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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

22 ΜΑΡΤΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ  

 
Η 22η Μαρτίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Νερού, το 1992, στη συνδιάσκεψη 

του ΟΗΕ για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. 

Σήμερα, η έλλειψη του νερού αποτελεί πλέον ένα παγκόσμιο φαινόμενο που οφείλεται 
κυρίως στην υπερκατανάλωση, την έλλειψη σωστών πρακτικών διαχείρισης και τη ρύπανση 
των διαθέσιμων υδατικών αποθεμάτων.  

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ: 

 1/6 του πληθυσμού της γης δεν έχει πρόσβαση σε υδάτινες πηγές. 

 1,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι καταναλώνουν νερό από μη ασφαλείς πηγές. 

 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι στερούνται και των πλέον βασικών συνθηκών υγιεινής. 

 400.000.000 εκατομμύρια παιδιά, σχεδόν το 1/5 των παιδιών του κόσμου, στερούνται 
ακόμη και την ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα καθαρού πόσιμου νερού. 

 5 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν την ζωή τους κάθε χρόνο από ασθένειες 
σχετιζόμενες με μολυσμένα ύδατα (10 φορές περισσότεροι από αυτούς που 
σκοτώνονται κάθε χρόνο σε πολέμους). 

 300 σημεία σ' όλο τον πλανήτη είναι δυνητικά πεδία συγκρούσεων σχετικά με το 
νερό. 

Το νερό αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου και το ζήτημά του 
θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα σε ένα συνολικό πλαίσιο αναπτυξιακών επιλογών που θα 
καθορίζονται από τον συνδυασμό οικονομικών, περιφερειακών, χωροταξικών και κοινωνικών 
πολιτικών και όχι μεμονωμένα ως ένα τεχνικό ζήτημα.  

Στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια διαπιστώθηκαν πολλές περιπτώσεις υποβάθμισης 
της ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης σημαντικών υδροφόρων συστημάτων, σαν συνέπεια 
της αγροτικής και βιομηχανικής δραστηριότητας, αλλά και της ανεξέλεγκτης διάθεσης 
αστικών αποβλήτων. 
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Η πρόκληση πλέον για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, διοίκηση, χρήστες και 
επιστήμονες, είναι να προχωρήσουν σε ένα πραγματικά ολοκληρωμένο βιώσιμο σχεδιασμό 
της χρήσης των υδατικών πόρων, ώστε να αντιστραφούν οι αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις στον υδάτινο περιβάλλον και να ληφθούν τόσο μέτρα προστασίας όσο και μέτρα 
βελτίωσης και αποκατάστασης της ποιότητας των ήδη υποβαθμισμένων – ποσοτικά και 
ποιοτικά – υδροφόρων συστημάτων. 

Ως Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος θεωρούμε χρήσιμη και αναγκαία τη συμβολή 
μας, ως επίσημος σύμβουλος του κράτους σε θέματα διαχείρισης των υδάτων, για την 
κατάρτιση ενός κεντρικού στρατηγικού σχεδιασμού με στόχο τη διασφάλιση των υδατικών 
πόρων της χώρας για τη μακροχρόνια, βιώσιμη και αειφόρο χρήση τους. 

Η συμβολή των Γεωτεχνικών επιστημόνων σε αυτήν την προσπάθεια είναι και 
απαραίτητη και αποφασιστικής σημασίας. 

  

       Από το 
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