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ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Σν λεξφ ππήξμε ηζηνξηθά έλαο βαζηθφο κνριφο ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη
πνιηηηζκηθήο αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ. Η ζεκαζία ηνπ λεξνχ ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα είλαη ηεξάζηηα φρη
κφλν σο αγαζνχ αιιά θαη σο θαζνξηζηηθνχ παξάγνληα γηα ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμε. Η
εθηίκεζε, πξφβιεςε, ζρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ είλαη απαξαίηεηεο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμε βηψζηκεο αλάπηπμεο. Η ζπλερήο επηδείλσζε θαη ππνβάζκηζε ηεο
πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ πδαηηθνχ πεξηβάιινληνο εηδηθφηεξα, έρνπλ επηθέξεη δξακαηηθέο
αιιαγέο ζηελ πνζφηεηα, πνηφηεηα θαη δηαζεζηκφηεηα ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. Η θαηάζηαζε δε γίλεηαη
αθφκε πην πνιχπινθε θαη δχζθνιε ππφ ην πξίζκα ησλ αιιαγψλ ηνπ θιίκαηνο (θαηλφκελν
ζεξκνθεπίνπ) θαη ρξήζεσλ γεο (κείσζε δαζηθψλ εθηάζεσλ, αχμεζε αζηηθνπνίεζεο θιπ). ε απηφ ην
πιαίζην, ε πξνζηαζία, νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, απνηεινχλ
θνκβηθά ζεκεία πνιηηηθήο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε εζληθφ επίπεδν.
1

ΓΔΝΙΚΑ

Σν λεξφ καδί κε ηνλ αέξα θαη ην έδαθνο απνηεινχλ ηηο θχξηεο πεγέο απ’ φπνπ ν άλζξσπνο κπνξεί λα
αληιήζεη πφξνπο θαη αγαζά γηα λα βειηηψζεη ηε δσή ηνπ. Οη πδαηηθνί πφξνη ινηπφλ είλαη βαζηθφ
αγαζφ γηα ηε δσή θαη ην πεξηβάιινλ ζηνλ πιαλήηε καο, αιιά θαη ξπζκηζηηθφο παξάγνληαο ηεο
νηθνλνκηθήο, ηερλνινγηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ. Δπίζεο, είλαη έλα
δηεζλέο δήηεκα θαη πξφβιεκα ην νπνίν απαζρνιεί ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα θαη δεκηνπξγεί δηελέμεηο
– πνιινί πηζηεχνπλ φηη κπνξεί λ’ απνηειέζεη ηελ αηηία ελφο κειινληηθνχ πνιέκνπ – αλάκεζα ζε
ρψξεο πνπ κνηξάδνληαη λεξά απφ δηαζπλνξηαθά πνηάκηα, ιίκλεο θαη ππφγεηνπο πδξνθνξείο. Αλ θαη ην
λεξφ θαίλεηαη λα ππάξρεη ζε αθζνλία ζηε γε, αθνχ ην 70% ηεο επηθάλεηαο ηεο θαιχπηεηαη απ’ απηφ, ε
ηειηθά δηαζέζηκε θαη θαηάιιειε γηα ρξήζε πνζφηεηα είλαη πνιχ κηθξή. Kαη απηφ γηαηί ην 98% ηνπ
λεξνχ ηεο γεο βξίζθεηαη ζηηο ζάιαζζεο, ζηνπο σθεαλνχο θαη ζηνπο πάγνπο ελψ απφ ην ππφινηπν ην
κεγαιχηεξν κέξνο είλαη ηερληθά κε εθκεηαιιεχζηκν (π.ρ. βξίζθεηαη ζε βάζνο κεγαιχηεξν ησλ 800 κ)
ή είλαη πθάικπξν θαη άξα δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ άλζξσπν. Μφλν ην 0.6% ηνπ λεξνχ
ζε παγθφζκηα θιίκαθα ζεσξείηαη θαηάιιειν θαη δηαηίζεηαη γηα ρξήζε. Απηή ε ήδε πεξηνξηζκέλε
πνζφηεηα ησλ δηαζέζηκσλ πδαηηθψλ πφξσλ είλαη αλνκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλε ζην ρψξν (Μηκίθνπ,
2006). Τπάξρνπλ ρψξεο νη νπνίεο έρνπλ αθζνλία λεξνχ θαη άιιεο πνπ έρνπλ κεγάιεο ειιείςεηο ή είλαη
έξεκνη. Αθφκα θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ νη πδαηηθνί πφξνη δε δηαηίζεληαη νκνηφκνξθα, γεγνλφο
πνπ πξνθαιεί ζνβαξέο ηνπηθέο δηελέμεηο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ. Η δηαζεζηκφηεηα ζην ρξφλν είλαη
επίζεο άληζε αθνχ ην λεξφ ηνπ ρεηκψλα (πνπ ζπρλά είλαη πιεκκπξηθφ) ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν ην
θαινθαίξη γηα ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο (άξδεπζε, ηνπξηζκφο. θιπ). Η εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε
δηαζεζηκφηεηα ηνπ λεξνχ, ε άληζε ρψξν - ρξνληθή θαηαλνκή ηνπ, αιιά θαη ε ζπλερψο επηδεηλνχκελε
πνηφηεηα ηνπ, θαζηζηνχλ ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο αγαζφ ζε αλεπάξθεηα. Γηα λα αμηνπνηεζνχλ ζσζηά νη
πδαηηθνί πφξνη θαη λα αληηκεησπηζζνχλ ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ απηά ηα αξλεηηθά γηα ηνλ θαηαλαισηή
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ έξγα. Σα πδξαπιηθά έξγα είλαη απηά πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ
επάξθεηα ηνπ λεξνχ ζε θάπνηα πεξηνρή αλάινγα κε ηε δήηεζε, πνπ ξπζκίδνπλ θαηάιιεια ηελ
πνζφηεηα ηνπ ζην ρξφλν (π.ρ. ηακηεπηήξεο), πνπ δηαλέκνπλ ην λεξφ ζην ρψξν (π.ρ. δίθηπα χδξεπζεο),
πνπ πξνζηαηεχνπλ απφ ηε πιεκκπξηθή δξάζε ηνπ (αληηπιεκκπξηθά έξγα) θαη πνπ δηαηεξνχλ ηελ

πνηφηεηα ηνπ (π.ρ. βηνινγηθνί θαζαξηζκνί). Μέζα απ’ απηά ηα έξγα εμππεξεηείηαη θπξίσο ε δήηεζε
γηα ηηο δηάθνξεο ρξήζεηο ηνπ λεξνχ (αγξνηηθή, αζηηθή, βηνκεραληθή, ελεξγεηαθή). Οη πδαηηθνί πφξνη,
ηα πδξαπιηθά έξγα θαη νη ρξήζεηο λεξνχ είλαη ζπληζηψζεο αιιειέλδεηεο θαη επεξεαδφκελεο πνπ
ζπγθξνηνχλ ηνλ ζπλνιηθφ ηνκέα ηνπ λεξνχ κηαο ρψξαο θαη πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε θνηλή
νπηηθή γσλία ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο, ηεο δηαρείξηζεο θαη ησλ
απνθάζεσλ. Η Οδεγία Πιαίζην γηα ηα λεξά αληηκεησπίδεη κε εληαίν ηξφπν ηνλ ζπλνιηθφ ηνκέα ηνπ
λεξνχ θαη έρεη πςειέο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο γηα ζηνηρεία, αλαιχζεηο, κνληέια θιπ πνπ
αθνξνχλ έλα ζχλνιν πνιιψλ επηκέξνπο ζπληζησζψλ (π.ρ. επηθαλεηαθά, ππφγεηα θαη ζαιάζζηα χδαηα,
νηθνζπζηήκαηα θιπ). Η Διιάδα ζην ηνκέα ηνπ λεξνχ, ελ φςεη θαη ηεο ππνρξέσζεο ηεο γηα άκεζε
εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο, βξίζθεηαη αλέηνηκε. Σα πξάγκαηα δελ έρνπλ κπεη αθφκα ζηε ζσζηή ηξνρηά
ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο νξγάλσζεο.
2 ΤΓΑΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΝΔΡΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ
2.1 Πεπίλητη
Σα πδαηηθά απνζέκαηα (πδαηηθνί πφξνη) κίαο ρψξαο είλαη ην ζχλνιν ηνπ λεξνχ πνπ «παξάγεηαη» κέζα
ζηελ ρψξα καδί κε ηελ εμσηεξηθή ζπλεηζθνξά λεξνχ απφ ηηο γεηηνληθέο ρψξεο (π.ρ. δηαζπλνξηαθνί
πνηακνί). Η θαηαθξήκληζε θαη ε εμαηκηζνδηαπλνή ζπληζηνχλ ηηο θχξηεο θιηκαηηθέο κεηαβιεηέο πνπ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ θαζνξίδνπλ ηελ πνζφηεηα ησλ
εζσηεξηθά παξαγφκελσλ πδαηηθψλ πφξσλ κία ρψξαο. Η θαηαθξήκληζε απνηειεί ηελ θχξηα ζπληζηψζα
εκπινπηηζκνχ ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ πδξνθνξέσλ. Η κέζε θαηαθξήκληζε ζηελ Διιάδα ηα
849 mm/έηνο. ην ρήκα 1 δίλνληαη αλαιπηηθά ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ησλ βξνρνπηψζεσλ καδί κε ηηο
αληίζηνηρεο εθηηκήζεηο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηεο Eurostat (Eurostat
1998, 1999; CEDEX 1998, 2000) απφ ην ΔΜΠ. Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη κία κέζε απφθιηζε ησλ
δχν αλεμάξηεησλ εθηηκήζεσλ ηεο ηάμεσο ηνπ 15%, ε νπνία εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη θαηά ηελ
επεμεξγαζία ησλ βξνρνπηψζεσλ ζηελ Διιεληθή κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηζζφηεξνη θαη πην
αληηπξνζσπεπηηθνί ζηαζκνί. Καηά ζπλέπεηα απηά ηα απνηειέζκαηα πξέπεη λα ζεσξνχληαη πην
αμηφπηζηα.
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Δηθφλα 1. πγθξηηηθά ζηνηρεία βξνρνπηψζεσλ
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Απφ ην ρήκα 1 γίλεηαη θαλεξφ φηη ζηελ Διιάδα ππάξρεη έλα ηδηφκνξθν πδξνινγηθφ θαζεζηψο: ε
Γπηηθή Διιάδα δέρεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ βξνρνπηψζεσλ, ελψ ε Αλαηνιηθή Διιάδα κε ηα
λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηελ Κξήηε έρνπλ ζεκαληηθά κηθξφηεξεο βξνρνπηψζεηο π.ρ ζηελ Αηηηθή
πέθηνπλ πεξίπνπ 400 ρηιηνζηά ζε κέζε ππεξεηήζηα βάζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε εμαηκηζνδηαπλνή
(ηεο νπνίαο ε ζεσξεηηθά αλψηεξε ηηκή ιέγεηαη δπλεηηθή εμαηκηζνδηαπλνή) είλαη κηα ζεκαληηθή
πδξνινγηθή απψιεηα ηφζν απφ ηνπο επηθαλεηαθνχο θνξείο φζν θαη απφ ηηο αλψηεξεο εδαθηθέο
ζηξψζεηο θαη είλαη αξθεηά πςειή, ηδηαίηεξα κάιηζηα ζηηο κεηνλεθηηθέο απφ πιεπξάο λεξνχ αλαηνιηθέο
πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Η ζεσξεηηθή, αλψηεξε ηηκή ηεο (δπλεηηθή εμαηκηζνδηαπλνή) εμαξηάηαη απφ
δηάθνξνπο θπζηθνχο θαη θιηκαηηθνχο παξάγνληεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ε ζεξκνθξαζία, νη ψξεο
ειηνθάλεηαο, ε ηαρχηεηα αλέκνπ, ε αηκνζθαηξηθή πγξαζία θαζψο θαη ε θπηνθάιπςε ηνπ εδάθνπο.
Απηή ε ζεσξεηηθή ηηκή είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξε ηεο πξαγκαηηθήο εμαηκηζνδηαπλνήο, εηδηθά ζε
πεξηνρέο κε ζρεδφλ μεξφ θιίκα, φπσο αξθεηέο λνηηναλαηνιηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο. Μηα κέζε
εηήζηα ηηκή ηεο πξαγκαηηθήο εμαηκηζνδηαπλνήο εθηηκάηαη ζε 447 mm/έηνο (Eurostat 1998; 1999).
Έλαο δείθηεο επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνο γηα ηνλ θιηκαηηθφ ραξαθηεξηζκφ κίαο πεξηνρήο είλαη ν
δείθηεο μεξφηεηαο ηεο UNESCO πνπ νξίδεηαη σο ν ιφγνο ηεο κέζεο ππεξεηήζηαο βξνρφπησζεο πξνο
ηελ αληίζηνηρε δπλεηηθή εμαηκηζνδηαπλνή. Γείθηεο μεξφηεηαο κηθξφηεξνη ηνπ 0.20 ραξαθηεξίδνπλ
μεξέο πεξηνρέο, κεηαμχ 0.20 θαη 0.49 ζρεδφλ μεξέο, κεηαμχ 0.50 θαη 0.74 ζρεδφλ πγξέο θαη
κεγαιχηεξνη ηνπ 0.75 πγξέο πεξηνρέο. Απφ ηνλ ράξηε ηνπ ρήκαηνο 3, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε
ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο Διιάδαο απφ πιεπξάο έληνλεο ρσξηθήο δηαθνξνπνίεζεο ηεο πδξαπιηθφηεηαο
ηεο, φπσο θαη ηελ δξηκχηεηα ηεο μεξαζίαο πνπ πιήηηεη ηελ Ννηηναλαηνιηθή Διιάδα θαη ηα λεζηά ηνπ
Αηγαίνπ.

Δηθφλα 2. Γείθηεο μεξφηεηαο γηα ηνλ Διιαδηθφ ρψξν

Η ειιεηκκαηηθφηεηα απφ πιεπξάο λεξψλ ησλ πεξηνρψλ απηψλ ηεο ρψξαο θαίλεηαη θαη απφ ηελ
θαηαλνκή ηεο απνξξνήο ζηελ Διιάδα ζην ρήκα 3, ε νπνία παξνπζηάδεη αλάινγε κε ηελ βξνρφπησζε
άληζε θαηαλνκή.

Δηθφλα 3. Καηαλνκή ηεο απνξξνήο ζηελ Διιάδα

Μία κέζε εθηίκεζε ησλ πφξσλ απηψλ ζε επίπεδν ρψξαο είλαη 402mm/έηνο (CEDEX 1998; 2000;
WRI 1997; MIMAM 1998). Παξάιιεια κε ηνπο εζσηεξηθνχο πφξνπο κίαο ρψξαο πνπ «παξάγνληαη»
εληφο ησλ ζπλφξσλ ζεκαληηθή πξνζζήθε ζην πδαηηθφ απφζεκα απνηειεί θαη ε εμσηεξηθή
«ζπλεηζθνξά» απφ γεηηνληθέο ρψξεο. πγθεθξηκέλα γηα ηελ Διιάδα εθηηκάηαη φηη νη εμσηεξηθνί πφξνη
αλέξρνληαη ζε 99 mm/έηνο, δειαδή ην πνζνζηφ απηήο ηεο ζπλεηζθνξάο πιεζηάδεη ζην 20% ηνπ
ζπλφινπ, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 4. Οη θχξηεο πεγέο ησλ εμσηεξηθψλ πφξσλ είλαη ν Αμηφο, ν
Νέζηνο, ν ηξπκφλαο θαη ν Έβξνο. Με βάζε θαη απηή ηελ έξεπλα, ε εθηίκεζε ησλ ζπλνιηθψλ
(εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ) παξαγφκελσλ λεξψλ αλέξρεηαη ζε 501 mm/έηνο.

Δηθφλα 4. Πνζνζηηαία θαηαλνκή εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ παξαγφκελσλ λεξψλ ζηελ Διιάδα

Απφ ηα πδξνινγηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξζεθαλ θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο αλά πδαηηθφ δηακέξηζκα
θαίλεηαη φηη νη λφηηεο θαη αλαηνιηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο παξνπζηάδνπλ ζνβαξή έιιεηςε θπζηθψλ
δηαζεζίκσλ λεξνχ, θαηάζηαζε πνπ εκθαλίδεηαη λα είλαη κηα κφληκε, «ελδεκηθή» ζα ιέγακε, ε νπνία
αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο εκθαλίδεηαη κε κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε έληαζε θαη γηα ηελ νπνία
θηλεηνπνηνχκεζα δπζηπρψο κφλν φηαλ ηα θαηλφκελα γίλνληαη αθξαία θαη θζάλνπλ λα ζίγνπλ
ζεκαληηθά ηνλ θαηαλαισηή. Αιιά θαη απηέο νη θηλεηνπνηήζεηο βαζίδνληαη ζπλήζσο ζηε ιήςε
ππξνζβεζηηθψλ ή θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ, ελψ είλαη θαλεξφ φηη ηέηνηεο θαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα

αληηκεησπηζζνχλ κε καθξνπξφζεζκε πνιηηηθή ζπλνιηθήο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ηφζν ησλ πφξσλ
φζν θαη ησλ ρξήζεσλ ηνπ λεξνχ.
2.2

Φπήζειρ Νεπού

Η ζπλνιηθή ρξήζε ηνπ λεξνχ ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο θχξηεο θαηεγνξίεο :ζηελ αζηηθή, ζηελ αγξνηηθή,
ζηε βηνκεραληθή θαη ζηελ ελεξγεηαθή ρξήζε. Η αζηηθή ρξήζε πεξηιακβάλεη ηνλ εθνδηαζκφ κε λεξφ
ηνπ αζηηθνχ θαη αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βηνκεραληψλ πνπ είλαη
ζπλδεδεκέλεο ζην δίθηπν ηνπ αζηηθνχ εθνδηαζκνχ. Ο αζηηθφο εθνδηαζκφο κε λεξφ είλαη αλακθίβνια
βαζηθή ππεξεζία γηα ηελ θνηλσλία θαη ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο ρξήζεηο είλαη πνιχ πην απαηηεηηθή
φζνλ αθνξά ζηελ πνηφηεηα ηνπ παξερφκελνπ λεξνχ. Η αγξνηηθή ρξήζε ηνπ λεξνχ αλαθέξεηαη ηφζν
ζηελ γεσξγία φζν θαη ζηελ θηελνηξνθία θαη απνηειεί ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο
δήηεζεο. Απφ πνζνηηθή άπνςε, ε γεσξγηθή δήηεζε (νπζηαζηηθά ε άξδεπζε εθηάζεσλ) είλαη πνιχ
κεγαιχηεξε ηεο αληίζηνηρεο θηελνηξνθηθήο. Η βηνκεραληθή ρξήζε ηνπ λεξνχ πεξηιακβάλεη ηελ
απαηηνχκελε πνζφηεηα λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο βηνκεραληθψλ
αγαζψλ. Γεληθά ε βηνκεραληθή δήηεζε αλαθέξεηαη ζηηο βηνκεραληθέο κνλάδεο πνπ δελ είλαη άκεζα
ζπλδεδεκέλεο ζην αζηηθφ δίθηπν παξνρήο λεξνχ. Η ελεξγεηαθή ρξήζε πξνθχπηεη θπξίσο απφ ηελ
πδξνειεθηξηθή εθκεηάιιεπζε, ηελ θαηαλάισζε λεξνχ γηα ηελ ςχμε ησλ ζηαζκψλ παξαγσγήο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φπσο θαη απφ ηελ θαηαλάισζε λεξνχ γηα ηνλ θαζαξηζκφ πιηθψλ νξπρείσλ θιπ.
Η ελεξγεηαθή δήηεζε ηνπ λεξνχ είλαη ρσξηθά πεξηνξηζκέλε ζηηο πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ ελεξγεηαθνί
ζηαζκνί. ην ρήκα 5 θαίλεηαη ε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ηεο θάζε κηαο απφ ηηο θχξηεο θαηεγνξίεο
ρξήζεο λεξνχ (αζηηθήο, αγξνηηθήο, βηνκεραληθήο θαη ελεξγεηαθήο) ζηελ «πίηα» ησλ δηαζέζηκσλ
πδαηηθψλ πφξσλ γηα ηελ Διιάδα.

Δηθφλα 5. Υξήζεηο λεξνχ ζηελ Διιάδα

Απφ ην ζρήκα απηφ γίλεηαη θαλεξφ φηη ε Διιάδα δελ έρεη θαζφινπ ηζνξξνπεκέλε εηθφλα αλάπηπμεο
ησλ ρξήζεσλ, κε ηελ αγξνηηθή ρξήζε (ην 96% ηεο νπνίαο πάεη ζηελ άξδεπζε θαη απ’ απηφ ην 80%
ράλεηαη ζε απψιεηεο απφ ηνλ πδξνινγηθφ θχθιν ηεο θάζε πεξηνρήο) λα θαηέρεη ηελ κεξίδα ηνπ ιένληνο
κε πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 86%. Γηα λα κηιήζεη φκσο θαλείο γηα ιεηςπδξία ζε κηα πεξηνρή ζα πξέπεη
λα αλαθέξεηαη ζπλδπαζκέλα φρη κφλν ζηελ θαηάζηαζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ αιιά θαη ζηηο ρξήζεηο
ηνπ λεξνχ. Γπζηπρψο γηα ηελ Διιάδα νη κεγάινη ρξήζηεο λεξνχ βξίζθνληαη θπξίσο ζηε κεηνλεθηηθή,
φπσο πξναλαθέξζεθε, απφ πιεπξάο θπζηθνχ εκπινπηηζκνχ αλαηνιηθή θαη λφηηα πεξηνρή ηεο ρψξαο.
Γηα ηελ αζηηθή ρξήζε, πνπ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο πεγαίλεη ζηελ χδξεπζε θαη θαίλεηαη ν έληνλνο
«πδξνθεθαιηζκφο» ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ. ηελ Διιάδα ηελ πξσηηά θαηέρεη ε πεξηνρή ηεο
Αηηηθήο, φπνπ ε δήηεζε είλαη ππεξηξηπιάζηα ηεο ακέζσο επφκελεο (Κεληξηθή Μαθεδνλία). Γηα ηε

αγξνηηθή δήηεζε, ηα κεγαιχηεξα κεξίδηα έρνπλ νη πεξηνρέο ηεο Θεζζαιίαο, ηεο Αλαηνιηθήο ηεξεάο
θαη ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Δηδηθά ζηε Θεζζαιία, φπνπ ε αγξνηηθή ρξήζε είλαη ππεξδηπιάζηα ηεο
ακέζσο επφκελεο (Αλαηνιηθή ηεξεά Διιάδα) θαη νη κέρξη ζήκεξα αμηνπνηνχκελνη πφξνη αδπλαηνχλ
λα θαιχςνπλ επαξθψο ηε δήηεζε, είλαη θαλεξφ φηη ππάξρεη ηδηαίηεξα κεγάιν πξφβιεκα δεδνκέλεο
θαη ηεο αλεζπρίαο πνπ ππάξρεη ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ζρεηηθά κε ηελ αλακελφκελε θιηκαηηθή
αιιαγή, δειαδή ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ιφγσ ηνπ θαηλφκελνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Δδψ ζα
πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη εηδηθά γηα ηελ Διιάδα ε κειέηε ησλ αιιαγψλ ηνπ θιίκαηνο θαη ησλ
επηπηψζεσλ ηνπο πάλσ ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο, ζηα έξγα αμηνπνίεζεο ηνπο αιιά θαη ζηηο ρξήζεηο
λεξνχ είλαη επηβεβιεκέλε, δεδνκέλεο ηεο κεγάιεο επηθηλδπλφηεηαο πνπ ελέρνπλ γηα δξακαηηθή
επηδείλσζε ηεο ήδε πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο ζρεηηθά κε ηα λεξά (Mimikou, 1993).
2.3

Δείκηερ εκμεηάλλεςζηρ και καηανάλυζηρ νεπών ανά ςδαηικό διαμέπιζμα

Μεγάιν πνζφ ηνπ λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηηο παξαπάλσ ρξήζεηο δελ θαηαλαιψλεηαη
πξαγκαηηθά αιιά επηζηξέθεη ζηνλ πδξνινγηθφ θχθιν αθνχ πξψηα επεμεξγαζηεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί
γηα νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ ρξήζεηο. ην ζρήκα 6 παξνπζηάδεηαη ε ζπλνιηθή θαη ε
θαηαλαισηηθή δήηεζε αλά πδαηηθφ δηακέξηζκα (CEDEX, 2000).

…
Δηθφλα 6. πλνιηθή θαη θαηαλαισηηθή δήηεζε λεξνχ ζηελ Διιάδα

Βαζηθνί δείθηεο ρξήζεσο ηνπ λεξνχ είλαη νη δείθηεο εθκεηάιιεπζεο θαη θαηαλάισζεο. Ο πξψηνο
δείθηεο είλαη ν ιφγνο ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο λεξνχ πξνο ηνπο σθέιηκνπο πφξνπο. Οη σθέιηκνη πφξνη
νξίδνληαη σο ην 80% ησλ ζπλνιηθψλ εζσηεξηθψλ πφξσλ κε βάζε ηελ παξαδνρή φηη νη πδαηηθνί πφξνη
δελ είλαη πιήξσο εθκεηαιιεχζηκνη. Ο δείθηεο θαηαλάισζεο απνηειεί ηνλ ιφγν ηεο θαηαλαισηηθήο
δήηεζεο (φπσο απηή ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα παξαπάλσ) πξνο ηνπο σθέιηκνπο πφξνπο. Οπζηαζηηθά
απηφο ν δείθηεο απνηειεί κέηξν ηεο επηθηλδπλφηεηαο έιιεηςεο λεξνχ.
3 Η ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΓΑΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ
3.1 Γενικά
Η επίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ ζην θιίκα πνπ πξνζέιθπζε ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ ηηο
δχν πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο είλαη ην «θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ» πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ αχμεζε

ηεο ζπγθέληξσζεο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ, θπξίσο CO2 θαη άιισλ ηρλνζηνηρείσλ φπσο Ν2Ο, CH4 θαη
CFCs ζηελ αηκφζθαηξα. Η αχμεζε απηή έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο αθηηλνβνιίαο ηεο γεο πνπ
δηαθεχγεη ζην δηάζηεκα κε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο θαηψηεξεο αηκφζθαηξαο θαη
ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο. Ήδε έρεη παξαηεξεζεί φηη ε κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ πιαλήηε έρεη απμεζεί
θαηά 1νC πεξίπνπ απφ ηηο αξρέο ηνπ αηψλα. χκθσλα κε ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κέρξη ζήκεξα
θιηκαηηθά κνληέια ν δηπιαζηαζκφο ηεο ζπγθέληξσζεο CO2 ζα νδεγήζεη ζε κέζε αχμεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο θαηά 3,0 νC κε πηζαλή απφθιηζε ± 1,5 νC ζηα επφκελα 50 έσο 100 ρξφληα. Απηή ε
θιηκαηηθή αιιαγή, ε νπνία δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ ζπλήζε θιηκαηηθή κεηαβιεηφηεηα πνπ νθείιεηαη
ζηε κεηαβνιή ησλ θπζηθψλ ζπλζεθψλ, νξίδεηαη σο κία ζπζηεκαηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ θιηκαηηθψλ
κεηαβιεηψλ πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ηφζν ζε κεηαβνιέο ησλ θπζηθψλ ζπλζεθψλ φζν θαη ζε
αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο (Mimikou, 1993).
3.2 Επιπηώζειρ ηηρ κλιμαηικήρ αλλαγήρ ζηον κύκλο ηος νεπού: Επιδείνυζη ηυν πλημμςπών και ηηρ
ξηπαζίαρ
Η αιιεινπρία θαη ε αιιειεμάξηεζε ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ ζεξκνθεπίσλ θαη ηεο
αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο κε ηηο αιιαγέο πνπ αλακέλνληαη λα επέιζνπλ ζηηο θιηκαηηθέο κεηαβιεηέο
(θαηαθξήκληζε, εμάηκηζε), ζηηο πδξνινγηθέο δηεξγαζίεο θαη ζηα ζπζηήκαηα πδαηηθψλ πφξσλ. Με
βάζε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία απηέο νη αιιαγέο αλακέλεηαη λα είλαη ζεκαληηθέο. Πξνθαλψο, ππάξρεη
κεγάιε αβεβαηφηεηα ζηηο πξνβιέςεηο απηέο (ζρεηηθά κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή), θπξίσο φζνλ αθνξά
ζηα πνζνζηά αχμεζεο ηεο παγθφζκηαο ζεξκνθξαζίαο. Χζηφζν θαη κε βάζε ηηο ηειεπηαίεο εθηηκήζεηο
ησλ αξκφδησλ θιηκαηνινγηθψλ θέληξσλ θαη ηλζηηηνχησλ, ππάξρεη απμεκέλε πιένλ βεβαηφηεηα γηα ηελ
θιηκαηηθή αιιαγή κε άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο, αιιά ηα δηάθνξα ζελάξηα κέζα απφ ηα νπνία ζα
πνζνηηθνπνηεζεί ε κεηαβνιή απηή, πνηθίινπλ ζηηο δηάθνξεο καζεκαηηθέο θαη θπζηθέο πξνζεγγίζεηο
ηνπ ζέκαηνο. Τπάξρνπλ πνιιά εξεπλεηηθά θέληξα πνπ αζρνινχληαη κε απηή ηε πνζνηηθνπνίεζε ηεο
κεηαβνιήο ηνπ θιίκαηνο, ρξεζηκνπνηψληαο καζεκαηηθά κνληέια, ηα νπνία πνηθίινπλ απφ άπνςε
πνιππινθφηεηαο. Η πνηθηιία απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηηο ππνζέζεηο, παξαδνρέο θαη απινπνηήζεηο πνπ
γίλνληαη θάζε θνξά ζηελ πξνζπάζεηα λα κειεηεζεί ε εθάζηνηε παξάκεηξνο απφ ην επξχ θάζκα ησλ
θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. Σν Hadley Center ζηε Μ. Βξεηαλία, ην Deutsches Klimarechenzentrum ζηε
Γεξκαλία, ην CSIRO ζηελ Απζηξαιία, ην Canadian Center for Climate Modelling and Analysis
Καλαδά είλαη κεξηθά απφ ηα δηεζλνχο θχξνπο εξεπλεηηθά θέληξα, ζελάξηα ησλ νπνίσλ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε πδξνινγηθέο κειέηεο ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ (Mimikou et al, 1991, 2000). Σα
ζελάξηα απηά πνζνηηθνπνηνχλ ηηο αιιαγέο ζηηο βαζηθέο θιηκαηηθέο κεηαβιεηέο (πρ ζεξκνθξαζία,
θαηαθξήκληζε, ζρεηηθή πγξαζία, εμαηκηζνδηαπλνή θιπ) θαη αλαθέξνληαη ζε κειινληηθά έηε (ηα
επνλνκαδφκελα «έηε ζηφρνπο»), ζπλήζσο ην 2020, 2050 θαη 2080. Σειεπηαία, έρνπλ θαηαζθεπαζηεί
ζελάξηα γηα ηα ίδηα έηε, ηα νπνία ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ πξσηνθφιινπ
ηνπ Κηφην.
Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ Διιάδα θαη κε βάζε ην ζελάξην HadCM2 γηα 3 δηαθνξεηηθά έηε,
αλακέλεηαη αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα φινπο ηνπο κήλεο ηνπ ρξφλνπ. Απηφ ζπκβαίλεη γηα φια ηα
έηε-ζηφρνπο (2020, 2050 θαη 2080) θαη κάιηζηα φζν πξνρσξά ν ρξνληθφο νξίδνληαο, νη απμήζεηο ζηε
ζεξκνθξαζία γίλνληαη κεγαιχηεξεο. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη νη κεγαιχηεξεο απμήζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο
αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο (μεπεξλψληαο ηνπο 50C γηα ην έηνο
2080) αιιά θαη ηνλ επηέκβξε, πξνκελχνληαο έηζη κεγαιχηεξα θαινθαίξηα άξα θαη απμεκέλεο
αλάγθεο ζε λεξφ. Η αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε κηα πεξηνρή έρεη άκεζε ζπλέπεηα θαη ζην κέγεζνο
ηεο Δμαηκηζνδηαπλνήο. Έηζη εθηηκήζεθε φηη ε αλακελφκελε αχμεζε ηεο Γπλεηηθήο Δμαηκηζνδηαπλνήο
ζα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 4% κε 8%.
Η θαηαθξήκληζε παξνπζηάδεη ζεκαληηθή κείσζε, ηδηαίηεξα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, κείσζε πνπ
αγγίδεη ην 100% ηνλ κήλα Αχγνπζην. Γεληθά νη κεηψζεηο ζηε βξνρφπησζε κέζα ζην έηνο είλαη ηεο
ηάμεο ηνπ 30 κε 50%. ε ειάρηζηνπο κήλεο (πρ Ιαλνπάξην, Μάξηην) αλακέλεηαη αχμεζε ζηε
βξνρφπησζε, ε νπνία φκσο δελ μεπεξλά ην 21 κε 22%. Οη αιιαγέο ζηε ζεξκνθξαζία θαη ηε
θαηαθξήκληζε πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ ειήθζεζαλ ππφςε θαη κε ηελ βνήζεηα πδξνινγηθψλ
κνληέισλ κειεηήζεθαλ νη επηπηψζεηο ηνπο ζηνλ πδξνινγηθφ θχθιν. Η κεηαβιεηή πνπ ελδηαθέξεη

πεξηζζφηεξν είλαη αζθαιψο ε απνξξνή. χκθσλα κε ην ζελάξην HadCM2, ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο
κήλεο ηνπ έηνπο παξαηεξείηαη κείσζε ηεο απνξξνήο, ε νπνία θπκαίλεηαη γχξσ ζην 40%, κπνξεί φκσο
λα θηάζεη θαη ην 60% γηα θάπνηνπο κήλεο (πρ Ννέκβξε). Η αχμεζε ηεο απνξξνήο πνπ παξαηεξείηαη
ζε νξηζκέλνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, αλακέλεηαη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηδείλσζε ηεο ζπρλφηεηαο
θαη δξηκχηεηαο ησλ πιεκκχξσλ. Γειαδή ζα ππάξμεη ην παξάδνμν λα έρνπκε επηδείλσζε ηεο μεξαζίαο
θαη ηεο ιεηςπδξίαο ην θαινθαίξη θαη παξάιιεια αχμεζε ησλ αθξαίσλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ ηνλ
ρεηκψλα.
Ιδηαίηεξα ζεκαληηθέο είλαη νη επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζην κέγεζνο ησλ πιεκκπξψλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, εθηηκήζεθε φηη ζα ππάξμεη αχμεζε ησλ αηρκψλ ησλ πιεκκχξσλ, ηεο ηάμεο ηνπ 10 %
γηα πεξίνδν επαλαθνξάο 10 εηψλ, πνζνζηφ πνπ απμάλεηαη κε ηελ πεξίνδν επαλαθνξάο, π.ρ. γηα ηελ
1000 – εηία θηάλεη ην 30% πεξίπνπ. Σν γεγνλφο απηφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ αληηπιεκκπξηθή
πξνζηαζία ηφζν ησλ αζηηθψλ φζν θαη ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Η θιηκαηηθή αιιαγή φκσο έρεη
ζεκαληηθέο επηπηψζεηο θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ. Έηζη εθηηκήζεθε φηη ζα ππάξμεη κηα αχμεζε
ηνπ απαηηνχκελνπ νμπγφλνπ (BOD) θαη ζεκαληηθή κείσζε ηδηαίηεξα ην θαινθαίξη ηνπ δηαιπκέλνπ
νμπγφλνπ (DO) πνπ είλαη κηα άιιε ζεκαληηθή κεηαβιεηή, ραξαθηεξηζηηθή ηεο πνηφηεηαο ελφο
πδάηηλνπ ζψκαηνο. Οη κεηαβνιέο απηέο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο θαη
ζπλεπάγνληαη ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ζην νηθνζχζηεκα. Σέινο, γηα ηα έξγα
αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ, ζα ππάξμνπλ επίζεο ζνβαξέο επηπηψζεηο, ηφζν ζηα ζρεδηαζηηθά φζν
θαη ζηα ιεηηνπξγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. χκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο κειέηεο (Mimikou and Baltas,
1997), πνπ έγηλαλ γηα ηακηεπηήξεο ζηελ Διιάδα, ζα ππάξμεη ζνβαξή επηβάξπλζε ζηελ αμηνπηζηία ηνπ
ζρεδηαζκνχ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, αθνχ ε δηαθηλδχλεπζε παξαγσγήο εγγπεκέλεο ελέξγεηαο θαη
λεξνχ ζα απμεζεί θάησ απφ απμήζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη κεηψζεηο ηεο θαηαθξήκληζεο. Γηα λα
θξαηεζεί ε δηαθηλδχλεπζε ζρεδηαζκνχ ζε απνδεθηά επίπεδα, ζα ρξεηαζηνχλ ζνβαξέο απμήζεηο ζηνπο
απνζεθεπηηθνχο φγθνπο.
3.3 Τι μποπεί να επιθέπει η κλιμαηική αλλαγή ζηην Ελλάδα.
πγθεληξσηηθά, ινηπφλ γηα ηελ Διιάδα κπνξεί θαλείο λα πεη φηη ε θιηκαηηθή αιιαγή αλακέλεηαη λα
επηθέξεη:
 Αχμεζε ηεο δπλεηηθήο θαη ηεο πξαγκαηηθήο εμαηκηζνδηαπλνήο.
 Μείσζε ηεο ρηνλφπησζεο κε αχμεζε ηεο ρεηκεξηλήο βξνρφπησζεο θαη απνξξνήο.
 Μείσζε ηεο εαξηλήο απνξξνήο ιφγσ ιησζίκαηνο ηνπ ρηνληνχ θαη αχμεζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ
θαινθαηξηνχ κε κεηαηφπηζε ηνπ πξνο ηελ άλνημε.
 Μείσζε ηεο εδαθηθήο πγξαζίαο, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο άλνημεο θαη ηνπ
θαινθαηξηνχ.
Πεξαηηέξσ επηπηψζεηο απηψλ ησλ αιιαγψλ είλαη α) ε αχμεζε ηεο ρεηκεξηλήο βξνρφπησζεο ζε ζρέζε
κε ηελ ρηνλφπησζε πξνθαιεί απμεκέλε ρεηκεξηλή απνξξνή θαη εδαθηθή πγξαζία, άξα επηδείλσζε ηεο
ζπρλφηεηαο θαη δξηκχηεηαο ησλ πιεκκπξψλ! θαη β) ε κείσζε ηεο ρηνλφπησζεο θαη άξα ηεο εαξηλήο
απνξξνήο θαη ε αχμεζε ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο πξνθαινχλ επηδείλσζε ηεο δξηκχηεηαο ηεο μεξαζίαο
θαη ηεο ιεηςπδξίαο ηδηαίηεξα ην θαινθαίξη ηνπ νπνίνπ ε δηάξθεηα κεγαιψλεη ζε βάξνο ηεο άλνημεο.
Δηδηθά γηα ηνπο ηακηεπηήξεο αλακέλεηαη ε αχμεζε ηεο δηαθηλδχλεπζεο παξαγσγήο εγγπεκέλεο
ελέξγεηαο θαη λεξνχ θαη ε αχμεζε ηνπ απαηηνχκελνπ απνζεθεπηηθνχ φγθνπ γηα λα δηαηεξεζεί ε
δηαθηλδχλεπζε ζρεδηαζκνχ ζε απνδεθηά επίπεδα. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ζε πνιιέο πεξηνρέο
ηεο Διιάδαο θαη ζε ζπλζήθεο αιιαγκέλνπ θιίκαηνο, δεκηνπξγνχληαη ζρεδφλ κφληκεο ζπλζήθεο
ιεηςπδξίαο δειαδή δηαξθνχο επηθηλδπλφηεηαο έιιεηςεο λεξνχ θαη κε θάιπςεο ηεο δήηεζεο κε
παξάιιειε ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θαη ζπλεπψο ησλ νηθνζπζηεκάησλ.

4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΙΑ
Με βάζε ηα πξναλαθεξζέληα γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ Σνκέα ηνπ Νεξνχ ζηελ Διιάδα, ζπλάγνληαη ηα
αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα:


Σν πδξνινγηθφ θαζεζηψο ηεο Διιάδαο παξνπζηάδεη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ δηαθνξνπνηνχλ
ζεκαληηθά ηηο αλαηνιηθέο πεξηνρέο ηεο ρσξάο, νη νπνίεο καδί κε ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη
ηελ Κξήηε είλαη πεξηνρέο ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθέο απφ πιεπξάο θπζηθνχ εκπινπηηζκνχ,
αθνχ δέρνληαη κηθξά πνζά βξνρήο πνπ είλαη πνιχ άληζα θαηαλεκεκέλα ζην ρξφλν. Βηψλνπλ
δειαδή θαηαζηξνθηθέο πιεκκχξεο ηδηαίηεξα ην ρεηκψλα θαη κεγάιεο μεξαζίεο ην
θαινθαίξη.



Η πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ ρξήζεσλ ηνπ λεξνχ ζηελ πίηα ησλ δηαζεζίκσλ πφξσλ ηεο
ρψξαο δελ είλαη νξζνινγηθή, ζε ζχγθξηζε κάιηζηα θαη κε ηηο άιιεο Μεζνγεηαθέο ρψξεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο. Η αγξνηηθή δήηεζε θαιχπηεη έλα δπζαλάινγα κεγάιν πνζνζηφ ηεο
ηάμεσο ηνπ 86%, γεγνλφο πνπ πεξηνξίδεη πνιχ ηα δηαζέζηκα θαη δξα αλαζηαιηηθά ζε θάζε
νξζή πξαθηηθή γηα ηελ δηαρείξηζε θαη νηθνλνκία ηνπ λεξνχ.



Οη κεγάινη ρξήζηεο λεξνχ (αγξνηηθή, αζηηθή) βξίζθνληαη θπξίσο ζηηο αλαηνιηθέο πεξηνρέο
ηεο ρψξαο πνπ κεηνλεθηνχλ απφ πιεπξάο θπζηθνχ εκπινπηηζκνχ. Δηδηθά γηα ηελ μεξαζία, νη
πεξηνρέο απηέο βηψλνπλ έλα θαζεζηψο ελδεκηθήο έιιεηςεο λεξνχ πνπ αλάινγα κε ηηο
θαηξηθέο ζπλζήθεο απαζρνιεί ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν. Απηφ ην γεγνλφο ζε ζπλδπαζκφ κε
ηε πνιχ πςειή θαηαλάισζε (θαη κεγάιε ζπαηάιε) λεξνχ πνπ γίλεηαη ζ’ απηέο ηηο πεξηνρέο,
κε ηδηαίηεξε δε έληαζε ζηε Θεζζαιία γηα ηελ αγξνηηθή ρξήζε θαη ζηελ Αηηηθή γηα ηελ
αζηηθή, δεκηνπξγνχλ ζρεδφλ κφληκεο ζπλζήθεο ιεηςπδξίαο, δειαδή δηαξθνχο
επηθηλδπλφηεηαο έιιεηςεο λεξνχ θαη κε θάιπςεο ηεο δήηεζεο.



Δηδηθά γηα ηελ Διιάδα, ε κειέηε ησλ πεξηβαιινληηθψλ αιιαγψλ φπσο π.ρ ε αιιαγή ηνπ
θιίκαηνο ή ε αιιαγή ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ησλ επηπηψζεσλ ηνπο πάλσ ζηνπο πδαηηθνχο
πφξνπο, ζηα έξγα αμηνπνίεζήο ηνπο θαη ζηηο ρξήζεηο ηνπ λεξνχ είλαη επηβεβιεκέλε,
δεδνκέλεο ηεο κεγάιεο επηθηλδπλφηεηαο πνπ ελέρνπλ γηα δξακαηηθή επηδείλσζε ηεο ήδε
πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο ζρεηηθά κε ηα λεξά.



ε θάζε έλα απφ ηνπο επί κέξνπο ηνκείο ηνπ λεξνχ (πδαηηθνί πφξνη, έξγα, ρξήζεηο λεξνχ) ζα
πξέπεη λα ιεθζεί ζεηξά κέηξσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο νξζήο εθηίκεζεο, ηνπ αμηφπηζηνπ
ζρεδηαζκνχ, ηεο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο θιπ. Όια απηά ηα επί κέξνπο κέηξα αθφκα θαη αλ
ηδαληθά κπνξνχζαλ λα πινπνηεζνχλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα θάζε ηνκέα θνξείο (π.ρ γηα ηα
ελεξγεηαθά ζέκαηα απφ ηε ΓΔΗ, γηα ηελ αζηηθή ρξήζε ηεο Αζήλαο απφ ηελ ΔΤΓΑΠ, γηα
ηελ αγξνηηθή ρξήζε απφ ην ΤπΑΑΣ, θιπ) ηα απνηειέζκαηα ζα ήηαλ πεληρξά ζε ζρέζε κε ην
θφζηνο πινπνίεζεο ηνπο. Καη απηφ γηαηί ε εγθαηεζηεκέλε πνιπαξρία ζην ηνκέα απηφ δελ
επηηξέπεη κηα ζπλνιηθή ζεψξεζε ζην ηνκέα ηνπ λεξνχ, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα λα
ζπλδεζνχλ νη πδαηηθνί πφξνη κε ηα έξγα αμηνπνίεζεο θαη κε ηηο ρξήζεηο ηνπο, ρσξίο
αληηθξνπφκελεο επηκέξνπο απνθάζεηο θαη ελέξγεηεο.

5 ΠΡΟΣΑΔΙ
Πξέπεη λα γίλνπλ πνιιά ζην ηνκέα ηνπ Νεξνχ θαη πξέπεη λα γίλνπλ άκεζα! Δμάιινπ ε Οδεγία
Πιαίζην δελ αθήλεη ρξνληθά πεξηζψξηα! Πην ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα γίλεη:


Γεκηνπξγία ελφο πξαγκαηηθά θεληξηθνχ θνξέα Τδάησλ, ν νπνίνο:
ζα θαιχπηεη φιν ηνλ ηνκέα ηνπ λεξνχ ζηελ Διιάδα (αζηηθφ, αγξνηηθφ θιπ).
ζα ραξάδεη πνιηηηθή, ζα εηζεγείηαη ζηελ θπβέξλεζε θαη ζα πινπνηεί ηηο βαζηθέο
ελέξγεηεο γηα ηελ εθηίκεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο
ρψξαο.

ζα ιεηηνπξγεί απνθεληξσκέλα ζε επίπεδν πδξνινγηθψλ πεξηθεξεηψλ ή πδαηηθψλ
δηακεξηζκάησλ ηεο ρψξαο.


Γεκηνπξγία ελφο Ιλζηηηνχηνπ Τδαηηθψλ Πφξσλ θαηά ηα πξφηππα ησλ άιισλ επξσπατθψλ
ρσξψλ, ην νπνίν ζα δηεμάγεη ηηο εζληθέο κειέηεο ζρεηηθά κε ην λεξφ. Η ζεζκηθή κνξθή απηνχ
ηνπ Ιλζηηηνχηνπ ζα πξέπεη λα ηνπ παξέρεη ζρεηηθή αλεμαξηεζία, επειημία θαη ρξεκαηνδφηεζε
βάζεσο, έηζη ψζηε λα ππεξεηείηαη ε έξεπλα θαη λα παξάγεηαη λέα γλψζε.



Η δεκηνπξγία ελφο εζληθνχ Γηθηχνπ πδξνκεηεσξνινγηθψλ, πδξνκεηξηθψλ κεηξήζεσλ θαη
αληίζηνηρν δίθηπν γηα ηηο κεηξήζεηο πεδίνπ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ.



Δμνξζνινγηζκφο ησλ ρξήζεσλ λεξνχ. Ιδηαίηεξα γηα ηελ αγξνηηθή ρξήζε ζα πξέπεη λα
ραξαρζεί κηα αγξνηηθή πνιηηηθή, πνπ ζα πξέπεη λα αθνξά
ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ θαιιηεξγεηψλ αλάινγα κε ηα πδαηηθά δηαζέζηκα ηεο
θάζε πεξηνρήο.
ζηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηε ξχπαλζε ησλ ππνγείσλ λεξψλ.
ζηελ ζεκαληηθή κείσζε ηεο ζπαηάιεο θαη ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ γηα ηηο αξδεχζεηο.
ζηελ ελεκέξσζε θαη θαζνδήγεζε ησλ πνιηηψλ ζηα ζέκαηα απηά.
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