
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΓΦΠΥ ΣΤΟ 2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ  

Αξιότιμες Κυρίες και Κύριοι, 

Αρχικά θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές για αυτήν την εξαιρετικά 

σημαντική πρωτοβουλία ανάδειξης της σημασίας του νερού ως μια νέα 

γενιά ανθρώπινου δικαιώματος, σε ένα πλανήτη ο οποίος απειλείται 

διαρκώς από την κλιματική αλλαγή και σε ένα περιβάλλον που μετράει 

τις πληγές του από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις. 

Το σημερινό φόρουμ έρχεται να μας υπενθυμίσει την επιτακτική ανάγκη 

αντιμετώπισης της κρίσης νερού και την πρόσβαση σε αυτό, από το 

σύνολο του πληθυσμού. Αυτή η πρόσβαση προϋποθέτει εκ μέρους μας 

ότι οι υδατικοί πόροι είναι επαρκείς σε ποσότητα, καλοί σε ποιότητα και 

η χρήση τους είναι οικονομικά προσιτή για όλους.  

Να σημειωθεί εδώ βέβαια, μιας και το φόρουμ πραγματοποιείται στην 

Κρήτη, ότι, σε ό,τι αφορά τη νησιωτική χώρα, η αφαλάτωση λύνει μόνο 

το βασικό πρόβλημα, αυτό δηλαδή της σταθερής παροχής πόσιμου 

νερού και τελεί πάντα υπό την προαίρεση της σωστής και συνεχούς 

συντήρησης των εγκαταστάσεων αφαλάτωσης. Συνεχίζει όμως να 

υπάρχει το πρόβλημα της διαρκούς συντήρησης του δικτύου 

υδροδότησης (που σε πολλές περιπτώσεις είναι σε κακή κατάσταση λόγω 

παλαιότητας ή και μη χρήσης) αλλά και η ανάγκη για περαιτέρω 

υποστήριξη, αφού λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης των 

καλοκαιρινών μηνών, ιδίως σε κάποια μεγαλύτερα νησιά, χρειάζονται 

επιπλέον παρεμβάσεις.  

Στρατηγικός στόχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι 

ο καθορισμός και η υλοποίηση πολιτικών που θα διασφαλίσουν την 

επάρκεια και ποιότητα του νερού με την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών 

και ανάπτυξης υποδομών για όλη την χώρα, με προτεραιότητα και 

έμφαση σε μέτρα εξοικονόμησης και ανακύκλωσης νερού καθώς και 

σχεδιασμού παρακολούθησης και ελέγχου των ποιοτικών και ποσοτικών 

δεδομένων από την πηγή ως την τελική χρήση στα πλαστικά της κυκλικής 

οικονομίας.  

Για την επίτευξη του στρατηγικού αυτού στόχου η ΓΓΦΠΥ είναι αρμόδια 

για τα ακόλουθα: 



• συντονισμός της διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων 

και εφαρμογή της Οδηγίας  Πλαίσιο για τα Νερά με την εφαρμογή 

των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 

Ποταμών και της αναθεώρησή τους, 

• παρακολούθηση της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων μέσω 

του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης, 

• αντιμετώπιση της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης, μέσω 

της σύνταξης σε συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ, προγραμμάτων δράσης 

για την μείωση των φαινομένων, 

• διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, με την εφαρμογή των 

προβλέψεων και των μέτρων που προσδιορίζονται στα αντίστοιχα 

Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας σύμφωνα με τις 

προβλέψεις της Οδηγίας για τις πλημμύρες, 

• παρακολούθηση της ποιότητας των ακτών κολύμβησης της χώρας 

σε περίπου 1.500 σημεία 

• εφαρμογή της Οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική με την 

εποπτεία της κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την 

κατάρτιση στόχων και τον ορισμό της καλής του περιβαλλοντικής 

κατάστασης.  

• διαχείριση των λυμάτων και την επαναχρησιμοποίησή τους με 

γνώμονα τη προστασία δημόσιας υγείας, των επιφανειακών και 

υπόγειων νερών και συμμόρφωση με τη σχετική οδηγία.  

• συμμετοχή σε διακρατικές και διεθνείς συμφωνίες προκειμένου 

να πραγματοποιούνται συντονισμένες προσπάθειες επίτευξης των 

στόχων της χώρας 

Ως εκ τούτου, Η ΓΓΦΠΥ σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία και τους 

δημόσιους φορείς,σχεδίασε και υλοποιεί ενδεικτικά τα παρακάτω έργα: 

Α. Μέσω του χρηματοδοτικού μηχανισμού ευρωπαϊκού οικονομικού 

χώρου περιόδου 2014-2021, υλοποιείται Δράση με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ – ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ» με στόχο 

την υλοποίηση υποδομών / προμηθειών για τη βελτίωση της διαχείρισης 

των υδάτων.  

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Grant) που διατίθεται για την 

ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση μέσω της Συλλογικής 

Απόφασης Ε7751 ανέρχεται σε 4.050.000€. 



Β. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, Υποδομές παροχής και εξοικονόμησης 

πόσιμου νερού με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού 

και της δημόσιας υγείας. 

Η επένδυση θα ξεκινήσει το 2022 και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 

2025. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 325 εκατομμύρια ευρώ, εκ των 

οποίων 200 εκατομμύρια ευρώ (248 εκατομμύρια ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα χρηματοδοτηθούν με τη μορφή 

επιχορήγησης από RRF . 

Συμπερασματικά, το νερό αποτελεί αφενός ένα κοινωνικό αγαθό και 

αφετέρου τη βάση εξέλιξης και ευημερίας των κοινωνιών, στο πλαίσιο 

μάλιστα που το βάζει και ο ΟΗΕ. Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι 

το νερό είναι ένας ανανεώσιμος φυσικός πόρος σε ανεπάρκεια, βασική 

προϋπόθεση της ζωής και απαραίτητη υποδομή για την ανάπτυξη και τον 

πολιτισμό. Επομένως, η ορθολογική και βιώσιμη χρήση του είναι ο 

μοναδικός δρόμος  για τη διασφάλιση των μελλοντικών γενεών. 

Σε αυτό το σημείο να ευχηθώ καλή συνέχεια στις εργασίες του 

συνεδρίου. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 


