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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΜΗΝΤΜΑ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΤ
22 ΜΑΡΣΙΟΤ
Ζ 47ε ύλνδνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΟΖΔ ην 1992, έρνληαο ππόςε ηηο πξνηάζεηο
πνπ δηαηππώζεθαλ ζηε πλδηάζθεςε ηνπ ΟΖΔ γηα ην «Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε», πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αξγεληηλή ην 1977, απνθάζηζε λα νξίζεη ηελ 22ε Καξηίνπ θάζε
ρξόλνπ σο Παγθόζκηα Ζκέξα γηα ην Λεξό.
ηε ζεκεξηλή Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό 2017 ην ζύλζεκα είλαη “Why
Wastewater?” δειαδή Γιατί Λύματα; θαη δίλεη ην ζηίγκα ηνπ ΟΖΔ ζρεηηθά κε ηε κείσζε
θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ιπκάησλ. ε παγθόζκην επίπεδν, πάλσ από ην 80% ησλ
ιπκάησλ πνπ παξάγνληαη από ηελ θνηλσλία ξέεη πίζσ ζην νηθνζύζηεκα ρσξίο λα ππνζηνύλ
επεμεξγαζία ή λα μαλαρξεζηκνπνηεζνύλ. Ο Αλαπηπμηαθόο Βηώζηκνο ηόρνο (SDG) απαηηεί
από εκάο κέρξη ην 2030 λα "βειηηώζεη ηελ πνηόηεηα ησλ πδάησλ από ηε κείσζε ηεο
ξύπαλζεο, ηελ εμάιεηςε ηνπ ληάκπηλγθ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ εθιύζεσλ επηθίλδπλσλ
ρεκηθώλ πξντόλησλ θαη πιηθώλ, κείσζε θαηά ην ήκηζπ ην πνζνζηό ησλ κε επεμεξγαζκέλσλ
ιπκάησλ θαη βαζηθά λα απμήζεη ηελ αλαθύθισζε θαη αζθαιή επαλαρξεζηκνπνίεζε ζε
παγθόζκην επίπεδν."
• ε παγθόζκην επίπεδν, πάλσ από ην 80% ησλ ιπκάησλ πνπ παξάγνληαη από ηελ
θνηλσλία ξέεη πίζσ ζην νηθνζύζηεκα ρσξίο λα ππνζηνύλ επεμεξγαζία ή
επαλαρξεζηκνπνίεζε.
• 1,8 δηζεθαηνκκύξηα άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνύλ κηα πεγή πόζηκνπ λεξνύ κνιπζκέλνπ κε
θόπξαλα, ηε ζέζε ηνπο ζε θίλδπλν λα πξνζβιεζνύλ από ρνιέξα, ε δπζεληεξία, ν
ηπθνεηδήο ππξεηόο θαη ε πνιηνκπειίηηδα. Δπηζθαιήο λεξό, θαθή πγηεηλή θαη ηελ πγηεηλή
ησλ αηηηώλ γύξσ από 842.000 ζαλάηνπο θάζε έηνπο.
• 663 εθαηνκκύξηα άλζξσπνη εμαθνινπζνύλ λα ζηεξνύληαη βειηησκέλεο πεγέο πόζηκνπ
λεξνύ.
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• Κέρξη ην 2050, θνληά ζην 70% ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ ζα δεη ζε πόιεηο, ζε
ζύγθξηζε κε ζεκεξηλό 50%. Δπί ηνπ παξόληνο, νη πεξηζζόηεξεο πόιεηο ζηηο
αλαπηπζζόκελεο ρώξεο δελ δηαζέηνπλ επαξθείο ππνδνκέο θαη πόξνπο γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ιπκάησλ ζε έλα απνηειεζκαηηθό θαη βηώζηκν ηξόπν.
• Οη επθαηξίεο από ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ σο πόξνπ είλαη ηεξάζηηεο. Κε αζθάιεηα
ε δηαρείξηζε ησλ ιπκάησλ είλαη κηα πξνζηηή θαη βηώζηκε πεγή ύδαηνο, ηεο ελέξγεηαο,
ζξεπηηθώλ νπζηώλ θαη άιισλ αλαθηήζηκσλ πιηθώλ.
• Σν θόζηνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ ιπκάησλ αληηζηαζκίδνληαη ζε κεγάιν βαζκό από ηα
νθέιε γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ πεξηβαιινληηθή
βησζηκόηεηα - παξέρνληαο λέεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο θαη βαηόκνπξα δεκηνπξγία
«πξάζηλσλ» ζέζεσλ εξγαζίαο.
Οη επηζηήκνλεο ηνπ Γεσηερληθνύ ρώξνπ ζπκβάινπλ κε ηελ γλώζε θαη ηελ θαζεκεξηλή
εξγαζία ηνπο ζηε δηαθύιαμε ελόο ηόζν πνιύηηκνπ πόξνπ πνπ είλαη ην λεξό, αθνύ ε
αγξνηηθή παξαγσγή ηελ νπνία ππνζηεξίδνπλ κεηαμύ άιισλ απνηειεί ηνλ κεγαιύηεξν
θαηαλαισηή πδαηηθώλ πόξσλ ζηελ Διιάδα (70% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ) θαη
ζπλεπώο ε ιεινγηζκέλε ρξήζε απηνύ ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο
άιιεο ρξήζεηο ηνπ (ύδξεπζε, βηνκεραληθή ρξήζε), απνηέιεζε θαη ζα απνηειεί κέξηκλα ησλ
Γεσηερληθώλ.
Θιείλνληαο, ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε ηνλ θαηαιπηηθό ξόιν πνπ παίδνπλ νη Γεσηερληθνί
Δπηζηήκνλεο θαη ην Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην πνπ ηνπο εθπξνζσπεί ζηελ νξζνινγηθή
δηαρείξηζε ησλ πδαηηθώλ πόξσλ ηεο ρώξαο καο, ξόιν πνπ άιισζηε είλαη ζεζκνζεηεκέλνο,
ηόζν επηζηεκνληθά, όζν θαη λνκνζεηηθά.
Γηα απηνύο ηνπο ιόγνπο ινηπόλ αο εληείλνπκε ηηο πξνζπάζεηεο καο, ζηνπο δηεζλείο
νξγαληζκνύο, θαη ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηέινο αο επαηζζεηνπνηήζνπκε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο
γηα λα επηηύρνπκε ηνπο ζηόρνπο καο.

Γηα ηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή
Ο Πξόεδξνο

Ο Γελ. Γξακκαηέαο
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