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Περίληψη
Το νερό είναι παράγοντας ζωτικής σηµασίας για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη µιας περιοχής
και την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και ενέχει διεθνή σπουδαιότητα καθώς
αποτελεί παράγοντα δηµιουργίας διεθνών και τοπικών διαµαχών αλλά και πολλές φορές
εφαλτήριο για τη συνεργασία µεταξύ των χωρών.
Στην παρούσα εργασία γίνεται µια ανασκόπηση των ∆ιασυνοριακών ποταµών και Λιµνών
παγκοσµίως και παρουσιάζονται για ορισµένες περιπτώσεις οι συµφωνίες που διέπουν τη
∆ιαχείρισή τους. Σκοπό έχει να παρουσιάσει το Θεσµικό Πλαίσιο που αφορά στους
∆ιασυνοριακούς Ποταµούς και στις ∆ιεθνείς Λίµνες και να προτείνει τις βασικές αρχές που
πρέπει να διέπουν την ολοκληρωµένη και ορθολογική διαχείριση και προστασία τους σε
παγκόσµιο επίπεδο.
Αρχικά, παρουσιάζεται η σπουδαιότητα του νερού για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη
(οικονοµική, κοινωνική, πολιτισµική, πολιτική, τεχνολογική και τεχνική) σε τοπικό, εθνικό
και διεθνές επίπεδο αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος και γίνεται η περιγραφή
των χρήσεων των υδατικών πόρων. Στη συνέχεια, περιγράφονται οι λεκάνες απορροής
σηµαντικών διασυνοριακών υδατικών πόρων παγκοσµίως, και οι διακρατικές συµφωνίες
που διέπουν την προστασία και διαχείρισή τους αλλά και το επίπεδο συνεργασίας µεταξύ
των χωρών που τις µοιράζονται. Παράλληλα περιγράφεται το θεσµικό πλαίσιο προστασίας
και διαχείρισης των διασυνοριακών υδατικών πόρων σε παγκόσµιο επίπεδο καθώς και η
κατάσταση που επικρατεί σήµερα όσον αφορά στην υιοθέτηση πολυµερών και διµερών
συµφωνιών µεταξύ των κρατών µε διασυνοριακά ύδατα.
Ειδικότερα, περιγράφεται το θεσµικό πλαίσιο για την διαχείριση των διασυνοριακών
υδατικών πόρων που εφαρµόζεται σήµερα µεταξύ των Η.Π.Α. και των δύο γειτονικών τους
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χωρών (Καναδάς και Μεξικό) καθώς και το θεσµικό πλαίσιο στην Ευρώπη µε την Οδηγία
Πλαίσιο για το Νερό 2000/60 σχετικά µε την διαχείριση των υδατικών πόρων και των
διασυνοριακών υδάτων. Στη συνέχεια γίνεται εκτενής αναφορά στην Ελληνική πολιτική για
την διαχείριση των υδατικών πόρων και των διασυνοριακών υδάτων της χώρας, στο επίπεδο
συνεργασίας της µε τις γειτονικές χώρες και στα προβλήµατα - δυσκολίες που υπάρχουν ή
ανακύπτουν για το σκοπό αυτό και αναλύεται το παράδειγµα του Νέστου.
Τέλος, γίνεται προσπάθεια για την εξαγωγή συµπερασµάτων – παρατηρήσεων σχετικά µε το
θεσµικό πλαίσιο για τα διασυνοριακά ύδατα παγκοσµίως αλλά και στον ευρύτερο ελληνικό
χώρο και παρατίθενται ορισµένες προτάσεις όσον αφορά στην υιοθέτηση ορθολογικής και
ολοκληρωµένης πολιτικής για τα διασυνοριακά ύδατα τόσο παγκοσµίως όσο και στη χώρα
µας.
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