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Προς:.Αναπληρωτή υπουργό 

 Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ.Φάμελλο  

 

 Αξιότιμε κ.υπουργέ, 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόσφατα την πρότασή της για την Αναδιατύπωση 

της Οδηγίας για το πόσιμο νερό. Η προτεινόμενη Αναδιατύπωση λαμβάνει υπόψη τις 

απαιτήσεις της πρώτης επιτυχημένης Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών (ECI) 

Right2water, η οποία συγκέντρωσε σχεδόν 1,9 εκατομμύρια υπογραφές. Σας ζητάμε να 

υποστηρίξετε το Ανθρώπινο Δικαίωμα στο νερό. 

 Όπως γνωρίζετε στη χώρα μας έχουν αναπτυχθεί κινήματα και πρωτοβουλίες πολιτών 

οι οποίες στηρίζουν απόλυτα το Ανθρώπινο Δικαίωμα στο νερό (δημοψήφισμα νερού 

Θεσσαλονίκης, right2water,κτλ), μεταξύ των οποίων και οι εργαζόμενοι στις εταιρείες 

ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ, ΔΕΥΑ, ΕΥΑΘ). Θεωρούμε σημαντικό  ότι όλοι οι εργαζόμενοι 

ταυτίζονται σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. 

 Το άρθρο 13 της πρότασης της Επιτροπής αποτελεί σημαντικό βήμα προς την 

αναγνώριση του Δικαιώματος του Ανθρώπου στο νερό, όπως ορίζεται από τα Ηνωμένα 

Έθνη το 2010, απαιτώντας από τα κράτη μέλη: 

 - να βελτιωθεί η πρόσβαση και να προωθηθεί η χρήση του πόσιμου νερού μέσω 

μέτρων όπως: η αξιολόγηση του ποσοστού των πολιτών χωρίς πρόσβαση στο πόσιμο νερό, η 

ενθάρρυνση της χρήσης του νερού της βρύσης σε δημόσια κτίρια και τα εστιατόρια, η 

διασφάλιση της ύπαρξης εξοπλισμού για την ελεύθερη πρόσβαση στο νερό της βρύσης στις 

περισσότερες πόλεις κ.λπ. 

 - να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την πρόσβαση σε πόσιμο 

νερό για ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες πολιτών. 

 Η Αναδιατύπωση της Οδηγίας για το πόσιμο νερό περιλαμβάνεται στην ημερήσια 

διάταξη του Συμβουλίου Περιβάλλοντος στις 25 Ιουνίου. Σας παροτρύνουμε να στηρίξετε 

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ειδικά τις διατάξεις του άρθρου 13. Σας ζητάμε να 

ενθαρρύνετε τα άλλα μέλη του Συμβουλίου να αναγνωρίσουν επισήμως το Ανθρώπινο 

Δικαίωμα στο νερό. 

 Η επερχόμενη συζήτηση στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος είναι σημαντική. Είναι η 

πρώτη φορά που τα κράτη μέλη έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν το αίτημα των σχεδόν 

1,9 εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ για την πρώτη επιτυχημένη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για 

την αναγνώριση του Ανθρώπινου Δικαιώματος στην ΕΕ  βάσει του ψηφίσματος του ΟΗΕ 

του 2010. Η αγνόηση του αποτελέσματος αυτής της πρωτοβουλίας πολιτών (ECI)  η οποία 

είχε ευρεία υποστήριξη και περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η οποία ενέπνευσε τον πυλώνα των 

κοινωνικών δικαιωμάτων της ΕΕ σχετικά με την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, θα ήταν 

ένα λάθος. Η κυβέρνηση μας δεσμεύτηκε να μειώσει το χάσμα μεταξύ των πολιτών και της 

ΕΕ. Δεύτερον, η προώθηση του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό θα διασφαλίσει ότι οι 



πολίτες της ΕΕ θα έχουν πρόσβαση σε ασφαλές, καθαρό και προσιτό πόσιμο νερό. 

Πρόκειται για μία από τις δεσμεύσεις του ΟΗΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη που στηρίζει η  

Κυβέρνηση. Πιστεύουμε ότι η υποστήριξη της κυβέρνησής μας είναι καθοριστικής σημασίας 

για το μέλλον του Ανθρώπινου Δικαιώματος στο νερό στην ΕΕ. 
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