Κύξηε Αληηπεξηθεξεηάξρε
Κύξηε Δήκαξρε
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη
Αληαπνθξηζήθακε ζην θάιεζκα ηνπ ΤΕΕ Αλ.
Μαθεδνλίαο πξνθεηκέλνπ λα
ζπλδηνξγαλώζνπκε ηελ ζεκεξηλή εκεξίδα κε
ζέκα «Δξάκα: Επάξθεηα Υδαηηθώλ πόξσλ
κύζνο ή πξαγκαηηθόηεηα;»
Είλαη ζεκαληηθό
θαη δελ πξέπεη λα ιεζκνλείηαη
όηη ην λεξό, αλεμαξηήησο κνξθήο,
επηηειεί ζεηξά δηαθνξεηηθώλ ιεηηνπξγηώλ,
ζπρλά δε ηαπηνρξόλσο .
Απνηειεί βαζηθή αλάγθε γηα ηνλ άλζξσπν
θαη νηθνλνκηθό πόξν πνπ ζπκβάιιεη
ζηελ θάιπςε επξύηεξσλ αλζξώπηλσλ αλαγθώλ:
γεσξγία, βηνκεραλία, ελέξγεηα, ςπραγσγία θηι.
Απνηειεί δσηηθό ζπζηαηηθό ζηνηρείν
θάζε νηθνζπζηήκαηνο θαη θάζε ηνπίνπ
θαη δηακνξθώλεη, από κόλν ηνπ,
μερσξηζηνύο ηύπνπο πεξηβάιινληνο.
Όκσο κπνξεί λα απνηειέζεη θαη απεηιή:
πιεκκύξεο
ή, ζε πεξίπησζε ειιείςεσο ηνπ, μεξαζίεο.
Η κε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθώλ
πόξσλ , όπσο
 Οη αλεπαξθείο πξαθηηθέο άξδεπζεο,
 Η ππεξάληιεζε ηνπ ππόγεηνπ λεξνύ,
 θαη ε έιιεηςε ζηξαγγηζηηθώλ έξγσλ

απνηειεί έλαλ από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο
παξάγνληεο πνπ εληείλνπλ ην πξόβιεκα ηεο
εξεκνπνίεζεο ζηελ ρώξα καο.
Οη πδαηηθνί πόξνη απνηεινύλ ζήκεξα
απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε,
ηόζν γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ίδηαο ηεο δσήο,
όζν θαη γηα ηελ αλάπηπμε θάζε είδνπο
δξαζηεξηόηεηαο.
Οη ζπλερώο απμαλόκελεο αλάγθεο ζε λεξό,
γεγνλόο πνπ απνηειεί ζήκεξα θαη ην βαζηθό
πξόβιεκα, έρεη σο απνηέιεζκα:
 Τελ ππεξάληιεζε ησλ ππόγεησλ
πδξνθνξέσλ, κε απνηέιεζκα ηε κεηαβίβαζε
ησλ αληιήζεσλ ζε όιν θαη βαζύηεξνπο
νξίδνληεο.
 Τελ δεκηνπξγία ηακηεπηήξσλ ή θαη άιισλ
έξγσλ ηακίεπζεο επηθαλεηαθώλ πδάησλ ζε
αλεπαξθείο από πιεπξάο πδαηηθώλ
απνζεκάησλ ή θαη ζε αθαηάιιειεο ζέζεηο.
 Τελ αλαγθαηόηεηα κεηαθνξάο λεξνύ ζε όιν
θαη κεγαιύηεξεο απνζηάζεηο, γεγνλόο πνπ
απαηηεί θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε εθηεηακέλσλ
θαη πιένλ πνιύπινθσλ ηερληθώλ έξγσλ.
 Τε ρξήζε λεξνύ ζε ηνκείο έμσ θαη πέξαλ
ησλ πξνζδηνξηζζέλησλ από ην έξγν, ρσξίο
θαλέλα ζρεδηαζκό, κε απνηέιεζκα ηε ζπρλή
ρξήζε λεξνύ ύδξεπζεο γηα αλάγθεο ηόζν
άξδεπζεο, όζν θαη βηνκεραληθέο θαη
βηνηερληθέο.

Οη ΥΠ απνηεινύλ αλαγθαία θαη ζεκαληηθή
παξάκεηξν αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο θαη γηα λα
ζσζνύλ είλαη αλάγθε λα ππάξμεη αεηθνξία ρξήζεο
ηνπο, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε πξόβιεςε θαη
πξνζηαζία, δειαδή:
 Τνλ Σσζηό ζρεδηαζκό εθαξκνγήο, κε πιήξε
θαζνξηζκό ησλ πόξσλ, ηζνξξνπία εδάθνπο –
λεξνύ, απνθπγή ππεξαληιήζεσλ, πξνζηαζία
ππόγεηνπ λεξνύ, επηινγή ρξήζεσλ, θιπ.
 Καη ηελ Επαλεθηίκεζε ησλ έξγσλ
ππνδνκήο θαη αλάπηπμεο, κε βειηίσζε ησλ
πθηζηακέλσλ θαη πξνηεξαηόηεηεο ζηελ
πξνζηαζία θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε.
Μηα πδαηηθή πνιηηηθή
πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ζηόρνπο,
ώζηε ε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ,
λα κελ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ πνηόηεηα
θαη πνζόηεηα ησλ πδαηηθώλ πόξσλ, θαζώο θαη ηε
θπζηθή δνκή ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο
θαη λα θαιύπηνληαη ζην βέιηηζην βαζκό
ηηο πδαηηθέο αλάγθεο ησλ αλζξώπσλ
θαη ησλ ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ - ησλ
ελδηαηηεκάησλ.
Είλαη απηνλόεην
όηη απηνί νη ζηόρνη πδαηηθήο πνιηηηθήο δελ ζα είλαη
πάληνηε ζπκβαηνί
θαη όηη κία βηώζηκε πδαηηθή πνιηηηθή είλαη απηή
πνπ επηηπγράλεη
κηα ινγηθή εμηζνξξόπεζε ηνπο.
Σπλνςίδνληαο ,

Τν λεξό έρεη πνιιαπινύο ζηόρνπο, ρξήζεηο θαη
ιεηηνπξγίεο.
Τα ύδαηα δέρνληαη όιν θαη κεγαιύηεξεο πηέζεηο
ιόγσ ζπλερνύο αύμεζεο ηεο δήηεζεο επαξθώλ
πνζνηήησλ ύδαηνο θαιήο πνηόηεηαο γηα όινπο ηνπο
ζθνπνύο.
Η δηαρείξηζε ησλ Υδαηηθώλ Πόξσλ
είλαη ζηε ρώξα καο θαη ηελ πεξηνρή καο
δηαρείξηζε ελόο αγαζνύ ελ αλεπάξθεηα.
Ωο παξάξηεκα Αλ. Μαθεδνλίαο ηνπ ΓΕΩΤΕΕ
αλαδεηθλύνπκε δηαρξνληθά
ηελ αλάγθε γηα κηα βηώζηκε πδαηηθή πνιηηηθή
κε ηελ κνξθή ηεο Οξζνινγηθήο Δηαρείξηζεο ησλ
Υδαηηθώλ Πόξσλ (ΟΔΥΠ) θαη ζηεξίδνπκε
έκπξαθηα θαη ηεθκεξησκέλα απηήλ ηελ
πξνζπάζεηα , σο ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο
ηνπ θξάηνπο.
Σαο επραξηζηώ

