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Θέμα: Κοινή παρέμβαση των περιβαλλοντικών οργανώσεων Εταιρία Προστασίας Πρεσπών και 
WWF Ελλάς ενόψει της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ  
 
Αξιότιμε κ. Γκανούλη,  
 
Στο Υπουργικό Συνέδριο για τα ύδατα που θα λάβει χώρα αύριο (21-22 Μαΐου 2019, Βουκουρέστι, 
Ρουμανία), θα συζητηθεί μεταξύ άλλων η υπό εξέλιξη διαδικασία ελέγχου καταλληλότητας (Fitness 
Check) της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ1. Στις συναντήσεις που θα παρευρεθείτε, 
σας καλούμε να ταχθείτε υπέρ της διατήρησης του υψηλού επιπέδου προστασίας των υδάτινων 
πόρων που διασφαλίζει η ως άνω οδηγία.      
 
Η οδηγία 2000/60/ΕΚ, από κοινού με τη λοιπή ενωσιακή νομοθεσία για τα ύδατα, αποτελούν ένα 
άρτια δομημένο νομικό πλαίσιο, το οποίο επιτάσσει την ενσωμάτωση της προστασίας και της 
βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων σε άλλους τομείς της ενωσιακής πολιτικής, όπως στην 
ενεργειακή και τη γεωργική πολιτική. Τα 19 χρόνια εφαρμογής της οδηγίας 2000/60/ΕΚ έχουν 
αναδείξει ότι όπου υπάρχει πολιτική βούληση, η οδηγία παρέχει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για 
την αντιμετώπιση των κυριότερων πιέσεων που δέχονται τα υδάτινα σώματα, όπως είναι η 
ρύπανση από τη γεωργία ή η απώλεια οικοτόπων από την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας2.       
 
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της πρόσφατα δημοσιευμένης παγκόσμιας αξιολόγησης της 
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)3, τα 
υδάτινα οικοσυστήματα καταγράφουν διαχρονικά τον μεγαλύτερο ρυθμό μείωσης. Παρουσιάζεται, 
λοιπόν, περισσότερο επιτακτική από ποτέ η ανάγκη για ανάληψη ισχυρών πολιτικών 
πρωτοβουλιών για την προστασία και αποκατάσταση αυτών των οικοσυστημάτων.  
 
Ιδιαίτερη ανησυχία μας προκαλούν οι δημοσιευθείσες θέσεις εθνικών και ευρωπαϊκών 
επαγγελματικών ενώσεων των τομέων της γεωργίας, της βιομηχανίας, της παραγωγής 

                                                             
1 Ministerial Water Conference: Implementation status of the water and marine directives: challenges and good practices, Palace of 
the Parliament, Bucharest-Romania (21-22 May 2019). Program. Ανακτήθηκε από CIRCAB.    
2 Βλ. σχετικά Living Rivers Europe. (2018, 20th September). Report. Bringing life back to Europe's waters: The EU water law in action. 
Ανακτήθηκε από: http://www.wwf.eu/media_centre/publications/?uNewsID=334981#  
3 Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). 2019. Global Assessment Report on 
Biodiversity and Ecosystem Services. Ανακτήθηκε από: https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment  
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υδροηλεκτρικής ενέργειας και της εξορυκτικής δραστηριότητας, σχετικά με την οδηγία πλαίσιο για 
τα ύδατα4.  
 
Ειδικότερα με τις ως άνω θέσεις, μεταξύ άλλων, υποστηρίζεται ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι 
πολύ φιλόδοξο και αιτείται η χαλάρωση των βασικών αρχών της οδηγίας, όπως η υποχρέωση της 
μη περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης των υδάτων και η αρχή «one-out-all-out», οι οποίες 
αποτελούν τον κεντρικό άξονα της ολοκληρωμένης προσέγγισης για την προστασία των υδάτινων 
πόρων και των οικοσυστημάτων που συνδέονται με αυτούς. Επίσης, οι ενώσεις αιτούνται την 
εξαίρεση ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων από τις υποχρεώσεις της ως άνω οδηγίας 
σχετικά με την ανάκτηση κόστους και την τιμολόγηση των υδάτων, για να αποφύγουν την 
προσαρμογή των δραστηριοτήτων τους στους περιβαλλοντικούς της στόχους. Τυχόν υιοθέτηση 
των θέσεων αυτών από εσάς θα διακινδύνευε σοβαρά τις έως σήμερα καταβληθείσες 
προσπάθειες για την προστασία και αποκατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων, οι οποίες 
μάλιστα θα πρέπει να ενταθούν.  
 
Για παράδειγμα, η υιοθέτηση της κοινής υπουργικής απόφασης για την έγκριση γενικών κανόνων 
κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος5, αποτελεί μία θετική μεν προσπάθεια προς 
την επίτευξη των υποχρεώσεων της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, αλλά όχι επαρκή. Στον τομέα 
αυτό, είναι απαραίτητη η ανάληψη ισχυρών πολιτικών πρωτοβουλιών για την αποτελεσματική 
εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», αφενός με την πλήρη ένταξη στο πεδίο εφαρμογής 
της ως άνω απόφασης των υπηρεσιών ύδατος για παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας από 
εσωτερικά επιφανειακά ύδατα, και των απολήψεων από πηγάδια και φρέατα, και αφετέρου με την 
ολοκληρωμένη παρακολούθηση και διαχείριση των επιπτώσεων της αγροτικής δραστηριότητας 
στα υδάτινα σώματα. Προς την κατεύθυνση αυτή είναι απαραίτητη επίσης η εξειδίκευση των 
κινήτρων για την ορθολογική χρήση των υδάτων.  
 
Η κοινωνία των πολιτών έχει εκφραστεί και περισσότεροι από 375.000 ευρωπαίοι πολίτες 
τάχθηκαν υπέρ της διατήρησης της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα. Σας καλούμε λοιπόν να 
διατηρήσετε το φιλόδοξο επίπεδο προστασίας του υφιστάμενου ενωσιακού νομικού πλαισίου για 
τα ύδατα και να αναλάβετε πολιτικές πρωτοβουλίες προς την επίτευξη των στόχων του στη χώρα 
μας. 
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστεί. 
 
Με εκτίμηση,          
 

 
 
 

   
  

 

Δάφνη Μάντζιου        Γιώργος Χασιώτης 

Υπεύθυνη δράσεων πολιτικής για τα ύδατα   Νομικός Συντονιστής WWF Ελλάς 
Εταιρία Προστασίας Πρεσπών 

                                                             
4 Βλ. σχετικά Living Rivers Europe (2019). Report. Weakening the EU water law: Industry’s wish list. Ανακτήθηκε από: 
https://bit.ly/2JGXOfe  
5 Απόφαση Εθνικής Επιτροπής Υδάτων Αριθμ. οικ. 135275/2017 με θέμα Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης 
υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του (Β’1751), 
όπως τροποποιήθηκε (Β’49/2019). 

 


