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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΔΑΤΩΝ, ΜΑΔΡΙΤΗ 27.02.2019 

 

Διεθνές Συνέδριο Σχετικά με τις Προκλήσεις και τις Λύσεις για τα Ύδατα σε Βιώσιμες Πόλεις 

Στις 27 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε το Διεθνές Συνέδριο για τις Νέες Προκλήσεις 

και τις Λύσεις αυτών για το Ύδατα σε Βιώσιμες Πόλεις, στη Μαδρίτη στους χώρο του IFEMA, 

επίσημου διοργανωτή εκδηλώσεων της ισπανικής πρωτεύουσας, ως επιμέρους συνέδριο της 

Διεθνούς Έκθεσης για τις Καινοτόμες Λύσεις Διαχείρισης Υδάτων (SIGA). Βασικό αντικείμενο 

του συνεδρίου ήταν η σωστή διαχείριση των υδάτων, με σκοπό την δημιουργία βιώσιμων 

πόλεων. 

Πρώτος ομιλητής του συνεδρίου ήταν ο κ. Ángel Garrido, Πρόεδρος της Κοινότητας 

Μαδρίτης, ο οποίος παρουσίασε το συνέδριο και τόνισε τη σπουδαιότητά του για το μέλλον 

της ανάπτυξης βιώσιμων πόλεων. Ο κ. Kala Vairavamoorthy, Εκτελεστικός Διευθυντής του 

Παγκόσμιου Συνδέσμου Υδάτων (IWA), στην ομιλία του αναφέρθηκε στις τεχνολογικές 

προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο για το νερό και τη διαχείρισή του.  

Οι ομιλίες συνεχίστηκαν με την κα. Natalia Limones, Σύμβουλο Διαχείρισης Ξηρασίας της 

Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία παρουσίασε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες της 

Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα σχετικά με τις 

ποσότητες καθαρού νερού, ενώ οι δυσκολίες αναμένεται να χειροτερέψουν στο μέλλον. 

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 60% της εν λόγω περιοχής κατοικεί 

σε εδάφη με μεγάλη επικινδυνότητα σχετικά με τις ποσότητες νερού, κάτι το οποίο 

παρατηρείται, ωστόσο, και στις Μεσογειακές Χώρες. Έκανε λόγο για τις ενέργειες της 

Παγκόσμιας Τράπεζας σε διάφορες περιοχές του πλανήτη για τη βελτίωση της διαχείρισης 

υδάτων, τα παραδείγματα των οποίων θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στη Μέση Ανατολή 

καθώς και τη Βόρεια Αφρική. Πολύ σημαντική θεωρείται η μείωση της εξάρτησης του 

αναβλύζοντος νερού και επιμέρους λύση αποτελεί η ανακύκλωσή του. Παράλληλα, 

χρειάζονται καινοτομίες σχετικά με την διαχείριση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα της 

περιοχής.  

Εξαιρετικής σημασίας για αυτές τις λύσεις είναι η τεχνολογική πρόοδος, παρόλα αυτά, δεν 

αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα. Ήδη με τις υπάρχουσες τεχνολογίες η δυνατότητα 

αξιοποίησης των  υδάτων αποτελεσματικότερα μπορεί να αυξηθεί δραματικά, είναι αναγκαία 

όμως η ορθή λειτουργία των θεσμών και της διοικητικής διαχείρισης, που οφείλουν να 

εξελιχθούν περαιτέρω.  

Έκλεισε την ομιλία της με ορισμένα παραδείγματα δράσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας σε 

χώρες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, όπως η Ναμίμπια, η Μάλτα και η Κύπρος. 

Στη συνέχεια, ο κ. Sergio Campos, αρμόδιος για το τμήμα υδάτων και αποχέτευσης της 

Διαμερικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης (BID), παρουσίασε τις προκλήσεις σχετικά με την 

ύδρευση και την αποχέτευση στην Λατινική Αμερική ενώ υπογράμμισε ότι το νερό αποτελεί 

κύριο στοιχείο ανάπτυξης της οικονομίας, κυρίως λόγω του γεωργικού τομέα καθώς και 

παράγοντα κοινωνικής ανάπτυξης. Σημαντικά στοιχεία από την ομιλία του ήταν ότι στην 
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συγκεκριμένη ήπειρο, παρά του ότι που έχουν γίνει αρκετές ενέργειες επί του θέματος, είναι 

απαραίτητη η πραγματοποίηση περισσότερων δράσεων και μεγαλύτερης χρηματοδότησης, 

προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα. Συγκεκριμένα, μόνο το 0,34% του ΑΕΠ των χωρών της 

ηπείρου τοποθετείται σε επενδύσεις στον τομέα αυτόν, ενώ το ποσό πρέπει τουλάχιστον να 

διπλασιαστεί. Επισήμανε επίσης ότι, όπως όλες οι περιοχές του κόσμου, η Λατινική Αμερική 

στο μέλλον θα παρουσιάσει πρόβλημα όσον αφορά την μείωση του πόσιμου νερού όχι όμως 

στο βαθμό που θα επηρεάσει τις χώρες της Μεσογείου, δεδομένου ότι σύμφωνα με 

υπολογισμούς, ο πληθυσμός των αστικών κέντρων αναμένεται να διπλασιαστεί εντός των 

επόμενων 20 ετών. 

Τελευταίος ομιλητής του συνεδρίου ήταν ο κ. Hugo Morán, Ειδικός Γραμματέας για το Φυσικό 

Περιβάλλον, του ισπανικού Υπουργείου Οικολογικής Αλλαγής, ο οποίος επικεντρώθηκε 

κυρίως στην Ισπανία. Αναφερόμενος στο ότι το πρόβλημα είναι παγκόσμιο αλλά αφορά 

αρκετά την περιοχή της Μεσογείου, τόνισε ότι είναι απαραίτητο να αλλάξουμε τις υπάρχουσες 

πρακτικές για την κλιματική αλλαγή και τις πολιτικές διαχείρισης νερού, διαφορετικά η περιοχή 

θα αντιμετωπίσει μεγάλο πρόβλημα στο μέλλον. Οι αλλαγές αυτές οφείλουν να εφαρμοστούν 

σε όλες τις Κοινότητες της Ισπανίας ανεξαιρέτως, δεδομένου ότι το πρόβλημα εμφανίζεται σε 

ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, δεν πρέπει να υπονομεύεται η ποιότητα του νερού, η οποία 

κρίνεται εξαιρετικές σημασίας για τους πολίτες αλλά και τις επιχειρήσεις.  

Ακόμη, τόνισε ότι προς το παρόν υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ 

το αρμόδιο ισπανικό Υπουργείο προσπαθεί να επικεντρωθεί στην καλύτερη διαχείριση των 

υδάτων, αφού εκτιμάται ότι, με μια αποδοτικότερη διαχείριση, θα υπάρξουν ελπιδοφόρα 

αποτελέσματα. Μία λύση που μπορεί να αξιοποιηθεί είναι η ανακύκλωση του νερού, η οποία 

θα σώζει πολλά λίτρα πόσιμου νερού καθημερινά. Επιπροσθέτως, αρωγός της προσπάθειας 

αυτής θεωρείται η εφαρμογή κανόνων και νόμων από το κράτος και από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση σε συλλογικό επίπεδο. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να επικεντρώνονται στη διαφάνεια, 

στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανάπτυξη και την οικολογία, ενώ έκανε λόγο για την 

σπουδαιότητα της τεχνολογίας ως πομπός ενημέρωσης των πολιτών. Έκλεισε λέγοντας ότι 

επιπλέον στόχος του Υπουργείου αποτελεί η αξιοποίηση της τεχνολογίας και η ανάπτυξη 

καινοτομιών τόσο σε ιδιωτικό, όσο και σε δημόσιο επίπεδο. 

Πριν από τη λήξη του συνεδρίου, ακολούθησαν ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες, όπου 

αρκετή ώρα δαπανήθηκε στην απάντηση της ερώτησης σχετικά με την αργοπορία της 

εφαρμογής των κανόνων και των λύσεων που προτείνονται επί σειρά ετών. Οι απαντήσεις 

που δόθηκαν από τους ομιλητές ήταν ότι, όσον αφορά τη τεχνολογία, είναι ιδιαίτερα 

ανεπτυγμένη και ήδη θα μπορούσε να παρέχει ριζοσπαστικές λύσεις. Μεγάλο πρόβλημα 

όμως παρουσιάζουν πρακτικά ζητήματα όπως το ποιος αλλά και με ποιον τρόπο θα 

διαχειριστεί την υπάρχουσα τεχνολογία.  Παράλληλα, πρόβλημα αποτελούν και οι κανόνες και 

οι νόμοι, τους οποίους ο εκσυγχρονισμός θεωρείται αναγκαίος. Τέλος, οι καινοτομίες 

συνεχίζουν να συμβάλλουν σε όλο και ποιοτικότερες λύσεις αλλά πολλές φορές το ρίσκο 

χρηματοδότησής τους είναι μεγάλο ενώ, πολλές από τις καινοτομίες αυτές, κατά τη διάρκεια 

της χρήσης τους, αποδεικνύεται ότι δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτικές.  

Το συγκεκριμένο συνέδριο εξέφρασε τα προβλήματα του μείζονος αυτού προβλήματος ενώ 

παράλληλα παρουσιάστηκαν οι δυσκολίες και ορισμένες από τις ενδεχόμενες λύσεις του 

θέματος. 
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