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Νερό = πθγι ηωισ 

• Αποτελεί αναγκαίο και ςθμαντικό παράγοντα 
ανάπτυξθσ μιασ περιοχισ 

• Στισ χϊρεσ τθσ Μεςογείου το νερό αποτελεί 
περιοριςτικό παράγοντα για τθν οικονομικι 
ανάπτυξθ και βελτίωςθ του βιοτικοφ επιπζδου. 

 



Νερό = πθγι ηωισ 

• Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ βρίςκεται ςε ανεπάρκεια, 
ιδιαίτερα ςτισ ξθροκερμικζσ περιοχζσ. 

• Όμωσ θ ηιτθςθ του νεροφ για άρδευςθ είναι 
μεγάλθ, ενϊ θ αποτελεςματικότθτα του νεροφ 
άρδευςθσ είναι χαμθλι (ςε πολλζσ περιπτϊςεισ 
κάτω του 55% λόγω τθσ κακισ κατάςταςθσ των 
αρδευτικϊν δικτφων ι των ακατάλλθλων 
τεχνικϊν).  

• Ωςτόςο αυτό δεν οφείλεται πάντα ςτθν ζλλειψθ 
υδατικϊν πόρων. Οι μεγάλεσ διακυμάνςεισ τθσ 
διακεςιμότθτασ και τθσ ηιτθςθσ του νεροφ είναι 
τισ περιςςότερεσ φορζσ ο κφριοσ λόγοσ τθσ 
ζλλειψθσ. 
 
 



Υδάτινοι πόροι ςτθν Ελλάδα 

Οι υδάτινοι πόροι ςτθν Ελλάδα υπόκεινται ςε 
εκμετάλλευςθ, θ οποία χαρακτθρίηεται από: 

• ανεπαρκι διαχείριςθ, για κάλυψθ κυρίωσ 
περιςταςιακϊν αναγκϊν,  

•με περιοριςμζνθ εφαρμογι ςχεδιαςμϊν  

•και με ζλλειψθ ςυντονιςμοφ και ςυνεργαςίασ των 
φορζων που αςχολοφνται με τον γενικό ι τον τοπικό 
ςχεδιαςμό των απαιτοφμενων ζργων. 



Υδάτινοι πόροι ςτθν Ελλάδα 

• Σιμερα, χϊρεσ, όπωσ θ Αυςτρία και θ Φιλανδία 
καλφπτουν πάνω από το 70% των γεωργικϊν 
εκτάςεων τουσ με γεωργο-περιβαλλοντικά 
προγράμματα  ςτο κζμα τθσ διαχείριςθσ του 
νεροφ για άρδευςθ. 

• Αντίκετα, το ποςοςτό αυτό είναι ιδιαίτερα 
χαμθλό ςτο νότο τθσ Ευρϊπθσ: θ Ελλάδα και θ 
Ιςπανία δεν καλφπτουν πάνω από το 5% των 
γεωργικϊν εκτάςεων με γεωργο-περιβαλλοντικά 
προγράμματα. 

 



 Νερό και ηιτθςθ για γεωργικι χριςθ 

  

Οη ζπλερώο απμαλόκελεο αλάγθεο ζε λεξό, γεγνλόο πνπ απνηειεί 

ζήκεξα θαη ην βαζηθό πξόβιεκα, έρεη ωο απνηέιεζκα:  

 

1. Τελ ππεξάληιεζε ηωλ ππόγεηωλ πδξνθνξέωλ, κε απνηέιεζκα ηε 

κεηαβίβαζε ηωλ αληιήζεωλ ζε όιν θαη βαζύηεξνπο νξίδνληεο. 

2. Τελ δεκηνπξγία ηακηεπηήξωλ ή θαη άιιωλ έξγωλ ηακίεπζεο 

επηθαλεηαθώλ πδάηωλ ζε αλεπαξθείο από πιεπξάο πδαηηθώλ 

απνζεκάηωλ ή θαη ζε αθαηάιιειεο ζέζεηο.  

3. Τελ αλαγθαηόηεηα κεηαθνξάο λεξνύ ζε όιν θαη κεγαιύηεξεο 

απνζηάζεηο, γεγνλόο πνπ απαηηεί θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε 

εθηεηακέλωλ θαη πιένλ πνιύπινθωλ ηερληθώλ έξγωλ.  

 











Χρήση νερού στη γεωργία 
Ελληνικά δεδομζνα   

 • Στθν Ελλάδα, περίπου το 87% τθσ κατανάλωςθσ νεροφ 
προορίηεται για άρδευςθ. 

• Το ποςοςτό των αρδευόμενων γεωργικϊν γαιϊν φκάνει 
ςιμερα ςτο 40% του ςυνόλου, ενϊ επάνω από το 60% των 
πεδινϊν περιοχϊν αρδεφεται.  

• Οι ανάγκεσ τθσ άρδευςθσ καλφπτονται 40% από υδραυλικά 
ζργα και 60% από γεωτριςεισ.  

• Από το νερό άρδευςθσ που εφαρμόηεται μόνο το 55% 
χρθςιμοποιείται από τθν καλλιζργεια,  

• Το 12% τθσ άρδευςθσ χάνεται κατά τθ μεταφορά, το 8% 
κατά τθν εφαρμογι του ςτον αγρό και το 25% χάνεται λόγω 
υπζρ-άρδευςθσ  



Χρήση νερού στη γεωργία  
Ελληνικά δεδομζνα 

 
• Το ςθμαντικότερο πρόβλθμα είναι θ ανιςορροπία μεταξφ 

του ρυκμοφ ανάπτυξθσ των αρδευόμενων εκτάςεων 
(2%/ζτοσ ιτοι 240.000 ςτρζμματα/ζτοσ) και των ζργων 
αξιοποίθςθσ επιφανειακών υδάτων (κφρια υδραυλικά 
ζργα, λιγότερο του 1%/ζτοσ, ζναντι των αρδευόμενων 
εκτάςεων) γεγονόσ που προκαλεί τθν υπεράντλθςθ των 
υπόγειων υδροφορζων με γεωτριςεισ . 



Οινθιεξωκέλε δηαρείξηζε ηωλ 

πδαηηθώλ πόξωλ ζηελ Γεωξγία 

Σηόρνο ηεο λα επηηεπρζεί  

 

•κηα βηώζηκε,  

•ζπληνληζκέλε δηαρείξηζε ζηα όξηα κηαο ιεθάλεο απνξξνήο,  

•κε ζηόρν ηνλ έιεγρν  

•ηελ πξνζηαζία ηνπ λεξνύ,  

•θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηωλ δπζκελώλ επηπηώζεωλ  
 



Ορκολογικι διαχείριςθ νεροφ  

  

1. Διαχείριςθ τθσ ηιτθςθσ και αποτελεςματικι χριςθ του νεροφ 
• Εφαρμογι ορκισ αρδευτικισ πρακτικισ 
• Εφαρμογι ορκισ διαχείριςθσ του εδάφουσ 
• Εφαρμογι ορκισ διαχείριςθσ τθσ καλλιζργειασ 

2. Πολιτικι τιμών και ανάκτθςθ του κόςτουσ 
3. Ανάκτθςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ των υποβακμιςμζνων νερών 
4. Διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ του νεροφ 

 
 



Διαχείριςθ τθσ ηιτθςθσ και 
αποτελεςματικι χριςθ του νεροφ 

Εφαρμογι ορκισ αρδευτικισ πρακτικισ 

• Εκπαίδευςθ των καλλιεργθτϊν ςχετικά με το πότε πρζπει να ξεκινά ι να 
ςταματά θ άρδευςθ  

• Μείωςθ των απωλειϊν νεροφ με τθ βελτίωςθ ι αντικατάςταςθ του 
δικτφου μεταφοράσ και διανομισ του νεροφ 

• Εγκατάςταςθ ςφγχρονων ςυςτθμάτων άρδευςθσ (ςταγόνεσ, κλπ) και 
εφαρμογι τεχνικϊν άρδευςθσ που απαιτοφν μειωμζνθ ποςότθτα νεροφ, 
όπωσ θ ελλειμματικι άρδευςθ (RDI) και θ υπόγεια άρδευςθ (SSI) ςε 
περιόδουσ με ζλλειψθ νεροφ 

• Σχεδιαςμόσ τθσ άρδευςθσ με βάςθ τισ ςυνκικεσ κάκε περιοχισ και τισ 
ανάγκεσ κάκε καλλιζργειασ. 

• Σχεδιαςμόσ τθσ άρδευςθσ με βάςθ τισ εδαφο-κλιματικζσ ςυνκικεσ και το 
είδοσ τθσ καλλιζργειασ από ειδικοφσ Γεωπόνουσ. 

• Άρδευςθ ςυνικωσ κατά τισ βραδινζσ ϊρεσ να μειωκοφν οι απϊλειεσ 
λόγω εξάτμιςθσ 

 



Διαχείριςθ τθσ ηιτθςθσ και 
αποτελεςματικι χριςθ του νεροφ 

Εφαρμογι ορκισ αρδευτικισ πρακτικισ 

 

 

 

Λιψθ μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ  τθσ παράνομθσ χριςθσ νεροφ 
 



Διαχείριςθ τθσ ηιτθςθσ και 
αποτελεςματικι χριςθ του νεροφ 

Εφαρμογι ορκισ διαχείριςθσ του εδάφουσ 

• Ελαχιςτοποίθςθ τθσ καλλιζργειασ 

• Καλλιζργεια κατά τισ ιςουψείσ για ςυγκράτθςθ νεροφ και 
μείωςθ τθσ διάβρωςθσ 

• Εφαρμογι τθσ φυτοκάλυψθσ του εδάφουσ (mulching) για 
μείωςθ των απωλειϊν νεροφ με εξάτμιςθ 

• Αφξθςθ τθσ οργανικισ ουςίασ του εδάφουσ ςτα επιφανειακά 
ςτρϊματα με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ υδατοϊκανότθτασ 

• Ζλεγχοσ τθσ οξφτθτασ του εδάφουσ με εφαρμογι γφψου, κλπ. 

• Εφαρμογι τθσ κατάλλθλθσ μεκόδου καταςτροφισ των 
ηιηανίων ϊςτε να μειωκεί ο ανταγωνιςμόσ για το νερό και οι 
απϊλειεσ λόγω διαπνοισ από τα ηιηάνια 



Εφαρμογι ορκισ διαχείριςθσ τθσ καλλιζργειασ 

• Επιλογι καλλιζργειασ με βάςθ τθν βροχόπτωςθ, τθν 
διακεςιμότθτα του νεροφ άρδευςθσ και τθν απόδοςθ τθσ 
καλλιζργειασ 

• Επιλογι ποικιλιϊν που αντζχουν ςτθν ζλλειψθ νεροφ 

• Επιλογι καλλιεργειϊν ι ποικιλιϊν που ολοκλθρϊνουν τον 
κφκλο τουσ ςε όςο το δυνατό μικρότερο διάςτθμα 

• Ορκολογικι χριςθ των λιπαςμάτων (ποςότθτα και τφποσ) 
ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ καλλιζργειασ (ανάλυςθ φφλλων).  

 

Διαχείριςθ τθσ ηιτθςθσ και 
αποτελεςματικι χριςθ του νεροφ 



Πολιτικι τιμών και ανάκτθςθ του 
κόςτουσ 

 Η πολιτικι τθσ τιμολόγθςθσ κα πρζπει να προωκεί  

 τθν μελλοντικι εξαςφάλιςθ τθσ επάρκειασ,  

 να αποκαρρφνει τθ ςπατάλθ,  

 να ενκαρρφνει τθν ειςαγωγι νζασ τεχνολογίασ  

 και να κινθτοποιεί τισ ιδιωτικζσ επενδφςεισ.  



Ανάκτθςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ 
των υποβακμιςμζνων νερών 

 Τα επεξεργαςμζνα αςτικά λφματα αντί να διατεκοφν ςε υδάτινουσ 
αποδζκτεσ μποροφν  

 

 να αξιοποιθκοφν για άρδευςθ γεωργικϊν και αςτικϊν εκτάςεων  

 και εμπλουτιςμό των υπόγειων υδροφορζων  



Διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ του νεροφ 
 

 Η διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ είναι εξίςου ςθμαντικι με τθν διαχείριςθ 
τθσ ποςότθτασ.  

• Προςταςία του επιφανειακοφ και υπόγειου νεροφ από τθ χριςθ των 
αγροχθμικϊν.  

• Διαχείριςθ τθσ διείςδυςθσ καλαςςινοφ νεροφ ςτα υπόγεια νερά 
λόγω υπεράντλθςθσ 

• Συνεχι καταγραφι (monitoring) τθσ ποιότθτασ των υδατικϊν πόρων. 



 Συμπεραςματικά 
Οι Υδάτινοι πόροι αποτελοφν αναγκαία και ςθμαντικι 
παράμετρο ανάπτυξθσ μιασ περιοχισ και για να ςωκοφν είναι 
ανάγκθ να υπάρξει αειφορία ςτθν χριςθ τουσ, θ οποία 
επιτυγχάνεται με πρόβλεψθ και προςταςία, δθλαδι: 
  

  
Σωςτόσ ςχεδιαςμό εφαρμογισ,  
με πλιρθ κακοριςμό των πόρων, ιςορροπία εδάφουσ – νεροφ, 
αποφυγι υπεραντλιςεων, προςταςία υπόγειου νεροφ, 
επιλογι χριςεων, κλπ.  
Επανεκτίμθςθ ζργων υποδομισ και ανάπτυξθσ,  
με βελτίωςθ των υφιςταμζνων και προτεραιότθτεσ ςτθν 
προςταςία και ορκολογικι διαχείριςθ.  
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