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Καταρχάς να ευχαριστήσω και τους άλλους δυο διοργανωτές, τον Γρήγορη τον Τσάλτα και 

οπωσδήποτε την Μαίρη Ζηλεμένου με την οποία συνεργαζόμαστε τα τελευταία 15 χρόνια. 

Εγώ θέλω να πω ότι όταν συζητήσαμε το θέμα αυτό την άνοιξη η απάντηση είναι ότι είναι 

παρά πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το συνδέσουμε το διεθνές forum με τον 6ο βιώσιμο 

στόχο των 17 βιώσιμων στόχων για ανάπτυξη του Οργανισμού  Ηνωμένων Εθνών. Ο 6ος 

βιώσιμος στόχος είναι άμεσα συνδεδεμένος με το νερό και την αποχέτευση και αυτό στην 

ουσία είναι κάτι που συνδέει την πολιτική που κάνει ο ΟΗΕ με την πολιτική που έχει η 

ευρωπαϊκή ένωση με την πολιτική ,την εθνική και φυσικά με την πολιτική που εφαρμόζουν 

οι περιφέρειες και οι δήμοι στην Ελλάδα. 

     Να ξεκινήσω και θα αναφερθώ πολύ σύντομα στα θέματα των βιώσιμων στόχων 

γιατί το ενδιαφέρον εδώ είναι να επικεντρωθούμε στα θέματα τις αυτοδιοίκησης. Μας λέει 

εδώ για τους 17 βιώσιμους στόχους ανάπτυξης , είναι μια απόφαση που λήφθηκε  τον 

Σεπτέμβριο του 2015 με την έννοια ότι 17 στόχοι είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να έχουμε 

υπόψη μας σε σχέση με τον σχεδιασμό μας από εδώ και πέρα. Έχουν γίνει πολύ σοβαρά 

πράγματα,  στην κατεύθυνση αυτή να πω ότι αυτό είναι κάτι πολύ καινούριο για την 

αυτοδιοίκηση και ειδικότερα αν θα πω για τον  τομέα  αυτό , για πρώτη φορά πέρυσι 

είχαμε ένα δήμο  στην Ελλάδα ο οποίος συνέδεσε τον σχεδιασμό του με τους βιώσιμους 

στόχους ανάπτυξης.  Αυτός ήταν ο Δήμος Αγίου Δημητρίου και μάλιστα αυτό θα βελτιωθεί 

παρά πολύ το 2020.  

    Ο άλλος Δήμος που θα ασχοληθεί με τα θέματα των βιώσιμων στόχων ανάπτυξης 

θα είναι ο Δήμος Νέας Σμύρνης και προετοιμάζουμε μάλιστα να το παρουσιάσουμε σε ένα 

συνέδριο που θα γίνει του χρόνου στις Βρυξέλλες ,θα είναι τα 90 χρόνια του διεθνής 

ινστιτούτου διοικητικών επιστημών και θεωρούμε ότι αυτό θα αποτελέσει μια καινοτομία, 

πως θα συνδεθούν οι στόχοι του ΟΗΕ με την ευρωπαϊκή πολιτική με την αυτοδιοίκηση. Εδώ 

στην ουσία μας μιλάει για τους 17 στόχους και με την έννοια ότι πρέπει να φύγουμε από 

τον κόσμο που έχουμε σήμερα και να πάμε σε έναν κόσμο χωρίς φτώχεια χωρίς πείνα χωρίς 

ανισότητες. Κάθε φράση από αυτά είναι στην ουσία ένας βιώσιμος στόχος ανάπτυξης.        

Βλέπουμε πως είναι ένα πάζλ και πως ο ένας στόχος οδηγεί στην βοήθεια ή στην 

ανάπτυξη ή στην επίτευξη των υπολοίπων. Να πούμε ότι η προσπάθεια αυτή που γίνεται 

είναι το πως ο σχεδιασμός των χωρών και φυσικά των περιοχών ανάλογα με το σύστημα 

που έχει κάθε χώρα ότι θα πρέπει να επικεντρώνεται πλέον στα μοντέλα αυτά των 17 

στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης γιατί ο κάθε στόχος από πίσω έχει ένα ολόκληρο πλάνο το 

πως γίνεται η ανάπτυξη του και κάθε πλάνο έχει μια σειρά από συγκεκριμένα μέτρα τα 

οποία έχουν επιμέρους πράγματα τα οποία πρέπει να κάνει η κάθε χώρα μας. Στην Ελλάδα 

να πούμε ότι αυτοί εδώ είναι οι 17 στόχοι , ο στόχος ο οποίος βλέπετε «μηδενική φτώχεια, 

μηδενική πείνα, καλή υγεία και ευημερία, το πρωί ο υπουργός αναφέρθηκε στην μηδενική 



πείνα , πολιτική εκπαίδευση , ισότητα φύλων, 6 είναι ο στόχος ο δικός μας είναι το καθαρό 

νερό και η αποχέτευση, φθηνή καθαρή ενέργεια, αξιοπρεπής εργασία, οικονομική 

ανάπτυξη , βιομηχανία και υποδομές , λιγότερες ανισότητες , βιώσιμες πόλεις και 

κοινότητες, αυτό αφορά κυρίως την αυτοδιοίκηση , υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, 

δράση για το κλίμα , ζωή στον νερό, ζωή στη στεριά, ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί 

, είναι το σύστημα διακυβέρνησης , αλλά το πιο σημαντικό είναι το 17ο που λέει για το πως 

πρέπει να συνεργάζονται όλοι μεταξύ τους για να μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι και 

ποσό σημαντική είναι η συνεργασία, η διακρατική , η διεθνική μεταξύ φορέων για να 

μπορούν να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι. 

     Να πούμε ότι από το 2013 ο ΟΗΕ έχει φτιάξει ένα ειδικό high level political forum 

που στην ουσία είναι η βασική πλατφόρμα που έχει κάνει ο ΟΗΕ για να μπορεί να προωθεί 

τους 17 αυτούς στόχους. Η Ελλάδα μπήκε λίγο πιο μετά , θα το δούμε λίγο πιο κάτω γιατί 

θεώρησε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει κτήμα της κάθε πολιτικής ηγεσίας της κάθε χώρας. 

Από το 2013 μέχρι σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ότι περίπου γύρω στις 60 χώρες να 

συμμετέχουν σε αυτό το high political forum. Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ για να 

κλείσουμε τους 17 στόχους μας είπε ότι οι στόχοι για την βιώσιμη ανάπτυξη είναι το 

μονοπάτι που μας οδηγεί σε ένα κόσμο πιο δίκαιο σε ένα κόσμο πιο ειρηνικό σε ένα κόσμο 

που έχει μεγαλύτερη ευημερία σε ένα πιο υγιή πλανήτη. Είναι λέει επίσης μια πρόσκληση 

για άλλους είναι πρόκληση για αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών δεν υπάρχει μεγαλύτερο 

καθήκον από το να επενδύσουμε στην ευημερία των νέων εμείς που τα λέμε αυτά σήμερα. 

Και από κάτω βλέπετε το λογότυπο που έχει ο κάθε στόχος από την πλευρά του ΟΗΕ.               

Λοιπόν να πούμε ότι ο στόχος νούμερο 6 είναι ο στόχος για τον οποίο συζητάμε σήμερα , 

βλέπουμε ότι ο στόχος αυτός είναι διπλός , μιλάει για 2 πράγματα. Μιλάει για καθαρό νερό 

και αποχέτευση. Να πούμε ότι αυτό το θέμα απασχολεί πολύ σοβαρά την χώρα μας από 

την δεκαετία του ’80. Θυμάμαι τότε ως στέλεχος της ΕΕΤΑΑ   ένα από τα μεγάλα θέματα για 

τους λόγους τους οποίους ιδρύθηκε η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης ήταν να φτιάξει τα πρώτα τεχνικά δελτία για χρηματοδότηση ποταμών για 

να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν οι εγκαταστάσεις διαχείρισης λημμάτων. Οι πρώτες 

εγκαταστάσεις αποχετεύσεων και ύδρευσης και κυρίως στις νησιωτικές περιοχές. Γιατί 

είχαμε το παράδοξο να έχουμε τα ξενοδοχεία πολυτελείας μπροστά στην παραλία και στα 

100 μέτρα να έχουμε τα λήμματα από τις αποχετεύσεις των ξενοδοχείων. Όχι ότι τελείωσε 

αυτή η διαδικασία , ακόμα ζούμε έτσι τα απόνερα, γιατί σημαίνει ότι ακόμα έχουμε 

δουλειά να κάνουμε σε αυτό τον τομέα. 

      Τι μας λέει ο στόχος 6 : καθαρό προσβάσιμο νερό για όλους που είναι ένα 

ουσιαστικό  τμήμα του κόσμου που θέλουμε να ζήσουμε. Υπάρχει αρκετό γλυκό νερό στον 

πλανήτη για να επιτευχθεί αυτό αλλά λόγω κακής οικονομίας , φτωχής υποδομής κάθε 

χρόνο εκατομμύρια άνθρωποι κυρίως παιδιά πεθαίνουν από ασθένειες που σχετίζονται με 

την παροχή ανεπαρκούς ύδρευσης αποχέτευσης και υγιεινής. Ο στόχος όπως βλέπουμε που 

αποτυπώνεται στην ουσία είναι πάνω : λέει διασφαλίζω διαθεσιμότητα και βιώσιμη 

διαχείριση του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους.  

     Ποια είναι τα προβλήματα τα κυρία ; Η λειψυδρία , η κακή ποιότητα του νερού, 

ανεπαρκείς αποχέτευση επηρεάζει και την ασφάλεια των τροφίμων και τις επιλογές προς το 

ζην όπως και τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες για τις φτωχές οικογένειες. Έχουμε περιοχές που 

έχουν τεράστια προβλήματα με την ξηρασία , άρα αυτό οδηγεί σε πείνα και υποσιτισμό και 

είναι αυτό που βλέπουμε στο βίντεο το πρωί, ότι μέχρι το 2050 τουλάχιστον 1 στα 4 άτομα 



είναι πιθανό να ζουν σε μια χώρα που πλήττεται από χρόνια ή συχνά επαναλαμβανόμενη 

έλλειψη νερού. 

      Ποια είναι τα διεθνή στοιχεία που έχουμε για το νερό και την αποχέτευση; Μας 

λέει ότι 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι απέκτησαν πρόσβαση σε βελτιωμένες πηγές 

πόσιμου νερού από το 1990 και μετά αλλά αυτήν την στιγμή έχουμε 663 εκατομμύρια 

ανθρώπων οι οποίοι παραμένουν χωρίς νερό. Οι 1.8 δισεκατομμύρια άνθρωποι 

παγκοσμίως χρησιμοποιούν πηγές πόσιμου νερού οι οποίες είναι μολυσμένες με 

περιττώματα, αυτό το λέει επίτηδες με την έννοια ότι συνδυάζει το στόχο του νερού με την 

αποχέτευση. Άρα είναι ένα κλασικό πρόβλημα ότι θα πρέπει να έχουμε διαφορετική 

διαχείριση για τις υδάτινες πηγές κι διαφορετική διαχείριση  για τους αγωγούς και φυσικά 

για τα θέματα της παροχέτευσης των λημμάτων.  

    Το διάστημα ’90-’15  το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού που χρησιμοποιούσε  

βελτιωμένες πηγές αυξήθηκε πήγε δηλαδή από το 76% στο 91% παρόλα αυτά αυτό που 

αυξήθηκε επίσης είναι η λειψυδρία. Είναι ένα από τα αρνητικά δεδομένα που ζούμε 

σήμερα που λέει ότι περισσότερο από το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού το οποίο μάλλον 

θα αυξηθεί μας λέει ότι στην ουσία 1.7 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σήμερα σε λεκάνες 

απορροής όπου η κατανάλωση του νερού ξεπερνά την προσφορά. Οι 2.5 δισεκατομμύρια 

άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές εγκαταστάσεις υγιεινής όπως τουαλέτες ή 

αποχωρητήρια που αυτό όπως καταλαβαίνετε δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην δεύτερη 

ένδειξη επάνω ότι 1.8 δισεκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν πηγές πόσιμου νερού που 

είναι μολυσμένες με περιττώματα. Τώρα περισσότερο από το 89% των λημμάτων οφείλεται 

σε ανθρώπινες δραστηριότητες και καταλήγει σε ποτάμια ή στην θάλασσα χωρίς 

επεξεργασία. Καθημερινά περίπου 1.000 παιδιά πεθαίνουν από αποτρέψιμες ασθένειες.  

    Βέβαια να πούμε ότι το νερό χρησιμοποιείται και για παραγωγή με μηχανικούς 

τρόπους ενέργειας. Τι μας λέει δηλαδή εδώ ότι από το 2011 μέχρι σήμερα η αξιοποίηση του 

νερού για παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας είναι το 16% της συνολικής παραγωγής 

ηλεκτρικής  ενέργειας παγκοσμίως. Αυτό βέβαια είναι πιο πολύ διαδεδομένο εκεί που 

έχουμε μεγαλύτερες αναπτυξιακές επενδύσεις. Περίπου το 76% του νερού που προέρχεται 

από τα ποτάμια τις λίμνες στον υδροφόρο ορίζοντα χρησιμοποιούνται για την άρδευση. Το 

ακούσαμε το πρωί ότι και στην Ελλάδα έχουμε το 81% , το 19% το έχει για κατανάλωση  η 

αστική βιομηχανία ενώ το 81% πάει για άρδευση και μάλιστα είδαμε ότι είμαστε και 

πρωτοπόροι στην κακή διαχείριση του νερού στην άρδευση στην Ελλάδα. Και μας λέει 

επίσης ότι οι πλημμύρες και οι φυσικές καταστροφές που σχετίζονται με το νερό 

αντιπροσωπεύουν το 70% των θανάτων που οφείλονται στις φυσικές καταστροφές. 

     Τι λέει τώρα ο 6ος στόχος , μέχρι το 2030 η επίτευξη καθολικής και ισότιμης 

πρόσβασης σε ασφαλές και πόσιμο νερό για όλους. Μέχρι το 2030 η  επίτευξη επαρκούς 

και ισότιμης πρόσβασης σε εγκαταστάσεις συστήματος υγιεινής σε όλους , βάζοντας τέλος 

στην ανοιχτή αφόδευση , αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχει και η 

Βραζιλία και η Νιγηρία και η Ινδία. Δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή λέει στις ανάγκες των 

γυναικών και των κοριτσιών καθώς και εκείνων που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις 

ηλικιωμένων κυρίως ή ασθενούντων. 

     Μέχρι το 30% ο στόχος 6.3 βελτίωσης της ποιότητας του νερού μέσω της μείωσης 

της ρύπανσης της εξάλειψης των απορρίψεων της ανεξαρτητοποίησης και απελευθέρωσης 

των επικίνδυνων χημικών και υλικών , της μείωσης κατά το ήμισυ του ποσοστού των 



ανεπεξέργαστων νερών αποβλήτων. Καθώς και της σημαντικής αύξησης της ανακύκλωσης 

και της ασφαλούς επαναχρησιμοποίησης του νερού. Αυτό που λέμε για την ανακύκλωση 

έχει να κάνει με την επαναχρησιμοποίηση του νερού , με την καθαρότητα είναι αυτό το 

θέμα που τέθηκε από το πρωί από τον Γιώργο τον Κρεμλή  στο θέμα της Ψυττάλειας , που 

θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα δεύτερο δίκτυο που να χρησιμοποιεί αυτά τα 900 

εκατομμύρια λίτρα νερού που κάθε μέρα πετιούνται στην θάλασσα. 

    Ο υπό στόχος 6.4 λέει ότι η αύξηση της αποδοτικότητας χρήσης του ύδατος με 

καλύτερη βιώσιμη και άντληση προμήθειας νερού για να αντιμετωπιστεί η λειψυδρία και 

φυσικά εδώ να ανοίξουμε και  το πρόβλημα της υφαλμύρωσης που υπάρχει ένα πρόβλημα 

ειδικά στα νησιά , εγώ που είμαι από την Κρήτη μάλιστα έχουμε τεράστιο πρόβλημα με το 

θέμα της υποχώρησης των υδάτινων πηγών και της εισχώρησης στην ουσία του αλατιού 

από την πλευρά εκεί που συνορεύει το θαλάσσιο ύδωρ με το καθαρό νερό με αποτέλεσμα 

και αυτές οι πηγές , αυτές οι αντλήσεις στην πορεία να γίνονται προβληματικές. 

      Ο στόχος 6.5 μας λέει ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων είναι αυτά 

τα 14 σχέδια που λέγαμε  έπρεπε να γίνουν τα σχέδια υδάτινης διαχείρισης σε κάθε 

περιφέρεια, σε όλα τα επίπεδα γιατί αυτό μας οδηγεί και στην διασυνοριακή  μας οδηγία. 

Είναι από τα θέματα που έχουμε και απασχολούν και την εξωτερική πολιτική δηλαδή σε τι 

βαθμό θα πρέπει να γίνεται από κοινού η διαχείριση για τα νερά του ποταμού Νέστου για 

παράδειγμα μαζί με την Βουλγαρία ή τα νερά του ποταμού Άρδα ή Έβρου και φυσικά σε 

άλλες περιοχές όπως έχουμε του Αξιού μαζί με την Βόρεια Μακεδονία. 

      Και τέλος ο 6.6 μας λέει ότι μέχρι το τέλος του 2020 προστασία και αποκατάσταση 

των υδατικών υποσυστημάτων συμπεριλαμβανομένων των βουνών των δασών των 

υδροβιότοπων των ποταμών των υδροφόρων οριζόντων και των λιμών.  Γιατί όλα αυτά με 

ένα μαγικό τρόπο διασυνδέονται όπως καταλαβαίνουμε 

  Δυο επιμέρους στόχοι του 6 είναι μέχρι το 2030 να γίνουν εφικτά αυτά και να 

δοθεί μεγάλη επένδυση στις αναπτυσσόμενες χώρες για όλες τις δραστηριότητες και τα 

προγράμματα που σχετίζονται με το νερό, η υγιεινή του νερού ,συλλογή του νερού , η 

αφαλάτωση ,  αποδοτικότητα χρήσης των υδατικών πόρων , επεξεργασία υγρών 

αποβλήτων και τέλος στήριξη και ενδυνάμωση της συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων 

στη βελτίωση της διαχείρισης του νερού κι των εγκαταστάσεων υγιεινής. Σημαίνει και 

τοπικά πρέπει να μάθουμε τους πολίτες να χρησιμοποιούν σωστά τις εγκαταστάσεις και 

φυσικά το νερό και αντίστοιχα της αφόδευσης και των χωρών υγιεινής.  

    Εδώ είναι ένα ολόκληρο βίντεο που έχει φτιάξει ο ΟΗΕ για τον στόχο 6. Να πούμε 

ότι η Ελλάδα από το 2018 συμμετέχει σε αυτό το forum το οποίο δημιουργήθηκε από τον 

ΟΗΕ από το 2013 για την επίτευξη των 17 στόχων άρα δηλαδή στην ουσία εδώ και ένα 

χρόνο η χώρα μας συμμετέχει κανονικά και αυτός που συντονίζει και κατευθύνει την 

δουλειά αυτή είναι η γενική γραμματεία της κυβέρνησης. Στην ουσία πλέον έχει  εμπλακεί 

και μια σειρά από εταίρους για να μπορούν να ωριμάζουν οι στόχοι αυτοί και τα υπό μέτρα 

τους για την επίτευξη τους. 

      Τι μας λέει λοιπόν το υπουργείο περιβάλλοντος σε αυτήν την κατεύθυνση; Θα πω 

ειδικά για τα υδατικά , λέει: ότι η αποστολή του Υπουργείου είναι η διατήρηση και 

βελτίωσης  της ποιότητας του περιβάλλοντος ανανεώσιμων φυσικών πόρων και των 

υδατικών πόρων με την έννοια ότι δίνει παρά πολύ σημασία άσχετα εάν στην ουσία  

ενσωμάτωσε την ειδική γραμματεία στην  γενική γραμματεία της οποίας  είχαμε εδώ τον 



γενικό γραμματέα προηγουμένως. Το Υπουργείο έχει ξεκαθαρίσει διακριτούς στρατηγικούς 

στόχους και θεωρεί ότι το νερό εντάσσεται στο πλέον στον πυλώνα 2 , βλέπουμε εδώ τον 

πυλώνα 2 είναι προστασία και διατήρηση φυσικών πόρων με γνώμονα την αειφορία και 

ανάμεσα στην βιοποικιλότητα και την διαχείριση δασών έχει ενσωματώσει τον στόχο του 

που λέγεται αποτελεσματική διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων τον οποίο 

στόχο αυτό στον πυλώνα 2 υπηρετούν 2 διευθύνσεις. Η μια  διεύθυνση είναι προστασίας 

και διαχείριση υδάτινου  περιβάλλοντος , η άλλη είναι σχεδιασμού και διαχείρισης 

υπηρεσιών ύδατος.  

    Πάμε τώρα στη εθνική πολιτική ειδικότερα που κάνει η διαχείριση υδάτων είναι 

βασικά τα 14 σχέδια. Η διαχείριση των λεκανών απορροής ποταμών και υδατικών πόρων 

παρά πολύ σημαντικό για την αυτοδιοίκηση είναι η προσπάθεια και το κανονιστικό πλαίσιο 

που οργανώνει για τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης όπως τις 

βλέπουμε εδώ πέρα .Η ΔΕΥΑ στην ουσία αυτή διαχειρίζεται τον πόρο αυτό στην 

καθημερινότητα του όπως βλέπουμε. Επίσης στην ολοκλήρωση των αποχετευτικών 

δικλείδων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αστικών λημμάτων στην προώθηση 

της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων είναι αυτό που λέγαμε 

σήμερα η πρόταση του κυρίου Κρεμλή στη περιφέρεια να μπορεί να χρηματοδοτηθεί με 

αυτά 35 εκατομμύρια ευρώ , ώστε στα τα 900 εκατομμύρια λίτρα που κάθε μέρα  χάνονται 

στη θάλασσα να μπορούν να επαναξιολογηθούν σε ένα παράλληλο δίκτυο για την περιοχή 

του Αιγάλεω , του βουνού δηλαδή που είναι κοντά στη Ψυττάλεια.  

    Λοιπόν έχουμε μια σειρά από βελτιωτικές διαχείρισης δεν υπάρχει λόγος  να το 

αναλύσω λογικά θα το ανάφερε ο γενικός γραμματέας. Το σημαντικότερο από όλα είναι η 

προσαρμογή μας στην οδηγία πλαίσιο της ευρωπαϊκής ένωσης του 2000 είναι η οδηγία 60 

η οποία στη ουσία έχει τεθεί και σε εφαρμογή και στην Ελλάδα με την έννοια τα  τελευταία 

18 χρόνια ωριμάζουν όλες οι δομές πάνω σε αυτήν. Τώρα να πούμε ότι η Ελλάδα 

παρακολουθεί την υλοποίηση του 6ου  δείκτη μέσα από την γενική γραμματεία της 

κυβέρνησης η οποία έχει καθορίσει για όλους τους δείκτες ένα σύστημα παρακολούθησης , 

έχει φτιάξει ένα πλάνο με τον κάθε δείκτη και τους υπό δείκτες του και υπό στόχους του.         

     Οποίος λοιπόν ενδιαφέρεται μπορεί να μπει στην γενική γραμματεία της κυβέρνησης και 

να δει ακριβώς ποιοι είναι οι δείκτες οι οποίοι  παρακολουθούνται με το υλικό που μας 

παρουσίασε το πρωί και ο Γιώργος ο Κρεμλής. Και όχι μόνο για τον δείκτη 6 αλλά και για 

όλους τους δείκτες. Τα στοιχεία πάντοτε που αξιοποιούνται για τους δείκτες είναι έγκυρα  

για αυτό  μιλάμε εδώ  πέρα για τα αρμόδια υπουργεία και την ελληνική στατιστική  

υπηρεσία και αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε τον Μάρτιο του του 2019.  

    Τώρα να πάμε στην περιφερειακή διοίκηση. Να πούμε ότι με βάση τον νόμο στην 

ουσία πέρα από το νομοθετικό πλαίσιο που είχαμε πριν τον Καλλικράτη έχουμε πολύ 

σημαντικές αλλαγές με τον Καλλικράτη το 2010 που ψηφίστηκε. Με την έννοια ότι μια 

σειρά από αρμοδιότητες που είχαμε μέχρι τότε στην διορισμένη ελληνική γραμματεία σε 

κάθε περιφέρεια , ένα μεγάλο κομμάτι των αρμοδιοτήτων και για τα νερά πέρασαν στην 

περιφέρεια , στην περιφερειακή διοίκηση που είναι πλέον αιρετή από το 2011 και μετά , 

ένα μικρό κομμάτι πέρασε στην αυτοδιοίκηση και ένα πολύ μικρό κομμάτι έχει κρατήσει η 

αποκεντρωμένη διοίκηση. 

     Εδώ  λοιπόν βλέπουμε ένα πλάνο , δεξιά , στην ουσία ξεκινάει από πάνω στην 

κυβέρνηση , το πράσινο κομμάτι είναι τα υπουργεία , το κομμάτι με το χρώμα ώχρα είναι το 



αντικείμενο που έχει κρατήσει η αποκεντρωμένη διοίκηση , το λευκό είναι η περιφέρεια και 

τέλος κάτω το μωβ είναι αυτό που έχει πάει στους δήμους. Και φυσικά αυτό είναι δυναμικό 

δηλαδή έχουμε καθημερινά ξεκαθάρισμα όπως ξεκινάει και τώρα ένας νέος κύκλος 

ξεκαθαρίσματος αρμοδιοτήτων σε σχέση με την άντληση , την αφαλάτωση , με την 

αδειοδότηση , με την επέκταση , με την αξιοποίηση. Γιατί θυμάμαι όταν  ήμουν στέλεχος 

στο ΥΠΕΧΩΔΕ όταν συζητάγαμε για το θέμα ου νερού. Το θέμα του νερού είχε να κάνει με 9 

συναρμόδια υπουργεία. Το μεγάλο θέμα είναι ότι επειδή ήμασταν εμείς που είχαμε την 

αρμοδιότητα , εγώ συμμετείχα στο high level group τότε της ευρωπαϊκής επιτροπής ότι 

έπρεπε ένα πάρουμε αποφάσεις σαν υπέργειο περιβάλλοντος για το θέμα των νερών. Άλλη 

δουλειά έκανε λοιπόν το εμπορικής ναυτιλίας άλλη το εθνικής άμυνας άλλη δουλειά έκανε 

το γεωργίας άλλη δουλειά έκανε του περιβάλλοντος άλλη δουλειά έκανε το ανάπτυξης. 

Θυμάμαι ότι το γεωργίας είχε να κάνει με τις αρδεύσεις και με την τιμολόγηση του νερού , 

το ναυτιλίας είχε να κάνει με την διόδους στα θαλάσσια ύδατα και αντίστοιχα το υπουργείο 

της  εθνικής άμυνας έκανε ασκήσεις , και πως και  ποιες περιοχές δέσμευε. Φανταστείτε 

αυτό ποσό  δύσκολο ήταν να γίνει συντονισμός και να έχουμε και μια ενιαία γραμμή  σε 

επίπεδο ευρωπαϊκό.  

   Λοιπόν άρα εδώ το λέμε στην ουσία το 2010 είχαμε την μεταρρύθμιση και το 

ξεκαθάρισμα αυτών. Τώρα τι μας λέει εδώ ; Ότι  προσπαθεί με τα πλάνα που έχει κάνει τα 

οποία είδαμε  στην ουσία αυτά τα 14 , να εντοπίσει που παράγεται νερό πως διανέμεται 

αυτό και πως αυτό συνδέεται με τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης αποχέτευσης. Θα 

κλείσω με την παράγραφο , που λέει είναι διαχρονικά τα προβλήματα διαχείρισης του 

αστικού νερού και η αναζήτησή λύσεων για πολιτικές διαχείρισης επίλυσης τεχνικών 

προβλημάτων και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών για την βελτίωση του αποτελέσματος 

στην προσπάθεια δήμων και ΔΕΥΑ για μια δημόσια ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση του 

νερού.  

     Η λειψυδρία είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα τα οποία είναι η προσπάθεια 

του υπουργείου να το λύσει μαζί με την αποκεντρωμένη διοίκηση και τις περιφέρειες γιατί 

μας λέει ότι έχουμε αύξηση πληθυσμού και αυξάνουν και την ανάγκη για γλυκό νερό. Η 

κλιματική αλλαγή μας δημιουργεί προβλήματα λειψυδρίας και πολλές  φορές οι ζημιές που 

δημιουργεί η κλιματική αλλαγή καταστρέφει κυρίως γλυκό νερό. Και βέβαια έχουμε το 

θέμα ότι θα πρέπει η διαχείριση του νερού να μας βοηθήσει στην σωστή διαχείριση των  

υδάτων.  

    Να πούμε εδώ ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια από την περιφέρεια να γίνει η 

κατάλληλη διαχείριση με την οδηγία 60 του 2000. Βλέπουμε ότι το νερό αν το δούμε σωστά 

δημιουργεί βιώσιμες θέσεις εργασίας. Βλέπουμε ότι καθίσταται η γεωργική άρδευση , πιο 

βιώσιμη , άρα λιγότερο νερό μπορεί να είναι καλύτερο για την άρδευση και να είναι πιο 

πολλαπλασιαστικό για το προϊόν το οποίο ποτίζουμε. Αυτό είναι μια πολύ σοβαρή δουλειά 

η οποία γίνεται από τις  περιφέρειες. Πρέπει να έχει μέτρα για να προστατεύει τους 

φυσικούς πόρους.  

    Και βέβαια ένα μεγάλο θέμα είναι αυτό που είπαμε , η επαναχρησιμοποίηση του νερού 

γιατί το ταμείο ανάπτυξης σε κάθε περιφέρεια και φυσικά του περιφερειακού 

επιχειρησιακού προγράμματος προβλέπουν χρηματοδοτήσεις ειδικές για τις δουλειές 

αυτές.  

     Πάμε τώρα να δούμε την περιφερειακή διοίκηση για να αρχίσουμε σιγά σιγά να 



κλείνουμε. Λοιπόν η καθημερινότητα της διαχείρισης του νερού , όταν λέμε 

καθημερινότητα εννοούμε καθημερινότητα , δηλαδή που φυλάω νερό , πως το κουβαλάω , 

πως το διανέμω, πως το τιμολογώ , πως φτιάχνω τους αγωγούς , πως βελτιώνω τα δίκτυα 

μου , πως τα επεκτείνω στους νέους οικισμούς και ούτω καθεξής , αυτά είναι στους 

δήμους. Και ποια υπηρεσία έχουμε στους δήμους που έχουν εσωτερική υπηρεσία ; Και 

έχουμε δήμους που έχουν φτιάξει την δικιά τους δημοτική επιχείρηση ύδρευσης 

αποχέτευσης.  

   Τώρα το νερό τι είναι ; Το νερό είναι ξεκάθαρα ότι είναι δημόσιο αγαθό ένας 

μοναδικός και ιδιαίτερος φυσικός πόρος και περιβαλλοντικό και βιολογικό αγαθό , είναι 

απαραίτητο σε όλα  τα όντα και αναγκαία προϋπόθεση για την ύπαρξη ζωής. Είναι 

πρωτίστως περιβαλλοντικό αγαθό για αυτό εντάσσεται και στους σχεδιασμούς του 

υπουργείου περιβάλλοντος με σημαντικές οικονομικές παραμέτρους λόγω των αναγκών 

ορθής διαχείρισης και επεξεργασίας , μεταφοράς και διανομής του. Εδώ δεξιά είναι ένα 

τεύχος ολόκληρο που είναι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν για την διαχείριση του 

νερού , δεν πολύ φαίνεται γιατί είναι ο φωτισμός έτσι. Το μεγάλο θέμα είναι οι κανόνες , 

έχουμε ενιαίους κανόνες διανομής , κοστολόγησης , τιμολόγησης και καθαρότητας νερού ; 

Όχι . Έχουμε συγκεκριμένες προδιαγραφές που έχει βγάλει το υπουργείο για την ποιότητα 

του νερού , αλλά όλα τα υπόλοιπα στο πως το διανέμω , με ποιον τρόπο , με τι σωλήνες , σε 

τι χρόνο , με τι πίεση αυτό έχει να κάνει με την προαίρεση της κάθε υπηρεσίας. 

    Εδώ είναι ένα τεράστιο πεδίο δράσης που θα μπορούσε η γενική γραμματεία μαζί 

με την αποκεντρωμένη και φυσικά της περιφέρειας , να μπουν κανόνες ενιαίοι και φυσικά 

να καταλήγουν στο θέμα της τιμολόγησης. Μας λέει ο προσανατολισμός ποιος είναι πλέον ; 

Στη χρήση της μείωσης του μη αποδοτικού  νερού πχ των Αρδεύσεων. Η μη κοστολόγηση 

του , η αξιοποίηση μη συμβατικών πόρων είναι πλέον τα πολύ σοβαρά εργαλεία 

εξορθολογισμού και αύξησης της αποτελεσματικότητας στην χρήση του πόρου. Έχουμε 

κακή διαχείριση. Έχουμε ένα μεγάλο θέμα το πως μεταφέρουμε τους υδατικούς πόρους. 

Δηλαδή το τεράστιο κόστος  που το ανέφερε η ΕΥΔΑΠ το πρωί είναι το πως μεταφέρω εγώ 

το νερό από το Μόρνο στη ουσία δηλαδή από τα Βαρδούσια όρη που είναι Δήμος Δωρίδος 

πρακτικά  στην Αθήνα και πως διατηρώ την σοβαρότητα των έργων αυτών που γίνεται η 

μεταφορά του νερού ώστε να μην έχω 35% διαρροή.  

      Και μάλιστα ένα άλλο μεγάλο θέμα που βάζει και η περιοχή το οποίο δεν 

εισακούστηκε ιδιαίτερα είναι ότι υπάρχει μια ανταποδοτικότητα για αυτό τον φυσικό πόρο 

ο οποίος παράγεται σε μια περιοχή αλλά καταναλώνεται σε μια άλλη περιοχή ; Ένα 

τεράστιο θέμα δράσης ίσως και για ένα μελλοντικό συνέδριο ότι υπάρχει 

ανταποδοτικότητα εκεί πέρα που παράγεται αυτό το φυσικό προϊόν σε σχέση με εκεί που 

καταναλώνεται ; Όχι δεν υπάρχει! Δηλαδή μπορεί η Αθήνα να πίνει αλλά μπορεί να μην 

επενδύει ούτε ένα ευρώ στη ουσία  στις  πηγές που παράγεται το νερό αυτό. Η υφάλμυρης 

ιδιαίτερα σε μεγάλο βαθμός των διαθεσίμων υδατικών πόρων , οι σημαντικές απολήψεις 

και η μόλυνση των  επιφανειακών υδάτων  , η μη αξιοποίηση των συμβατικών , η κλιματική 

αλλαγή , φέρνουν πολύ μεγάλα προβλήματα στη διαχείριση. Ο 3199 του 3 ενσωμάτωσης 

στο ηθικό δίκαιο οδηγία 60 με αυτόν τον νόμο λειτουργούμε σήμερα. Να σας πω ότι αυτό 

είναι το πιο σημαντικό κομμάτι , ότι μέχρι σήμερα από τον νόμο του 80 , οι δημοτικές 

επιχειρήσεις ιδίως αποχέτευσης, είναι περίπου 115 , έχουν επενδύσει γύρω στα 10 δις για 

τις εγκαταστάσεις αυτές που έχουμε σήμερα που πίνουμε νερό. Και υπολογίζουμε ότι στα 



επόμενα 10 χρόνια κάθε χρόνο πρέπει στην ουσία μα δαπανούμε τουλάχιστον 1 δις για να 

μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής και να 

αξιοποιήσουμε καλύτερα αυτόν τον πόρο που είναι πολύ σημαντικός , είναι περιβάλλοντος 

πόρος και για να κάνουμε και την επανάχρηση. 


