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« …το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν, όπως όλα τα άλλα, αλλά 
αποτελεί κληρονομιά που πρέπει να προστατεύεται και να 
τυγχάνει της κατάλληλης μεταχείρισης».  

 

« …η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών 
και των υπόγειων υδάτων…».  

Σκοπός 

Από περιβαλλοντικής άποψης, η Οδηγία έχει σκοπό την επίτευξη «καλής 
κατάστασης» και την αποτροπή περαιτέρω υποβάθμισης όλων των 
υδάτων. 
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Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων συνιστά μια 
«διαδικασία η οποία προωθεί τη συντονισμένη ανάπτυξη και 
διαχείριση των φυσικών υδατικών πόρων (επιφανειακών και 
υπόγειων) και των σχετικών χερσαίων και άλλων σχετιζομένων 
πόρων, με στόχο τη μεγιστοποίηση της οικονομικής και 
κοινωνικής ευημερίας, χωρίς να  διακυβεύεται η βιωσιμότητα 
ζωτικών οικοσυστημάτων». 
 
(GWP, 2000) 
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 Κλιματική αλλαγή 
 Κίνδυνοι σχετιζόμενοι με τη δημόσια υγεία 
 Απαιτήσεις σε νερό για την εξασφάλιση βιωσιμότητας των 

υδάτινων οικοσυστημάτων (ποταμών, λιμνών, κλπ.) 
 Διαχείριση της ζήτησης του νερού ανά χρήση 
 Συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων 
 Καλλιέργειες 
 Κατασκευές (ταμιευτήρες, κλπ.) 
 Ανισοκατανομή κατακρημνισμάτων  

(IPCC, 2001) 
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Οι μέσες 

ετήσιες 

ανανεώσιμες 

ποσότητες 

γλυκού νερού, 

τόσο των 

επιφανειακών 

όσο και των 

υπόγειων 

υδάτων, όλων 

των 

μεσογειακών 

χωρών 

εκτιμάται ότι 

είναι περίπου 

1080km3 
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ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΝΕΡΟΥ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΥΔΑΤΙΝΩΝ 

ΠΟΡΩΝ 

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΚΥΚΛΟΣ 

(ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ) 
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ΓΗΣ 

ΤΡΟΦΗ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ 

ΑΕΡΙΩΝ 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

Επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και της κλιματικής 
αλλαγής στη διαχείριση υδάτινων πόρων 

(Oki, 2005) 
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Ο κύκλος του νερού 

Ατμοσφαιρικά 
κατακρημνίσματα 

Εξατμισοδιαπνοή 
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Ατμοσφαιρικά 
κατακρημνίσματα 

(EEA, 2012) 



Επίπτωση της 
κλιματικής 

αλλαγής στην 
επιφανειακή 

απορροή 
 

(Arnell, 2003) 
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Επίπτωση της 
κλιματικής αλλαγής 

στα υπόγεια νερά 
 

(Doll and Flonke, 
2006) 12 



Πλημμύρες 

Σήμερα περίπου 800εκ. άνθρωποι ζουν σε ευάλωτες από πλημμύρες περιοχές, 

70 εκ. από τους οποίους βρίσκονται αντιμέτωποι με πλημμύρες κάθε χρόνο. 

(UNISDR, 2011) 
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Ξηρασία (IPCC, 2012) 

Η επαναληψιμότητα των 

επεισοδίων ξηρασίας 

εκτιμάται ότι θα μειωθεί σε 

λιγότερο από 10 χρόνια 

μέχρι το 2070.  
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Στάθμη της 
θάλασσας 

 
(Griggs, 2001) 
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Στάθμη της θάλασσας 

Σήμερα περίπου 40 εκ. άνθρωποι (~0.6% του παγκόσμιου πληθυσμού) αντιμετωπίζουν 

τις επιπτώσεις της ανόδου της στάθμης της θάλασσας (IPCC, 2012) 
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Δραστηριότητα 
διαχείρισης υδάτινων 
πόρων 
(Arnell, 1989) 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Υδρολογικές παράμετροι 

Αύξηση 
θερμοκρασίας 

Άνοδος 
της 

στάθμης 
της 

θάλασσας 

Συνολική 
απορροή 

Εποχιακή 
κατανομή 

Ακραία 
συμπεριφορά 

Αποθέματα επιφανειακών 
νερών (αποθηκευτικότητα) 

* ** ** ** 

Αποθέματα υπόγειων 
νερών 

** ** ** * * 

Αρδευτικό νερό ** ** ** ** 

Πλημμύρες * ** * 

Αστική απορροή (όμβρια) ** * 

Ταμιευτήρες (ασφάλεια) * ** 

Αποστράγγιση περιοχών 
χαμηλού υψομέτρου 
(παράκτιες ζώνες) 

** ** ** ** 

Ποιότητα νερών * ** ** ** 

Διείσδυση της θάλασσας  * * ** 

Ενέργεια ** ** * 
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• Ανάγκη βελτίωσης της αναντιστοιχίας που υπάρχει στην κλίμακα μεταξύ 

κλιματικής αλλαγής (παγκόσμια) και λεκάνης απορροής (τοπική). 

• Σύνδεση των μεταβολών στην ποσότητα και ποιότητα των υδάτινων πόρων 

με ακραία φαινόμενα 

• Μελέτη της σύνδεσης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με τις 

μεταβολές στα υπόγεια νερά 

• Μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους υδάτινους πόρους 

από οικονομική σκοπιά 

• Σύνδεση των χρήσεων γης και των χρήσεων νερού με τα κλιματικά μοντέλα 

• Μεγαλύτερη έρευνα στη σύνδεση της ποιότητας του νερού με την κλιματική 

αλλαγή  

• Ανάγκη για μείωση της αβεβαιότητας σε σχέση με την αξιοπιστία των 

σεναρίων   
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• Ορθή εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60 για τα Νερά 

• Προώθηση περιφερειακών υπηρεσιών με θεσμοθετημένες και οργανωμένες 

Δημόσιες Διαβουλεύσεις όλων των αρμόδιων μη κρατικών φορέων  

• Προώθηση και εφαρμογή συμφωνιών για διασυνοριακά ύδατα 

• Συνεπής παρακολούθηση, κοινοποίηση και αξιολόγηση στοιχείων της 

ποσότητας και ποιότητας των υδάτινων πόρων 

• Εκπαίδευση σε θέματα νερού σε όλα τα επίπεδα (αειφόρο  ανάπτυξη) και 

συνεχής ενημέρωση του κοινού/χρηστών. Εξειδικευμένη γνώση για 

διαχειριστές νερού 

• Σοβαρά θεσμικά μέτρα και οικονομικά εργαλεία στη γεωργία, τον τουρισμό 

κλπ 

• Προώθηση νέων κατάλληλων τεχνολογιών 
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