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Προκλήσεις 

Αστικοποίηση (70% το 2015) 

 

Εντατικοποίηση ανταγωνισμού μεταξύ χρηστών 

 

Κλιματική Αλλαγή (40% σε περιοχές με έλλειψη νερού) 



Προβλήματα-Προκλήσεις 

 Παράλληλα με την ανάγκη να ικανοποιηθούν οι  τρέχουσες ανάγκες 

υπό καθεστώς αστικοποίησης, έντονου ανταγωνισμού και 

κλιματικής  αλλαγής,  εντείνεται  η επιθυμία, πέραν της 

ικανοποίησης των αναγκών αυτών, να επιτευχθεί μια αναβάθμιση 

του αστικού υδάτινου περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια η 

αναγκαιότητα αλλαγής παραδείγματος και εφαρμογής 

ολοκληρωμένων διαχειριστικών πολιτικών που να υπηρετούν 

αυτόν τον σκοπό, γίνεται όλο και πιο επιτακτική.  



Αλλαγή Παραδείγματος 



Προβλήματα-Προκλήσεις 

 Η υδροδότηση, η αποχέτευση, η επεξεργασία των λυμάτων, η 

διαχείριση των όμβριων και η διαχείριση των στερεών αποβλήτων 

αντιμετωπίζονται κατά κανόνα σαν διακριτές διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων και υλοποίησης. Διάφορες υπηρεσίες  με τις δικές τους 

πολιτικές και θεσμικές δεσμεύσεις έχουν την ευθύνη επί μέρους 

τομέων ενός ενιαίου υδατικού συστήματος στο επίπεδο της πόλης 

 



Προβλήματα-Προκλήσεις 

 Δεν γίνεται διαφοροποίηση ως προς τα απαιτούμενα για κάθε 

χρήση ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού, με αποτέλεσμα υψηλής 

ποιότητας νερό να χρησιμοποιείται για όλες ανεξαιρέτως τις 

αστικές χρήσεις 

 



Προβλήματα-Προκλήσεις 

 Ένα σημαντικό ποσοστό του νερού, που σε ορισμένες 

περιπτώσεις φτάνει ή και ξεπερνά το 50%, χάνεται κατά τη 

μεταφορά και διανομή του 



Προβλήματα-Προκλήσεις 

 Η διαχείριση των πλημμυρικών απορροών γίνεται κατά κανόνα με 

διοχέτευση των όμβριων και απομάκρυνσή τους από τις 

κατοικημένες περιοχές, χωρίς καμία μέριμνα για τις δυνατότητες 

μέτρων ανάσχεσης και αποθήκευσης 

Examples for different types of SUDS (TRUST, 2016) 



Προβλήματα-Προκλήσεις 

Η Οδηγία για τα αστικά λύματα επικεντρώνεται στους συμβατικούς 

ρύπους: οργανικό υλικό και θρεπτικά 

 

Σε ότι αφορά στα μικρο-οργανικά  

  

 Ανεπαρκής θεσμική απαίτηση για την επεξεργασία και τον έλεγχο 

των ρυπαντικών αυτών ουσιών είτε στα λύματα είτε στα όμβρια 

 

 Περιορισμένη ακόμα  γνώση των δυνητικών τοξικών επιπτώσεων 

στα οικοσυστήματα και στον άνθρωπο 

 

 Ανεπαρκή δίκτυα παρακολούθησης των παραμέτρων αυτών 

 

 Είναι αναγκαίος ο προβληματισμός για ενδεχόμενη αναβάθμιση 

των υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας 



Προβλήματα-Προκλήσεις 

 Σε επίπεδο λεκάνης απορροής δεν λαμβάνονται υπόψη οι 

αλληλεξαρτήσεις μεταξύ φυσικού νερού, λυμάτων και όμβριων.  

Συνήθως υιοθετείται ένα ‘γραμμικό’ μοντέλο υδροληψίας, 

μεταφοράς και διανομής, αποχέτευσης, επεξεργασίας και τελικής 

διάθεσης κατάντη. 

 Τα θέματα νερού αντιμετωπίζονται αποκομμένα από 

ευρύτερες διαδικασίες αστικού σχεδιασμού 



Αλλαγή Παραδείγματος 

Ολοκληρωμένη διαχείριση του αστικού κύκλου νερού στο πλαίσιο της 

λογικής της κυκλικής οικονομίας  

 

Σύγχυση και διαφορετικές ερμηνείες τόσο σε επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης 

όσο και στο επίπεδο της αγοράς και της κοινωνίας των πολιτών,  ως προς το τι 

είναι η κυκλική οικονομία και ως προς το τι απαιτείται για το πέρασμα στην κυκλική 

οικονομία. Ξεκαθάρισμα εννοιών και ανταλλαγή απόψεων και γνώσης. Πιο έντονη 

και ουσιαστική συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και 

αντιμετώπιση των εγγενών με το εγχείρημα αυτό δυσκολιών 

  



Αλλαγή Παραδείγματος 

Ολοκληρωμένη διαχείριση του αστικού κύκλου νερού στο πλαίσιο της 

λογικής της κυκλικής οικονομίας  

 

Η κυκλική οικονομία συχνά αντιμετωπίζεται μόνο από την πλευρά της διαχείρισης 

των αποβλήτων ή του περιβάλλοντος. Είναι αναγκαία μια πιο πολύπλευρη 

θεώρηση με έμφαση σε ένα οικονομικό σύστημα που προσεγγίζει το θέμα από την 

πλευρά της αξιοποίησης και εξοικονόμησης . 

 



Αλλαγή Παραδείγματος 

Ολοκληρωμένη διαχείριση του αστικού κύκλου νερού στο πλαίσιο της 

λογικής της κυκλικής οικονομίας  

 

Η ανεπαρκής πολιτική βούληση  αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο.  Είναι αναγκαία 

η ανάπτυξη και προώθηση μιας μακροπρόθεσμης ολιστικής θεώρησης,  με 

πρωτοβουλία και στήριξη της πολιτικής ηγεσίας, Χωρίς αυτά οι όποιες 

προσπάθειες έχουν μεμονωμένο και αποσπασματικό χαρακτήρα. 

 

 



Αλλαγή Παραδείγματος 

Καινοτομία-Χρηματοδότηση 

 

 Καθώς πολλές δράσεις στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας προϋποθέτουν την 

καινοτομία και τις συναφείς  με αυτή πιθανές αστοχίες, θα πρέπει να 

καλλιεργηθεί ένα κλίμα ευνοϊκό για τον πειραματισμό και αποδοχής πιθανόν 

αποτυχιών.  

 Χρειάζεται ενίσχυση της χρηματοδότησης προγραμμάτων καινοτομίας και 

κυκλικής οικονομίας. Αξιοποίησης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (π.χ. 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα)  

 Αλλαγές στο φορολογικό σύστημα που να ευνοούν την προώθηση των 

καινοτομιών. Πιθανό μέτρο η πιο έντονη  φορολόγηση μη ανανεώσιμων πόρων 

 



Αλλαγή Παραδείγματος 

Καινοτομία-Θεσμικό πλαίσιο 

 

 Συχνά οι προκηρύξεις με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δεν ευνοούν την 

προώθηση καινοτόμων λύσεων που ταιριάζουν στην κυκλική οικονομία 

(εξοικονόμηση, επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση υλικών, ενεργειακά οφέλη).  

 Εξεταστέα η δημιουργία περιοχών πειραματισμού με τροποποιημένες 

νομοθετικές ρυθμίσεις.  

 

 

 



Αλλαγή Παραδείγματος 

Διακυβέρνηση 

Διακυβέρνηση και…. 

 

 

 Νομοθεσία 

 

 Συμμετοχή πολιτών 

 

 Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης 

 

 



Ανεπάρκειες Νομοθετικού πλαισίου  (Οδηγία Πόσιμου 

νερού, Οδηγία 91/271 περί αστικών λυμάτων, Οδηγία για τις 

πλημμύρες, Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά….)  

Ελλιπής αναφορά σε θέματα όμβριων, επαναχρησιμοποίησης, 

εξοικονόμησης πόρων και ενέργειας, ανάκτησης υλικών, 

απαιτούμενου βαθμού και κατάλληλων συστημάτων 

επεξεργασίας στο πλαίσιο μιας κυκλικής οικονομίας.  

 

Επικρατεί η γραμμική προσέγγιση και όχι η λογική της κυκλικής 

οικονομίας 

Διακυβέρνηση-Νομοθεσία 



Διακυβέρνηση-Νομοθεσία 

 Αναθεώρηση της νομοθεσίας περί αστικών λυμάτων (πρόσθετες παράμετροι 

(?), αντιμετώπιση ρύπανσης από υπερχειλίσεις (CSO) και όμβρια 

 Εναρμόνιση της οδηγίας για την επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων με τις 

σχετικές Ευρωπαϊκές υποδείξεις 

 Αναθεώρηση της νομοθεσίας για την αξιοποίηση της ιλύος  

 Κίνητρα για να αντιμετωπισθεί η απροθυμία επενδύσεων και υιοθέτησης 

καινοτόμων λύσεων 

 Απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης έργων επίδειξης καινοτόμων 

τεχνολογιών 

 Νομοθεσία για συσκευές εξοικονόμησης νερού κατ οίκον-γκρι νερό 

 Καθορισμός στόχων ενεργειακής απόδοσης (επιθυμητή η ενεργειακά ουδέτερη 

λειτουργία) ΕΕΛ και υποχρέωση καταγραφής των καταναλώσεων. Στόχοι για την 

ανάκτηση υλικών και μεγιστοποίηση παραγωγής βιοαερίου 



Διακυβέρνηση-Συμμετοχή πολιτών 

 Η ευαισθητοποίηση ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών είναι 

καθοριστική, αλλά σχετικά περιορισμένη. Δεν είναι συχνές οι 

εσκεμμένες προσπάθειες συστηματικής εμπλοκής του κοινού. 

Υπάρχει κατά συνέπεια ο κίνδυνος οι πόλεις να δρομολογούν 

την κυκλική οικονομία μαζί με φορείς  της αγοράς και της 

γνώσης, χωρίς στην πορεία αυτή να τους ακολουθούν οι πολίτες. 

 

 Είναι σημαντικό το να δημιουργηθούν μόνιμοι μηχανισμοί και 

δομές για τη συμμετοχή των πολιτών (π.χ. στο πλαίσιο 

εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά). 

 

 Η εμπειρία έχει δείξει ότι εκτός από την εμπλοκή τεχνολόγων και 

οικονομολόγων είναι απαραίτητη η συμβολή ειδικών από τις 

κοινωνικές επιστήμες (κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι κλπ) 



Διακυβέρνηση-Ο ρόλος της 

τοπικής αυτοδιοίκησης 

Η εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι καθοριστική 

καθώς: 

 

 Βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες και μπορεί να ενθαρρύνει τη 

συμμετοχή τους  

 Είναι η αρχή που αντιμετωπίζει τα προβλήματα και τις κρίσεις 

 Μπορεί να συμβάλει στη συνέχεια των πολιτικών 

 Είναι σε θέση να εφαρμόζει ολοκληρωμένες πολιτικές σε τοπικό 

επίπεδο τόσο με τους φορείς της ευρύτερης λεκάνης απορροής, 

όσο και με άλλες αστικές υπηρεσίες (π.χ. ενέργεια, πολεοδομία)  

 Είναι σε θέση να συνεργάζεται με τις Εθνικές Κυβερνήσεις 



Αλλαγή Παραδείγματος 

 τη συνεργασία των διαφόρων υπηρεσιών νερού αλλά και τη συνεργασία τους με άλλες 

υπηρεσίες διαμόρφωσης του αστικού περιβάλλοντος (π.χ. πολεοδομία, ενέργεια) 

 την αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών νερού 

 τη διαφοροποίηση των ποιοτικών απαιτήσεων ανάλογα με τη χρήση (ενδεχόμενα ακόμα 

και σε επίπεδο κατοικίας) 

 την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της αποθήκευσης, διανομής, επεξεργασίας, 

επαναχρησιμοποίησης και διάθεσης ως ενός ενιαίου διαχειριστικού κύκλου 

 την κατά προτεραιότητα προστασία των πηγών νερού 

 την αναγνώριση των αναγκών των εκτός της πόλης χρηστών (π.χ. γεωργία)  

 την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας 

 την οικονομική αποτελεσματικότητα, την κοινωνική ισότητα και την περιβαλλοντική 

βιωσιμότητα 

 κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες διακυβέρνησης  με έντονη συμμετοχή των 

χρηστών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου 

Υιοθέτηση Πολιτικών που προωθούν: 



Integrated circular urban water management with symbiotic use 

of water, materials and energy “Urban Smart Water Grids” 

(Jansen, 2017)  


