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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Το θέµα που αναλύεται στην εργασία αυτή είναι η διαχείριση των υδάτινων πόρων. Αναλυτικότερα, στο 

εισαγωγικό κεφάλαιο γίνεται µία παρουσίαση των πιο σηµαντικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων του 

νερού και των υδάτινων πόρων. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στους στόχους 6 και 14 που έχουν τεθεί από 

τα Ηνωµένα Έθνη, διότι αυτοί οι δύο στόχοι αφορούν την ορθολογική διαχείριση των υδάτων, την ίση και 

καθολική πρόσβαση σε πόσιµο νερό και αποχέτευση αλλά και την αντιµετώπιση της ρύπανσης των 

ωκεανών και πρόληψη της επιδείνωσής της. Ακολούθως στο επόµενο κεφάλαιο, παρατίθενται τρεις 

περιπτωσιολογικές µελέτες των εταιριών «L’ Oreal», «The Coca Cola Company», «ΑΓΕΤ Ηρακλής», οι 

οποίες έχουν εντάξει την διαχείριση του νερού στα στρατηγικά τους πλάνα, καθώς και οι τρεις έχουν 

υψηλές καταναλώσεις νερού, ενώ γίνεται αναφορά και στην διαχείριση των υδάτων στον τοµέα του 

τουρισµού. Έπειτα, αναλύεται η ορθή αξιοποίηση των υδάτινων πόρων σε επίπεδο πόλεων. ∆ίνεται έµφαση 

στην καταπολέµηση της ρύπανσης και την αντιµετώπιση της µείωσης των διαθέσιµων προς χρήση 

αποθεµάτων, καθώς επίσης και στην διαχείριση των υδάτων στις παραποτάµιες περιοχές. 

Περιπτωσιολογικές µελέτες παρουσιάζονται επίσης. Κλείνοντας, αναφέρονται τα τελικά συµπεράσµατα, οι 

προκλήσεις, τα εµπόδια και οι προτάσεις για µία πιο ορθή και βιώσιµη διαχείριση των υδάτινων πόρων. 
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ABSTRACT 

 

The issue discussed in this paper is the management of water resources. More specifically, the introductory 

chapter presents a presentation of the most important characteristics and properties of water and water 

resources. Thereafter, reference is made to the objectives 6 and 14 set by the United Nations, as these two 

objectives concern rational water management, equal and universal access to drinking water and sanitation, 

as well as the treatment of pollution of the oceans and prevention of its deterioration. In the next chapter, 

there are three case studies of "L 'Oreal", "The Coca Cola Company", "Heracles", which have integrated 

water management into their strategic plans, and all three have high water consumption. Reference is made 

to water management in the tourism sector as well. Then, we analyze the proper use of water resources at 

city level. Emphasis is placed on combating pollution and tackling the reduction of available stocks, as well 

as water management in riverine areas. Case studies are also presented. In conclusion, the final conclusions, 

challenges, obstacles and proposals for a more sound and sustainable management of water resources are 

mentioned. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 

Εικόνα 1 

Πηγή: www.deyamp.gr 

 

Από τα κυρίαρχα στοιχεία της φύσης και της ζωής είναι το νερό. Είναι ουσία που δεν µπορεί να 

αντικατασταθεί και αποτελεί κύριο στοιχείο για την ισορροπία της φύσης. Οι ιδιότητες του νερού – φυσικές 

και χηµικές – ρυθµίζουν, ελέγχουν και στηρίζουν τις κλιµατικές και γεωλογικές συνθήκες κάθε περιοχής 

αλλά και τους βιολογικούς κύκλους όλων των οργανισµών. Το νερό έχει διαδραµατίσει τον σηµαντικότερο 

ρόλο στην εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισµού ως τροφή και ως πρώτη ύλη. Με την συµβολή της ηλιακής 

ενέργειας, κινητήρια δύναµη την ηλιακή ενέργεια, η βιόσφαιρα του πλανήτη µας, κυριαρχείται από τον 

αέναο κύκλο του νερού µέσω της εξάτµισης, της βροχόπτωσης, της φυσικής ροής και της κίνησης στην 

επιφάνεια του εδάφους, αλλά και της διείσδυσής του σε αυτό. Οι ωφέλιµες αξίες του νερού για τον άνθρωπο 

και το περιβάλλον είναι πολλαπλές.[1] 

 

Ανθρώπινη χρήση 

• Γεωργία 

• Ως επιστηµονικό πρότυπο 

• Για πόση 

• Πλύσιµο 

• Μεταφορές 

• Χηµικές χρήσεις (π.χ. στις χηµικές ουσίες ως διαλύτης) 

• Ανταλλαγή θερµότητας (για ψύξη και θέρµανση) 

• Πυρκαγιά 

• Αναψυχή 

• Βιοµηχανία νερού 

• Βιοµηχανικές εφαρµογές 

• Επεξεργασία τροφής 

• Ιατρική χρήση 

 

 
Είναι ευρέως γνωστό πως κάθε υδάτινος χώρος δεν είναι απαραίτητα διαθέσιµος για χρήση. Για να 

θεωρηθεί κάποιος υδάτινος χώρος ως πόρος, πρέπει ο υδάτινος όγκος του να είναι διαθέσιµος ώστε να 
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µπορεί να διατεθεί για χρήση σε επαρκή ποσότητα, κατάλληλη ποιότητα, ενώ θα πρέπει να προσδιορίζεται 

και η χρονική περίοδος µέσα στην οποία µπορεί να ικανοποιήσει τη συγκεκριµένη ζήτηση. Αυτό που 

καθορίζει τον πόρο είναι η αξιοπιστία του για το παρόν αλλά και το µέλλον, αφού είναι πιθανό οι διάφορες 

µεταβολές στο φυσικό περιβάλλον και οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες µιας περιοχής, να επηρεάσουν το 

µέγεθος, την αξιοπιστία και εν τέλει, να ακυρώσουν τη χρήση του. Στους επιφανειακούς υδάτινους πόρους 

ανήκουν τα ποτάµια, οι χείµαρροι, οι λίµνες, τα έλη, οι βάλτοι, οι λιµνοθάλασσες, οι λιµνοδεξαµενές και οι 

ταµιευτήρες, ενώ στους υπόγειους υδάτινους πόρους περιλαµβάνονται τα νερά των γεωτρήσεων, των 

πηγαδιών, των πηγών και των υπόγειων υδροφόρων στρωµάτων. Όσον αφορά τα συστήµατα υδατικών 

πόρων, αυτά αποτελούν µια σειρά από φυσικές µορφολογικές και υδρολογικές ενέργειες που υφίστανται 

στα επιφανειακά και υπόγεια νερά. Αυτές οι φυσικές ενέργειες, µε την ανθρωπογενή παρέµβαση, 

αξιοποιούνται µέσα από ειδικές κατασκευές, τις οποίες ο άνθρωπος χρησιµοποιεί προς όφελός του. Οι 

ταµιευτήρες, οι λιµνοδεξαµενές, τα φράγµατα, οι διώρυγες µεταφοράς αποτελούν µερικά συστήµατα 

αξιοποίησης των υδατικών πόρων. 

 

Παλαιότερα, η φυσική-δυναµική λειτουργία του «βιο-γεω-φυσικού» χώρου κατόρθωνε να αντισταθµίζει και 

να εξισορροπεί τις ανθρώπινες επεµβάσεις και συµπεριφορές πάνω στο νερό και τους πόρους του. Η 

συνεχής εξέλιξη όµως του ανθρώπινου πολιτισµού, η αύξηση του πληθυσµού, οι όλο και περισσότερες 

απαιτήσεις για καταναλωτικά αγαθά και νέες ανάγκες, οδήγησαν στην δηµιουργία νέων και την 

εντατικοποίηση των ήδη υπαρχόντων δραστηριοτήτων, οι οποίες επηρέασαν αρνητικά την ισορροπία της 

φυσικής λειτουργίας των υδάτινων πόρων. Έτσι, δηµιουργήθηκε η ρύπανση των νερών (χηµική ρύπανση, 

ρύπανση από βιοµηχανικά απόβλητα, αστικά λύµατα και γεωργοκτηνοτροφικές απορροές, η ραδιενεργός 

ρύπανση, η ρύπανση από πετρελαιοειδή, θερµική ρύπανση). Στις µέρες µας, η ανάγκη για συνετή διαχείριση 

των υδάτινων πόρων είναι επιτακτική, ώστε να εξασφαλίζεται η µόνιµη και καλή ποιότητα τους. Παρ’ όλ’ 

αυτά, δεν πρέπει να λησµονείται πως το νερό είναι ένας πόρος σε ανεπάρκεια, διότι αυξάνονται σταθερά οι 

ανάγκες εκµετάλλευσης των υδατικών πόρων και αυτό οδηγεί στο να µειώνονται όλο και περισσότερο τα 

εκµεταλλεύσιµα αποθέµατά τους. Απειλή αντιµετωπίζει και η ποιότητα των υδάτων εξαιτίας της εντατικής 

εκµετάλλευσης του εδάφους µε τις γεωργικές καλλιέργειες. Η έλλειψη του νερού σε πολλές περιοχές της 

Γης ευθύνεται για τον θάνατο πολλών ανθρώπων, γιατί καθιστά αδύνατη την παραγωγή τροφίµων. Στην 

πραγµατικότητα, ζωή χωρίς νερό δεν µπορεί να υπάρξει.[2-3] 

 

 

 

Εικόνα 2, Ο πλανήτης Γη 

Πηγή: www.blog.nationalgeographic.org 
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Γράφηµα 1, Κατανοµή του νερού της Γης 

 

Στην πρώτη µπάρα, παρατηρείται πως µόνο το 2,5% του νερού της Γης είναι γλυκό νερό. Η µεσαία µπάρα 

δείχνει την κατανοµή του γλυκού νερού. Σχεδόν όλο αυτό είναι κλειδωµένο σε πάγο και στο έδαφος. Μόλις 

το 1,2% του συνόλου των γλυκών υδάτων είναι τα επιφανειακά ύδατα, µε τα οποία καλύπτονται οι 

περισσότερες ζωτικές ανάγκες. Η τρίτη µπάρα δείχνει την κατανοµή των επιφανειακών γλυκών υδάτων. Το 

µεγαλύτερο µέρος αυτού του νερού βρίσκεται σε µορφή πάγου, το 20,9% βρίσκεται στις λίµνες και το 

0,49% στους ποταµούς. Αν και τα ποτάµια αντιπροσωπεύουν µόνο µια µικρή ποσότητα γλυκού νερού, 

αποτελούν την κύρια πηγή πόσιµου νερού για τους ανθρώπους.  

 

Βιοχηµικές ιδιότητες 

1. Το νερό είναι ένα καθαρό, άοσµο, άγευστο υγρό που είναι απαραίτητο για την ζωή ανθρώπων, ζώων 

και φυτών και αποτελεί εξαιρετικό διαλύτη για πολλές ουσίες.  

2. Ο χηµικός τύπος είναι οξείδιο του υδρογόνου (H2O)  

3. Παγώνει σε πάγο κάτω από 0 °C και βράζει πάνω από 100 °C.  

4. Εµφανίζεται άχρωµο µε γυµνό µάτι σε µικρές ποσότητες, αν και είναι πραγµατικά ελαφρώς µπλε 

χρώµα.  

5. Καλύπτει το 71% της επιφάνειας της Γης. Οι τρέχουσες εκτιµήσεις δείχνουν ότι υπάρχουν διαθέσιµα 

στη Γη 1,4 δισ. Κυβικά χιλιόµετρα (330 εκατ. M3) και υπάρχουν σε πολλές µορφές.   

6. Επιτρέπει στις οργανικές ενώσεις να αντιδρούν µε τρόπους που τελικά επιτρέπουν την αναπαραγωγή 
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7. Το νερό είναι ζωτικής σηµασίας τόσο ως διαλύτης στον οποίο πολλές από τις διαλυµένες ουσίες του 

σώµατος διαλύονται και ως ουσιαστικό µέρος πολλών µεταβολικών διεργασιών µέσα στο σώµα.   

8. Το νερό είναι επίσης το επίκεντρο της φωτοσύνθεσης και της αναπνοής.   

9. Το νερό είναι επίσης κεντρικό στοιχείο της ουδετερότητας µε βάση την οξύτητα και της λειτουργίας 

των ενζύµων.  

10. Το νερό θεωρείται ουδέτερο, µε ένα ρΗ 7. [4] 

 

Οικονοµικό αντίκτυπο 

Η ανεξέλεγκτη χρήση των φυσικών πόρων - είτε ως συντελεστές παραγωγής και κατανάλωσης, είτε ως 

αποδέκτες των αποβλήτων τους - οδηγεί διαρκώς στη µείωση της οικονοµικής ανάπτυξης και της 

κοινωνικής ευηµερίας.  

Υπάρχουν 844 εκατοµµύρια άνθρωποι στον κόσµο που δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές νερό, και από 

αυτούς, οι γυναίκες έχουν καθήκον να συλλέγουν νερό. Πολλές φορές την ηµέρα ξοδεύουν ώρες, 

περιµένοντας σε µακριές ουρές σε κοινοτικά περίπτερα νερού ή διασχίζοντας πολλά χιλιόµετρα για να 

φτάσουν σε αποµακρυσµένες πηγές, όπως ποτάµια και λίµνες. Αυτός είναι χρόνος που δαπανάται και κατά 

τον οποίο δεν κερδίζεται κάποιο εισόδηµα. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο χάνονται συνολικά 260 

δισεκατοµµύρια δολάρια λόγω έλλειψης βασικού νερού και αποχέτευσης. 

Η βελτίωση της πρόσβασης στα οικιακά δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης επηρεάζει τα οικονοµικά των 

νοικοκυριών και τελικά την οικονοµία σε µακροοικονοµικό επίπεδο. Για παράδειγµα, αν σε ένα σπίτι 

υπάρχει πρόσβαση σε πόσιµο ασφαλές νερό και µία τουαλέτα, τότε τα έξοδα για ιατροφαρµακευτική 

περίθαλψη που θα είχε η οικογένεια, µειώνονται. Αν υπήρχε καθολική πρόσβαση σε βασικά ύδατα και 

αποχέτευση, θα είχαν αποφευχθεί θάνατοι, το κόστος των οποίων ανέρχεται στα 18,5 δις δολάρια. Για κάθε 

1 δολάριο που επενδύεται σε νερό και αποχέτευση παρέχεται οικονοµική απόδοση 4 δολαρίων λόγω 

χαµηλότερου κόστους υγείας, περισσότερης παραγωγικότητας και λιγότερων πρόωρων θανάτων. 

 

∆ιαχείριση υδάτινων πόρων 

∆υστυχώς, για πολλά χρόνια η διαχείριση των υδάτινων πόρων πραγµατοποιούνταν χωρίς ορθολογικό 

σχεδιασµό, πρόβλεψη και συντονισµό, µέχρι που εµφανίστηκαν τα πρώτα προβλήµατα, οι απειλές και οι 

κίνδυνοι ανεπάρκειάς τους. Στα µέσα της δεκαετίας του ‘80 καταρτίστηκε θεσµικό πλαίσιο διαχείρισης των 

υδατικών πόρων στην Ελλάδα. Η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων µιας περιοχής έχει στόχο την 

πληρέστερη δυνατή κάλυψη των κάθε είδους αναγκών σε νερό. Έτσι, η περιβαλλοντική πολιτική για τα 

υδατικά συστήµατα και η ορθολογική διαχείριση θα πρέπει να βρίσκονται σε µία σχέση αλληλεξάρτησης, 

εφόσον οι αποφάσεις της µιας επηρεάζουν την άλλη και αντιστρόφως. Ο περιβαλλοντικός σχεδιασµός 

κρίνεται επιτυχής ή όχι σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα και την αξιοπιστία της υδατικής πολιτικής που 

ακολουθείται. Προτεραιότητες και επιδιώξεις για τον περιβαλλοντικό σχεδιασµό και για τη διαχείριση των 

υδάτινων πόρων αποτελούν µεταξύ των άλλων, η πλήρης επίγνωση για την κατάσταση που επικρατεί, η 

προστασία, η διατήρηση, η ορθολογική αξιοποίηση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, ο έλεγχος και 

η συνεχής παρακολούθηση των ποσοτικών και ποιοτικών παραµέτρων των υδατικών συστηµάτων, καθώς 

και η εκτίµηση για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από επεµβάσεις στο υδάτινο 

περιβάλλον. 
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Πίνακας 1 

Εξέλιξη του πληθυσµού και των ανανεώσιµων κατά κεφαλή υδάτινων πόρων 

(όταν ο δείκτης των διαθέσιµων ανανεώσιµων υδατικών αποθεµάτων είναι > 1000 κυβικά µέτρα ανά κάτοικο, τότε υπάρχει 

πρόβληµα λειψυδρίας, ενώ όταν ο δείκτης > 1700 κυβικά µέτρα ανά κάτοικο, τότε κάποια στιγµή θα αντιµετωπίσουµε πρόβληµα 

νερού.) 

Χώρα 

Ανανεώσιµα 

Υδατικά Αποθέµατα 

(εκατοµµύρια 

κυβικά µέτρα 

ετησίως) 

1990 2025 

  

Πληθυσµός (x1000) 

∆ιαθεσιµότητα κατά 

κεφαλή (κυβικά 

µέτρα) 

Πληθυσµός (x1000) 

Βρετανία 119.989 57.411 2.090 60.251 

Γαλλία 185.014 56.718 3.262 60.785 

Γερµανία 199.969 79.479 2.516 83.877 

Ελλάδα 58.997 10.123 5.828 10.103 

Ισπανία 110.994 38.959 2.849 40.613 

Ιταλία 187.001 57.663 3.243 56.237 

Ολλανδία 90.002 14.943 6.023 17.673 

Πηγή: ΟΗΕ & World Bank 

Το νερό δεν αποτελεί εµπορικό προϊόν, αλλά κληρονοµιά που πρέπει να προστατεύεται. Τα ύδατα στην 

Ελλάδα και σε όλο τον κόσµο βρίσκονται υπό αυξανόµενη πίεση από τη συνεχή αύξηση της ζήτησης για 

επαρκείς ποσότητες νερού καλής ποιότητας για όλους τους σκοπούς. Προκειµένου να ικανοποιηθούν αυτές 

οι απαιτήσεις, είναι απαραίτητο να εφαρµοστούν µια σειρά από ορθολογικές πολιτικές και πρακτικές 

ανάπτυξης και διαχείρισης για την αύξηση της παροχής νερού σε επαρκή ποσότητα και ποιότητα. [5-6] 

 

 

Εικόνα 3, Απορρίµµατα σε νερό 

Πηγή:www.blog.nationalgeographic.org 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

Η ατζέντα για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Εθνών το 2015 έχει ως στόχο την ευηµερία

πλανήτη για τώρα και για το µέλλον. 

επείγουσα έκκληση προς όλες τις χώρες

Θα πρέπει να γίνουν µεγάλα βήµατα

εκπαίδευση, να καταπολεµηθεί η ανισότητα

τα δάση και φυσικά όλα αυτά µε την 

 

Εικόνα

Πηγή

 

Η Ελλάδα είναι αποφασισµένη να εφαρµόσει

SDG της, δεδοµένου ότι παρέχουν 

αειφόρο αναπτυξιακή πορεία που εξασφαλίζει

συνοχής και δικαιοσύνης καθώς και

πλούτου της χώρας. Η διασφάλιση ότι

την Ελλάδα, η οποία τώρα εξέρχεται

Μέσω ενός ανοιχτού διαλόγου σε όλες

2017 εκπονήθηκε µια εµπεριστατωµένη

σηµείου εκκίνησης του νοµού. Η άσκηση

προσαρµογή των 17 SDG στις εθνικές

ανάπτυξης που εγκρίθηκε πρόσφατα:

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟ 

Ανάπτυξη του 2030 που υιοθετήθηκε από όλα τα κράτη

ευηµερία και την ειρηνική συµβίωση µεταξύ των

. Στον πυρήνα της Ατζέντας βρίσκονται 17 στόχοι

χώρες, είτε αναπτυγµένες είτε αναπτυσσόµενες

βήµατα ώστε να µειωθεί η φτώχεια και η πείνα, να

ανισότητα, να ανακάµψει η οικονοµία και να προστατευτούν

 ταυτόχρονη αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Εικόνα 4, Οι 17 στόχοι βιώσιµης ανάπτυξης 

Πηγή: www.sustainabledevelopment.un.org 

εφαρµόσει την Ατζέντα για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη

ένα φιλόδοξο και µετασχηµατιστικό πλαίσιο

εξασφαλίζει την ισορροπία µεταξύ οικονοµικής

και την προστασία του περιβάλλοντος και του

ότι "κανείς δεν µένει πίσω" είναι µια υψηλή πολιτική

εξέρχεται από µια περίοδο παρατεταµένης

όλες τις κυβερνητικές µονάδες και µε ευρύ φάσµα

εµπεριστατωµένη άσκηση απογραφής και χαρτογράφησης

άσκηση οδήγησε στην έγκριση οκτώ εθνικών

εθνικές ανάγκες και περιστάσεις, σύµφωνα και 
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κράτη – µέλη των Ηνωµένων 

των ανθρώπων σε όλο τον 

στόχοι, οι οποίοι αποτελούν 

αναπτυσσόµενες, ώστε να λάβουν δράση. 

να βελτιωθεί η υγεία και η 

προστατευτούν τα νερά και 

αλλαγής.[7-8] 

 

Ανάπτυξη του 2030 και τα 17 

πλαίσιο για µια νέα, δίκαιη και 

κονοµικής ανάπτυξης, κοινωνικής 

του µοναδικού οικολογικού 

πολιτική προτεραιότητα για 

παρατεταµένης οικονοµικής κρίσης. 

φάσµα ενδιαφεροµένων, το 

χαρτογράφησης για τον καθορισµό του 

εθνικών προτεραιοτήτων για την 

µε την εθνική στρατηγική 



 
18

• Προώθηση µιας ανταγωνιστικής, καινοτόµου και βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης 

• Προώθηση της πλήρους απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους 

• Αντιµετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού και παροχή καθολικής πρόσβασης σε 

ποιοτικές υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης 

• Μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων και εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους 

• Παροχή υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισµούς εκπαίδευσης 

• Ενίσχυση της προστασίας και της βιώσιµης διαχείρισης του φυσικού κεφαλαίου ως βάσης για την 

κοινωνική ευηµερία και τη µετάβαση προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του 

άνθρακα 

• ∆ηµιουργία αποτελεσµατικών, υπεύθυνων και διαφανών θεσµών 

• Ενίσχυση ανοικτών, συµµετοχικών, δηµοκρατικών διαδικασιών και προώθησης εταιρικών σχέσεων 

Η πρώτη στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης της χώρας χρονολογείται από το 2002. Ωστόσο, τώρα η Ελλάδα 

έχει υιοθετήσει µια πραγµατικά στρατηγική προσέγγιση, στηρίζοντας την αειφόρο ανάπτυξη στο υψηλότερο 

πολιτικό επίπεδο και διασφαλίζοντας την πολιτική κατοχή. Για την οικοδόµηση ενός ισχυρού και 

µακροχρόνιου θεσµικού µηχανισµού για τον συντονισµό των εθνικών προσπαθειών για την επίτευξη των 

Σ∆Α, η Ελλάδα έχει εγκρίνει επιτυχώς µια προσέγγιση "ολόκληρης της κυβέρνησης", µε ένα ενεργό 

επιχειρησιακό ∆ιυπουργικό Συντονιστικό ∆ίκτυο, διευθυνόµενο από τη Γενική Γραµµατεία της 

κυβέρνησης, ενός βασικού κεντρικού κυβερνητικού φορέα και µιας προσέγγισης "ολόκληρης της 

κοινωνίας" µε έντονη εµπλοκή των ενδιαφεροµένων µερών στη διαδικασία ανάλυσης και εκτίµησης κενών, 

ενισχύοντας τη διαφάνεια, την εταιρική σχέση και τη λογοδοσία. 

Όπως παρουσιάζεται λεπτοµερώς στην Έκθεση VNR της χώρας, η πρωτοφανής οικονοµική κρίση 

ανάγκασαν την εστίαση σε οικονοµικές πολιτικές που συχνά δηµιουργούν αποκλίσεις, αντί να συµβάλλουν 

στην επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης. Έτσι, η χώρα έπρεπε να εξισορροπήσει µέσω µέτρων για δίκαιη 

ανάπτυξη, βελτιώνοντας το επιχειρηµατικό περιβάλλον και ενθαρρύνοντας τις επενδύσεις, προωθώντας την 

κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία, υποστηρίζοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο, την έρευνα και την 

καινοτοµία και ενισχύοντας τη βιωσιµότητα σε τοµείς όπως η γεωργία, ο τουρισµός και οι υποδοµές. 

Όσον αφορά τον κοινωνικό πυλώνα και µε ιδιαίτερη προοπτική για την περιφερειακή συνοχή, οι 

προτεραιότητες πολιτικής επικεντρώνονται στην αντιµετώπιση των επειγουσών κενών που συνδέονται µε 

την ανεργία, ιδίως για τη νεολαία και τις γυναίκες, τις κοινωνικές ανισότητες και την ένταξη των 

µεταναστών και των ευάλωτων πληθυσµιακών οµάδων. Αυτές έχουν εφαρµοστεί µέσω ενός ισχυρού 

συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, της καθιέρωσης ενός ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος για όλους, 

της καθολικής πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης, ενός µειωµένου τιµολογίου 

ηλεκτρικής ενέργειας για κατοικίες, της υποστήριξης των «ενεργειακών κοινοτήτων» και της ελεύθερης 

πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση για όλοι σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. 

Όσον αφορά τον περιβαλλοντικό πυλώνα, έχει επιτευχθεί πρόοδος σε όλα τα σχετικά SDG. Βασικές εθνικές 

προτεραιότητες περιλαµβάνουν τη στροφή προς µια κυκλική οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του 

άνθρακα και τη βελτίωση της µείωσης των αποβλήτων, της επαναχρησιµοποίησης και της ανακύκλωσης για 

τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων. Η Ελλάδα έχει ήδη 

δεσµευτεί να επιτύχει τους στόχους της Συµφωνίας των Παρισίων, η οποία βρίσκεται ήδη σε καλό σηµείο 

για να επιτύχει τους εθνικούς στόχους µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου πριν από το 2030. 

Επιτυχίες περιλαµβάνουν επίσης την πλήρη εφαρµογή των αρχών Ολοκληρωµένων ∆ιαχειριστών Υδατικών 

Πόρων λαµβάνοντας υπόψη τόσο τις κοινωνικές πτυχές όσο και τις ανάγκες οικοσυστηµάτων, τη διείσδυση 

και την πρόοδο προς την πλήρη ψηφιοποίηση των χρήσεων γης (σε ξηρά και θάλασσα), εξασφαλίζοντας 
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ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του οικολογικού πλούτου του νοµού. 

Η οικοδόµηση αποτελεσµατικών, υπεύθυνων και διαφανών θεσµών και η ενίσχυση συµµετοχικών και 

δηµοκρατικών διαδικασιών επιδιώκεται στην Ελλάδα µε την επέκταση των εργαλείων ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, την καταπολέµηση της διαφθοράς, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την 

ενίσχυση ισχυρών εταιρικών σχέσεων εντός των συνόρων, µεταξύ όλων των ενδιαφεροµένων και πέραν των 

συνόρων. 

Αξιοποιώντας την εµπειρία VNR, τα επόµενα βήµατα θα περιλαµβάνουν την εκπόνηση, το 2019, ενός 

Εθνικού Σχεδίου Εφαρµογής για τα SDG, σύµφωνα µε την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης, µε συµµετοχή 

όλων των ενδιαφεροµένων σε όλα τα στάδια, καθώς και την ενεργό συµµετοχή του Ελληνικού 

Κοινοβουλίου τη συνολική διαδικασία παρακολούθησης και επανεξέτασης της εφαρµογής του SDG. 3[9] 

 

2.1 Στόχος 6: ∆ιασφάλιση ∆ιαθεσιµότητας Και Βιώσιµης ∆ιαχείρισης Των Υδάτων Και Αποχέτευσης 

Για Όλους 

 

Το ασφαλές πόσιµο νερό και η αποχέτευση αποτελούν βασικά ανθρώπινα 

δικαιώµατα. Η πρόσβαση σε γλυκά νερά, σε επαρκή ποσότητα και ποιότητα, 

αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης σε ό,τι αφορά την 

υγεία, την επισιτιστικής ασφάλεια και την µείωση της φτώχειας. Τα οικοσυστήµατα 

που σχετίζονται µε το νερό είναι ζωτικής σηµασίας για τον άνθρωπο και πάντοτε 

παρέχουν φυσικές τοποθεσίες για οικισµούς, προσφέροντας οφέλη όπως η 

µεταφορά, ο φυσικός καθαρισµός, η άρδευση, η προστασία από τις πληµµύρες και 

βιοποικιλότητα. Ωστόσο, η αύξηση του πληθυσµού, η εντατικοποίηση της 

γεωργίας, η αστικοποίηση και η βιοµηχανική παραγωγή αρχίζουν να συντρίβουν και να υπονοµεύουν την 

ικανότητα της φύσης να εκπληρώνει βασικές λειτουργίες και να παρέχει βασικές υπηρεσίες. Οι προκλήσεις 

της ικανοποίησης των µελλοντικών αναγκών σε νερό µε βιώσιµο τρόπο είναι αποθαρρυντικές, αλλά 

µπορούν να ξεπεραστούν. 

 

Το καθαρό και προσιτό νερό για όλους είναι ένα πραγµατικά σηµαντικό ζήτηµα – αν όχι το σηµαντικότερο - 

στον κόσµο. Ωστόσο, λόγω κακής οικονοµικής κατάστασης ή κακής υποδοµής, εκατοµµύρια άνθρωποι, 

συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών, πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειες που συνδέονται µε την ανεπαρκή 

παροχή ύδατος, την αποχέτευση και την υγιεινή. 

 

Η λειψυδρία, η κακή ποιότητα των υδάτων και η ανεπαρκής εξυγίανση επηρεάζουν αρνητικά την 

επισιτιστική ασφάλεια, τις επιλογές διαβίωσης και τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες για φτωχές οικογένειες ανά 

τον κόσµο. Αυτή τη στιγµή, περισσότεροι από 2 δισεκατοµµύρια άνθρωποι ζουν µε τον κίνδυνο να µην 

καταφέρουν να έχουν πρόσβαση σε γλυκό νερό και, σύµφωνα µε την αναφορά των Ηνωµένων Εθνών 

«…µέχρι το 2050 τουλάχιστον ένας στους τέσσερις ανθρώπους είναι πιθανό να ζήσει σε µια χώρα που πάσχει 

από χρόνιες ή επαναλαµβανόµενες ελλείψεις γλυκού νερού». Η ξηρασία αποτελεί ένα φαινόµενο που πλήττει 

µερικές από τις φτωχότερες χώρες του κόσµου, επιδεινώνοντας την πείνα και τον υποσιτισµό. Παρ’ όλ’ 

αυτά, κατά την τελευταία δεκαετία σηµειώθηκε µεγάλη πρόοδος όσον αφορά τις πηγές πόσιµου νερού και 

την αποχέτευση, όπου πάνω από το 90% του παγκόσµιου πληθυσµού έχει πλέον πρόσβαση σε βελτιωµένες 

πηγές πόσιµου νερού. 
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Το 2011, 41 χώρες αντιµετώπισαν κρίση στο νερό - 10 από τις οποίες πλησιάζουν την εξάντληση των 

ανανεώσιµων γλυκών υδάτων και πρέπει τώρα να βασίζονται σε εναλλακτικές πηγές. Η αυξανόµενη 

ξηρασία και η ερηµοποίηση επιδεινώνει ήδη αυτές τις τάσεις. 

Η έλλειψη νερού επηρεάζει πάνω από το 40% των ανθρώπων παγκοσµίως, ένα ανησυχητικό ποσοστό που 

αναµένεται να αυξηθεί µε την άνοδο των παγκόσµιων θερµοκρασιών ως αποτέλεσµα της κλιµατικής 

αλλαγής. Παρόλο που 2.1 δισεκατοµµύρια άνθρωποι έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε πιο υγιή ύδατα από το 

1990, η συρρίκνωση των αποθεµάτων ασφαλούς πόσιµου νερού αποτελεί ένα σηµαντικό πρόβληµα που 

πλήττει κάθε ήπειρο.  

 

Γεγονότα, αριθµοί και στοιχεία 

• 3 στα 10 άτοµα δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες διαχείρισης του πόσιµου νερού µε ασφάλεια και 

6 στα 10 άτοµα δεν έχουν πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής που διαχειρίζονται µε ασφάλεια. 

• Τουλάχιστον 892 εκατοµµύρια άνθρωποι εξακολουθούν να ασκούν ανοικτή αφόδευση. 

• Οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι υπεύθυνες για τη συλλογή υδάτων στο 80% των νοικοκυριών 

χωρίς πρόσβαση στο νερό στις εγκαταστάσεις. 

• Μεταξύ του 1990 και του 2015, το ποσοστό του παγκόσµιου πληθυσµού µε τη χρήση βελτιωµένης 

πηγής πόσιµου νερού αυξήθηκε από 76% σε 90% 

• Η λειψυδρία επηρεάζει περισσότερο από το 40% του παγκόσµιου πληθυσµού και αναµένεται να 

αυξηθεί. Πάνω από 1,7 δισεκατοµµύρια άνθρωποι ζουν σήµερα σε λεκάνες απορροής ποταµών όπου 

η χρήση νερού υπερβαίνει την επαναφόρτιση. 

• 2.4 δισεκατοµµύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγιεινής, όπως οι 

τουαλέτες. 

• Περισσότερο από το 80% των λυµάτων που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες 

απορρίπτονται σε ποτάµια ή θάλασσα χωρίς καµία αποµάκρυνση από τη ρύπανση. 

• Κάθε µέρα, σχεδόν 1.000 παιδιά πεθαίνουν από ασθένειες που σχετίζονται µε το νερό και την 

αποχέτευση. 

• Περίπου το 70% όλων των υδάτων που αντλούνται από ποτάµια και λίµνες χρησιµοποιείται για 

άρδευση. 

• Οι πληµµύρες και άλλες καταστροφές που σχετίζονται µε το νερό αντιπροσωπεύουν το 70% όλων 

των θανάτων που σχετίζονται µε φυσικές καταστροφές. 

• Στο 60% των ευρωπαϊκών πόλεων µε περισσότερους από 100.000 ανθρώπους, τα υπόγεια ύδατα 

χρησιµοποιούνται µε ταχύτερο ρυθµό απ’ ό, τι µπορούν να ανανεωθούν. 

• Η παραγωγή κρέατος απαιτεί 8-10 φορές περισσότερο νερό από την παραγωγή σιτηρών. Μέρος της 

ζωοτροφές. 

• Η λειψυδρία επηρεάζει περισσότερο από το 40% του παγκόσµιου πληθυσµού και το ποσοστό αυτό 

αναµένεται να αυξηθεί. 

• Οι γυναίκες στην υποσαχάρια Αφρική δαπανούν συλλογικά περίπου 40 δισεκατοµµύρια ώρες το 

χρόνο συλλέγοντας νερό. Αυτό επηρεάζει σηµαντικά τις ευκαιρίες απασχόλησής τους. 
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Εικόνα 5, Παιδιά στην Καμπότζη μεταφέρουν νερό 

Πηγή: www.sciencephoto.com 

 

Πρόοδος του στόχου 

«Παρά την πρόοδο, δισεκατοµµύρια άνθρωποι εξακολουθούν να µην διαθέτουν ασφαλές νερό, εγκαταστάσεις 

αποχέτευσης και πλύσης των χεριών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η επίτευξη καθολικής πρόσβασης σε ακόµη 

βασικές υγειονοµικές υπηρεσίες µέχρι το 2030 θα απαιτούσε διπλασιασµό του σηµερινού ετήσιου ρυθµού 

προόδου. Η αποτελεσµατικότερη χρήση και διαχείριση του νερού είναι κρίσιµη για την αντιµετώπιση της 

αυξανόµενης ζήτησης ύδατος, απειλών για την ασφάλεια των υδάτων και της αυξανόµενης συχνότητας και 

σοβαρότητας των ξηρασιών και των πληµµυρών που οφείλονται στην αλλαγή του κλίµατος. Από την εποχή της 

σύνταξης, οι περισσότερες χώρες είναι απίθανο να επιτύχουν πλήρη εφαρµογή ολοκληρωµένης διαχείρισης 

των υδάτινων πόρων έως το 2030. 

• Σε παγκόσµιο επίπεδο, το ποσοστό του πληθυσµού που χρησιµοποιεί υπηρεσίες διαχείρισης πόσιµου 

νερού µε ασφαλή διαχείριση αυξήθηκε από 61% σε 71% µεταξύ 2000 και 2015 και παρέµεινε 

αµετάβλητο το 2017. Ένα επιπλέον 19% του παγκόσµιου πληθυσµού χρησιµοποίησε βασικές 

υπηρεσίες πόσιµου νερού. Αυτό σηµαίνει ότι 785 εκατοµµύρια άνθρωποι ακόµη δεν είχαν ακόµη 

µια βασική υπηρεσία πόσιµου νερού. 

• Ο παγκόσµιος πληθυσµός που χρησιµοποιεί ασφαλείς υπηρεσίες υγιεινής αυξήθηκε από 28% το 

2000 σε 43% το 2015 και σε 45% το 2017, µε τις µεγαλύτερες αυξήσεις να σηµειώνονται στη 

Λατινική Αµερική και την Καραϊβική, την υποσαχάρια Αφρική και την Ανατολική και Νότιο- 

Ανατολική Ασία. Από το 2000 έως το 2017, το ποσοστό που δεν έχει ακόµη βασική υγειονοµική 

περίθαλψη µειώθηκε από 44 σε 27 τοις εκατό, ενώ 701 εκατοµµύρια άνθρωποι εξακολουθούσαν να 

ασκούν ανοιχτή αφόδευση το 2017. E / 2019/68 19-07404 13/39 

• Το 2017, περίπου το 60% των ανθρώπων παγκοσµίως και µόνο οι λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες το 

38% διέθετε βασικό εξοπλισµό πλύσης στο χέρι µε σαπούνι και νερό στο σπίτι, αφήνοντας περίπου 

3 δισεκατοµµύρια ανθρώπους χωρίς βασικές εγκαταστάσεις πλύσης στο σπίτι. 

• Το 2016, το ένα τρίτο όλων των δηµοτικών σχολείων δεν διέθετε βασικό πόσιµο νερό, υπηρεσίες 

υγιεινής και υγιεινής, επηρεάζοντας την εκπαίδευση εκατοµµυρίων µαθητών, αλλά κυρίως 

κοριτσιών που χειρίζονταν την έµµηνο ρύση, και µία στις τέσσερις εγκαταστάσεις υγειονοµικής 

περίθαλψης παγκοσµίως δεν διέθετε βασικές υπηρεσίες ύδρευσης, 2 δισεκατοµµύρια άνθρωποι. 

• Περίπου το ένα τρίτο των χωρών έχουν µέτρια ή υψηλά επίπεδα υδατικού στρες. Σχεδόν όλες οι 

χώρες που έχουν καταγράψει υψηλό άγχος στο νερό βρίσκονται στη Βόρεια Αφρική και τη ∆υτική 

Ασία ή στην Κεντρική και Νότια Ασία και τα επίπεδα αυτά υποδηλώνουν σοβαρές δυσχέρειες στο 

νερό στην παροχή γλυκού νερού, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια µερών του έτους. 

• Από τις 172 χώρες, το 80% έχει µεσαία ή χαµηλή εφαρµογή ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών 

πόρων. Ωστόσο, το 60% των χωρών είναι απίθανο να επιτύχει το στόχο της πλήρους εφαρµογής 
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έως το 2030. 

• Χρειάζεται να καταβληθούν σηµαντικές προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι η συνεργασία θα είναι 

λειτουργική σε όλες τις διασυνοριακές λεκάνες. Σύµφωνα µε στοιχεία από 67 από 153 χώρες που 

µοιράζονται διαµεθοριακά ύδατα, το µέσο ποσοστό των εθνικών διασυνοριακών λεκανών που 

καλύπτονται από επιχειρησιακή ρύθµιση ήταν 59% την περίοδο 2017-2018, ενώ µόνο 17 χώρες 

ανέφεραν ότι όλες οι διασυνοριακές λεκάνες καλύπτονταν από τέτοιες ετοιµασίες. 

• Μετά από αρκετά χρόνια σταθερής αύξησης και µετά από την επίτευξη 9 δισεκατοµµυρίων 

δολαρίων το 2016, οι εκταµιεύσεις της ∆ΑΒ στον τοµέα των υδάτων µειώθηκαν κατά 2% από το 

2016 έως το 2017. Ωστόσο, οι δεσµεύσεις ΕΑΒ στον τοµέα των υδάτων αυξήθηκαν κατά 36% 

µεταξύ 2016 και 2017. ανανεωµένη εστίαση των δωρητών στον τοµέα.»[10] 

Πηγή: Έκθεση του Γενικού Γραµµατέα, Ειδική έκδοση: πρόοδος προς τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης 

 

Στόχοι και ∆είκτες 

 

Το παγκόσµιο πλαίσιο δεικτών δηµιουργήθηκε από την οµάδα διοργανωτών και εµπειρογνωµόνων για τους 

δείκτες SDG (IAEG-SDG) και συµφωνήθηκε ως πρακτικό σηµείο εκκίνησης κατά την 47η σύνοδο της 

στατιστικής επιτροπής του ΟΗΕ που πραγµατοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2016. Η έκθεση της Επιτροπής , η 

οποία περιελάµβανε το παγκόσµιο πλαίσιο δεικτών, λήφθηκε υπόψη από το ECOSOC κατά την 70η σύνοδό 

του τον Ιούνιο του 2016. 

 

ΣΤΟΧΟΣ 6.1 Μέχρι το 2030, θα επιτευχθεί καθολική και ισότιµη πρόσβαση σε ασφαλές και προσιτό 

πόσιµο νερό για όλους. 

∆ΕΙΚΤΗΣ 6.1.1 Ποσοστό πληθυσµού που χρησιµοποιεί υπηρεσίες διαχείρισης του πόσιµου νερού µε 

ασφάλεια. 
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ΣΤΟΧΟΣ 6.2 Μέχρι το 2030, να επιτευχθεί πρόσβαση σε επαρκή και δίκαιη αποχέτευση και υγιεινή για 

όλους και να τεθεί ανοιχτή η αφόδευση, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των γυναικών και των 

κοριτσιών και εκείνων που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις. 

∆ΕΙΚΤΗΣ 6.2.1 Ποσοστό πληθυσµού που χρησιµοποιεί υπηρεσίες υγιεινής µε ασφαλή διαχείριση, 

συµπεριλαµβανοµένης εγκατάστασης πλύσης µε σαπούνι και νερό. 

 

ΣΤΟΧΟΣ 6.3 Μέχρι το 2030, θα βελτιωθεί η ποιότητα του νερού µειώνοντας τη ρύπανση, εξαλείφοντας 

την απόρριψη και ελαχιστοποιώντας την έκλυση επικίνδυνων χηµικών ουσιών και υλικών, µειώνοντας κατά 

το ήµισυ το ποσοστό των ακατέργαστων λυµάτων και αυξάνοντας σηµαντικά την ανακύκλωση και την 

ασφαλή επαναχρησιµοποίηση. 

∆ΕΙΚΤΗΣ 6.3.1 Αναλογία των λυµάτων που έχουν υποβληθεί σε ασφαλή επεξεργασία. 

∆ΕΙΚΤΗΣ 6.3.2 Ποσοστό υδάτινων όγκων µε καλή ποιότητα περιβάλλοντος. 

 

ΣΤΟΧΟΣ 6.4 Μέχρι το 2030, θα αυξηθεί σηµαντικά η αποδοτικότητα της χρήσης των υδάτων σε όλους 

τους τοµείς και θα εξασφαλιστεί βιώσιµη απόσυρση και παροχή γλυκού νερού για την αντιµετώπιση της 

λειψυδρίας και για τη σηµαντική µείωση του αριθµού των ατόµων που υποφέρουν από λειψυδρία. 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ 6.4.1 Αλλαγή της αποδοτικότητας χρήσης νερού µε την πάροδο του χρόνου. 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ 6.4.2 Επίπεδο υδατικού στρες: απόσυρση γλυκού νερού ως ποσοστό των διαθέσιµων πόρων 

γλυκού νερού. 
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ΣΤΟΧΟΣ 6.5 Μέχρι το 2030, να εφαρµοστεί ολοκληρωµένη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε όλα τα 

επίπεδα, µεταξύ άλλων µέσω της διασυνοριακής συνεργασίας, κατά περίπτωση. 

∆ΕΙΚΤΗΣ 6.5.1 Βαθµός εφαρµογής ολοκληρωµένης διαχείρισης των υδάτινων πόρων. (0-100) 

∆ΕΙΚΤΗΣ 6.5.2 Ποσοστό της περιοχής διασυνοριακής λεκάνης απορροής µε λειτουργική ρύθµιση για τη 

συνεργασία µε τα ύδατα. 

 

ΣΤΟΧΟΣ 6.6 Μέχρι το 2020, η προστασία και αποκατάσταση των οικοσυστηµάτων που σχετίζονται µε το 

νερό, συµπεριλαµβανοµένων των βουνών, των δασών, των υγροτόπων, των ποταµών, των υδροφορέων και 

των λιµνών. 

∆ΕΙΚΤΗΣ 6.6.1 Αλλαγή στην έκταση των οικοσυστηµάτων που σχετίζονται µε το νερό µε την πάροδο του 

χρόνου. 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ 6.Α Μέχρι το 2030, θα επεκταθεί η διεθνής συνεργασία και η στήριξη της ανάπτυξης 

ικανοτήτων στις αναπτυσσόµενες χώρες σε δραστηριότητες και προγράµµατα που σχετίζονται µε την 

υγιεινή και την υγιεινή, συµπεριλαµβανοµένης της συγκοµιδής ύδατος, της αφαλάτωσης, της 

αποδοτικότητας των υδάτων, της επεξεργασίας λυµάτων, της τεχνολογίας ανακύκλωσης και 

επαναχρησιµοποίησης. 

∆ΕΙΚΤΗΣ 6.Α.1 Ποσό της επίσηµης αναπτυξιακής βοήθειας που σχετίζεται µε τα ύδατα και τις 

εγκαταστάσεις υγιεινής και αποτελεί µέρος ενός κυβερνητικά συντονισµένου σχεδίου δαπανών. 
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ΣΤΟΧΟΣ 6.Β Υποστήριξη και ενίσχυση της συµµετοχής των τοπικών κοινοτήτων στη βελτίωση της 

διαχείρισης των υδάτων και της αποχέτευσης. 

∆ΕΙΚΤΗΣ 6.Β.1 Ποσοστό τοπικών διοικητικών µονάδων µε καθιερωµένες και επιχειρησιακές πολιτικές 

και διαδικασίες για τη συµµετοχή των τοπικών κοινοτήτων στη διαχείριση των υδάτων και της εξυγίανσης. 

 

Συµπερασµατικά, για να βελτιωθεί η εξυγίανση και η πρόσβαση στο πόσιµο νερό, πρέπει να αυξηθούν οι 

επενδύσεις στη διαχείριση των οικοσυστηµάτων γλυκών υδάτων και των εγκαταστάσεων υγιεινής σε τοπικό 

επίπεδο σε αρκετές αναπτυσσόµενες χώρες της Αφρικής νοτίως της Σαχάρας, της Κεντρικής Ασίας, της 

Νότιας Ασίας, της Ανατολικής Ασίας και της Νοτιοανατολικής Ασίας. Η εξασφάλιση καθολικής 

πρόσβασης σε ασφαλές και προσιτό πόσιµο νερό για όλους µέχρι το 2030 απαιτεί την επένδυση σε επαρκείς 

υποδοµές, την παροχή εγκαταστάσεων υγιεινής και να ενθαρρύνουµε την υγιεινή σε όλα τα επίπεδα. 

Απαραίτητη καθίσταται η προστασία και η αποκατάσταση των οικοσυστηµάτων που σχετίζονται µε το 

νερό, όπως τα δάση, τα βουνά, οι υγρότοποι και τα ποτάµια, ώστε να καταπολεµηθεί η λειψυδρία όσο το 

δυνατόν πιο αποτελεσµατικά. Απαιτείται επίσης µεγαλύτερη συνεργασία σε διεθνές επίπεδο για την 

ενθάρρυνση της αποδοτικότητας των υδάτων και την υποστήριξη των τεχνολογιών επεξεργασίας στις 

αναπτυσσόµενες χώρες. 

 

Οι  δεσµεύσεις της Ελλάδας  

o Καθολική και ισότιµη πρόσβαση σε υψηλή ποιότητα πόσιµου νερού για όλους. 

 

o Πλήρης εφαρµογή των αρχών Παγκόσµιας Εταιρικής Σχέσης για το Νερό ( IWRM = Integrated water 

resources management) 

 

 

o Έµφαση στην εξοικονόµηση νερού, τη δοµή κόστους και τιµολόγησης των υπηρεσιών ύδρευσης για 

όλες τις χρήσεις των υδάτων αντιµετωπίζοντας τις ανάγκες των ευάλωτων οµάδων. 

 

o Νερό και κατάλληλα επεξεργασµένη επαναχρησιµοποίηση λυµάτων στο πλαίσιο της κυκλικής 

οικονοµίας. 

 

 

o Μακροχρόνια διασυνοριακή συνεργασία µε τις παραµεθόριες χώρες για τη διασυνοριακή IWRM. 
[11-14] 

 

 



 

Εικόνα

 

Λίγα λόγια για τις αρχές IWRM 
 

«Υπάρχουν µεγάλες διαφορές στη διαθεσιµότητα

ερήµων έως τα τροπικά δάση. Επιπλέον

τόσο της εποχιακής διακύµανσης όσο

µεταβλητότητας και ο χρόνος και η

προβλέψιµοι. αυτό ισοδυναµεί µε αναξιοπιστία

διαχειριστές των υδάτων ειδικότερα και

υπερνικά τεχνητά τη φυσική ποικιλοµορφία

αξιόπιστη προσφορά και να µειώσουν

επιπτώσεις στο περιβάλλον και ενίοτε

ανεπτυγµένες χώρες και ορισµένες ανεπτυγµένες

πλευρά της προσφοράς δεν επαρκούν

δηµογραφικών, οικονοµικών και κλιµατολογικών

νερού και η διαχείριση της ζήτησης

εφοδιασµού. 

Εκτός από τα προβλήµατα της ποσότητας

των πηγών νερού δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα

φυσικών οικοσυστηµάτων. 

Σε πολλές περιοχές, η διαθεσιµότητα νερού

µεταβλητότητα του κλίµατος και την

διάφορες περιοχές και πιο ακραία καιρικά

αύξησης του πληθυσµού και άλλων δηµογραφικών

βιοµηχανικής επέκτασης µετά από αλλαγές

ορισµένες περιφέρειες βρίσκονται πλέον

σε πολλές άλλες περιοχές, όπως συµβαίνει

διαθεσιµότητας νερού.» 

• Έκθεση κατάστασης σχετικά µε την ολοκληρωµένη

• Οδικός χάρτης για την προώθηση διεργασιών

 
Εικόνα 6, Η χρήση του νερού από τον άνθρωπο 

Πηγή: www.siwi.org 

 

διαθεσιµότητα νερού από την περιοχή στην περιοχή

Επιπλέον, υπάρχει µεταβλητότητα της προσφοράς µε

όσο και της διαχρονικής διακύµανσης. Πολύ

η διάρκεια των περιόδων υψηλής και χαµηλής

αναξιοπιστία του πόρου που δηµιουργεί µεγάλες

και στις κοινωνίες στο σύνολό τους. Οι περισσότερες

ποικιλοµορφία από την πλευρά της προσφοράς, προκειµένου

µειώσουν τους κινδύνους, αν και µε υψηλό κόστος

ενίοτε στην ανθρώπινη υγεία και στα µέσα διαβίωσης

ανεπτυγµένες χώρες, διαπιστώνουν τώρα ότι

επαρκούν για την αντιµετώπιση των συνεχώς αυξανόµενων

κλιµατολογικών πιέσεων. η επεξεργασία των λυµάτων

ζήτησης εισάγονται για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις

ποσότητας νερού υπάρχουν και προβλήµατα ποιότητας

προβλήµατα στους χρήστες νερού καθώς και για

νερού τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα επηρεάζεται

την αλλαγή του κλίµατος, µε περισσότερες ή λιγότερες

καιρικά φαινόµενα. Σε πολλές περιφέρειες, η ζήτηση

δηµογραφικών αλλαγών (ιδίως της αστικοποίησης

αλλαγές στα πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής

πλέον σε µια διαρκή κατάσταση ζήτησης που υπερβαίνει

συµβαίνει σε κρίσιµες περιόδους του έτους

ολοκληρωµένη διαχείριση των υδάτινων πόρων και τα σχέδια 
Νερό. 2008 

διεργασιών ολοκληρωµένης διαχείρισης των υδάτινων πόρων (IWRM).

26

περιοχή - από τα άκρα των 

µε το χρόνο ως αποτέλεσµα 

Πολύ συχνά το µέγεθος της 

χαµηλής προσφοράς δεν είναι 

µεγάλες προκλήσεις στους 

περισσότερες ανεπτυγµένες χώρες 

προκειµένου να εξασφαλίσουν 

κόστος και συχνά µε αρνητικές 

διαβίωσης. Πολλές λιγότερο 

ότι µόνο οι λύσεις από την 

αυξανόµενων αναγκών των 

λυµάτων, η ανακύκλωση του 

προκλήσεις του ανεπαρκούς 

ποιότητας του νερού. Η ρύπανση 

για τη διατήρηση των 

επηρεάζεται σοβαρά από τη 

λιγότερες βροχοπτώσεις σε 

ζήτηση αυξάνεται εξαιτίας της 

αστικοποίησης) και της γεωργικής και 

παραγωγής. Ως αποτέλεσµα, 

υπερβαίνει την προσφορά και 

έτους ή σε χρόνια χαµηλής 

 αξιοποίησης των υδάτων. UN-

 (IWRM). UN-Νερό, GWP. 2007 



 

«Ο ορισµός της Παγκόσµιας Εταιρικής

είναι µια διαδικασία που προωθεί τη

συναφών πόρων, ώστε να µεγιστοποιηθεί

τρόπο χωρίς να διακυβεύεται η βιωσιµότητα

 

Πηγή: Ολοκληρωµένη διαχείριση των υδάτινων

το νερό και το περιβάλλον. 2009 [15-16] 

 

Εικόνα

 

2.2 Στόχος 14: ∆ιατήρηση Και Βιώσιµη

Πόρων 

 

Οι ωκεανοί του πλανήτη, δηλαδή 

δηµιουργούν συστήµατα παγκοσµίως

βιώσιµη για την ανθρωπότητα. Τα βρόχινα

κλίµα, οι ακτές, το µεγαλύτερο ποσοστό

στον αέρα που αναπνέουµε, τελικά

θάλασσα. Η ιστορία δείχνει ότι οι 

ζωτικούς αγωγούς για το εµπόριο και

διαχειριζόµαστε αυτόν τον βασικό παγκόσµιο

όλη την ανθρωπότητα, γι 'αυτό 

αντιµετωπιστεί και η ισορροπία των

παρατηρείται συνεχής επιδείνωση των

παρεµποδίζει την οµαλή λειτουργία των

αρνητικά την αλιεία µικρής κλίµακας

χαρακτηριστικό ενός βιώσιµου µέλλοντος

Εταιρικής Σχέσης για το Νερό είναι ευρέως αποδεκτός

τη συντονισµένη ανάπτυξη και διαχείριση των

µεγιστοποιηθεί η οικονοµική και κοινωνική ευηµερία

βιωσιµότητα των ζωτικών οικοσυστηµάτων». 

υδάτινων πόρων σε δράση. WWAP, DHI Water Policy, UNEP

 

Εικόνα 7, Η Παγκόσµια Εταιρική Σχέση για το νερό 

Πηγή: www.wateryouthnetwork.org 

Βιώσιµη Χρήση Των Ωκεανών, Των Θαλασσών

η θερµοκρασία, η χηµεία, τα ρεύµατα και

παγκοσµίως που καθιστούν τη Γη κατοικήσιµη και

βρόχινα ύδατα, το πόσιµο νερό, ο καιρός, το

ποσοστό των τροφίµων και ακόµη και το οξυγόνο

τελικά παρέχονται και καθορίζονται από την

ωκεανοί και οι θάλασσες αποτέλεσαν τους

και τις µεταφορές. Ο τρόπος µε τον οποίο

παγκόσµιο πόρο είναι ζωτικής σηµασίας για

πρέπει να γίνεται µε προσοχή, ώστε να

των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής. Ωστόσο

των παράκτιων υδάτων, λόγω της ρύπανσης και

των οικοσυστηµάτων και της βιοποικιλότητας

κλίµακας. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι το

µέλλοντος. 

27

αποδεκτός. Αναφέρει: Το IWRM 

των υδάτων, της γης και των 

ευηµερία που προκύπτει µε δίκαιο 

WWAP, DHI Water Policy, UNEP-DHI Κέντρο για 

 

αλασσών Και Των Θαλάσσιων 

και η ζωή που περιέχουν, 

και 

το 

οξυγόνο 

την 

τους 

οποίο 

για 

να 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια 

και η οξίνιση των ωκεανών 

βιοποικιλότητας. Αυτό επίσης επηρεάζει 

το νερό αποτελεί βασικό 
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Οι ωκεανοί απειλούνται από την θαλάσσια ρύπανση, την εξάντληση των πόρων και την αλλαγή του 

κλίµατος, οι οποίες προκαλούνται κυρίως από ανθρωπογενείς αιτίες. Αυτές οι απειλές, µε την σειρά τους, 

ασκούν πιέσεις στα περιβαλλοντικά συστήµατα, όπως στην βιοποικιλότητα και στις φυσικές υποδοµές, ενώ 

παράλληλα δηµιουργούν προβλήµατα οικονοµικής και κοινωνικής φύσεως σε παγκόσµιο επίπεδο, 

συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων για την υγεία, την ασφάλεια και τους χρηµατοοικονοµικούς 

κινδύνους. Η καταπολέµηση των προβληµάτων αυτών απαιτεί καινοτόµες λύσεις, οι οποίες παράλληλα 

προωθούν την βιωσιµότητα των ωκεανών και προλαµβάνουν τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον της 

θάλασσας. Οι αρµόδιες αρχές αλλά και οι ηγέτες του κόσµου πρέπει να ασχοληθούν εκτενέστερα και να 

εργαστούν πάνω στην προστασία των θαλάσσιων ειδών και στην στήριξη των ανθρώπων, οι οποίοι είτε 

απασχολούνται από τους ωκεανούς είτε χρησιµοποιούν τους πόρους τους είτε ακόµα τους χρησιµοποιούν 

για αναψυχή. 

 

Οι θαλάσσιες περιοχές που τίθενται υπό προστασία πρέπει να διαθέτουν επαρκείς πόρους και αυτό 

επιτυγχάνεται µέσω της αποτελεσµατικής διαχείρισής τους, η οποία περιλαµβάνει την µείωση της 

υπεραλλίευσης, της θαλάσσιας ρύπανσης και της οξίνισης των ωκεανών. Τα SDGs αποσκοπούν στην 

αντιµετώπιση των προαναφερόµενων ζητηµάτων καθώς και στην βιώσιµη διαχείριση και προστασία των 

θαλασσών. Η τήρηση του διεθνούς δικαίου συµβάλλει επίσης στην διατήρηση της αειφόρου χρήσης των 

θαλάσσιων πόρων και αµβλύνει ορισµένες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν καθηµερινά οι ωκεανοί µας. 

 

 

 

Εικόνα 8, Ο βυθός της θάλασσας 

Πηγή: www.impakter.com 

 

Στοιχεία και αριθµοί 

 

Οι ωκεανοί καλύπτουν τα τρία τέταρτα της επιφάνειας της Γης, αποτελούν το 97% των υδάτινων πόρων και 

το 99% του χώρου διαβίωσης στον πλανήτη. 

•Περισσότεροι από τρία δισεκατοµµύρια ανθρώπους εξαρτώνται από τη θαλάσσια και την παράκτια 

βιοποικιλότητα για την επιβίωσή τους. 

•Σε παγκόσµιο επίπεδο, η αγοραία αξία των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων και βιοµηχανιών 

εκτιµάται σε 3 τρισεκατοµµύρια δολάρια ετησίως. Με άλλα λόγια περίπου αποτελεί το 5% του 

παγκόσµιου ΑΕΠ. 
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•Στους ωκεανούς ζουν περίπου 200.000 αναγνωρισµένα είδη ζωντανών οργανισµών, αλλά οι 

πραγµατικοί αριθµοί µπορεί να βρίσκονται στα εκατοµµύρια. 

•Οι ωκεανοί απορροφούν περίπου το 30% του διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται από τον 

άνθρωπο, περιορίζοντας τις επιπτώσεις της υπερθέρµανσης του πλανήτη. 

•Οι ωκεανοί χρησιµεύουν ως η µεγαλύτερη πηγή πρωτεϊνών στον κόσµο, µε περισσότερους από 3 

δισεκατοµµύρια ανθρώπους να εξαρτώνται από αυτούς. 

•Η θαλάσσια αλιεία απασχολεί άµεσα ή έµµεσα πάνω από 200 εκατοµµύρια άτοµα. 

•Οι επιδοτήσεις για την αλιεία οδηγούν στην ταχεία εξάντληση πολλών θαλάσσιων ειδών και 

εµποδίζουν τις προσπάθειες για εξοικονόµηση και αποκατάσταση της παγκόσµιας αλιείας και των 

θέσεων εργασίας σε αυτό τον τοµέα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, η αλιεία στις θάλασσες να αποφέρει 

50 δισ. δολάρια λιγότερα ετησίως. 

•Τα σηµερινά επίπεδα οξύτητας στους ωκεανούς έχουν αυξηθεί κατά 26% από την έναρξη της 

Βιοµηχανικής Επανάστασης. 

•Τα παράκτια ύδατα ρυπαίνονται συνεχώς όλο και περισσότερο και “πάσχουν” από ευτροφισµό. Αν 

δεν γίνουν συντονισµένες προσπάθειες, ο παράκτιος ευτροφισµός αναµένεται να αυξηθεί στο 20% 

των µεγάλων θαλάσσιων οικοσυστηµάτων µέχρι το 2050. 

•Το 40% των ωκεανών επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από τη ρύπανση, την εξάντληση της αλιείας, 

την απώλεια παράκτιων ενδιαιτηµάτων και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. 

 

Πρόοδος του στόχου 

«Η επέκταση των προστατευόµενων περιοχών για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και οι υπάρχουσες πολιτικές 

και συνθήκες που ενθαρρύνουν την υπεύθυνη χρήση των ωκεάνιων πόρων εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς 

για την καταπολέµηση των δυσµενών επιπτώσεων της υπεραλλίευσης, της οξίνισης των ωκεανών λόγω της 

κλιµατικής αλλαγής και της επιδείνωσης του παράκτιου ευτροφισµού. ∆εδοµένου ότι τα δισεκατοµµύρια των 

ανθρώπων εξαρτώνται από τους ωκεανούς για την επιβίωσή τους και την πηγή τροφής και για τη 

διασυνοριακή φύση των ωκεανών, απαιτούνται αυξηµένες προσπάθειες και παρεµβάσεις για τη διατήρηση και 

τη βιώσιµη χρήση των ωκεάνιων πόρων σε όλα τα επίπεδα. 

• Η οξίνιση του ωκεανού προκαλείται από την πρόσληψη ατµοσφαιρικού CO2 από τον ωκεανό, 

γεγονός που µεταβάλλει τη χηµική σύνθεση του θαλασσινού νερού. Οι µακροχρόνιες 

παρατηρήσεις της οξίνισης των ωκεανών κατά τα τελευταία 30 χρόνια έχουν δείξει µια µέση 

αύξηση της οξύτητας κατά 26% από την προ-βιοµηχανική εποχή και µε αυτόν τον ρυθµό 

προβλέπεται από το τέλος του αιώνα αύξηση κατά 100-150% , µε σοβαρές συνέπειες για τη 

θαλάσσια ζωή. 

• Για να επιτευχθεί η αειφόρος ανάπτυξη της αλιείας, τα αποθέµατα ιχθύων πρέπει να 

διατηρηθούν σε βιολογικά βιώσιµο επίπεδο. Οι αναλύσεις αποκαλύπτουν ότι το ποσοστό των 

παγκόσµιων αποθεµάτων θαλάσσιων ιχθύων που βρίσκονται σε βιολογικά διατηρήσιµα επίπεδα 

µειώθηκε από 90 τοις εκατό το 1974 σε 66,9 τοις εκατό το 2015. 

• Από τον ∆εκέµβριο του 2018 καλύφθηκαν από προστατευόµενες περιοχές άνω των 24 

εκατοµµυρίων km2 (17,2%) των υδάτων υπό εθνική δικαιοδοσία (0-200 ναυτικά µίλια από τα 

εθνικά σύνορα), σηµαντική αύξηση από 12% το 2015 και περισσότερο από το διπλάσιο έκταση 

που καλύπτεται το 2010. Το παγκόσµιο µέσο ποσοστό κάθε περιοχής βιοποικιλότητας θαλάσσιου 

κλειδιού που καλύπτεται από προστατευόµενες περιοχές αυξήθηκε από 31,2% το 2000 σε 44,7% 
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το 2015 και σε 45,7% το 2018. 

• Η παράνοµη, λαθραία και άναρχη αλιεία παραµένει µια από τις µεγαλύτερες απειλές για τη 

βιώσιµη αλιεία, τα µέσα διαβίωσης εκείνων που εξαρτώνται από αυτά και τα θαλάσσια 

οικοσυστήµατα. Έχει αναπτυχθεί ένα πλαίσιο διεθνών µέσων που καλύπτει διάφορες πτυχές της 

διαχείρισης της αλιείας. Οι περισσότερες χώρες έχουν λάβει µέτρα για την καταπολέµηση αυτής 

της αλιείας και έχουν υιοθετήσει έναν αυξανόµενο αριθµό µέσων διαχείρισης της αλιείας την 

τελευταία δεκαετία. Για παράδειγµα, η συµφωνία για τα µέτρα του κράτους του λιµένα για την 

πρόληψη, αποτροπή και εξάλειψη της παράνοµης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, η πρώτη 

διεθνής δεσµευτική συµφωνία για την καταπολέµηση αυτής της αλιείας, τέθηκε σε ισχύ τον 

Ιούνιο του 2016. 

• Η αλιεία µικρής κλίµακας είναι παρούσα σε όλες σχεδόν τις χώρες, αντιπροσωπεύοντας 

περισσότερο από το ήµισυ της συνολικής παραγωγής κατά µέσο όρο, τόσο ως προς την ποσότητα 

όσο και ως προς την αξία. Προκειµένου να προωθηθεί η πρόσβαση των αλιέων σε 

παραγωγικούς πόρους, υπηρεσίες και αγορές, οι περισσότερες χώρες έχουν αναπτύξει 

στοχοθετηµένα ρυθµιστικά και θεσµικά πλαίσια. Ωστόσο, περισσότερο από το 20% των χωρών 

έχουν χαµηλό έως µεσαίο επίπεδο εφαρµογής τέτοιων πλαισίων, ιδίως στην Ωκεανία και την 

Κεντρική και Νότια Ασία.» 

Πηγή: Έκθεση του Γενικού Γραµµατέα, Ειδική έκδοση: πρόοδος προς τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης 

 

 

Στόχοι και δείκτες 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ 14.1 Μέχρι το 2025, να προλαµβάνεται και να µειώνεται σηµαντικά η θαλάσσια ρύπανση κάθε 

είδους, ιδίως από χερσαίες δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων των θαλάσσιων συντριµµιών και της 

ρύπανσης των θρεπτικών ουσιών. 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ 14.1.1 ∆είκτης παράκτιου ευτροφισµού και πλωτής πλαστικής πυκνότητας θραυσµάτων. 
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ΣΤΟΧΟΣ 14.2 Μέχρι το 2020, να διαχειριστεί και να προστατεύσει αειφόρα τα θαλάσσια και παράκτια 

οικοσυστήµατα, ώστε να αποφευχθούν σηµαντικές δυσµενείς επιπτώσεις, µεταξύ άλλων ενισχύοντας την 

αντοχή τους, και να αναλάβουν δράση για την αποκατάστασή τους, προκειµένου να επιτευχθούν υγιείς και 

παραγωγικοί ωκεανοί. 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ 14.2.1 Ποσοστό εθνικών αποκλειστικών οικονοµικών ζωνών που διαχειρίζονται µε 

προσεγγίσεις βασισµένες στο οικοσύστηµα. 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ 14.3 Ελαχιστοποίηση και αντιµετώπιση των επιπτώσεων της οξίνισης των ωκεανών, µεταξύ 

άλλων µέσω ενισχυµένης επιστηµονικής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα. 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ 14.3.1 Μέση θαλάσσια οξύτητα (pH) µετρούµενη σε συµφωνηµένη σουίτα 

αντιπροσωπευτικών σταθµών δειγµατοληψίας. 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ 14.4 Έως το 2020, να ρυθµίσουν αποτελεσµατικά τη συγκοµιδή και να τερµατίσουν την 

υπεραλλίευση, την παράνοµη, λαθραία και άναρχη αλιεία και τις καταστρεπτικές αλιευτικές πρακτικές και 

να εφαρµόσουν σχέδια διαχείρισης µε βάση την επιστήµη, προκειµένου να αποκατασταθούν τα 
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αποθέµατα ιχθύων το συντοµότερο εφικτό τουλάχιστον σε επίπεδα που µπορούν να παράγουν µέγιστη 

βιώσιµη απόδοση όπως καθορίζεται από τα βιολογικά χαρακτηριστικά τους. 

  

∆ΕΙΚΤΗΣ14.4.1 Ποσοστό των αποθεµάτων ιχθύων σε βιολογικά διατηρήσιµα επίπεδα. 

 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ14.5 Μέχρι το 2020, να διαφυλάσσονται τουλάχιστον το 10% των παράκτιων και θαλάσσιων 

περιοχών, σύµφωνα µε το εθνικό και διεθνές δίκαιο και µε βάση τις βέλτιστες διαθέσιµες επιστηµονικές 

πληροφορίες. 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ 14.5.1 Κάλυψη προστατευόµενων περιοχών σε σχέση µε τις θαλάσσιες περιοχές. 

 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ 14.6 Έως το 2020, να απαγορεύσουν ορισµένες µορφές επιδοτήσεων αλιείας που συµβάλλουν 

στην πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα και υπεραλλίευση, να εξαλείψουν τις επιδοτήσεις που 

συµβάλλουν στην παράνοµη, λαθραία και άναρχη αλιεία και να µην εισαγάγουν νέες επιδοτήσεις, 

αναγνωρίζοντας ότι η κατάλληλη και αποτελεσµατική ειδική και διαφοροποιηµένη µεταχείριση των 

αναπτυσσόµενων και λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των 

διαπραγµατεύσεων για τις επιδοτήσεις αλιείας στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου. 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ 14.6.1 Πρόοδος των χωρών όσον αφορά το βαθµό εφαρµογής των διεθνών πράξεων που 

αποσκοπούν στην καταπολέµηση της παράνοµης, λαθραίας και άναρχης αλιείας. 
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ΣΤΟΧΟΣ 14.7 Μέχρι το 2030, θα αυξηθούν τα οικονοµικά οφέλη για τα αναπτυσσόµενα κράτη του 

Μικρού Νησιού και τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες από την αειφόρο χρήση των θαλάσσιων πόρων, 

µεταξύ άλλων µέσω της βιώσιµης διαχείρισης της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του τουρισµού. 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ 14.7.1 Αειφόρος αλιεία ως ποσοστό του ΑΕΠ στα µικρά νησιωτικά αναπτυσσόµενα κράτη, 

στις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες και σε όλες τις χώρες. 

 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ 14.Α Αύξηση της επιστηµονικής γνώσης, την ανάπτυξη της ερευνητικής ικανότητας και 

µεταφορά θαλάσσιας τεχνολογίας, λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια και τις κατευθυντήριες γραµµές 

∆ιακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή για τη µεταφορά της Ναυτικής Τεχνολογίας, µε στόχο τη 

βελτίωση της υγείας των ωκεανών και να ενισχυθεί η συµβολή της θαλάσσιας βιοποικιλότητας για την 

ανάπτυξη των αναπτυσσόµενων χωρών, ιδίως µικρά νησιωτικά αναπτυσσόµενα κράτη και λιγότερο 

ανεπτυγµένες χώρες. 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ 14.Α.1 Ποσοστό συνολικού προϋπολογισµού έρευνας που διατίθεται για την έρευνα στον 

τοµέα της ναυτικής τεχνολογίας. 
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ΣΤΟΧΟΣ 14.Β Παροχή πρόσβασης στους µικρούς αλιείς µικρής κλίµακας στους θαλάσσιους πόρους και 

στις αγορές. 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ 14.Β.1 Η πρόοδος των χωρών ως προς το βαθµό εφαρµογής ενός νοµικού / κανονιστικού / 

πολιτικής / θεσµικού πλαισίου που αναγνωρίζει και προστατεύει τα δικαιώµατα πρόσβασης για την αλιεία 

µικρής κλίµακας. 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ14.C Ενίσχυση της διατήρησης και της βιώσιµης χρήσης των ωκεανών και των πόρων τους µε 

την εφαρµογή του διεθνούς δικαίου όπως αντικατοπτρίζεται στην UNCLOS, η οποία παρέχει το νοµικό 

πλαίσιο για τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση των ωκεανών και των πόρων τους, όπως υπενθυµίζεται 

στην παράγραφο 158 του µέλλοντος που θέλουµε. 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ 14.C.1 Αριθµός χωρών που σηµειώνουν πρόοδο όσον αφορά την επικύρωση, την αποδοχή και 

την εφαρµογή µέσω νοµικών, πολιτικών και θεσµικών πλαισίων, σχετικών µε τα ωκεάνια µέσα που 

εφαρµόζουν το διεθνές δίκαιο, όπως αντικατοπτρίζεται στη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο 

της Θάλασσας, για τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση του τους ωκεανούς και τους πόρους τους.[10,17] 

 

 

Η θέση της Ελλάδας 

 

• Εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής Χωροταξικού Σχεδιασµού µέχρι το 2021 

«Η Εθνική Στρατηγική Χωροταξικού Χωροταξικού Σχεδιασµού (NMSPS) θα βασιστεί στο στρατηγικό πλαίσιο 

του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού στην Ελλάδα, θέτοντας προτεραιότητες και δίνοντας στρατηγική 

καθοδήγηση για πιο περίπλοκα θαλάσσια χωρικά σχέδια. 

 

Το NMSPS θα καλύψει όλη την ελληνική θαλάσσια περιοχή και θα συµβάλει στην αρµονική συνύπαρξη όλων 

των θαλάσσιων δραστηριοτήτων και χρήσεων, στη βιώσιµη ανάπτυξη των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, στην 

αειφόρο χρήση των θαλάσσιων πόρων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας µέσω µιας σύνθεσης οικολογικών , περιβαλλοντικές, οικονοµικές, κοινωνικές και 

πολιτιστικές παράµετροι, λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές της βιώσιµης διαχείρισης και της διασφάλισης της 

ανθεκτικότητας στην αλλαγή του κλίµατος. Θα θέσει ένα όραµα για το µέλλον µε βάση την προσέγγιση που 

βασίζεται στο οικοσύστηµα, τη διασύνδεση ξηράς-θάλασσας και την ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίµατος. 

Θα καθορίσει το πλαίσιο για την εφαρµογή του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού σε ευρύτερους τοµείς, 

αλλά και για το σχεδιασµό σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο όπου τα ζητήµατα ή οι συγκρούσεις που 

προκύπτουν χρειάζονται πιο περίπλοκο χωροταξικό σχεδιασµό. 
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Θα συνεχίσει να ενισχύει τη συµµετοχή του κοινού ως προϋπόθεση σε όλα τα στάδια χωροταξικού σχεδιασµού 

στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση θα λειτουργεί ως βασικό µέσο για τη διαχείριση 

και την υλοποίηση του χωροταξικού σχεδιασµού. 

 

Η διαδικασία αυτή θα λάβει υπόψη τα αποτελέσµατα του προγράµµατος SUPREME (διασυνοριακό έργο 

χρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ όπου συµµετέχουν Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία, Σλοβενία και UNEP / MAP, PAP / 

RAC). σε διασυνοριακά ζητήµατα.» 

 

Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας / Γενική Γραµµατεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος / Γενική ∆ιεύθυνση 

Χωροταξίας / ∆ιεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασµού 

 

• Επέκταση δικτύου προστατευόµενων θαλάσσιων περιοχών στην Ελλάδα 

 

«Η Ελλάδα, δεσµεύεται σταθερά για την προστασία, τη διατήρηση και την αποκατάσταση των θαλάσσιων 

οικοσυστηµάτων της, µε στόχο την περαιτέρω επέκταση του δικτύου των θαλάσσιων προστατευόµενων 

περιοχών. Για το σκοπό αυτό, η Ελλάδα / Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ήδη ολοκληρώσει την 

αξιολόγηση 183 περιοχών ως µελλοντικές προσθήκες στο εθνικό τµήµα του δικτύου προστατευόµενων 

περιοχών Natura 2000. 95 από αυτές τις περιοχές έχουν ήδη επιλεγεί για συµπερίληψη είτε ως επέκταση 

υφιστάµενων προστατευόµενων περιοχών είτε ως ολοσχερώς νέες προσθήκες στο δίκτυο, οι περισσότερες από 

τις οποίες είναι θαλάσσιες ή παράκτιες. Η διαδικασία επιλογής περιελάµβανε µια περίοδο δηµόσιας 

διαβούλευσης και στόχευε στη διατήρηση σηµαντικών οικοτόπων, όπως τα υποθαλάσσια λιβάδια Posidonia 

oceanica, καθώς και σηµαντικά είδη πτηνών, θηλαστικών και κητοειδών. Με τη συµπερίληψη αυτών των 

περιοχών, η κάλυψη των θαλάσσιων προστατευόµενων περιοχών στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας, από 6% επί 

του παρόντος, θα αυξηθεί περίπου σε µια κλίµακα 20%, υπερβαίνοντας τον στόχο 14,5 µε ένα ασφαλές 

περιθώριο.» 

Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

              

  

Εικόνα 9, Ναυτιλία στην Ελλάδα 

Πηγή: www.newmoney.gr 
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• IHO Hydrography Πρόγραµµα ανάπτυξης ικανοτήτων για τα παράκτια κράτη 

 

«Το πρόγραµµα δηµιουργίας ικανοτήτων του IHO επιδιώκει να αξιολογήσει και να συµβουλεύσει τον τρόπο µε 

τον οποίο οι χώρες µπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις διεθνείς υποχρεώσεις τους και να 

εξυπηρετήσουν το καλύτερο συµφέρον τους παρέχοντας κατάλληλες υπηρεσίες υδρογραφικής και ναυτικής 

χαρτογράφησης. Οι υπηρεσίες αυτές υποστηρίζουν άµεσα την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την ασφάλεια της 

ζωής στη θάλασσα, την αποτελεσµατική θαλάσσια µεταφορά και την ευρύτερη χρήση των θαλασσών και των 

ωκεανών µε βιώσιµο τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της 

διαχείρισης των παράκτιων ζωνών, της αλιείας, της εξερεύνησης και εκµετάλλευσης των θαλάσσιων πόρων , 

οριοθέτηση των θαλάσσιων ορίων, θαλάσσια άµυνα και ασφάλεια και διαχείριση και αντιµετώπιση των 

καταστροφών των ωκεανών. 

 

Το πρόγραµµα οικοδόµησης ικανοτήτων του IHO παρέχει τεχνικές συµβουλευτικές επισκέψεις, διάφορες 

µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες δραστηριότητες κατάρτισης και εκπαίδευσης, εργαστήρια και σεµινάρια, 

καθώς και ένα φόρουµ για την ενθάρρυνση της περιφερειακής συνεργασίας και των διµερών εταιρικών 

σχέσεων εντός των περιφερειών και σε παγκόσµιο επίπεδο. 

 

Η δέσµευση αυτή θα επιτρέψει σε όλα τα παράκτια κράτη να υποστηρίξουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την 

ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών και την καλύτερη διαχείριση, εκµετάλλευση και διακυβέρνηση των θαλασσών και των ωκεανών και 

των πόρων της. 

 

Η δέσµευση αυτή θα αυξήσει επίσης τα οικονοµικά οφέλη που προσφέρονται στα αναπτυσσόµενα κράτη των 

Μικρών Νησιών και στις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες µέσω της βιώσιµης διαχείρισης των αλιευτικών 

δραστηριοτήτων, της υδατοκαλλιέργειας και του τουρισµού.» 

 

Από τη ∆ιεθνή Υδρογραφική Οργάνωση[18] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

Η διαχείριση των υδάτων παραµένει το κύριο ζήτηµα αποτελεσµατικότητας των εταιριών αλλά και µία από 

τις σηµαντικότερες ανησυχίες τους. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες εταιρίες εφαρµόζουν 

πρακτικές και υιοθετούν νοοτροπίες µε πυρήνα πάντοτε την εξοικονόµηση και την ορθολογική διαχείριση 

του νερού. Τέτοιες πρακτικές είναι η παρακολούθηση της χρήσης των υδάτων, ο καθορισµός 

συγκεκριµένων στόχων σε θέµατα ύδρευσης και η επένδυση σε συσκευές αποδοτικές για το νερό. [19] 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουµε τρεις περιπτωσιολογικές µελέτες εταιριών, την L’ Oreal (καλλυντικά), 

την Coca Cola Company (beverages) και την ελληνική εταιρία ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (δοµικά υλικά). 

Επιπλέον, θα αναλυθεί και η διαχείριση των υδάτινων πόρων στον τουριστικό κλάδο, δηλαδή τα ζητήµατα 

που αντιµετωπίζουν οι ξενοδοχειακές µονάδες και πώς αυτά µπορούν να επιλυθούν. 

 

3.1 ∆ιαχείριση Υδάτινων Πόρων Στην L’Oréal 

Η L’Oréal είναι µία εταιρία µε πάνω από 100 χρόνια πορεία στον χώρο της οµορφιάς και των καλλυντικών. 

Ενδεικτικά, το 2016 οι πωλήσεις της έφτασαν τα 25,8 δις ευρώ και απασχολεί 89.300 άτοµα παγκοσµίως. 

Έχει ηγετική παρουσία στην µαζική αγορά, στα πολυκαταστήµατα, φαρµακεία, κοµµωτήρια, στο 

(ταξιδιωτικό και επώνυµο) λιανικό και ηλεκτρονικό εµπόριο. Την έρευνα και καινοτοµία της εταιρίας 

αποτελεί µία οµάδα 3.870 ατόµων, οι οποίοι καθίστανται ως ο πυρήνας της στρατηγικής της εταιρίας. [20] 

 

Το νερό είναι απαραίτητο σε διάφορα στάδια του κύκλου ζωής των προϊόντων. Χρησιµοποιείται ως πρώτη 

ύλη για τα καλλυντικά, για το πλύσιµο των υπαλλήλων, για την παραγωγή και επεξεργασία των πρώτων 

υλών και της συσκευασίας και τέλος, κατά την χρήση των προϊόντων από τους τελικούς καταναλωτές. Το 

ένα τρίτο των αναλήψεων του νερού πηγαίνει στα προϊόντα. Αυτό κρίνει την µείωση κατανάλωσης του 

νερού και την διατήρηση των υδάτινων πόρων - τόσο από τους προµηθευτές όσο και από τους καταναλωτές 

– πολύ σηµαντικό, καθώς και την ποιότητα του γλυκού νερού που χρησιµοποιείται στις άµεσες ενέργειες 

της εταιρίας, ζωτικής σηµασίας. 

 

Όσον αφορά την περιβαλλοντική πολιτική του Οµίλου, εφαρµόζονται βέλτιστες πρακτικές για την αειφορία 

του 2020 «Sharing Beauty With All» και έχουν τεθεί φιλόδοξοι στόχοι για την βιώσιµη ανάπτυξη της 

εταιρίας. Μεταξύ άλλων έχει τεθεί και ο εξής στόχος: «Μείωση της κατανάλωσης νερού κατά 60% ανά 

µονάδα τελικού προϊόντος». Ο στόχος αυτός αποτελεί βασική γραµµή του Οµίλου από το 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Στόχος και επισκόπηση έργου 

Στο πλαίσιο του βιοµηχανικού της προγράµµατος

υδάτινων πόρων. Αυτές είναι: 

� Χαρτογράφηση της κατανάλωσης

� Μείωση της κατανάλωσης νερού

� Επαναχρησιµοποίηση βιοµηχανικού

� Ανακύκλωση λυµάτων µετά

διαδικασίας (π.χ. πλύσιµο, ψύξη

 

 

Χαρτογράφηση της κατανάλωσης 

Το «εργαλείο σάρωσης νερού» χρησι

κατανάλωσης του νερού σε όλες τις 

διάφορων χρήσεων του νερού (πλύσιµο

καθένα από αυτά. Οι καλύτερες επιδόσεις

ως στόχος για κάθε µονάδα. 

 

Μείωση της κατανάλωσης του νερού

Η εταιρία εργάστηκε σηµαντικά για 

παραγωγής και των γραµµών συσκευασίας

αντιπροσωπεύουν το 35% της συνολικής

νερού που χρησιµοποιείται για αυτές

του προϊόντος και οι βελτιώσεις στον

 

 

 

Γράφηµα 2, Πρόοδος στόχων του οµίλου 

Πηγή:www.wbcsd.org 

προγράµµατος, η L’Oréal ακολουθεί απλές αρχές

κατανάλωσης. 

νερού βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες. 

βιοµηχανικού νερού πριν από τη θεραπεία και για διαφορετικό

µετά από πρόσθετη επεξεργασία σε διάφορα 

ψύξη). 

χρησιµοποιείται για την ανάλυση και εξαντλητική

 µονάδες του Οµίλου. Αυτό το εργαλείο βοηθά

πλύσιµο, ψύξη, αποχέτευση κλπ.) και προσδιορίζει

επιδόσεις καθιερώνονται ως πρότυπο οµάδας και

νερού σε βιοµηχανικές διεργασίες 

 την µείωση της κατανάλωσης νερού στον κ

συσκευασίας διατηρώντας τα αυστηρά πρότυπα

συνολικής χρήσης νερού από τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις

 τις εργασίες µειώνεται στο ελάχιστο χωρίς να

στον εξοπλισµό έχουν διευκολύνει την πλύση των

38

αρχές για την διατήρηση των 

διαφορετικό σκοπό. 

στάδια της παραγωγικής 

εξαντλητική χαρτογράφηση 

βοηθά στην ταξινόµηση των 

προσδιορίζει την κατανάλωση για το 

και στη συνέχεια ορίζονται 

καθαρισµό του εξοπλισµού 

πρότυπα υγιεινής, τα οποία 

εγκαταστάσεις. Η ποσότητα 

να επηρεάζεται η ποιότητα 

των εγκαταστάσεων. 
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Επαναχρησιµοποίηση βιοµηχανικών υδάτων πριν από την θεραπεία 

Είναι πολύ έντονη η προώθηση της επαναχρησιµοποίηση της βιοµηχανικής ύλης. Για παράδειγµα, το µη 

ρυπασµένο νερό ψύξης µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί για διαδικασίες καθαρισµού του εξοπλισµού 

παραγωγής. 

 

Προώθηση της ανακύκλωσης και της επιτόπιας επεξεργασίας του νερού που δεν µπορεί να 

αποφευχθεί ή να επαναχρησιµοποιηθεί 

 Η ανακύκλωση συνίσταται στην επανεπεξεργασία των λυµάτων όταν εξέρχονται από την εγκατάσταση 

επεξεργασίας λυµάτων χρησιµοποιώντας διάφορες τεχνολογίες (υπερδιήθηση, αντίστροφη όσµωση κλπ.). 

Αυτές οι εργασίες συµµορφώνονται µε τα πρότυπα ποιότητας του Οµίλου για επαναχρησιµοποίηση σε 

ορισµένες βιοµηχανικές διεργασίες για τον καθαρισµό ή την ψύξη του εξοπλισµού παραγωγής. 

 

Η επιχειρηµατική περίπτωση 

Στις εγκαταστάσεις παραγωγής της L’ Oréal το ανακυκλωµένο νερό χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό του 

εξοπλισµού παραγωγής καλλυντικών. Έως και το 50% των επεξεργασµένων λυµάτων επιστρέφει για να 

χρησιµοποιηθεί στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Περισσότερα από τα µισά εργοστάσια του Οµίλου 

διαθέτουν επί τόπου εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την 

ανακύκλωση. Η ανακύκλωση βοηθά την εταιρεία να περιορίσει τις περιβαλλοντικές της επιπτώσεις και 

ενισχύει τη βιώσιµη παραγωγή µειώνοντας τις ποσότητες γλυκών υδάτων και την ποσότητα των 

απορριπτόµενων λυµάτων ενώ παράλληλα αυξάνει την αποδοτικότητα. 

 

Επιπλέον, καθώς κάποιες µονάδες του Οµίλου βρίσκονται σε χώρες, που αντιµετωπίζουν πρόβληµα µε το 

απόθεµά τους σε υδάτινους πόρους, όπως είναι το Μεξικό ή η Αίγυπτος, η µείωση της κατανάλωσης του 

νερού βοηθά στην µείωση από την εξάρτηση από τους τοπικούς πόρους του γλυκού νερού και στην 

πρόβλεψη κανονιστικών περιορισµών. 

 

Η µείωση της κατανάλωσης νερού και η ανακύκλωση του επεξεργασµένου νερού, που αυτή την στιγµή 

βρίσκεται στο 30%, απαιτεί τη βελτιστοποίηση όλων των διαδικασιών κατανάλωσης νερού (π.χ. συστήµατα 

ψύξης, διαδικασίες καθαρισµού, λέβητες, αντλίες κενού κ.λπ.), ώστε να επιτύχει τον επιθυµητό στόχο που 

ανέρχεται στο 60%.  Για παράδειγµα, η βελτιστοποίηση της διαδικασίας καθαρισµού µειώνει δραστικά τη 

ζήτηση χηµικών και ενέργειας κατά την επεξεργασία των λυµάτων, οδηγώντας σε πιθανή σηµαντική 

εξοικονόµηση κόστους. Έτσι, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 

µείωση του λειτουργικού κόστους. 

 

∆ιαδικασία λήψης αποφάσεων 

 

Οι στόχοι του προγράµµατος SBWAκαθορίζονται από την ανώτατη διοίκηση και κλιµακώνονται σε όλα τα 

επίπεδα διαχείρισης. Συγκεκριµένα, η ανακύκλωση επεξεργασµένου νερού και επαναχρησιµοποίησή του 

στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας διοικείται από τις τοπικές οµάδες EHS (Environmental Healthand 

Safety), που είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία του νερού και το τµήµα ποιότητας, που επιβλέπει την 

ποιότητα του νερού για επαναχρησιµοποίηση και είναι υπεύθυνο για τη µονάδα παραγωγής. Οι τοπικές 

οµάδες EHS και η υπηρεσία ποιότητας πρέπει να συγκληθούν για να ευθυγραµµίσουν τις αντίστοιχες 

αποφάσεις τους σχετικά µε τη διαδικασία. 
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Στοιχεία του έργου 

 

Το 2016, δέκα από τα εργοστάσια του Οµίλου ξεκίνησαν να χρησιµοποιούν συστήµατα ανακύκλωσης 

νερού και σαν αποτέλεσµα έχουν την κάλυψη έως και το 50% των αναγκών τους σε νερό που 

χρησιµοποιείται για την επεξεργασία και ανακύκλωση βιοµηχανικών λυµάτων. Αυτά είναι: 

• Καρλσρούη, Γερµανία 

• Rambouillet, Γαλλία 

• Aulnay, Γαλλία  

• Libramont, Βέλγιο 

• Burgos, Ισπανία 

• Settimo, Ιταλία 

• Κωνσταντινούπολη, Τουρκία 

• Pune, Ινδία 

• Suzhou, Κίνα 

• Μόντρεαλ, Καναδάς 

 

Ένα τρανό παράδειγµα αποτελεί το εργοστάσιο της Ιταλίας στο Settimo, όπου από το 2014 η       

επεξεργασία λυµάτων γίνεται µε εξάτµιση. Αυτή η µέθοδος αφορά στην θέρµανση των αποβλήτων για την 

ανάκτηση του επεξεργασµένου νερού, το οποίο µπορεί στην συνέχεια να ανακυκλωθεί. Το 2016 

εγκαταστάθηκαν πρόσθετοι 

εξοπλισµοί σχετικά µε την επεξεργασία των τελικών αποβλήτων, όπως η υπερδιήθηση και η αντίστροφη 

όσµωση. Οι οµάδες που ανέπτυξαν αυτό το έργο έχουν στόχο η περιβαλλοντική εξίσωση – εξαρτάται από 

την αποδοτικότητα επεξεργασίας νερού, τα υγρά απόβλητα, τη διαθεσιµότητα της απαιτούµενης ενέργειας 

κλπ. - και η οικονοµική εξίσωση – εξαρτάται από το κόστος ενέργειας, επεξεργασία αποβλήτων κλπ. - να 

είναι θετικές. Λαµβάνοντας υπόψη τα έργα που πραγµατοποιούνται για την βελτιστοποίηση του νερού, η 

κατανάλωσή του µειώθηκε κατά περισσότερο από το 50% σε σύγκριση µε το 2013. 

 

Αποτελέσµατα έργου 

Η µείωση της κατανάλωσης του νερού έχει πολλαπλά οικονοµικά (Τα οικονοµικά στοιχεία σχετικά µε την 

απόδοση της επένδυσης ή τη χρηµατοοικονοµική αποταµίευση δεν είναι ακόµη διαθέσιµα, διότι αυτό το παγκόσµιο έργο 

χρειάζεται παρακολούθηση για µεγάλο χρονικό διάστηµα.) και περιβαλλοντικά οφέλη. Όσον αφορά στα πρώτα, 

επιτυγχάνεται η χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας για θέρµανση νερού, λιγότερη ζήτηση για χηµικές 

ουσίες και άλλα. Το 2016 οι µονάδες µε συστήµατα ανακύκλωσης µπόρεσαν να καλύψουν το 36% της 

ζήτησης νερού για επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας µε ανακυκλωµένο νερό.  

Οι βασικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία του έργου ήταν η συµµετοχή όλων των εσωτερικών 

φορέων και συνεργατών, η συνεχής επικοινωνία σχετικά µε τα συνολικά οφέλη του νερού, την αξία και το 

κόστος του, η σύνδεση της εξοικονόµησης νερού µε την βελτιωµένη απόδοση της διαδικασίας και η 

διαφάνεια για την τεχνική καινοτοµία και τις πρωτοποριακές εφαρµογές των νέων τεχνολογιών. 
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Μελλοντική εφαρµογή και επόµενα βήµατα 

 

Η εταιρεία θα υλοποιήσει έργα ανακύκλωσης σε χώρους παραγωγής. Μακροπρόθεσµα, η χρήση γλυκού 

νερού στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις θα προορίζεται αποκλειστικά για συγκεκριµένη χρήση (π.χ. οικιακή 

χρήση) και µόνο εάν απαιτείται για να εξασφαλιστεί η ποιότητα του τελικού προϊόντος. Εκτός από αυτά τα 

έργα, η L' Oréal προσπαθεί να µοιραστεί τις βέλτιστες πρακτικές από τη βιοµηχανία καλλυντικών για µια 

κυκλική προσέγγιση διαχείρισης των υδάτων και να µάθει από άλλες βιοµηχανίες. [21] 

 

 

 

Εικόνα 10, Λογότυπο 

Πηγή: www.loreal.com 
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3.2 ∆ιαχείριση Υδάτινων Πόρων Στην Coca Cola 

 

Η The Coca-Cola Company είναι µία από τις κορυφαίες εταιρείες αναψυκτικών ποτών σε όλο τον κόσµο. 

Το πρώτο προϊόν που παρήγαγε, το οποίο και µετατράπηκε σε σύµβολο του 20ού αιώνα είναι η γνωστή σε 

όλους µας Coca Cola. Με µία ιστορία που ξεκινά από το 1980 στην Αµερική η Coca Cola κατάφερε να γίνει 

παγκοσµίως γνωστή και να ταυτιστεί µε τη χώρα προέλευσης της, τις Η.Π.Α.. Η παρούσα µελέτη εξετάζει 

µε ποιον τρόπο το νερό και η αντιµετώπισή του ως κύριο συστατικό για την παραγωγή των προϊόντων 

συνέβαλε στην εµπορική της επιτυχία. [22] 

Το νερό είναι το πιο σηµαντικό συστατικό στα ποτά της Coca Cola και χρησιµοποιείται επίσης για διάφορες 

διαδικασίες στον κύκλο παραγωγής. 

 

Στόχος 

Ο Βασικός στόχος που έχει τεθεί από την εταιρεία είναι ότι µέχρι το 2020, θα επιστρέφει µε ασφάλεια στις 

κοινότητες και τη φύση µια ποσότητα νερού ίση µε εκείνη που χρησιµοποιείται στα τελικά της ποτά. 

 

Πρόοδος 

Η πρόοδος που επιτυγχάνεται για να επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί αποφαίνεται από το 2017, όταν η 

εταιρεία συνέχισε να αναπληρώνει περισσότερο από το 100% του νερού που χρησιµοποιούσε στα τελικά 

της ποτά πίσω στις κοινότητες και στη φύση, έναν στόχο που συναντήθηκε για πρώτη φορά το 2015. 

Το 2017, η εταιρική ολότητα της Coca-Cola (η εταιρεία και οι εταίροι της για εµφιάλωση) συνέχισε την 

προσπάθεια, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος αναπλήρωσης και το 2020. Τα έργα που υλοποιήθηκαν µέχρι τα 

τέλη του 2017 συµπληρώνουν περίπου 248 δισεκατοµµύρια λίτρα ετησίως µέσω κοινοτικών και 

υδρολογικών έργων παγκοσµίως, όπως εκτιµάται µε την βοήθεια πολλών αξιόπιστων οργανισµών - εταίρων 

της εταιρείας, χρησιµοποιώντας επιστηµονικές και τεχνικές µεθόδους που έχουν αξιολογηθεί από 

οµότιµους. 

Βασική µελέτη για την επίτευξη και εξέλιξης του στόχου είναι η εκτίµηση ευπάθειας των πηγών ύδατος 

(SVA) που πραγµατοποιείται για κάθε µονάδα εµφιάλωσης για να δηµιουργηθούν τα διαφοροποιηµένα έργα 

τοπικών κοινοτικών έργων ύδρευσης. Για την αντιµετώπιση και την ανάπτυξη των εντοπισµένων τρωτών 

σηµείων σε µια συγκεκριµένη κοινότητα βοηθούν τα σχέδια προστασίας των πηγών ύδατος (SWPP), 

οδηγούν σε πολλά από τα σχέδια κοινοτικής σύµπραξης για το νερό. Η πληθώρα των έργων που 

υποστηρίζει η εταιρεία είναι σε συνεργασία µε τις τοπικές κοινότητες και τις κυβερνήσεις και άλλους 

σεβαστούς τρίτους συνεργάτες. Η συνέχιση αυτών των συνεργειών µεταξύ των προγραµµάτων προστασίας 

των ανανεώσιµων πηγών και των ανανεώσιµων πηγών νερού επιτρέπει στην εταιρεία να εντοπίζονται και να 

υλοποιούνται έργα που υποστηρίζουν τη βιωσιµότητα των τοπικών λεκανών απορροής και των κοινοτήτων, 

ενώ  ελαχιστοποιεί  τους κινδύνους για τις δραστηριότητες της. 

Τα έργα αναπλήρωσης που υποστηρίζει επικεντρώνονται: 

• στην βοήθεια για την παροχή πρόσβασης σε ασφαλές νερό και βελτιωµένη αποχέτευση 

(περιλαµβάνει εγκαταστάσεις συλλογής και αποθήκευσης νερού, σηπτικά συστήµατα και 

διαδικασίες καθαρισµού) ·  
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• στην προστασία των λεκανών απορροής (περιλαµβάνει τη συντήρηση ή την αποκατάσταση 

της ποσότητας ή της ποιότητας του νερού) ·  και 

• στην παροχή νερού για παραγωγική χρήση (περιλαµβάνει έργα όπως συγκοµιδή όµβριων 

υδάτων ή νερό για άρδευση). 

 

Τα έργα αναπλήρωσης διεξάγονται µε την τεχνογνωσία και την υποστήριξη πολλών κρίσιµων εταίρων, 

όπως USAID, Παγκόσµιο Ταµείο για την Φύση (WWF), The Nature Conservancy, Νερό για τους ανθρώπους,  

ύδρευσης και αποχέτευσης για την αστική φτώχεια (WSUP), Global Water Challenge,  UN- HABITAT και το  

Πρόγραµµα Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών (UNDP).  

Συνεχίζοντας την αναπλήρωση 

Η εταιρεία πιστεύει ότι η διαδικασία για την αναπλήρωση του νερού που χρησιµοποιεί δεν σηµαίνει ότι 

είναι πλήρης για την επίτευξη του στόχου 2020 και έτσι σκοπεύει να συνεχίσει να ανεφοδιάζει το νερό που 

χρησιµοποιεί µε την πάροδο του χρόνου, κάτι που το χαρακτηρίζει ως µία περίπλοκη και ατέρµονη 

πρόκληση. 

Έχει δεσµευτεί για την διατήρηση των έργων κοινοτικής υδροδότησης για να διασφαλίσει ότι θα 

συνεχίσουν να προσφέρουν τα επιδιωκόµενα οφέλη στους ανθρώπους και στη φύση. Αυτό έχει ως συνέπεια 

να χρειαστεί να συνεχίσει να εφαρµόζει νέα έργα για να διατηρήσει το επίπεδο αναπλήρωσης, καθώς η 

επιχείρηση µεγαλώνει. 

Η Coca Cola αναγνωρίζοντας ότι το νερό είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας σε όλα τα µέρη επενδύει και 

στηρίζει έργα  κοινοτικών υδάτων σε χώρες και εδάφη όπου υπάρχει ανάγκη και έχει τους πόρους και τις 

ευκαιρίες εταιρικής σχέσης για διαρκείς επιπτώσεις. Για την επίτευξη του στόχου αναπλήρωσης θα πρέπει 

να γίνουν σχέδια για κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία, καθώς και αξιολόγηση στους 

τοµείς που απαιτούνται νέα έργα. Οι συνθήκες κατά την διάρκεια του χρόνου συνεχώς και αλλάζουν και 

αυτό έχει ως αποτέλεσµα την δηµιουργία έργων σε νέους τοµείς, επεκτείνοντας τις προσπάθειες 

ανασύστασης. 

Ποσοτικοποίηση της αναπλήρωσης: µια εξελισσόµενη µεθοδολογία 

Η Nature Conservancy, µε την υποστήριξη της LimnoTech και του Παγκόσµιου Ιδρύµατος Περιβάλλοντος & 

Τεχνολογίας, βοήθησε στην ανάπτυξη µεθοδολογιών για τον υπολογισµό του όγκου νερού που 

αναπληρώνεται χρησιµοποιώντας µια προσέγγιση που βασίζεται σε ευρέως αποδεκτά εργαλεία και 

µεθοδολογίες και συνοψίζεται στην εξίσωση: 

Supply (m3 ) = Catchment Area (m2) x Annual Rainfall (m) x Catchment Coefficient 

 



 

Τα έργα ανασυγκρότησης εφαρµόζονται

πόρους και τις ευκαιρίες εταιρικής σχέσης

στον υδροφόρο ορίζοντα από τον οποίο

σχέδια γεννούνται και υλοποιούνται σε

µέλη του ιδιωτικού τοµέα. Η  Coca Cola

έργου που χρηµατοδοτούνται άµεσα

ενδέχεται να εξελιχθεί µε την πάροδο

αποτελέσµατα των έργων και οι περισσότερες

Το αποτύπωµα νερού των αναπτυσσόµενων

Coca Cola δεν περιλαµβάνεται στον στόχο

πρακτικές για το νερό αποτελούν µέρος

που  απαιτούνται για τους προµηθευτές

Το νερό απαιτείται ως συστατικό 

πραγµατικότητα, τα περισσότερα προϊόντα

τους. Οι δραστηριότητες παραγωγής

καθαρισµό και την επιστροφή επεξεργασµένου

τις παραγωγικές δραστηριότητες ως πρόγραµµα

 

Η επίτευξη του παγκόσµιου στόχου του

• Ανανέωση του νερού που 

κοινότητες και τη φύση µέσω 

• Επιστροφή  του νερού που 

στη φύση, αφού το γίνει η απαραίτητη

 

Εικόνα 10, Χρήση του νερού στον όµιλο 

Πηγή: www.coca-colacompany.com 

εφαρµόζονται στους τοµείς όπου η ανάγκη είναι µεγαλύτερη

σχέσης για να υπάρχουν διαρκείς επιπτώσεις. 

οποίο µπορεί να προέρχεται αρχικά - αν και ο µεγαλύτερος

σε συνεργασία µε τις κυβερνήσεις, την κοινωνία

Cola υπολογίζει  µόνο την πίστωση αναπλήρωσης

άµεσα ή δηµιουργούνται από το σύστηµα της. Ο

πάροδο του χρόνου καθώς αποκτούνται  εµπειρία και

περισσότερες εταιρείες υιοθετούν παρόµοια προγράµµατα

ναπτυσσόµενων γεωργικών συστατικών που προέρχονται

στόχο της εταιρείας  για την ανανέωση του νερού

µέρος των κατευθυντήριων αρχών της αειφόρου

προµηθευτές. 

 στα ποτά της  και  για την παρασκευή

προϊόντα πέρα από τα ποτά απαιτούν νερό στη

παραγωγής που σχετίζονται µε το νερό περιλαµβάνουν

επεξεργασµένου νερού πίσω στις κοινότητες και τη

πρόγραµµα διαχείρισης λυµάτων. 

του νερού απαιτεί: 

 χρησιµοποιείται στον όγκο των παγκόσµιων

 έργων ύδρευσης εκτός των ορίων των εργοστασίων

 χρησιµοποιήθηκε για την παρασκευή ποτών

απαραίτητη επεξεργασία σωστά. 
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µεγαλύτερη και έχουν τους 

 Το νερό δεν είναι πάντοτε 

µεγαλύτερος όγκος είναι. Τα 

κοινωνία των πολιτών και άλλα 

αναπλήρωσης για τα τµήµατα του 

Ο υπολογισµός ανανέωσης 

και  γνώσεις σχετικά µε τα 

προγράµµατα. 

ρχονται από το σύστηµα της 

νερού. Ωστόσο, οι βιώσιµες 

αειφόρου γεωργίας της  Coca Cola 

παρασκευή των ποτών της. Στην 

στη διαδικασία παραγωγής 

περιλαµβάνουν την επεξεργασία, τον 

τη φύση. Αναφέρονται αυτές 

παγκόσµιων πωλήσεών πίσω στις 

εργοστασίων, και 

ποτών πίσω στις κοινότητες και 
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Η βιοµηχανική κοινότητα αποκαλεί την φύση ως λύµατα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τον καθαρισµό, την 

επεξεργασία και την επιστροφή του νερού πίσω στην φύση και τις κοινότητες ως πρόγραµµα διαχείρισης 

αποβλήτων. 

Ο µεγαλύτερος όγκος του νερού που παράγεται από την Coca-Cola για την δηµιουργία των ποτών της 

προέρχεται από τα δηµοτικά συστήµατα ή από άλλες πηγές, όπως ποτάµια, δεξαµενές, πηγάδια, τα οποία 

ελέγχονται από αυστηρές εσωτερικούς ελέγχους για την καταλληλότητα τους από τον εκάστοτε ∆ήµο. Το 

νερό το οποίο δεν χρησιµοποιείται στα ποτά χρησιµοποιείται στην παραγωγική διαδικασία (περίπου 0,96 

λίτρα νερού ανά λίτρο προϊόντος παράχθηκε το 2015) αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε τα συνολικά παγκόσµια 

πρότυπα ποιότητας και στη συνέχεια επιστρέφεται στη φύση και τους δήµους. 

Έχει τεθεί ως κορυφαίος στόχος για την εταιρεία για ολόκληρο το σύστηµά της να απαιτήσει από όλα τα 

εργοστάσιά της να εφαρµόζουν αυστηρά πρότυπα για την επεξεργασία και επιστροφή των υδάτων που 

χρησιµοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής µας πίσω στη φύση σε επίπεδο που υποστηρίζει την υδρόβια 

ζωή ακόµα και όταν δεν απαιτείται ή ζητείται από τις τοπικές κυβερνήσεις και κοινότητες. Ο συγκεκριµένος 

στόχος είχε ως αποτέλεσµα τα εργοστάσια εµφιάλωσης της εταιρείας να υιοθετήσουν διαδικασίες και 

τεχνολογίες για την ολοκληρωµένη επεξεργασία των λυµάτων στις εγκαταστάσεις τους, µία από τις 

σηµαντικότερες δεσµεύσεις της Coca Cola, που είχε ως συνέπεια µία επένδυση περίπου 1 δισεκατοµµυρίου 

δολαρίων στο σύστηµα της. 

Αυτή η έντονη εστίαση στο νερό και στον στόχο της εταιρείας έχει µεταφέρει την επεξεργασία των λυµάτων 

από έναν στόχο σε µια τυπική απαίτηση λειτουργίας που υιοθετήθηκε από το σύστηµα της Coca Cola.  

Από τις 804 εγκαταστάσεις του συστήµατος Coca Cola υπάρχουν τέσσερις εγκαταστάσεις σε περιοχές 

εµφυλίου πολέµου όπου σήµερα δεν µπορεί  να κατασκευαστεί µονάδα επεξεργασίας λυµάτων, τρεις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων βρίσκονται υπό σχεδιασµό και κατασκευή και δύο βρίσκονται στη 

φάση σχεδιασµού. Αυτό δείχνει την σηµαντικότητα που έχει δώσει η Coca Cola για το νερό και την 

πραγµατοποίηση του στόχου που έχει θέσει. Ακόµη συνεργάζεται µε µη συµβατές εγκαταστάσεις για να 

εξασφαλίσει ότι είναι σε θέση να ευθυγραµµιστούν, καθώς οι τοπικές συνθήκες επιτρέπουν και 

υποστηρίζουν την υιοθέτηση προτύπων και αναβαθµίσεων που απαιτεί η εταιρεία. Έχοντας µόνο εννέα µη 

συµβατά εργοστάσια είναι µια σηµαντική νίκη για το σύστηµά της και για το περιβάλλον, µε 173 

δισεκατοµµύρια λίτρα νερού πλήρως επεξεργασµένα και επιστρεφόµενα απευθείας από τα εργοστάσια 

εµφιάλωσης σε όλο τον κόσµο. Σε πολλά µέρη, η επεξεργασία των λυµάτων πραγµατοποιήθηκε πρώτα από 

την Coca Cola και σε άλλες χώρες ήταν µία από τις λίγες εταιρίες που την πραγµατοποίησε. 

Επιπλέον, ωριµάζουν τα προγράµµατα διακυβέρνησης και τεχνικής υποστήριξης για τα λύµατα προς ένα 

µοντέλο βασισµένο στην απόδοση που επικεντρώνεται στην περαιτέρω βελτιστοποίηση της απόδοσης και 

στη βελτίωση της ποιότητας του νερού που διοχετεύονται στο περιβάλλον. 

Πώς καθορίστηκαν τα πρότυπα επεξεργασίας λυµάτων 

∆ηµιούργησε τα πρότυπά της για την επεξεργασία των λυµάτων µέσω µιας διαδικασίας εµπλοκής πολλών 

σταδίων και εµπλεκόµενων µερών. 

• Αναγνώρισε τι ήταν στα λύµατα της, αναλύοντας διάφορα δείγµατα νερού που δεν υποβλήθηκαν 

σε επεξεργασία από διαφορετικές κατασκευαστικές λειτουργίες στο σύστηµα της. 
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• Εργάστηκε µε εµπειρογνώµονες από το εξωτερικό της σύστηµα για την αξιολόγηση της επιστήµης 

του υδάτινου τοξικολογικού συστήµατος για να καθορίσει πώς οι διάφορες συγκεντρώσεις 

ορισµένων παραµέτρων ποιότητας νερού (π.χ. οξύτητα, αλκαλικότητα και BOD) επηρεάζουν την 

υδρόβια ζωή. 

• Αναθεώρησε τους κανονισµούς αποβλήτων από όλο τον κόσµο για να µάθει πώς αντιµετωπίζουν οι 

κυβερνήσεις αυτές τις ίδιες παραµέτρους. 

• Συνδύασε όλες τις πληροφορίες της για να φτάσει στις µέγιστες επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις για 

κάθε παράµετρο. Τα εσωτερικά πρότυπα επεξεργασίας λυµάτων απαιτούν επεξεργασία όλων των 

υδάτων που απορρίπτει η εταιρία στα συµφωνηµένα επίπεδα. 

• Η Coca Cola αναγνωρίζει µε αυτά ότι το νερό είναι απολύτως θεµελιώδες για τη ζωή, τους 

ανθρώπους, τις κοινότητες, την γεωργία, την παραγωγή ενέργειας, τι; επιχειρήσεις, τα σχολεία, τα 

φυτά, τα ζώα, τα οικοσυστήµατα και τιε λεκάνες απορροής. Μπορεί να αναφερθεί ότι χωρίς αρκετό 

καθαρό, φρέσκο νερό στο χρόνο και στον τόπο όπου είναι απαραίτητο, υπάρχει υδατικό στρες. Και 

όπου υπάρχει υδατικό άγχος, όλοι οι χρήστες νερού στην περιοχή αυτή θα αντιµετωπίσουν 

πραγµατικές επιπτώσεις και κίνδυνο για µελλοντικές προκλήσεις. 

Το στρες του νερού είναι πολυδιάστατο και δεν πρέπει να ορίζεται ως φυσική διαθεσιµότητα. Το 

άγχος του νερού και συνεπώς ο κίνδυνος είναι συνάρτηση της φυσικής διαθεσιµότητας, της 

ποιότητας των υδάτων, της πίεσης των υποδοµών, της τιµολόγησης, των ακραίων καιρικών 

συνθηκών, της ανταγωνιστικής χρήσης, της αυξανόµενης ζήτησης, της κλιµατικής αλλαγής, της 

πολιτικής, της ικανότητας διαχείρισης του δηµόσιου τοµέα, των ρυθµιστικών ορίων και της 

κοινωνικής αποδοχής. Λαµβάνοντας µια ευρύτερη εικόνα των κινδύνων και των πιέσεων του νερού, 

διαπιστώνουµε ότι σχεδόν όλες οι τοποθεσίες έχουν κάποιο στοιχείο κινδύνου και άγχους στο νερό. 

Το νερό έχει µια µοναδική σχέση µε την εταιρεία. Το νερό είναι η ψυχή της επιχείρησης και είναι 

απαραίτητο για την ανάπτυξη και την ανάδειξη των γεωργικών συστατικών, που χρησιµοποιούνται στην 

κατασκευή, και φυσικά είναι σε κάθε προϊόν της. ∆εν είναι µυστικό ότι οι εγκαταστάσεις εµφιάλωσης 

χρησιµοποιούν νερό για να φτιάξουν τα ποτά, τα τελικά προϊόντα είναι υγρά και ο καθένας µπορεί εύκολα 

να συµπεράνει ότι χρησιµοποιείται νερό. Γενικά όταν υπάρχει θεµατολογία για τους υδάτινους πόρους η 

Coca Cola παρευρίσκεται για να συζητήσει και να βοηθήσει στην υλοποίηση λύσεων. 

Σχεδιασµός Επιπέδου Εγκατάστασης & Αξιολόγηση Κινδύνου 

Το 2015 η εταιρεία πραγµατοποίησε µια παγκόσµια εκτίµηση κινδύνου νερού σε επίπεδο εργοστασίου για 

να ενηµερώσουν την παγκόσµια στρατηγική που έχει υιοθετήσει για το νερό, ως απόρροια την κατανόηση 

και την καλύτερη διαχείριση του κινδύνου και του στρες του νερού. Αυτή ήταν µια ανανέωση της εκτίµησης 

κινδύνων που διεξήχθη για πρώτη φορά το 2004. Η διαδικασία περιλαµβάνει λεπτοµερή έρευνα σε επίπεδο 

εγκαταστάσεων για κάθε εγκατάσταση, εκτεταµένη γεωχωρική παρακολούθηση διαφόρων παραγόντων που 

επηρεάζουν το νερό και µοντέλο ποσοτικού προσδιορισµού κινδύνου. 

Η εκτίµηση του κινδύνου που πραγµατοποιήθηκε έγινε από την άποψη της µονάδας παραγωγής και της 

τοπικής κοινότητας και της λεκάνης απορροής. Οι κατηγορίες για κάθε εγκατάσταση ήταν η αξιοπιστία της 

προσφοράς, η αποδοτικότητα, η οικονοµία και η ποιότητα. Για την κοινότητα / λεκάνη απορροής, 

αξιολογήθηκε η αειφορία των υδρολογικών λεκανών, συµπεριλαµβανοµένης της ποσότητας, της ποιότητας 

και της αποτελεσµατικότητας της πολιτικής, καθώς και των κοινωνικών παραµέτρων της πρόσβασης σε 

νερό και αποχέτευση, της συµµετοχής της κοινότητας, των κυβερνητικών αλληλεπιδράσεων και των µέσων 

ενηµέρωσης. 
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Η αξιολόγηση έλαβε ισχυρή συµµετοχή από τις επιχειρησιακές µονάδες και τους εταίρους εµφιάλωσης και 

καλύπτει το 99% του παγκόσµιου παραγωγικού συστήµατος. Οι τεχνικές, δηµόσιες και κυβερνητικές, 

υποθέσεις και οι λειτουργίες βιωσιµότητας ανέλαβαν πλήρως τη διασφάλιση της διαλειτουργικής 

ευθυγράµµισης των αποτελεσµάτων και των σχεδίων δράσης.    

Βασικά ευρήµατα από την πιο πρόσφατη παγκόσµια αξιολόγηση κινδύνου ύδατος περιλαµβάνουν: 

•35% των κινδύνων που σχετίζονται µε την αειφορία των υδρολογικών λεκανών 

•Το 27% αφορούσε την αξιοπιστία της προσφοράς 

•Το 18% αφορούσε την αποτελεσµατικότητα και την οικονοµία 

•Το 11% σχετίζεται µε τοπικούς / κοινωνικούς κινδύνους και 

•Το 9% αφορούσε τους εσωτερικούς ελέγχους και τα συστήµατα διαχείρισης. 

Η παγκόσµια στρατηγική της για το νερό έχει σχεδιαστεί για τη διαχείριση αυτών των δυνητικών κινδύνων. 

Η αξιολόγηση κινδύνου έθεσε ως στρατηγική για τη διαχείριση των υδάτων: απόδοση των εγκαταστάσεων 

παραγωγής (αποδοτικότητα, επαναχρησιµοποίηση, διαχείριση όµβριων υδάτων και επεξεργασία λυµάτων), 

διαχείριση των υδάτινων πόρων στην αλυσίδα εφοδιασµού των γεωργικών συστατικών, προστασία των 

λεκανών απορροής, αειφόρες κοινότητες, τις προκλήσεις για το νερό και τη δέσµευση στην πολιτική για τα 

ύδατα. [23] 

 

 

 

Εικόνα 11, Λογότυπο 

Πηγή: www.cocacola.com 
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3.3 ∆ιαχείριση Υδάτινων Πόρων Στην ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 

 

 

Εικόνα 12, Μέσα στο εργοστάσιο 

Πηγή: www.lafarge.gr 

 

Η ΑΓEΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ιδρύθηκε το 1911 και είναι από τις µεγαλύτερες – αν όχι η µεγαλύτερη - εταιρίες 

τσιµέντου στην Ελλάδα. Η εταιρία έπαιξε και εξακολουθεί να παίζει τον πλέον σηµαντικό ρόλο στην 

καθιέρωση του τσιµέντου ως κυρίαρχο δοµικό υλικό, ώστε να µπορεί η σύγχρονη Ελλάδα να έχει την 

µορφή που όλοι βλέπουµε και ζούµε σήµερα και καθηµερινά. Για περισσότερο από έναν αιώνα, η εταιρία 

συµµετέχει στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας µέσω της επιχειρηµατικής της δράσης και συµβάλλει 

στην τοπική ανάπτυξη των περιοχών όπου δραστηριοποιείται. Μεγάλης σηµαντικότητας είναι η συµβολή 

της  στην ανοικοδόµηση της χώρας, αφού µε πρώτη ύλη το τσιµέντο, το σκυρόδεµα και τα αδρανή υλικά, 

κατασκευάστηκαν βασικά έργα υποδοµής σε όλη την Ελλάδα. Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ πρωταγωνίστησε και 

στις διεθνείς αγορές, αφού ήδη από τη δεκαετία του 1960 αναδείχθηκε σε πρώτη εξαγωγική 

τσιµεντοβιοµηχανία στην Ευρώπη. Σήµερα, ως µέλος της Lafarge Holcim εστιάζει στην Έρευνα & 

Ανάπτυξη και έχει προσηλωθεί στη διαρκή βελτίωση των προϊόντων της, προσφέροντας µε αυτόν τον τρόπο 

στη βιοµηχανία των δοµικών υλικών και την κοινωνία, καινοτόµες λύσεις για µεγαλύτερη ασφάλεια, 

ποιότητα και λειτουργικότητα στην καθηµερινότητα.[24] 

Η Βιώσιµη Ανάπτυξη αποτελεί κύριο πυλώνα της στρατηγικής και βασική αξία της εταιρίας. Ως µέλος του 

Oµίλου Lafarge Holcim, η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ έχει δεσµευτεί η αειφόρος ανάπτυξή της να αντανακλά στις 

αρχές και να καθοδηγεί τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες. Στο πνεύµα της εταιρίας δεν λείπει η 

κοινωνική πρόοδος, η προστασία του περιβάλλοντος και ο σεβασµός στις τοπικές κοινωνίες, καθώς είναι 

βασικές προτεραιότητες για την επιτυχή λειτουργία µίας σύγχρονης επιχείρησης και ένα πιο αειφόρο 

µέλλον. 

Η Lafarge Holcim έχει θέσει ως στόχο µέχρι το 2030 την µείωση της άντλησης γλυκού νερού στον κλάδο 

τσιµέντου κατά 30%. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί µέσω της συλλογής όµβριων υδάτων, την 

επαναχρησιµοποίηση του νερού και τη χρήση γλυκού νερού µε αποδοτικότερο τρόπο. Για την υποστήριξη 

της επίτευξης των στόχων της, η Lafarge Holcim δηµιούργησε την στρατηγική της µε υπεύθυνο τρόπο όσον 

αφορά τη διαχείριση του νερού, τη διαχείριση κινδύνων και τη θετική συµβολή στους υδάτινους πόρους και 

τα οικοσυστήµατα. Στα δύο εργοστάσια παραγωγής τσιµέντου, στον Βόλο και στο Μηλάκι, λειτουργεί 

κλειστό σύστηµα ανακύκλωσης νερού, οδηγώντας στη µείωση του υδάτινου αποτυπώµατος της 

δραστηριότητας. Η ανάλωση επιφανειακού ή υπόγειου φυσικού νερού µετράται από εγκατεστηµένους 

µετρητές νερού στα σηµεία άντλησης, ενώ η ανάλωση νερού δικτύου καταγράφεται στα τιµολόγια των 

δηµοτικών επιχειρήσεων ύδατος. 
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 Στο εργοστάσιο Μηλακίου και στο λατοµείο ποζολάνης στην Μήλο έχουν εγκατασταθεί αυτόνοµα 

συστήµατα για τη συλλογή και χρήση του βρόχινου νερού. Το νερό της βροχής χρησιµοποιείται για το 

πότισµα των φυτών, τον ψεκασµό, το πλύσιµο κι άλλες δραστηριότητες, ενώ η διαθέσιµη ποσότητά του 

εξαρτάται κάθε έτος από το ύψος βροχής. Το εργοστάσιο διαθέτει δική του µονάδα αφαλάτωσης 

εξασφαλίζοντας µε αυτόν τον τρόπο, το νερό για τις διεργασίες που χρειάζεται και το οποίο κυµαίνεται από 

350.000 κυβικά µέτρα έως 400.000 κυβικά µέτρα.  

Το εργοστάσιο Βόλου συνεργάζεται µε τη βιοµηχανία αναψυκτικών ΕΨΑ για τον περιορισµό της 

κατανάλωσης φυσικών πόρων. Τα απορρίµµατα δεν παράγονται από την φύση. Στα φυσικά οικοσυστήµατα, 

αυτό που θεωρείται απόβλητο από έναν οργανισµό αποτελεί χρήσιµη πρώτη ύλη για κάποιον άλλο. Αυτήν 

ακριβώς την νοοτροπία έχει υιοθετήσει και ο Όµιλος σχετικά µε τις βιοµηχανικές του διεργασίες για τον 

περιορισµό της κατανάλωσης φυσικών πόρων. Το νερό που καταναλώνεται κατά την παραγωγική 

διαδικασία από το εργοστάσιο Βόλου είναι για άµεση χρήση, όπως την διαβροχή των δρόµων του 

εργοστασίου και των υπαίθριων σωρών υλικών για τον περιορισµό της διάχυτης σκόνης και για άρδευση 

δένδρων και φυτών. Το εργοστάσιο καταναλώνει περίπου 270.000 κυβικά µέτρα νερού ανά έτος στην 

παραγωγική του διαδικασία, κυρίως για την ταχεία ψύξη των αερίων της εγκατάστασης που εξατµίζονται 

στην ατµόσφαιρα. Συνεπώς, το εργοστάσιο Βόλου, µε την συνεργασία που έχει µε την µονάδα του 

εργοστασίου της ΕΨΑ, επαναχρησιµοποιεί το επεξεργασµένο νερό από τον καθαρισµό των γραµµών 

παραγωγής και το πλύσιµο των φιαλών. Η ποσότητα αυτή ισούται µε 100 κυβικά µέτρα νερό την ηµέρα, 

δηλαδή 30.000 κυβικά µέτρα νερό το χρόνο, µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την απαίτηση του 

εργοστασίου σε φρέσκο νερό. 

Τα οφέλη που ανακύπτουν µέσα από αυτό το έργο είναι κυρίως περιβαλλοντικού χαρακτήρα, τόσο για τις 

δύο εταιρίες αλλά και για την τοπική κοινότητα. Αφενός διότι αποφεύγεται η άντληση φρέσκου καθαρού 

νερού για µια χρήση που δεν απαιτείται τέτοια ποιότητα νερού, και άρα διαφυλάσσονται οι φυσικοί πόροι 

και ο υδροφόρος ορίζοντας κι αφετέρου, διότι αποφεύγεται η απόρριψη του επεξεργασµένου και 

«βρώµικου» νερού στη θάλασσα, προστατεύοντας το περιβάλλον. Η σύµπραξη των δύο εργοστασίων, 

αποτελεί αειφόρο πρακτική και για τις δύο επιχειρήσεις, µειώνοντας το τοπικό τους αποτύπωµα.[25] 

 

 

 

 

Εικόνα 13, Λογότυπο 

Πηγή: www.lafarge.gr 
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3.4 Νερό, Το Περουσιακό Στοιχείο Του Τουρισµού 

Εικόνα 14, Παραλία στους Παξούς 

Πηγή: www.thetoc.gr 

 

Η διαχείριση του νερού αποτελεί ένα φλέγον ζήτηµα όσο περνάει ο καιρός και ο  λόγος είναι ότι το ίδιο το 

νερό έχει καταστεί πλέον από µόνο του κάτι παραπάνω από πολύτιµο. Το νερό θεωρείται πλέον ένας 

ανανεώσιµος φυσικός πόρος υψίστης σηµασίας και γι’ αυτό ακριβώς είναι αναγκαία η ιδιαίτερη και διαρκής 

προστασία του. Το 2,5% του συνολικού διαθέσιµου νερού µπορεί να αξιοποιηθεί για γενικές χρήσεις και 

µόλις το 1% µπορεί να αξιοποιηθεί για ανθρώπινη χρήση και αυτό καθιστά το νερό τόσο πολύτιµο. Η 

αλόγιστη χρήση και η συστηµατική υποβάθµισή του σε συνδυασµό µε την διαχείριση που γίνεται σε 

αρκετές περιπτώσεις χωρίς ορθολογικό σχεδιασµό, εµπεριστατωµένη πρόβλεψη και οργανωµένο 

συντονισµό, οδηγούν στο να µην καλύπτεται µε επιτυχία η τεράστια τουριστική ζήτηση, ιδίως την θερινή 

περίοδο κατά την οποία η ζήτηση νερού είναι αυξηµένη λόγω του µεγάλου αριθµού τουριστών και οι 

βροχοπτώσεις µηδαµινές ως ανύπαρκτες.  

Η βιοµηχανία του τουρισµού δεν υφίσταται χωρίς νερό. Κανένας προορισµός και κανένα ξενοδοχείο δεν 

µπορεί να λειτουργήσει χωρίς νερό. Οι υδάτινοι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι, ως εκ τούτου πρέπει να 

υπάρχει διαρκής επαγρύπνηση και ορθή και µελετηµένη διαχείριση του νερού. Κάθε χρόνο η τουριστική 

κίνηση σε όλη την Ελλάδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την δηµιουργία νέων καταλυµάτων (σπιτιών, 

ξενοδοχείων), τη διατήρηση των ήδη υπαρχόντων και την αύξηση της επιθυµίας των ξενοδοχειακών 

µονάδων για περισσότερες παροχές προς τους πελάτες, πράγµα που σηµαίνει, σε πολλές περιπτώσεις, την 

αύξηση στην κατανάλωση νερού, ειδικά στις παραλιακές και νησιωτικές περιοχές. Τα ξενοδοχεία 

παγκόσµια βάση ξοδεύουν µεγάλους όγκους νερού και κατά µέσο όρο οι καταναλώσεις κυµαίνονται από 

350 µέχρι 450 λίτρα ανά άτοµο την ηµέρα (αξίζει να σηµειωθεί ότι σε ένα resort η κατανάλωση νερού 

µπορεί να φτάσει και τα 1.000 λίτρα ανά άτοµο την ηµέρα) για άµεση χρήση. Η άµεση χρήση περιλαµβάνει 

τις ανάγκες νερού για τα δωµάτια, τις πισίνες, τις κουζίνες, τους κήπους. 

Η κατανάλωση νερού για έµµεση χρήση, δηλαδή το νερό που χρησιµοποιείται για την παραγωγή της 

ενέργειας και των τροφίµων, υπολογίζεται σε 6.200 λίτρα νερού ανά άτοµο την ηµέρα (1 κιλό ντοµάτες 

χρειάζονται 214 λίτρα νερού για την παραγωγή τους, ενώ 1 κιλό µοσχάρι χρειάζεται 15.500 λίτρα νερού 

µέχρι το πιάτο µας). Οι συνολικές δηλαδή απαιτήσεις σε νερό (άµεσες και έµµεσες) για µια τουριστική 

διανυκτέρευση ξεπερνούν τα 6.500 λίτρα νερού ανά ηµέρα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν επίσηµα στοιχεία 

από το κράτος ή άλλο φορέα αναφορικά µε τη κατανάλωση νερού στον ξενοδοχειακό κλάδο. Στοιχεία που 

έχουν αντληθεί από επιθεωρήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί σε πολυτελή ξενοδοχεία, η κατανάλωση 

νερού σε λίτρα ανά άτοµο για µία διανυκτέρευση (άµεση κατανάλωση) κυµαίνονται από 500 έως 700 λίτρα, 



 
51

αναλόγως την περιοχή και το µέγεθος των ξενοδοχείων. Όσο µεγαλύτερη τουριστική επισκεψιµότητα έχει 

µία περιοχή, τόσο πιο πολύ πιέζονται και τα υπάρχοντα αποθέµατα νερού. Ειδικά στο κοµµάτι της 

ξενοδοχειακής βιοµηχανίας, το νερό είναι πραγµατικά κινητήριος δύναµη. Οι τουριστικές επιχειρήσεις 

οφείλουν να προασπιστούν την βιώσιµη διαχείριση του νερού, γιατί όταν λείπει ο σωστός 

προγραµµατισµός, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες κατά την περίοδο αιχµής. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται να 

υπάρχει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο διαχείρισης, ώστε να αυξηθούν τα αποθέµατα νερού και να υπάρχει ένα 

µόνιµο «µαξιλάρι ασφαλείας».  

Το νερό καθίσταται, πλέον, για τον τουρισµό ένα ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο. Για την ορθή διαχείριση 

του νερού είναι επιβεβληµένη η σύµπραξη όλων των φορέων, πολιτών, επισκεπτών και επιχειρηµατιών στις 

τουριστικές περιοχές αλλά και των µόνιµων κατοίκων και των επισκεπτών. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει 

ιδιαίτερα αντιληπτή στον τουριστικό κλάδο η σηµασία του προβλήµατος της υπερκατανάλωσης νερού. 

Συνεπώς, έχουν αρχίσει να εφαρµόζονται κάποιες καλές πρακτικές για τον περιορισµό του προβλήµατος. 

Επιπρόσθετα, µε το κόστος του νερού (άµεσο και έµµεσο) να αυξάνεται συνεχώς, η εξοικονόµηση πόρων 

αλλά και χρηµάτων είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Η έννοια της αειφορίας στη χρήση του νερού είναι πλέον 

επιτακτική.  

Η ελληνική νοµοθεσία έχει αρχίσει πλέον να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέµατα οικολογικού χαρακτήρα σε 

ένα κατάλυµα για την κατάταξή του σε αριθµό αστεριών, ενώ οι «πράσινες» πιστοποιήσεις παίζουν κι αυτές 

καθοριστικό ρόλο για την επισκεψιµότητα ενός ξενοδοχείου. Ολοένα και αυξάνεται το ποσοστό των 

πλήρως συνειδητοποιηµένων επισκεπτών-τουριστών, οι οποίοι επιθυµούν οι τουριστικές υπηρεσίες που 

τους προσφέρονται και οι παροχές που απολαµβάνουν να είναι µεν υψηλής ποιότητας, αλλά ταυτόχρονα και 

προσαρµοσµένες σε φιλικές µε το περιβάλλον πρακτικές. Τέτοιου είδους πρακτικές, στις οποίες 

εµπεριέχεται και η διαχείριση του νερού, ενισχύουν και βελτιώνουν κατακόρυφα το προφίλ της τουριστικής 

επιχείρησης. Ο αριθµός των τουριστών που στρέφονται σε ξενοδοχεία που υποστηρίζουν έµπρακτα την 

αειφορία µεγαλώνει διαρκώς. Επιπλέον, οι εταιρίες υδροδότησης µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό 

ρόλο στον σχεδιασµό και την υλοποίηση ορθής πολιτικής στο θέµα διαχείρισης του νερού, συµβουλεύοντας  

τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για το πού και πώς µπορούν να εξοικονοµήσουν νερό και οργανώνοντας 

επιθεωρήσεις στα ξενοδοχειακά και άλλα τουριστικά συγκροτήµατα για να εντοπίζουν πιθανές απώλειες. 

 

 

Εικόνα 15, Μπάνιο ξενοδοχείου 

Πηγή: www.traveldailynews.gr 

 

Για τον σχεδιασµό µιας αειφορικής διαχείρισης νερού, µία ξενοδοχειακή µονάδα θα µπορούσε να 

ακολουθήσει κάποιες πρακτικές για ένα αποδοτικό αποτέλεσµα. Παρακάτω ακολουθούν τα βασικά βήµατα 

που πρέπει να ακολουθήσει µια ξενοδοχειακή επιχείρηση για το σχεδιασµό ενός προγράµµατος αειφορικής 
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διαχείρισης νερού. 

 

1. Νοµικές υποχρεώσεις αδειοδότησης χρήσης νερού 

Το στάδιο αυτό αφορά την καταγραφή των πηγών νερού και των τυχόν αδειών που απαιτούνται τη χρήση 

του. Προϋπόθεση για την αειφόρο χρήση του νερού αποτελεί η νόµιµη άντλησή του. Σήµερα το Ελληνικό 

νοµοθετικό πλαίσιο έχει εναρµονιστεί µε τις απαιτήσεις και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τη 

λήψη και χρήση του νερού. 

 

2. Κοστολόγηση του νερού 

Η κοστολόγηση του νερού είναι µια διαδικασία που θα πρέπει να γίνεται σε ετήσια βάση. Σε αυτό το στάδιο 

θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα κόστη άντλησης (στην περίπτωση γεώτρησης), αποθήκευσης, 

επεξεργασίας και χρήσης του νερού. Το κόστος του νερού στις τουριστικές επιχειρήσεις ποικίλλει από 

περιοχή σε περιοχή ανάλογα τη διαθεσιµότητα και τη ποιότητα του. Στα κόστη του νερού θα πρέπει να 

περιληφθούν τα κόστη ενέργειας, χηµικών ουσιών, µηχανικού εξοπλισµού και συντήρησης και ανθρωπίνου 

δυναµικού. 

 

3. Καταγραφή των ποσοτήτων του νερού σε µηνιαία βάση 

Η συστηµατική καταγραφή αφορά σε όλες τις καταναλώσεις νερού σε µηναία βάση. Η καταγραφή των 

καταναλώσεων θα πρέπει να γίνεται στη πηγή, δηλαδή στο σηµείο από όπου αντλείται και πριν από 

οποιαδήποτε επεξεργασία. Η καταγραφή της κατανάλωσης νερού προϋποθέτει τη τοποθέτηση µετρητών σε 

διάφορα τµήµατα, χαρακτηριστικά αναφέρονται οι κουζίνες, το spa, τα τµήµατα δωµατίων κ.λπ. Σύµφωνα 

µε τα διαθέσιµα ετήσια στοιχεία θα πρέπει να προσδιοριστεί ένα έτος αναφοράς (έτος βάσης) και οι 

συγκρίσεις και µεταβολές να εξετάζονται γύρω από αυτό. Η σωστή καταγραφή των δεδοµένων και η 

συστηµατική παρακολούθησή τους αποτελούν κρίσιµες παράµετροι που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη. 

 

4. Αξιολόγηση της χρήσης του νερού 

Έπειτα από την καταγραφή της κατανάλωσης µπορεί να γίνει η αξιολόγηση της χρήσης του νερού συνολικά 

για όλη την ξενοδοχειακή µονάδα αλλά και για τα τµήµατά της. Η αξιολόγηση της χρήσης του νερού 

έγκειται στη σύγκριση µεταξύ των καταναλώσεων, στον έλεγχο των αναγκών αλλά και στις επιµέρους 

καταγραφές, δηλαδή της κατανοµής της χρήσης του νερού στα διάφορα τµήµατα του ξενοδοχείου. 

 

5. Αξιολόγηση της ποιότητας του νερού 

Η αξιολόγηση της ποιότητας νερού πραγµατοποιείται µέσω εργαστηριακών αναλύσεων και σύµφωνα πάντα 

µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην ανάλυση του πόσιµου και 

στάσιµου νερού (νόσος των λεγεωναρίων) καθώς και στις µετρήσεις των υγρών αποβλήτων όπως αυτές 

ορίζονται από τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους κάθε ξενοδοχειακής επιχείρησης. Σύµφωνα µε 

τα παραπάνω, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οφείλουν να καταρτούν προγράµµατα παρακολούθησης της 

ποιότητας του νερού και να έχουν γνώση των τεχνικών και νοµικών προδιαγραφών για κάθε σηµείο που 

χρησιµοποιείται νερό. 

 

6. Αξιολόγηση δυνατοτήτων αξιοποίησης επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων – επαναχρησιµοποίηση 

νερού 

Τα επεξεργασµένα υγρά απόβλητα, εφόσον ακολουθούνται οι απαιτήσεις της νοµοθεσίας, αποτελούν µια 

εξαιρετική πηγή νερού για τις τουριστικές επιχειρήσεις. Το σύνολο των τουριστικών µονάδων που 

διαθέτουν βιολογικούς καθαρισµούς θα µπορούσαν, χρησιµοποιώντας την κατάλληλη τεχνολογία στην 

επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, να ποτίζουν έως και µε 100% ανακυκλωµένο νερό µειώνοντας έτσι 
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δραστικά την κατανάλωση του πόσιµου νερού αλλά και περιορίζοντας σηµαντικά τα λειτουργικά τους 

κόστη. Σήµερα, η Ελληνική νοµοθεσία καθιστά υποχρεωτική την επαχρησιµοποίηση των υγρών 

αποβλήτων, απαιτείται όµως προσοχή στη τήρηση των ορίων όπως αυτά ορίζονται από τη νοµοθεσία. 

 

7. ∆ηµιουργία σχεδίου δράσης 

Η δηµιουργία ενός σχεδίου δράσης περιλαµβάνει όλες τις ενέργειες και τεχνικές παρεµβάσεις που θα πρέπει 

να υλοποιηθούν προκειµένου να επιτευχθεί η εξοικονόµηση νερού σε µια τουριστική επιχείρηση. Στο 

σχέδιο δράσης θα πρέπει περιλαµβάνονται όλα τα τµήµατα ενός ξενοδοχείου ή αυτά που συµµετέχουν 

περισσότερο στην κατανάλωση νερού. Μερικά παραδείγµατα από καλές πρακτικές που µπορούν να 

εφαρµοστούν είναι: 

• Η τοποθέτηση µειωτήρων στις βρύσες των δωµατίων 

• Η µείωση του όγκου του νερού στα καζανάκια 

• Το ορθολογικό πότισµα σε σωστές ώρες και ποσότητες 

• Η βελτίωση των πλυσιµάτων 

• Ο έλεγχος διαρροών 

Η εφαρµογή του σχεδίου δράσης προϋποθέτει τον ορισµό στόχων και τη δέσµευση της διοίκησης. 

 

8. Εκπαίδευση προσωπικού 

Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη του προσωπικού είναι κύρια ζητήµατα που θα πρέπει να απασχολούν µια 

τουριστική επιχείρηση. Μέσω της εκπαίδευσης, το προσωπικό αποκτά δεξιότητες, γνώσεις, καλύτερη 

κρίση, οργάνωση αλλά και αναπτύσσονται καλύτερες σχέσεις µεταξύ των συναδέλφων. Η εκπαίδευση σε 

θέµατα που αφορούν την αειφορία και ειδικότερα θέµατα χρήσης νερού µπορεί αποδεδειγµένα να επιφέρει 

θεαµατικά αποτελέσµατα στην εξοικονόµηση νερού και στην ευαισθητοποίηση του προσωπικού γύρω από 

σχετικά θέµατα. 

 

Λίγο πριν την έναρξη κάθε τουριστικής περιόδου 

Με τις τουριστικές επιχειρήσεις να ετοιµάζονται πυρετωδώς για την εκάστοτε τουριστική σεζόν, η ανάγκη 

για ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση όλων γύρω από θέµατα αειφορίας πρέπει να τεθεί σε πρώτη 

προτεραιότητα. Κάθε ξενοδοχειακή µονάδα, ανεξαρτήτου µεγέθους, θα πρέπει να σχεδιάσει ένα πρόγραµµα 

που να αποβλέπει στην αειφορική διαχείριση και εξοικονόµηση νερού συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό 

στην προστασία του περιβάλλοντος.[26] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ 

 

Πολλές πόλεις παγκοσµίως περιβάλλονται, ορίζονται και διαρρέονται από νερό. Οι αναπτυγµένες πόλεις 

έχουν κατανοήσει και αρχίζουν να αντιµετωπίζουν το νερό µε βιώσιµο τρόπο. Αυτό σηµαίνει πως έχουν 

αρχίσει να υφίστανται παροχές για αξιόπιστο και ασφαλές νερό καθώς και εγκαταστάσεις αποχέτευσης και 

υδάτινες οδοί προστατευµένες από την ρύπανση. Επιπλέον, υψίστης σηµασίας είναι η ανθεκτικότητα και 

προσαρµογή σε ακραία καιρικά φαινόµενα, όπως πληµµύρες ή ελλείψεις νερού. 

 

Πενήντα πόλεις παγκοσµίως αξιολογήθηκαν µε βάση τον ∆είκτη Υδάτων Arcadis Sustainable Cities Water. 

Η αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε πάνω στην υδατική ποιότητα, ανθεκτικότητα και αποτελεσµατικότητα. Οι 

πόλεις είναι τώρα περισσότερο από ποτέ υπεύθυνες για την προστασία των πολιτών τους από τους ρύπους, 

τις ασθένειες, τις πληµµύρες αλλά και τις επικίνδυνες βροχοπτώσεις. Ένα ακόµη ζήτηµα που καλούνται οι 

πόλεις να λύσουν είναι η αστικοποίηση, η οποία αυξάνει τις ανάγκες για πόσιµο νερό και αποχέτευση. Η 

ζήτηση ύδατος αυξάνεται συνεχώς, οι υδροφόροι ορίζοντες εξαντλούνται, η απειλή των ακραίων καιρικών 

φαινοµένων δεν παύει να υπάρχει, η έλλειψη χρηµατοδότησης για υποδοµές πλήττει τα συστήµατα και 

τέλος, η αυξανόµενη χρήση του αυτοµατισµού και της τεχνολογίας είναι ευάλωτη σε διαταραχές. 

 

 

Ο συνολικός δείκτης εξετάζει τη 

βιωσιµότητα των υδάτων σε 50 

πόλεις από 31 χώρες σε όλες τις 

ηπείρους.  

Οι πόλεις κατατάσσονται όχι µόνο 

µε τον τρόπο µε τον οποίο  

διαχειρίζονται και διατηρούν 

βιώσιµα τα ύδατα 

αλλά και µε τον φυσικό τους κίνδυνο 

και ευπάθεια σε τρεις πυλώνες 

βιωσιµότητας - ανθεκτικότητα, 

αποδοτικότητα και ποιότητα. 

 

Γράφηµα 3, Βιωσιµότητα 

υδάτων σε 50 πόλεις 

Πηγή: www.waterfm.com 
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Είναι βέβαιο πως τόσο οι φυσικές όσο και οι ανθρωπογενείς προκλήσεις απαιτούν διαφορετικές 

παρεµβάσεις από πόλη σε πόλη και δεν υπάρχει µία ενιαία στρατηγική, ώστε να επιτευχθεί η βιωσιµότητα 

του νερού. Παρόλ’ αυτά είναι απαραίτητο να αναφερθούν κάποιες στρατηγικές και βέλτιστες πρακτικές που 

µπορούν να κάνουν τις πόλεις βιώσιµες µελλοντικά.  

 

 

 

Εικόνα 16, Οι τρεις πυλώνες βιωσιµότητας των υδάτων 

Πηγή: www.waterfm.com 

 

Πολιτική και προγραµµατισµός 

 

1. Ανθεκτικότητα 

Οι µεγάλες πόλεις παγκοσµίως έχουν θέσει στην ηµερήσια διάταξη, προγραµµατισµό ευελιξίας, η οποία 

εκτός από τις δοµές και την προστασία έχει να κάνει και µε την αποκατάσταση των καταστροφών. Η 

ανθεκτικότητα επεκτείνεται στην υποδοµή της κοινωνίας, δηλαδή την κατανοµή εισοδήµατος, κοινωνική 

συνοχή και άλλων παραγόντων που συνήθως δεν ενσωµατώνονται στην διαχείριση των υδάτων. 

 

2. Αστικός σχεδιασµός 

Λόγω του ότι οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει ο σύγχρονος αστικός κόσµος ολοένα και αυξάνονται, είναι 

δύσκολο να σχεδιάσουµε το µεσοπρόθεσµο και το µακροπρόθεσµο µέλλον. Εποµένως, οι σύγχρονες 

πρακτικές σχεδιασµού θα πρέπει να είναι προσαρµοστικές, να βασίζονται στον κίνδυνο και να είναι 

αρκετά ευέλικτες, ώστε να αντιµετωπίζουν απρόσµενες καταστάσεις ή εξελίξεις. 

 

Ένα καλό παράδειγµα προσαρµοστικού σχεδιασµού είναι το Σαν Φρανσίσκο, το οποίο αντιµετώπισε την 

φυσική ευπάθεια της πόλης απέναντι στην άνοδο της στάθµης της θάλασσας διεξάγοντας µια συνολική 
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εκτίµηση δύο από τα χαµηλότερα τµήµατα της πόλης: Mission Creek και Mission Bay. Η πόλη 

χρησιµοποίησε «χάρτες πληµµυρών» για να αξιολογήσει την ευπάθεια και να εντοπίσει πιθανά αδύνατα 

σηµεία και πώς να τα αντιµετωπίσει. Χρησιµοποιώντας αυτές τις γνώσεις, αυτή η πρώην βιοµηχανική 

περιοχή των λιµενικών εγκαταστάσεων και των σιδηροδροµικών σταθµών µπορεί να αναδιαµορφωθεί για 

οικιακή και εµπορική χρήση. 

Πίνακας 2 

Sustainability index for Urban Water Management System [28] 

Sustainability Index CRITERIA VARIABLE USED 

Social 

(0.24) 

•Access to water supply 

(0.20) 

•Access to sanitation (0.15) 

•Water 

availability/capita/day 

(0.14) 

•Supply hours (0.13) 

•Service complaints (0.17) 

•Flood prone area (0.21) 

Economic 

(0.24) 

•Capital investment (0.29) 

•Cost recovery & Operation 

and maintenance cost (0.50) 

•Research and development 

investment (0.21) 

Environmental 

(0.28) 

•Water withdrawal (0.14) 

•Energy consumption (0.12) 

•Pollution load on 

environment (0.12) 

•Waste water treatment 

performance (0.12) 

•Water reuse (0.10) 

•Recycling of nutrients and 

sludge reuse (0.09) 

•Storm water-area covered 

under pipe network (0.10) 

•Rain water 

harvesting/recharging 

(0.10) 

•Salinity ingress (0.11) 

Engineering 

(0.24) 

•Metered connection (0.40) 

•Service interruption & 

•Water losses (0.60) 
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Ελαστικότητα 

 

1. Πράσινες αστικές λύσεις 

Πολλές πόλεις στρέφονται προς τα έργα πράσινης υποδοµής για να διαχειριστούν το ζήτηµα των όµβριων 

υδάτων. Η πράσινη υποδοµή µπορεί να προσφέρει πολύτιµο χώρο πράσινου και αναψυχής στους 

κατοίκους µιας πόλης, να µειώσει το φαινόµενο της αστικής θερµότητας, να ενισχύσει την βιοποικιλότητα 

και την οικολογική ανθεκτικότητα. 

 

Στο Νότιο Λος Άντζελες σχεδιάστηκε ένα «πάρκο υγροτόπων», ώστε να διατηρεί την απορροή των 

πόλεων, παρέχοντας παράλληλα σπάνια πράσινο χώρο σε µια υποεξυπηρετούµενη κοινότητα του Λος 

Άντζελες. Το έργο µετασχηµάτισε έναν εγκαταλειµµένο χώρο σε ένα πάρκο µε µονοπάτια, πεζοπόρους 

και χώρους πικνίκ. 

 

2. ∆ιαχείριση όµβριων υδάτων 

Η συγκοµιδή των βρόχινων υδάτων εφαρµόζεται όλο και περισσότερο σε µεγαλύτερες αστικές 

εγκαταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένων αθλητικών χώρων και συγκροτηµάτων αναψυχής. Σε πολλές 

πόλεις αξίζει να συλλέγουµε αυτό το νερό αντί να το αφήνουµε να στραγγίσει στο υπέδαφος ή απευθείας 

στα συστήµατα συλλογής. 

 

Ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζει η Ελλάδα στο κοµµάτι των βρόχινων υδάτων που βρίσκεται στις 

στέγες, τις αυλές και τα µπαλκόνια µας είναι πως το νερό αυτό αντί να οδηγηθεί στο σύστηµα των 

βρόχινων υδάτων κατευθύνεται µαζί µε αυτά της αποχέτευσης στο σύστηµα του βιολογικού καθαρισµού. 

Συνεπώς το καθαρό βρόχινο νερό µένει αναξιοποίητο, το οποίο συµβάλλει στην αύξηση του όγκου των 

λυµάτων στον βιολογικό καθαρισµό. 

 

Αντιθέτως, η Σιγκαπούρη δεσµεύεται επί του παρόντος για υποδοµές που έχουν σχεδιαστεί για να 

καταγράφουν κάθε σταγόνα βροχής που πέφτει. Το Λος Άντζελες συλλαµβάνει όµβριο νερό και το 

χρησιµοποιεί για να επαναφορτίσει τους υδροφόρους ορίζοντες πόσιµου νερού και η πόλη της 

Μελβούρνης διευθύνει ένα έργο για να συλλέξει όµβρια ύδατα από στέγες και να το αποθηκεύσει σε 

δεξαµενές που θα χρησιµοποιηθούν για την έκπλυση τουαλέτας και το πότισµα γκαζόν. 

 

3. Αφαλάτωση 

Η αφαλάτωση αποτελεί µία αξιόπιστη πηγή πόσιµου νερού. Η λήψη αλµυρού νερού από τον ωκεανό και 

η µετατροπή του σε γλυκό νερό είναι µία πολύ δηµοφιλής πρακτική ειδικά στις παράκτιες περιοχές. Είναι 

στην πραγµατικότητα η ταχύτερα αναπτυσσόµενη εναλλακτική πηγή ύδρευσης στον κόσµο και αποτελεί 

πολύτιµο όπλο για τις πόλεις που επιθυµούν να διαφοροποιήσουν την παροχή νερού τους και να µειώσουν 

την έλλειψη νερού. 

 

4. Επαναχρησιµοποίηση νερού 

Μία λύση στο ζήτηµα της διαθεσιµότητας νερού και ίσως την ικανοποίηση της µακροπρόθεσµης ζήτησης 

σε µία πόλη είναι η επαναχρησιµοποίηση και µεταφορά νερού µε οικονοµικά αποδοτικό και ασφαλές 

τρόπο. Όλο και συχνότερα, το νερό που πίνουµε ξεκινάει ως φυσικό νερό που χρησιµοποιήθηκε πριν. Όλο 
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και περισσότερες πόλεις χρησιµοποιούν ξανά και ξανά δικά τους λύµατα στην γεωργία, βιοµηχανία, 

αναπλήρωση ύδατος πηγής αλλά και για πόση. 

 

Η επαναχρησιµοποίηση του νερού είναι πολύ συχνή στην Καλιφόρνια. Το βοηθητικό πρόγραµµα Water 

Basin Water στο Λος Άντζελες εισήγαγε το πρόγραµµα «σχεδιασµού νερού», που παρέχει µέχρι πέντε 

διαφορετικούς τύπους νερού για διάφορες εµπορικές, βιοµηχανικές και αρδευτικές χρήσεις. Αυτό 

περιλαµβάνει επίσης την έγχυση υπόγειων υδάτων για να δηµιουργήσει ένα φραγµό στο να εισβάλει 

αλµυρό νερό στην παροχή υπόγειων υδάτων. Η ιδέα πίσω από αυτό είναι να αντιµετωπίζονται µόνο 

ορισµένες ποσότητες που απαιτούνται για τη διατήρηση της ζήτησης ανά πάσα στιγµή. 

 

 

Αποδοτικότητα 

 

1. Βελτιστοποίηση χρήσης αστικών υδάτων 

Η βελτιστοποίηση των υδάτινων πόρων ξεκινά µε καλή γνώση των περουσιακών στοιχείων, των 

επιδόσεων του συστήµατος και των επιπέδων χρήσης – τωρινών και προβλεπόµενων. Ο συνδυασµός 

αυτής της γνώσης µε την γνώση των κινδύνων και των τρωτών σηµείων του συστήµατος οδηγεί σε 

σχέδια, σύµφωνα µε τα οποία οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας µπορούν να δράσουν πιο αποτελεσµατικά. 

Στην Ελλάδα τα νοικοκυριά που είναι συνδεδεµένα σε δίκτυα ύδρευσης κατέχουν το 90% και η 

κατανάλωση τους σε νερό έχει αυξηθεί κατά 45% από το 1980. Η αύξηση οφείλεται στην εντατική 

οικοδόµηση, τη χρήση πιο «υδροβόρων» συσκευών (πλυντήρια, κ.ά.) και σύγχρονων ανέσεων π.χ. 

υδροµασάζ, πισίνες, κ.λπ. Σύµφωνα µε πρόσφατη έκθεση της UNESCO όσο αυξάνεται το βιοτικό επίπεδο 

σε µία χώρα αυξάνεται και η οικιακή χρήση του νερού: οι κάτοικοι των χωρών µε ανεπτυγµένες 

οικονοµίες καταναλώνουν καθηµερινά κατά µέσο όρο έως και 10 φορές περισσότερο από τους κατοίκους 

των χωρών µε αναπτυσσόµενες οικονοµίες. Παρόλο που ο καθένας µας χρειάζεται καθηµερινά 50 

περίπου λίτρα νερού για να καλύψει τις ανάγκες του µπορεί να χρησιµοποιήσει µέχρι και 300 λίτρα! Τo 

40% του νερού που καταναλώνουµε σε ένα µέσο νοικοκυριό ξοδεύεται στο καζανάκι της τουαλέτας. Ένα 

ποτήρι νερό είναι αρκετό για να βουρτσίσουµε τα δόντια µας, αφήνοντας όµως τη βρύση ανοιχτή, το νερό 

που καταναλώνουµε µπορεί να φτάσει τα 5 λίτρα! 

Στο παρακάτω scatter plot παρουσιάζονται 38 χώρες, οι κάτοικοι των οποίων έχουν άµεση σχέση µε την 

επεξεργασία λυµάτων. Βλέπουµε πως την πρωτιά κατέχει η Ολλανδία, έπειτα ακολουθούν οι Γαλλία, 

Αυστρία, Λουξεµβούργο. Προς το τέλος συναντούµε την Κόστα Ρίκα και την Κολοµβία, ενώ µε σταθερά 

βήµατα ανεβαίνει η Τουρκία µε το Μεξικό. 
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Γράφηµα 4, ∆ιαχείριση υδατικών λυµάτων σε χώρες 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ∆ιαχείριση αστικής περιουσίας 

Εκτός από την αλόγιστη οικιακή κατανάλωση του νερού, εξίσου σοβαρό πρόβληµα είναι το νερό που 

χάνεται από τις διαρροές των δικτύων ύδρευσης. Οι διαρροές αυξάνονται όσο τα συστήµατα ύδρευσης 

παλιώνουν και οι σωλήνες φθείρονται. Η συντήρηση των δικτύων και ο εκσυγχρονισµός των 

εγκαταστάσεων είναι απαραίτητα ώστε να περιορισθούν οι διαρροές, αλλά και ο κίνδυνος µόλυνσης ή/και 

ρύπανσης του νερού. Η αναβαλλόµενη συντήρηση και οι δαπάνες έχουν οδηγήσει σε σηµαντικό κενό 

χρηµατοδότησης.  

 

Ποιότητα νερού 

 

Η ποιότητα νερού βρίσκεται εκεί όπου η αστική βιωσιµότητα είναι υψηλότερη, αφού το πόσιµο νερό 

διαδραµατίζει µεγάλο ρόλο στην ποιότητα ζωής. Αυτό ιστορικά φαίνεται από το γεγονός ότι οι πόλεις του 

αναπτυγµένου κόσµου έχουν βελτιώσει σηµαντικά τις οικονοµίες και την ευηµερία τους, εφόσον έχουν 

αντιµετωπίσει επαρκώς την ποιότητα νερού και την αποχέτευση. Αντιθέτως, οι πόλεις του 

αναπτυσσόµενου κόσµου πρέπει να βελτιώσουν την ποιότητα των υδάτων τους, ώστε να καταστούν 

βιώσιµα αστικά κέντρα. [27] 
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Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει ποσοστά σύνδεσης επεξεργασίας 

λυµάτων, δηλ. το ποσοστό του πληθυσµού που συνδέεται µε µονάδα 

επεξεργασίας λυµάτων. "Συνδεδεµένο" σηµαίνει πραγµατικά 

συνδεδεµένο µε µονάδα επεξεργασίας λυµάτων µέσω δηµόσιου 

δικτύου αποχέτευσης. ∆εν λαµβάνει υπόψη τις ανεξάρτητες ιδιωτικές 

εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται όταν τα δηµόσια συστήµατα δεν 

είναι οικονοµικά. Αυτός ο δείκτης µετράται σε ποσοστό. 
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Εικόνα 17, Ανακύκλωση υδάτων στις πόλεις 

Πηγή:www.blue21.nl 

 

 

 

4.1 ∆ιαχείριση Υδάτινων Πόρων Στις Παραποτάµιες Και Παραλίµνιες Περιοχές 

 

Σχεδόν όλες οι χώρες του κόσµου κτίστηκαν µαζί ή κατά µήκος των ακτών ενός ωκεανού, θάλασσας, 

λίµνης ή ποταµού. Η σχέση µεταξύ αστικού σχεδιασµού και νερού έχει καταφέρει να δηµιουργήσει την 

ανάπτυξη µητροπολιτικών περιοχών, πόλεων, αγροτικών περιοχών και χωριών. Με την πάροδο του χρόνου, 

οι εγκαταστάσεις των ανθρώπων κοντά σε λίµνες και ποτάµια έχουν οδηγήσει στις πόλεις που βλέπουµε και 

γνωρίζουµε σήµερα και αυτό διευκολύνει την ζωή των ανθρώπων ως προς την παροχή, τις µεταφορές, την 

βιοµηχανία, την προµήθεια πόσιµου νερού και την διαχείριση αποβλήτων. Στην εργασία αυτή θα 

αναφερθούµε στις πόλεις που βρίσκονται στην Ευρώπη, διότι αποτελούν ίσως το πιο τρανό παράδειγµα για 

το ζήτηµα αυτό. 

 

Στην Ευρώπη σχεδόν όλες οι πρωτεύουσες έχουν έναν ποταµό ή µία λίµνη. Τα µεγαλύτερα ποτάµια της 

Ευρώπης, όπως ο ∆ούναβης και ο Ρήνος φιλοξενούν έναν αριθµό πόλεων στα κυριότερα κανάλια τους, 

στους παραπόταµους τους, τις ευρύτερες λεκάνες απορροής και τις εκβολές τους. Μερικοί από τους 

δηµοφιλέστερους τουριστικούς προορισµούς στην Ευρώπη είναι κτισµένοι και καθορισµένοι από ποταµούς, 

όπως ο Σηκουάνα στο Παρίσι, ο Τίβερης στην Ρώµη, ο ∆ούναβης σε Μπρατισλάβα, Βιέννη, Βουδαπέστη, ο 

Μολδάβας στην Πράγα και ο Τάµεσης στο Λονδίνο. Όσον αφορά τις λίµνες δεν είναι τόσο συνήθεις όσο τα 

ποτάµια στις µεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Ωστόσο υπάρχουν πόλεις που έχουν εν µέρει αναπτυχθεί στις 

όχθες λιµνών ή ακτές και εκβολές ποταµών, όπως η λίµνη Ουλέµιστ στο Ταλίν, η Schlachtensee στο 

Βερολίνο, η Μέλαρεν στην Στοκχόλµη. 
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Εικόνα 18, Ποταµός Τίβερης 

Πηγή: www.flickr.com 

 

 

 

 

Εικόνα 19, Ποταµός Μολδάβας 

Πηγή: www.pixabay.com 

 

 

 

Εικόνα 20, Λίµνη Μαλάρεν 

Πηγή: www. pixabay.com 
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Στις βιοµηχανικές και αναπτυσσόµενες χώρες το 19
ο
 και τον 20ό αιώνα, διοχετεύθηκαν τα περισσότερα 

αστικά ποτάµια σε κανάλια, θαµµένα ή µε άλλο τρόπο περιορισµένα. Η αστικοποίηση έχει επίσης 

αξιοσηµείωτη επίδραση στην οικολογία των καναλιών, η οποία καθίσταται εµφανής µε την µείωση του 

βιοτικού πλούτου και την αυξηµένη ρύπανση. ∆εδοµένου ότι τα αστικά κέντρα έχουν επεκταθεί σε µέγεθος 

και αριθµό έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα γλυκά ύδατα, δηλαδή τα συστήµατα ποταµών και λιµνών. Οι 

τρόποι µε τους οποίους η αστικοποίηση επηρεάζει τα αστικά ποτάµια και λίµνες είναι οι εξής: 

 

� Ποσότητα νερού: Μειωµένη ροή και µείωση των επιπέδων υπογείων υδάτων, η αυξηµένη 

συχνότητα πληµµυρών και η µειωµένη διείσδυση επηρεάζουν την ποσοτική κατάσταση των 

ποταµών και των λιµνών στις πόλεις. 

� Ποιότητα νερού: Απορρίψεις λυµάτων και αυξηµένη απορροή από αδιαπέραστες επιφάνειες, όπως 

δρόµους, στέγες και κήπους και µόλυνση από οικιακές και βιοµηχανικές υπερχειλίσεις οµβρίων 

υδάτων, υποβαθµίζουν την ποιότητα του νερού. 

� Φυσική δοµή: Τεχνητοί τοίχοι αντικαθιστούν τις φυσικές όχθες ποταµών, εµπόδια διαταράσσουν τη 

συνδεσιµότητα ή, σε πολλές περιπτώσεις, ο ποταµός είναι κρυµµένος κάτω από το έδαφος. 

� Γεωµορφολογικές επιπτώσεις: Τα αστικά ποτάµια δεν έχουν χώρο για να διαβρώσουν τις όχθες τους 

και να εκβάλλουν ιζήµατα ή να συνδεθούν µε την πεδιάδα στην οποία απλώνεται η πληµµύρα τους, 

ώστε να αλλοιωθεί η µορφολογία τους. Γέφυρες, σωλήνες και άλλες υποδοµές µεταβάλλουν το 

πλάτος και το βάθος των ποταµών και οι ρότες τους αλλάζουν είτε πηγαίνοντας ευθεία είτε µε 

παράκαµψη. 

 

Ο αστικός σχεδιασµός µαζί µε τις υδάτινες υποδοµές οδηγούν στην εξέλιξη της πόλης και των γύρω 

περιοχών. Ενώ η σχέση αυτή έχει οδηγήσει στην επιδείνωση και παραµέληση των αστικών υδάτινων 

σωµάτων στο παρελθόν, πρόσφατα παραδείγµατα από την Ευρώπη δείχνουν ότι η υιοθέτηση νέων απόψεων 

για τον αστικό σχεδιασµό µπορεί να αλλάξει δυναµική. Αυτή η αλλαγή προοπτικής είτε έχει προκύψει είτε 

έχει ενσωµατωθεί στο στρατηγικό όραµα µιας πόλης. Αυτό µπορεί να επιτρέψει στους τοπικούς 

αξιωµατούχους και πολεοδόµους να συνεργάζονται σε διάφορους τοµείς και να εξετάσουν πιο φιλόδοξα 

µέτρα. Επιπλέον, οράµατα που αφορούν τις πόλεις µπορούν να βελτιστοποιήσουν τις ενέργειες που 

σχετίζονται µε βραχυπρόθεσµους στόχους διατηρώντας παράλληλα την προσήλωση στους µεσο- και 

µακροπρόθεσµους στόχους. 

 

Πολλές ευρωπαϊκές πόλεις έχουν αναπτύξει τέτοια οράµατα και στρατηγικές που αποβλέπουν στην 

προώθηση µιας πιο ολοκληρωµένης διαχείρισης των υδάτινων σωµάτων τους, ιδίως των ποταµών και των 

λιµνών. Τέτοιες πρακτικές παρέχουν µία ευρεία γκάµα ενεργειών για την αποκατάσταση έργων και την 

δηµιουργία σηµαντικών δεσµών µεταξύ των δραστηριοτήτων και των στρατηγικών που ακολουθούνται από 

τις τοπικές και δηµοτικές αρχές για την ανάπτυξη ανοιχτών χώρων, οι οποίοι µπορούν να οδηγήσουν στην 

δηµιουργία πράσινων δικτύων και υποδοµών για την  µορφολογική αποκατάσταση, την άγρια φύση και 

τους ανθρώπους. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν ευκαιρίες να δοθεί προτεραιότητα στους ποταµούς που βρίσκονται στις 

αστικές περιοχές. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι το “Σχέδιο δράσης ποταµών του Λονδίνου”. Το LRAP 

δηµοσιεύθηκε το 2009 µε κύριο στόχο την δηµιουργία ενός φόρουµ για τον προσδιορισµό των περιοχών του 

ποταµού που µπορούν να αναγεννηθούν βελτιώνοντας τα κανάλια του ποταµού ή τους οικοτόπους του, 

αφαιρώντας ή τροποποιώντας τις δοµές άµυνας από τις πληµµύρες  και αποκαθιστώντας τους “χαµένους” 

ποταµούς που είναι σήµερα “θαµµένοι” κάτω από την επιφάνεια. Το 2011 δηµοσιεύθηκε η ευρύτερη 

στρατηγική της πόλης σχετικά µε την εξασφάλιση του µέλλοντος του νερού στο Λονδίνο. Ήταν η πρώτη 



 

στρατηγική για το νερό στο Λονδίνο 

στρατηγική προωθεί την αύξηση και 

για να εξισορροπηθεί η προσφορά

αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα προσβασιµότητας

δήµαρχος του Λονδίνου θα βοηθήσει

δραστηριότητές τους αναφορικά µε 

αποκαταστάσεις του ποταµού Quaggy 

έκθεση, αποτελούν µέρος αυτού του Σχεδίου

 

Εκτός από την ανάπτυξη σχεδίων δράσης

ευρωπαϊκές πόλεις έχουν αναπτύξει

συνεπάγεται την διαχείριση των υδάτων

πράσινων πόρων µίας πόλης. Οι µπλε

αστικών κέντρων και στόχος τους είναι

στην εύρυθµη λειτουργία τους µέσω του

 

Βήµατα έχουν γίνει και προς τα λεγόµενα

του είναι η σύνδεση των φυσικών οικοτόπων

µήκος οικολογικών διαδρόµων που συνδέονται

µπλε δίκτυα, που αποτελούνται από ποτάµια

τα πράσινα δίκτυα. Παράδειγµα αποτελεί

ενός µπλε – πράσινου δικτύου.  

 

Για να διασφαλιστεί µια οµοιόµορφη

οικολογικός διάδροµος µεταξύ αυτών

καθοδηγήσει τη σταδιακή ανάπτυξη 

δίκτυο συνδέει τις πράσινες περιοχές

στη βελτίωση των οικολογικών συνθηκών

Environnement - IBGE/Leefmilieu Brussel BIM, 2006). 

διατυπώθηκε το 1995 και ενσωµατώθηκε

∆ηµιουργήθηκαν νέοι χώροι πρασίνου

φυσικής βλάστησης, η αποκατάσταση

εδάφους. Ταυτοχρόνως, έχουν καταβληθεί

επανέναρξη των ποταµών που προηγουµένως

 ώστε να παρέχει µία πλήρη εικόνα των αναγκών

 αποτελεσµατικότητα των υδάτινων πόρων και

προσφορά και η ζήτηση νερού, να διασφαλιστεί

προσβασιµότητας στο νερό. Καθορίζει επίσης 

βοηθήσει τις κοινότητες που κινδυνεύουν από τις πληµµύρες

 την αντιµετώπιση αυτών (Αρχή του Μεγάλου

 Quaggy και του ποταµού Mayesbrook, που εξετάστηκαν

Σχεδίου δράσης. 

δράσης για την αποκατάσταση αστικών υδατικών

αναπτύξει ένα περισσότερο υδατοκεντρικό µπλε –

υδάτων σε αστικό πράσινο χώρο, δηλαδή την αλληλεπίδραση

µπλε – πράσινες πόλεις ίσως να είναι το κλειδί

είναι η αναδηµιουργία του κύκλου του νερού 

του συνδυασµού των µπλε και πράσινων υποδοµών

λεγόµενα µπλε – πράσινα δίκτυα. Όσον αφορά το

κοτόπων µεταξύ τους επιτρέποντας σε ζώα και

συνδέονται µε τις γύρω περιοχές των πόλεων

ποτάµια, ρέµατα και άλλα υδάτινα σώµατα σε

αποτελεί η πόλη των Βρυξελλών, όπου ενισχύει οικολογικό

 

Εικόνα 21, Λογότυπο 

Πηγή: www.brusselsbywater.be 

οµοιόµορφη κατανοµή περιοχών πράσινου χαρακτήρα

αυτών των περιοχών, καταρτίστηκε σχέδιο περιφερειακής

 του µπλε – πράσινου δικτύου γύρω από τις

ιοχές ως δαχτυλίδι γύρω από το αστικό κέντρο και

συνθηκών των ποταµών και όλων των συναφών

IBGE/Leefmilieu Brussel BIM, 2006). Το πρόγραµµα του µπλε

ενσωµατώθηκε στο “Σχέδιο ανάπτυξης της 

πρασίνου µε νέους στόχους για την αστική περιοχή

αποκατάσταση των λιµνών, και η βελτίωση της ποιότ

καταβληθεί προσπάθειες για την επανασύνδεση των

προηγουµένως ήταν καλυµµένοι. 
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αναγκών της πόλης για νερό. Η 

και τη µείωση της σπατάλης 

διασφαλιστεί το περιβάλλον και να 

 τον τρόπο µε τον οποίο ο 

πληµµύρες να αυξήσουν τις 

Μεγάλου Λονδίνου, 2011). Οι 

εξετάστηκαν για την παρούσα 

υδατικών συστηµάτων, διάφορες 

– πράσινο µοντέλο. Αυτό 

αλληλεπίδραση των µπλε και 

κλειδί στην βιωσιµότητα των 

συµβάλλοντας παράλληλα 

υποδοµών τους. 

το πράσινο δίκτυο, στόχος 

και φυτά να κινούνται κατά 

πόλεων. Από την άλλη, τα αστικά 

σε µία πόλη, ολοκληρώνουν 

οικολογικό διάδροµο µέσω 

χαρακτήρα και να ενισχυθεί ο 

περιφερειακής ανάπτυξης για να 

τις Βρυξέλλες. Το πράσινο 

και το µπλε δίκτυο στοχεύει 

συναφών υγροτόπων (Bruxelles 

µπλε – πράσινου δικτύου 

περιφέρειας Βρυξελλών”. 

περιοχή, όπως η διατήρηση της 

ποιότητας του νερού και του 

των χώρων πρασίνου µε την 
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Πίνακας 3 

Μπλε και πράσινα στοιχεία και χαρακτηριστικά στην αστική περιοχή 

 

Αστικό µπλε Αστικό πράσινο 

Επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση 

λυµάτων 

Πράσινες στέγες 

Συγκοµιδή και ανακύκλωση οµβρίων υδάτων Πράσινα πάρκα, δρόµοι, πλατείες, χώροι 

στάθµευσης κλπ. 

∆ιαχείριση οµβρίων υδάτων ως νέο πόρο Αστική γεωργία 

 

 

Παροχή νερού 

 

Η δηµόσια ύδρευση αντιπροσωπεύει το 32% της συνολικής χρήσης των υδάτινων πόρων στην Ευρώπη. 

Αυτό σηµαίνει πως το ένα τρίτο περίπου του συνολικού γλυκού νερού που αντλείται στην Ευρώπη 

κατευθύνεται προς νοικοκυριά, µικρές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, γραφεία, νοσοκοµεία, σχολεία και 

βιοµηχανίες. Μερικές από τις κύριες προκλήσεις που αντιµετωπίζει η αστική παροχή νερού είναι η ξηρασία, 

η έλλειψη νερού, οι εποχιακές ή γεωγραφικές αναντιστοιχίες µεταξύ της ζήτησης ύδατος και της χαµηλής 

αποδοτικότητας των δικτύων διανοµής νερού (συµπεριλαµβανοµένης και της διαρροής). Σε ορισµένες 

ευρωπαϊκές χώρες, αυτές οι προκλήσεις έχουν οδηγήσει σε υπερεκµετάλλευση και ρύπανση των υπόγειων 

υδάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την εφαρµογή µέτρων που κυµαίνονται από τα πιο µαλακά, όπως 

εκστρατείες ευαισθητοποίησης, µέχρι τα πιο δραστικά, όπως οι περιορισµοί αφαίρεσης και η µεταφορά 

νερού µεταξύ διαφορετικών λεκανών απορροής.  

 

Προκειµένου να εξασφαλίσουν µία αξιόπιστη και ασφαλή παροχή νερού, οι πόλεις αναπτύσσουν κεντρικά 

συστήµατα για την µεταφορά και την διανοµή του. Η αστική χρήση του νερού, συµπεριλαµβανοµένων και 

των απαραίτητων υδραυλικών παρεµβάσεων, εξασφαλίζουν µία τακτική τροφοδοσία µεταβάλλοντας τα 

φυσικά οικοσυστήµατα εντός και κοντά των πόλεων και βρίσκονται σε ανταγωνισµό µε άλλες χρήσεις του 

νερού (π.χ. άρδευση, αναψυχή). Με την σειρά τους αυτές οι χρήσεις επηρεάζουν την διαθεσιµότητα του 

πόρου για αστική χρήση µε αντίκτυπο την ποιότητά του. 

 

Με αυξανόµενο πληθυσµό και άρα αυξανόµενη ζήτηση για νερό, οι µεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης 

βασίζονται στις γύρω περιοχές για την παροχή πόσιµου νερού, κυρίως από υπόγεια ύδατα αλλά µερικές 

φορές και από επιφανειακούς υδάτινους πόρους. Για παράδειγµα, η Αθήνα, η Κωνσταντινούπολη και το 

Παρίσι έχουν αναπτύξει εκτεταµένα δίκτυα µεταφοράς νερού, συχνά σε αποστάσεις που κυµαίνονται από 

100 χλµ. έως 200 χλµ. από τα πυκνοκατοικηµένα αστικά κέντρα. Ακόµη και στην Γερµανία, που θεωρείται 

µία χώρα πλούσια σε υδάτινους πόρους, το νερό µεταφέρεται σε µεγάλες αποστάσεις για την προµήθεια των 

αστικών κέντρων. Αυτό εφαρµόζεται κυρίως στην πόλη της Στουτγκάρδης, η οποία λαµβάνει το πόσιµο 

νερό της από την λίµνη Constance που βρίσκεται 160 χλµ. από το κέντρο. Άλλο παράδειγµα πόλης της 

οποίας το πόσιµο νερό εξαρτάται από λίµνη είναι το Ταλίν, που προµηθεύεται νερό από την λίµνη Ουλέµιστ 

και έχει εφαρµόσει διάφορα µέτρα για την προστασία και την ποιότητα της βελτίωσης του νερού της λίµνης. 
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Θα ήταν χρήσιµο να αναφέρουµε την περιπτωσιολογική µελέτη που αφορά στην προµήθεια πόσιµου νερού 

της Αθήνας. Είναι γνωστό πως οι περισσότεροι υδάτινοι πόροι στην περιοχή των Αθηνών δεν είναι 

κατάλληλοι για πόση, οι επιφανειακές πηγές είναι θαµµένες κάτω από το τσιµέντο και οι υπόγειοι 

υδροφόροι ορίζοντες είναι µολυσµένοι. Για να εξασφαλίσει την παροχή ύδατος, η Αθήνα έχει καταφύγει σε 

µια σειρά επιφανειακών υδραυλικών έργων και µεταφορών. Πηγή για την πόλη αποτελεί η τεχνητή 

δεξαµενή στον ποταµό Μόρνο, η οποία κτίστηκε το 1980 και συνδέεται µε την δεξαµενή του ποταµού 

Εύνηνου από το 2002. Το παλαιότερο παρακλάδι του υδροσυστήµατος αποτελείται από έναν σταθµό 

άντλησης στην λίµνη Υλίκη, που εγκαταστάθηκε το 1958, καθώς και από αρκετές γεωτρήσεις κατά µήκος 

του υδραγωγείου µεταφοράς. Η πρώτη τεχνητή δεξαµενή κτίστηκε στην λίµνη του Μαραθώνα το 1928 και 

τώρα χρησιµοποιείται για την αποθήκευση και ρύθµιση του δικτύου. Τα ποτάµια και οι λίµνες από τις 

οποίες προµηθεύεται το νερό της η Αθήνα βρίσκονται σε αρκετά µεγάλες αποστάσεις από την πόλη. Η 

δεξαµενή του Μαραθώνα βρίσκεται περίπου 42 χιλιόµετρα µακριά από το κέντρο της Αθήνας, ενώ η 

δεξαµενή του Μόρνου βρίσκεται 150 χιλιόµετρα βορειοδυτικά της πόλης. [29] 

 

 

Εικόνα 22, Φράγµα Μαραθώνα 

Πηγή: www.irafina.gr 

 

H Αττική έχει κατανάλωση το καλοκαίρι από 2.000.000 κυβικά µέτρα έως 2.500.000 κυβικά µέτρα ανά 

ηµέρα και το υπόλοιπο διάστηµα 1.500.000 κυβικά µέτρα έως 2.000.000 κυβικά µέτρα ανά ηµέρα. Ενώ 

αυτή τη στιγµή τα αποθέµατα είναι: 

• Εύηνος 80.836.000 κυβικά µέτρα 

• Μαραθώνας 27.225.000 κυβικά µέτρα 

• Μόρνος 511.811.000 κυβικά µέτρα 

• Υλίκη 359.277.000 κυβικά µέτρα 

• ΣΥΝΟΛΟ 979.149.000 κυβικά µέτρα 
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Γράφηµα 5, Τα αποθέµατα των ταµιευτήρων ανά µήνα 

Τα στοιχεία και το γράφηµα έχουν αντληθεί από την ιστοσελίδα www.northmeteo.gr,2017[30] 

 

Ποιότητα νερού 

Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, η ποιότητα των ποταµών και των λιµνών ήταν ικανοποιητική στις 

περισσότερες περιοχές της Ευρώπης. Σταδιακή φθορά, όµως, σηµειώθηκε από το 1900 λόγω της 

βιοµηχανικής επανάστασης και την µεγάλη συγκέντρωση πληθυσµών στις πόλεις. Μεγάλοι όγκοι λυµάτων 

από την αποχέτευση και την βιοµηχανία απορρίφθηκαν στις λίµνες και τα ποτάµια, ενώ ταυτόχρονα δεν 

ήταν επαρκείς και οι διαδικασίες καθαρισµού τους, ώστε να προληφθεί ή αντιµετωπιστεί η µόλυνση. Στις 

επόµενες δεκαετίες, τα απόβλητα στους υδάτινους αυτούς πόρους διογκώθηκαν εξαιτίας της αύξησης του 

ποσοστού των κατοίκων που ζούσαν σε οικίες συνδεδεµένες µε αποχετευτικά δίκτυα, αλλά και από την 

κατασκευή βιοµηχανικών εγκαταστάσεων από τις οποίες έλειπαν οι µονάδες επεξεργασίας λυµάτων. 

 

Μέχρι το 1970 πολλά ευρωπαϊκά ποτάµια είχαν ανακηρυχθεί βιολογικά νεκρά, όπως ο Τάµεσης στο 

Λονδίνο, ως αποτέλεσµα απόρριψης µη επεξεργασµένων λυµάτων, βιοµηχανικών χηµικών και χαµηλών 

επιπέδων οξυγόνου. Συν τοις άλλοις, η ανεξέλεγκτη ρύπανση των υδάτων επηρέασε σοβαρά την ποιότητα 

των αστικών ποταµών, όπως τον Τίβερη στην Ρώµη. 

 

Ύστερα από περιόδους έντονων βροχών, η υποβάθµιση της ποιότητας του νερού σε αστικά ποτάµια και 

λίµνες µπορεί να αυξηθεί σηµαντικά λόγω υπερχείλισης από το δίκτυο αποχέτευσης. Σε πολλές Ευρωπαϊκές 

πόλεις, τα συστήµατα αποχέτευσης έχουν σχεδιαστεί για να λαµβάνουν τόσο τα  λυµάτων αποχετεύσεων 

όσο και τα επιφανειακά ύδατα που ακολουθούν µετά από βροχόπτωση. Αυτές οι λεγόµενες συνδυασµένες 

αποχετεύσεις υπερχείλισης υπάρχουν για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση των υπονόµων και µονάδων 

επεξεργασίας λυµάτων. Μετά από έντονη βροχή,  το µείγµα επιφανειακών και αποχετευτικών αποβλήτων 

µπορεί να απορριφθεί στο υδατικό περιβάλλον µέσω των αποχετεύσεων αυτών και αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα την εισαγωγή βακτηρίων και ιών που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. Για το λόγο αυτό, 

υπάρχουν συχνές δηµόσιες προειδοποιήσεις για την αποφυγή κολύµβησης σε αστικά ποτάµια, λίµνες και 

παράκτια ύδατα µετά από έντονη βροχή. Υπάρχει ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες της κοινωνίας, να 

αποτραπούν οι πληµµύρες και να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην 
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δηµόσια υγεία. 

Ένα άλλο πρόβληµα που προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους των πόλεων είναι η χηµική ρύπανση των 

ιζηµάτων στους ποταµούς και τις λίµνες. Για παράδειγµα, η συνεχής ανάγκη για εκσκαφή ιζηµάτων στον 

ποταµό Έλβα και στο λιµάνι του Αµβούργου επιτρέπουν την εσωτερική ναυσιπλοΐα. Αυτό το γεγονός όµως, 

οδηγεί σε υδρολογικές αλλαγές, λόγω της απόρριψης µολυσµένων ιζηµάτων και αποτελεί ένα ζήτηµα που 

πρέπει να αντιµετωπίσουν οι αρχές της πόλης. Ένα άλλο παράδειγµα είναι η ρύπανση από ιζήµατα στην 

λίµνη Rummelsburg, µία όχθη του ποταµού Spree, σε µια πυκνοκατοικηµένη περιοχή του Βερολίνου. Το 

υψηλό επίπεδο µόλυνσης των ιζηµάτων της λίµνης µε χηµικά που προέρχονται από βιοµηχανική 

δραστηριότητα στις όχθες του ποταµού στην περιοχή από τις αρχές του 20ού αιώνα θεωρείται υπεύθυνη για 

την έλλειψη βιοποικιλότητας της λίµνης. Σήµερα, η περιοχή γύρω από τη λίµνη αναπτύσσεται σταδιακά ως 

κατοικηµένη περιοχή και είναι δηµοφιλής στους ντόπιους για αναψυχή. Παρ' όλ' αυτά κάποια µέτρα 

αποκατάστασης που έχουν εφαρµοστεί από τις αρχές της πόλης, όπως η µερική αφαίρεση ιλύος, δεν έχουν 

οδηγήσει σε σηµαντική βελτίωση της οικολογικής κατάστασης µέχρι τώρα. Η πόλη της Στοκχόλµης 

λαµβάνει επίσης µέτρα για την αντιµετώπιση ρύπανσης από ιζήµατα στις λίµνες της, π.χ. της λίµνης 

Trekanten, που είναι ένα δηµοφιλές σηµείο αναψυχής κοντά στο κέντρο. 

 

∆ιαρθρωτικές αλλαγές 

Η ταχεία αστικοποίηση και η βιοµηχανική ανάπτυξη, µε την ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης για νερό και 

την αύξηση της ρύπανσης αυτού, έχουν οδηγήσει σε τροποποιήσεις στη µορφολογία και την υδρολογία των 

αστικών ποταµών, όπως η «καναλοποίηση» και το «ίσιωµα» των ποταµών, που στόχο έχουν την 

αντιµετώπιση από τις πληµµύρες και την δηµιουργία βιοτόπων. Σε πολλές πόλεις, υπάρχουν ποτάµια και 

ρέµατα που καλύπτονται από τσιµέντο και επανατοποθετούνται σε υπονόµους και αποχετεύσεις, εφόσον οι 

αστικές περιοχές έχουν αυξηθεί. Σε µερικές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, πολλά τεχνητά κανάλια έχουν 

προστεθεί στα δίκτυα ποταµών, για παράδειγµα στο Βερολίνο, του οποίου το τοπίο διαµορφώνεται από 

πολλά σηµαντικά κανάλια, όπως το κανάλι Teltow, το κανάλι Landwehr, το Berlin-Spandau κ.α. 

 

 

 

Εικόνα 23, Κανάλι Teltow 

Πηγή: www.structurae.net 
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Οι φυσικές τροποποιήσεις καταλήγουν σε αστικούς ποταµούς που πάσχουν από την έλλειψη πολλών 

λειτουργιών, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 4 

Ελλείψεις λειτουργιών 

Λειτουργίες των αστικών ποταµών Επιπτώσεις των φυσικών τροποποιήσεων 

Οικολογικές λειτουργίες Έλλειψη λειτουργίας οικοτόπου και βιοτόπων 

 Έλλειψη διαπερατότητας / διαπερατότητας 

 Έλλειψη περιοχών συγκράτησης 

 Ρύπανση και µόλυνση 

Κοινωνικές λειτουργίες Έλλειψη προσβασιµότητας σε ποταµούς και 

ρεύµατα 

 Έλλειψη ελκυστικών ανοιχτών χώρων δίπλα στο 

νερό 

 Ανεπαρκής αντίληψη των ποταµών από το κοινό 

Χωρικές λειτουργίες ∆ιαχωρισµός αστικών χώρων και ποταµών λόγω 

της τεχνικής υποδοµής 

 Παραµεληµένες περιοχές κατά µήκος ποταµών 

 Η θολότητα των φυσικών ορίων των αστικών 

τοπίων (µονότονα τοπία) 

Πηγή: Based on Bender et al. (2012) and further modified.  

 

Όσον αφορά τις λίµνες εντός των πόλεων, αυτές έχουν επίσης υποβληθεί σε φυσική τροποποίηση, καθώς οι 

ακτές τους έχουν καλυφθεί από τσιµέντο και η υδρολογία τους έχει τροποποιηθεί ώστε να εξυπηρετεί 

ανθρώπινες χρήσεις (π.χ. αναψυχή). 

Από την δεκαετία του 1980 σε περιοχές της ∆υτικής και Βόρειας Ευρώπης έχουν υλοποιηθεί πολλά έργα 

στους ποταµούς για την αποκατάσταση των αστικών περιοχών. Στον πυρήνα των έργων αυτών βρίσκονται 

οι οικολογικές πτυχές του ποταµού, η συντήρησή του και η δηµιουργία ελκυστικών φυσικών τοπίων. Πολλά 

οφέλη έχουν προκύψει από την αστική αποκατάσταση των ποταµών: 

•Αναψυχή για τους κατοίκους, όµορφα φυσικά τοπία και ενίσχυση της αισθητικής της πόλης. 

•Έλεγχος και προστασία από τις πληµµύρες. 

•Προσαρµογή στην αλλαγή του κλίµατος, π.χ. διατήρηση περιοχών που δηµιουργούν χώρο για τον 

ποταµό και µέτρα για την αντιµετώπιση επιπτώσεων όπως η αστική ζέστη, τα νησιά ή τα νερά της 

βροχής. 

•Βελτίωση της οικολογίας του γλυκού νερού και διασύνδεση των οικοτόπων, δηµιουργία περιοχών για 

απειλούµενα είδη, ενίσχυση της βιοποικιλότητας. 



 
69

Σε πυκνοκατοικηµένες και εκβιοµηχανισµένες περιοχές, η αποκατάσταση των αστικών ποταµών συµβάλλει 

στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και της αύξηση της ποιότητας ζωής. Οι ποταµοί αστικών 

περιοχών είναι συχνά οι µόνες λειτουργικές ή δυνητικές δεξαµενές βιοποικιλότητας και αποτελούν τους 

ανοιχτούς χώρους στις πόλεις. Ως εκ τούτου, η ενεργή προστασία και αποκατάσταση αυτών των περιοχών 

αποτελεί θεµελιώδη πρακτική για τη διαµόρφωση της χωρικής τάξης των πόλεων και για την αειφορία 

(Bender et al., 2012). 

Οι πληµµύρες στις αστικές περιοχές έχουν δύο κύριες αιτίες: αποτυχία του αστικού δικτύου αποχέτευσης να 

αποµακρυνθεί το βρόχινο νερό αρκετά γρήγορα, προκαλώντας συσσώρευση και πληµµύρες από 

παρακείµενο ποτάµι ως αποτέλεσµα βροχοπτώσεων στη λεκάνη απορροής. Η πρώτη αιτία µπορεί να 

σχετίζεται µε ανεπαρκή χωρητικότητα του συστήµατος από τον σχεδιασµό ή την λειτουργία του. Η δεύτερη 

αιτία µπορεί να επιδεινωθεί από την ανάπτυξη των αστικών κέντρων και άρα την εκτεταµένη αλλαγή στην 

χρήση γης στις περιοχές γύρω από τα αστικά κέντρα και τις αγροτικές. Αυτό οφείλεται σε βρόχινο νερό που 

προηγουµένως απορροφήθηκε από την βλάστηση και διέρρευσε µέσα από την σφραγισµένη επιφάνεια 

(επιφάνεια που καλύπτεται από δοµές και κατά συνέπεια τα βρόχινα ύδατα δεν µπορούν να διεισδύσουν στο έδαφος και 

άρα πολλές διεργασίες που συµβαίνουν εκεί, σταµατούν. www.graf-water.com) της προαστιακής υποδοµής. Όταν 

αυτές οι δύο περιπτώσεις συγκλίνουν, τότε οι πληµµύρες που προκύπτουν µπορεί να είναι πολύ σοβαρές 

στα αστικά κέντρα µεγάλων πληθυσµών. 

Σε αστικό περιβάλλον, οι σφραγισµένες επιφάνειες βραχυκυκλώνουν τον κύκλο του νερού και αυξάνει τον 

ρυθµό µε τον οποίο το νερό της απορροής φθάνει στο δίκτυο αποστράγγισης. Συνεπώς, υπάρχει κορεσµός 

στο σύστηµα και εντατικές πληµµύρες. Αυτού του είδους οι πληµµύρες έχουν γίνει εντονότερες τις 

τελευταίες δεκαετίες και έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής στις αστικές περιοχές, καθώς 

απενεργοποιούν βασικές υποδοµές, διακόπτουν την οικονοµική δραστηριότητα και σε ακραίες περιπτώσεις 

καταστρέφουν σπίτια, επιχειρήσεις και δηµόσια υποδοµή. 

Πολλές ευρωπαϊκές πόλεις πρέπει να αντιµετωπίσουν θέµατα διαχείρισης πληµµύρας σε τακτική βάση και 

τα περισσότερα από αυτά έχουν ιστορικό καταστροφικών γεγονότων. Για παράδειγµα, το 1910 το Παρίσι 

επλήγη από µια καταστροφική πληµµύρα κατά την οποία ο ποταµός Σηκουάνα σηµείωσε άνοδο επιπέδου 8 

µέτρων. Χιλιάδες Παριζιάνοι εκκένωσαν τα σπίτια τους, τα κτίρια και τους δρόµους, αφού διείσδυσε το 

νερό σε όλη την έκταση της πόλης, κλείνοντας ένα µεγάλο µέρος της βασικής υποδοµής του Παρισιού. Ένα 

πιο πρόσφατο επεισόδιο τον Ιούνιο του 2016 ταρακούνησε πάλι την πόλη, µε το επίπεδο του ποταµού να 

ανεβαίνει έως 6,1 µέτρα πάνω από το κανονικό επίπεδο και σταµατώντας την λειτουργία των µεταφορών 

και της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Οι πληµµύρες αποτελούν µία ιδιαίτερα δύσκολη µορφή φυσικής καταστροφής, λόγω του ότι είναι τροµερά 

δύσκολο να αντιµετωπιστούν οι τεράστιες ποσότητες νερού και οι ζηµιές που προκαλεί επιβραδύνουν την 

ανάκτηση των καταστροφών. Ανάµεσα στις επιπτώσεις συµπεριλαµβάνονται και οι βλάβες στις υποδοµές 

και τις ιδιοκτησίες, η καταστροφή των καλλιεργειών και οι ασθένειες. Εποµένως, οι καταστροφές που 

προκαλούν οι πληµµύρες είναι υλικές, οικονοµικές και υγειονοµικές, οδηγώντας τις πόλεις να γίνουν πιο 

ανθεκτικές στις πληµµύρες, ειδικά εν όψει της κλιµατικής αλλαγής.  

Επί του παρόντος, οι ευρωπαϊκές πόλεις αντιµετωπίζουν τις ιδιαίτερες προκλήσεις της κλιµατικής αλλαγής, 

οι οποίες αυξάνονται και κατά συνέπεια θα αυξάνουν και τον κίνδυνο πληµµυρών σε πολλές πόλεις της 

∆υτικής και Ανατολικοκεντρικής Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες 

διαδροµές απορροής, οι οποίες θα εξασφαλιστούν κατά την εκπόνηση νέων αναπτυξιακών σχεδίων. Με 

αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών κέντρων στις µελλοντικές 

πληµµύρες και η µείωση των περιβαλλοντικών, οικονοµικών και κοινωνικών επιπτώσεων.  
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Εικόνα 24, Πόλη Πάσσαου, Γερµανία 

Είναι επίσης γνωστή ως "η πόλη των τριών ποταµών" επειδή ο ∆ούναβης δέχεται τα νερά του Ινν από τα νότια και του Ιλτς από 

τα βόρεια. ∆ρόµοι βρίσκονται κάτω από το νερό, λόγω δυνατής και διαρκούς βροχής στις 3 Ιουνίου 2013.  

Πηγή:www.edition.cnn.com 

 

Εικόνα 25, Πληµµύρα ποταµού Σηκουάνα 

Πηγή: www.travelandleisure.com 

 

Οι κύριες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι ευρωπαϊκές πόλεις όσον αφορά τη διαχείριση των ποταµών 

και των λιµνών τους πρόσφατα ελαττώθηκαν, λόγω βελτιώσεων στην ποιότητα των υδάτων τις τελευταίες 

δεκαετίες και της έµφασης που δίνεται στη βελτίωση της φυσικής δοµής ποταµών και λιµνών. Παρ' όλ' 

αυτά, πρέπει να έχουµε κατά νου ότι τα προβλήµατα ποιότητας των υδάτων δεν έχουν ακόµη επιλυθεί 

πλήρως σε όλα τα αστικά κέντρα της Ευρώπης. Υπάρχουν ακόµα ανοιχτά ζητήµατα που αφορούν την 

συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις στην επεξεργασία λυµάτων, καθώς και στην διαχείριση των όµβριων 

υδάτων και της χηµικής ρύπανσης των ιζηµάτων.[29] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Είναι πλέον δεδοµένο πως το ζήτηµα των υδάτινων πόρων – αποθέµατα, διαχείριση, ρύπανση, λειψυδρία, 

αποχέτευση – βρίσκονται σε κρίση. Τα αποθέµατα ολοένα και µειώνονται, ενώ η ρύπανση αυξάνεται και 

εξαπλώνεται µέρα µε τη µέρα καθιστώντας τα ύδατα ακατάλληλα για χρήση και προκαλώντας πολλές 

επιπλοκές και δυσχεραίνοντας τα προβλήµατα στην καθηµερινότητα των ανθρώπων αλλά και όλων των 

ζωντανών οργανισµών. Όσον αφορά την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, η κατάσταση 

επιφέρει αισιοδοξία και ελπίδα, εφόσον τόσο οι εταιρίες όσο και οι χώρες έχουν αρχίσει να αντιµετωπίζουν 

το ζήτηµα των υδάτων σοβαρά. Πολλές εταιρίες εντάσσουν στο στρατηγικό τους πλάνο την ορθή 

αξιοποίηση των υδάτων που καταναλώνουν µέσω της επαναχρησιµοποίησης, της ανακύκλωσης και του 

βιολογικού καθαρισµού τους. Αναφορικά µε τις χώρες, το ζήτηµα των υδάτων έχει καταστεί υψίστης 

ζωτικής σηµασίας, καθώς η µείωση των αποθεµάτων και η ρύπανση των υδάτων έχει φέρει ανησυχία στις 

αρµόδιες αρχές και τους ηγέτες των χωρών. Η ανάγκη για εφαρµογή άµεσων και αποτελεσµατικών µέτρων 

και πρακτικών έχει γίνει πλέον επιτακτική. Άλλες περιβαλλοντικές ζηµίες, µαζί µε την αλλαγή του 

κλίµατος, οδηγούν σε κρίσεις που σχετίζονται µε το νερό που βλέπουµε σε ολόκληρο τον κόσµο όπως οι 

πληµµύρες, η ξηρασία και η υποβαθµισµένη βλάστηση, το έδαφος, οι ποταµοί και οι λίµνες. Στο τέλος, αν 

δεν αναλάβουµε δράση, θα ήταν δύσκολο να παρέχουµε καθαρό νερό για την επιβίωση όλων.  

 

 

Εικόνα 26, Μείωση υδάτων στο έδαφος 

Πηγή: www.quora.com 

 

Οι υδάτινοι πόροι, που κατανέµονται ακανόνιστα στο χώρο και στο χρόνο, βρίσκονται υπό πίεση εξαιτίας 

της υψηλής πληθυσµιακής αλλαγής και της αυξηµένης ζήτησης. Η πρόσβαση σε αξιόπιστα δεδοµένα 

σχετικά µε τη διαθεσιµότητα, την ποιότητα, την ποσότητα του νερού και τη µεταβλητότητά του, αλλά και η 

πλήρης κατανόηση και ποσοτικοποίηση της ανθρωπογενούς επίδρασης σε αυτό, αποτελούν την απαραίτητη 

βάση για την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων και συνεπώς την αποτελεσµατική και βιώσιµη ανάπτυξη 

και προστασία τους.  

 

Εµπόδια και προκλήσεις 

• Η κλιµατική αλλαγή έχει σηµαντικό αντίκτυπο στις καιρικές συνθήκες, τις βροχοπτώσεις και τον 

υδρολογικό κύκλο, επηρεάζοντας τη διαθεσιµότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, καθώς και 

την υγρασία του εδάφους. 

• Η αβέβαιη διαθεσιµότητα των επιφανειακών υδάτων και η αυξανόµενη ρύπανση των υδάτων και των 

εκτροπών του νερού αποτελούν απειλές για την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη σε πολλούς τοµείς 
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καθώς και την υγεία των οικοσυστηµάτων. 

• Οι υπόγειοι υδάτινοι πόροι µπορούν να αποτελέσουν πηγή πόσιµου νερού συνδυαστικά µε  τα 

επιφανειακά ύδατα. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, αντιµετωπίζονται µε µη βιώσιµο τρόπο ή 

επηρεάζονται από ρύπανση. Πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στην αειφόρο διαχείριση των µη 

ανανεώσιµων υπόγειων υδάτων. 

• Πολλές παραδοσιακές πρακτικές εξευγενίζονται (π.χ. συγκοµιδή όµβριων υδάτων), ενώ αναπτύσσονται 

περαιτέρω πιο πρόσφατες µέθοδοι (π.χ. τεχνητή ανανέωση, αφαλάτωση και επαναχρησιµοποίηση 

νερού). Πρέπει να δοθεί περισσότερη στήριξη καθώς και τεχνικές λύσεις για την αποδοτικότερη χρήση 

των υδάτινων πόρων. 

• Η προβλεπόµενη αυξηµένη διακύµανση της διαθεσιµότητας και της διανοµής πόρων γλυκού νερού 

απαιτεί πολιτική δέσµευση για υποστήριξη και προώθηση της τεχνολογίας για τη συλλογή και ανάλυση 

υδρολογικών δεδοµένων. Οι πιο ενηµερωµένες πληροφορίες θα επιτρέψουν στους υπεύθυνους χάραξης 

πολιτικής να λαµβάνουν πιο ορθολογικές αποφάσεις σχετικά µε τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. 

 

Χρήση νερού πιο αποτελεσµατικά και βιώσιµα 

• Πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στην καλύτερη χρήση των υφιστάµενων φυσικών πόρων, στον 

έλεγχο της ζήτησης και στη µείωση των απωλειών και στην επίτευξη µεγαλύτερης 

αποτελεσµατικότητας στη διαχείριση των υδάτων. 

• Μέθοδοι, όπως η αφαλάτωση και η αναπλήρωση των υδάτων, συµπληρώνουν συνήθεις τεχνικές όπως η 

αποθήκευση απορροής. Σε ορισµένες πολύ ξηρές χώρες, το νερό αντλείται από το έδαφος χωρίς να 

αναπληρώνεται. 

• Οι περισσότερες εταιρείες νερού επικεντρώνονται στην ανάπτυξη υποδοµών και όχι στη διαχείριση της 

ζήτησης. Πρέπει να γίνουν αλλαγές στην συµπεριφορά των ατόµων και των οργανώσεων προκειµένου 

να υπάρξει µείωση της ζήτησης, καθώς και πολιτική δέσµευση για την ορθολογική διαχείριση των 

υδάτων. Οι χώρες πρέπει να ανταποκριθούν µε νέους νόµους, νέες τεχνικές και τοπικές γνώσεις. Οι 

τακτικές αξιολογήσεις των λεκανών απορροής θα αποφέρουν οικονοµικά, κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά οφέλη. 

• Η αλλαγή του κλίµατος επιφέρει ακανόνιστες καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα βροχοπτώσεις, γεγονός 

που µπορεί να µειώσει τις συγκοµιδές και να προκαλέσει εκτεταµένη έλλειψη νερού. Προκειµένου να 

αποφευχθούν ή να µειωθούν οι επιζήµιες συνέπειες, χρειαζόµαστε µια συνολική προσέγγιση που θα 

λαµβάνει υπόψη όλες τις πτυχές του νερού. 

 

 

Εικόνα 27, Λογότυπο 

Πηγή: www.carnivalsustainability.com 

 



 
73

Οι πιο πρόσφατες ολοκληρωµένες προσεγγίσεις για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων εξετάζουν τις 

σχέσεις µεταξύ του κύκλου του νερού και των οικοσυστηµάτων. Οι προσεγγίσεις αυτές χρήζουν πλήρους 

και ενηµερωµένης πληροφόρησης, καθώς και υπολογισµού κοινωνικών, οικονοµικών και περιβαλλοντικών 

παραµέτρων. Οι τοµείς της οικονοµικής ανάπτυξης, του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων και της υγείας 

των οικοσυστηµάτων ωφελούνται, αν υφίσταται η από κοινού συλλογή πληροφοριών σχετικά µε τους 

υδάτινους πόρους, οι οποίοι υπάρχουν σε λεκάνες που µοιράζονται περισσότερες από µία χώρες καθώς και 

οι τακτικές αξιολογήσεις των υδάτινων πόρων. 
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