχανικά), διαχείριση στερεών και
επικινδύνων αποβλήτων, αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής
ρύπανσης, γεωργική πολιτική, δασική πολιτική, χωροταξική και
τουριστική πολιτική.
Σε πολλές περιπτώσεις γίνεται χωροθέτηση υδροβόρων
δραστηριοτήτων σε άνυδρες περιοχές. Όταν αυτές
συνοδεύονται
επιπροσθέτως
από γενικότερη
στενότητα
αναπτυξιακών πόρων
και από αυξηµένη
εξάρτηση από µία
και µόνο οικονοµική
δραστηριότητα (π.χ.
τον τουρισµό), τότε
δη-µιουργούνται
σοβαρά αδιέξοδα,
που οδηγούν
σε υποβάθµιση
και παρακµή.
Σε περιοχές
µε ιδιαίτερα
προβλήµατα επάρκειας ή κακοδιαχείρισης των υδατικών
πόρων, όπου η ανεπάρκεια των πόρων αυτών θέτει σε
κίνδυνο την τοπική ανάπτυξη και την αποτελεσµατική
εφαρµογή αναπτυξιακής πολιτικής, είναι επιτακτική η ανάγκη
συντονισµού χωροταξικής πολιτικής και πολιτικής υδατικών
πόρων.
Ρύπανση-υποβάθµιση
Οι αρνητικές πιέσεις που δέχονται τα νερά στη χώρα µας
µπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα:
• Κύριες πηγές ρύπανσης και µόλυνσης κατά περίπτωση
αποτελούν αφενός µεν οι γεωργικές δραστηριότητες (λόγω
της συχνά εντατικής και µη ορθολογικής χρήσης λιπασµάτων,
εντοµοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, κλπ.), αφετέρου δε τα αστικά
λύµατα και τα βιοµηχανικά απόβλητα. Αν και τα τελευταία χρόνια
υπήρξε µια σηµαντική βελτίωση µε την κατασκευή πολλών
εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυµάτων, εν τούτοις
υπάρχουν κραυγαλέες περιπτώσεις οικολογικής υποβάθµισης
υδάτινων σωµάτων. Όπως ο Ασωπός ποταµός, ο Κηφισός, η
λίµνη Κορώνεια, άλλες λίµνες και ποτάµια της χώρας.
• Οι υπόγειοι υδατικοί πόροι που βρίσκονται σε παράκτιες
περιοχές έχουν υποστεί σε σηµαντικό βαθµό υφαλµύρινση

λόγω διείσδυσης του θαλάσσιου νερού.
• Μεγάλες λίµνες, κοντά σε οικιστικές περιοχές, έχουν ήδη
υποστεί υποβάθµιση της ποιότητας των νερών τους, ενώ το
ίδιο συµβαίνει και σε πολλά υδατορέµατα. Τα νερά εξάλλου
της Βόρειας Ελλάδας επιβαρύνονται µε τη ρύπανση που
µεταφέρεται από τις ανάντη χώρες.
• Ειδικότερα, οι περιοχές που βρίσκονται στον άξονα Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Πάτρα, λόγω της συγκέντρωσης πληθυσµού
και δραστηριοτήτων, σε συνδυασµό µε τα περιορισµένα
αποθέµατα νερού που παρουσιάζουν, έχουν το πιο οξυµένο
πρόβληµα σχετικά µε την ποιότητα του νερού.
Αναγκαίες δράσεις
• Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Συστηµατική ενηµέρωση του κοινού για την ανάγκη
εξοικονόµησης νερού ύδρευσης σε ατοµικό και συλλογικό
επίπεδο. Η εξοικονόµηση νερού συνεπάγεται και την
εξοικονόµηση ενέργειας, δεδοµένου ότι η άντληση, η
µεταφορά και η
επεξεργασία του νερού
έχουν υψηλό ενεργειακό
κόστος.
• Πληροφόρηση του
κοινού και συµµετοχή
στη διαβούλευση όπως
προβλέπεται από το
άρθρο 14 της Οδηγίας
2000/60.
• Συστηµατική
και συντονισµένη
προσπάθεια συντήρησης
και βελτίωσης της
λειτουργίας των δικτύων
ύδρευσης από τις ∆ΕΥΑ,
ώστε να περιορισθούν οι
απώλειες νερού ύδρευσης που σε πολλές πόλεις µπορεί να
φτάσει ακόµα και το 40% του καταναλισκόµενου νερού.
• Μέτρα για την λειψυδρία µε την διαχείριση της ζήτησης.
• Επαναχρησιµοποίηση του νερού στη βιοµηχανία είναι
µεγάλης σηµασίας καθώς σήµερα το νερό που χρησιµοποιεί
µια βιοµηχανία παροχετεύεται ανεπεξέργαστο σε φυσικούς
αποδέκτες (ποτάµια, λίµνες κλπ) προκαλώντας τη ρύπανσή
τους, ενώ είναι δυνατό να επαναχρησιµοποιηθεί ακόµη και
τριάντα φορές ύστερα από τον απαραίτητο καθαρισµό του.
• Ενίσχυση της υδατικής έρευνας.
Μέτρα για την άρδευση
• Πρακτικά µέτρα εξοικονόµησης νερού, µε καλύτερη διαχείριση ή νέες τεχνολογίες, εξειδικευµένα για κάθε περιοχή,
για τα οποία υπεύθυνες πρέπει να είναι οι Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Υδάτων.
• Συστηµατικές δράσεις ενηµέρωσης των αγροτών, σε
συνεργασία και µε τους ΟΤΑ και τις λοιπές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
• Περιορισµός των απωλειών των δικτύων και άµεσες και
στοχευµένες παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση των εκτάκτων
αναγκών σε νερό διαφόρων περιοχών.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

Aπό την Eλλάδα και όλο τον κόσµο

Η εγκατάλειψη του Πάρκου Περιβαλλοντικής
Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» αποτελεί µία ακόµη τρανή απόδειξη της αδιαφορίας
της πολιτείας και του αρµόδιου υπουργείου για
έναν χώρο πρασίνου - πολιτισµού και αναψυχής
στην ∆υτική Αθήνα µια περιοχή ιδιαίτερα επιβαρυµένη.
Το ΕΚΑ θα συµµετάσχει µε εκπροσώπους του
στην κινητοποίηση - διαµαρτυρία περικύκλωσης
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Και οι ωκεανοί σε κίνδυνο
Από την εποχή της Βιοµηχανικής Επανάστασης, οι εκλύσεις διοξειδίου του άνθρακος
έχουν κάνει τις θάλασσες περίπου 30% πιο
όξινες, κατάσταση που αναµένεται να επιδεινωθεί τα επόµενα χρόνια και να απειλήσει
πολλά θαλάσσια είδη, διότι οι χώρες που είναι
υπεύθυνες για την ρύπανση δεν λαµβάνουν
τα απαραίτητα µέτρα. Από τη µια η οξείδωσή
τους, λόγω των εκλύσεων διοξειδίου του
άνθρακος που οφείλονται στην ανθρώπινη
δραστηριότητα και από την άλλη τα σκουπίδια,
οδηγούν σε µαζικό αφανισµό τα θαλάσσια

του ΥΠΕΧΩ∆Ε την Πέµπτη 19 Μαρτίου, που
οργανώνει ο ΑΣ∆Α από κοινού µε την Αυτοδιοίκηση.
Στηρίζουµε τα αιτήµατα της διατήρησης
του οικολογικού χαρακτήρα του πάρκου, την
ανάδειξή του σε πόλο πρασίνου τοπικού και
υπερτοπικού χαρακτήρα, την θεσµοθετηµένη
χρηµατοδότησή του, καθώς και την ολοκλήρωση
των έργων υποδοµής.
Το ΕΚΑ, αγωνίζεται εδώ και χρόνια για τα
θέµατα των ελεύθερων χώρων και των χώρων
πρασίνου σε µια πόλη που υστερεί δραµατικά σε
πράσινο και κοινωνικές υποδοµές, γεγονός που
αποβαίνει σε βάρος της ποιότητας ζωής και της
υγείας των εργαζοµένων και ιδιαίτερα των πιο
αδύναµων οµάδων που δεν έχουν την πολυτέλεια
εναλλακτικής διεξόδου.
_________________________________

είδη. Την µεγαλύτερη απειλή αντιµετωπίζουν
τα οστρακοειδή, ενώ οι αστερίες µπορεί να
εξαφανιστούν έως τα τέλη του 21ου αιώνα.
Ακόµη, η υπερβολική αλιεία και η άνευ ορίων
έκλυση ρύπων µπορεί να καταστρέψουν τις
θάλασσες πριν το καταφέρει η οξείδωση.
Οι ωκεανοί όµως αντιµετωπίζουν και άλλους κινδύνους. Ένα παλιρροϊκό κύµα από
ανθρώπινα σκουπίδια τούς απειλεί, καταστρέφει την πανίδα τους και προσθέτει επιπλέον προβλήµατα στις θάλασσες, που καταστρέφονται από τις κλιµατικές αλλαγές.

*∆ελτίο Τύπου του ΕΚΑ
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