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Φέτος , η Παγκόσμια Ημέρα του Νερού εστιάζει στην επίπτωση της 
αστικοποίησης, της βιομηχανοποίησης και της αβεβαιότητας που 
προκαλείται από την κλιματική αλλαγή, και τις φυσικές καταστροφές στα 
αστικά υδάτινα συστήματα
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Σήμερα... 

 1 στους  3 μένει σε πόλη. Η αστικοποίηση       με ταχείς 
ρυθμούς
Αιτίες: Αύξηση πληθυσμών, μετανάστευση και 
επαναταξινόμηση των αγροτικών σε αστικές περιοχές.

 93% της αστικοποίησης σε φτωχές ή αναπτυσσόμενες περιοχές

 40% αστικής επέκτασης είναι αναπτυσσόμενες φτωχογειτονιές. 

 1990-2001: οι παγκόσμιες φτωχογειτονιές με ρυθμό 18 εκ/έτος 

 2005-2020: 27 εκατ.νέων κατοίκων σε φτωχογειτονιές



 Οι επενδύσεις σε έργα υποδομής για την ποιότητα των νερών 
δεν έχουν ακολουθήσει το ρυθμό της αστικοποίησης 

 Το κεντρικό πρόβλημα είναι  η διαχείριση των αστικών λυμάτων 
και των αποβλήτων. 

 Με το δίκτυο κάλυψης του νερού να μειώνεται, οι φτωχοί 
παίρνουν τις χειρότερες υπηρεσίες, αλλά πληρώνουν τις 
υψηλότερες τιμές του νερού.

 Λίγες πόλεις στις αναπτυσσόμενες χώρες έχουν βρει μια 
βιώσιμη λύση για την αστική αποχέτευση 

Ο τρόπος διάθεσης στερεών αποβλήτων αποτελεί μια 
αυξανόμενη απειλή για την υγεία και το περιβάλλον.

Δυστυχώς...



• Στις πόλεις είναι περίπλοκη η διαχείριση  των υδάτινων 
συστημάτων , απαιτούνται διαφορετικές προσεγγίσεις

• Αλλά πόλεις αποτελούν επίσης την καλύτερη ευκαιρία για 
τη βελτίωση της διαβίωσης και την ανάπτυξη των 
υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
ύδρευσης και αποβλήτων. 

• Η μεγάλη ευκαιρία είναι η αύξηση της ανακύκλωσης και 
επαναχρησιμοποίησης του νερού και των αποβλήτων και η 
ολοκληρωμένη αστική διαχείριση. 

• Η υιοθέτηση αποδοτικότερων τεχνολογιών επεξεργασίας 
νερού και της συλλογής νερών και αποβλήτων στο 
εσωτερικό της πόλης θα ελαχιστοποιήσει τις 
περιβαλλοντικές ρυπάνσεις.



• 50% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε πόλεις των 10 
εκατομμυρίων ατόμων και άνω. 

• Αφρική και την Ασία έχουν τα υψηλότερα ποσοστά 
αστικοποίησης, τα οποία ενισχύονται από συγκρούσεις και 
καταστροφές. 

• Στη Λατινική Αμερική, η πλειοψηφία του πληθυσμού ζει σε 
μικρότερα αστικά κέντρα. 



Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι οι υδάτινοι πόροι θα 
επηρεαστούν σημαντικά από: 
• Την αλλαγή του κλίματος, τόσο σε ποσότητα και ποιότητα, 

ιδίως μέσω των επιπτώσεων των πλημμυρών, ξηρασίας, ή 
ακραία φαινόμενα. 

• την επίδραση της κλιματικής αλλαγής η οποία θα σημαίνει 
επίσης πιο σύνθετες εργασίες, αποδιοργάνωση των 
υπηρεσιών και  αύξηση του κόστους για το νερό και τα 
λύματα των υπηρεσιών. 

• Επιπλέον, οι κλιματικές αλλαγές και  οι καταστροφές θα 
οδηγήσουν σε μεγαλύτερες μετανάστευσης προς τις αστικές 
περιοχές, αυξάνοντας τις απαιτήσεις για τις αστικές 
συστήματα.



Watermicro

• Ημερίδες
• Συνέδρια
• Πρακτικά σεμινάρια
• Ενημερωτική ιστοσελίδα
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