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Επικεφαλής Γραφείου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 

 

Καλημέρα ,   

  Είμαι ίσως ο λιγότερο ειδικός από όσους παρίστανται σήμερα εδώ αλλά θεωρώ ότι είναι ένα 

παρά πολύ σημαντικό ζήτημα. Και είναι στις κορυφαίες προτεραιότητες το ζήτημα 

αντιμετώπισης των κλιματικών επιπτώσεων και της προστασίας του περιβάλλοντος. Και 

θεώρησα σκόπιμο να δώσω αυτό το μήνυμα εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να 

συγχαρώ θερμά τους συντελεστές του πρώτου διεθνούς forum για το νερό στην Αθήνα , 

θαυμάσια πρωτοβουλία . Η κρισιμότητα της  την είδαμε  από το δυστοπικό βίντεο στην αρχή 

και νομίζω και από  τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις, είδαμε ποσό σημαντικό είναι το πρόβλημα 

μας και είναι ανακουφιστικό να βλέπουμε ότι οι αρχές έχουν συνείδηση και σχέδιο και 

αποφασιστικότητα για την αντιμετώπιση του.    

   Τα φαινόμενα της λειψυδρίας και της ξηρασίας δεν είναι μόνο στην πατρίδα μας είναι σε 

όλη την Ευρώπη. Η κατάσταση βεβαίως είναι πιο δύσκολη στις χώρες στη Μεσόγειο ,20% του 

πληθυσμού εκτιμάται από ότι ήδη αντιμετωπίζει πρόβλημα με την διαθεσιμότητα των 

υδάτινων πόρων και βεβαίως το πρόβλημα επιδεινώνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Βλέπουμε ότι έχουμε μπει σε ένα δρόμο που θέλει αποφασιστικές δράσεις για να 

αναστραφούν οι αρνητικές επιπτώσεις. Και βεβαίως οι επιπτώσεις είναι απτές  και σε 

κομμάτια παραγωγικά της οικονομίας, όπως είπε και ο Υπουργός στην Γεωργία, στην 

Βιομηχανία, αλλά και στον Τουρισμό που μεγάλη σημασία για την χώρα μας. 

     Είναι λοιπόν απαραίτητο να διαχειριστούμε καλύτερα, πιο αποδοτικά τους υδάτινους 

πόρους που έχουμε στην διάθεση μας και η Ευρωπαϊκή Ενωση όπως γνωρίζετε πρωτοπορείς 

σε αυτό το ζήτημα. Ενδεικτικά θα σας πω δυο – τρεις πρόσφατες πρωτοβουλίες οι ποιες 

σχετίζονται με τις  τοποθετήσεις τις οποίες ήδη ακούσαμε. Για παράδειγμα το ζήτημα της 

επαναχρησιμοποίησης του νερού στην γεωργία. Το Φεβρουάριο του 2019 οι ευρωβουλευτές 

ψήφισαν υπέρ νέων κανόνων για την αποτελεσματική επαναχρησιμοποίηση νερών 

αποβλήτων. Οι νέοι κανόνες στοχεύουν στην επαναπροώθηση της χρήσης επεξεργασμένων 

λημμάτων για γεωργικές αρδεύσεις που αντιπροσωπεύουν για την Ευρώπη το ήμισυ της 

ετήσιας χρήσης για το νερό. 

    Ακούσαμε τον υπουργό ότι στην χώρα μας τα πράγματα είναι ανησυχητικά σε αυτόν τον 

τομέα. Την προηγούμενη εβδομάδα μόλις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

υπουργών φτάσανε σε μια άτυπη συμφωνία για τα εν λόγω σχέδια και αναμένουμε πλέον την 

επίσημη κύρωση αυτής της συμφωνίας από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Παράλληλα οι 

ευρωβουλευτές προωθούν σχέδια που στοχεύουν στην αύξηση της εμπιστοσύνης των 

καταναλωτών στο νερό της βρύσης ( το ακούσαμε αυτό και πόση σημαία έχει) είναι 

οικονομικότερο, καθαρότερο για το περιβάλλον σε σχέση με το εμφιαλωμένο νερό. 

    Το ευρωκοινοβούλιο καλεί επίσης κράτη μέλη να λάβουν μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν την 

καθολική πρόσβαση σε καθαρό νερό εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης και να βελτιώσουν τη 

πρόσβαση σε νερό σε πόλεις και σε δημόσιους χώρους. Σχετικά ζητήματα θα μας 



απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια, φοβάμαι έντονα και για το λόγο αυτό ο προβληματισμός 

που ήδη αναπτύσσεται με τις πρώτες τοποθετήσεις είναι κρίσιμης σημασία και κατ’ αυτήν την 

έννοια σας εύχομαι συγχαρητήρια και καλή επιτυχία αυτό το διήμερο! 

 

 

 

 

 

 

 

 


