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Ψηφιακή εκδήλωςη για την Παγκόςμια Ημζρα του Νεροφ
Τρίτη 23 Μαρτίου 2021
Η νζα Οδηγία για την Ποιότητα Νεροφ Ανθρώπινησ Κατανάλωςησ
Γιώργης Μαρινάκης, Δθμαρχος Ρειφμνης, Πρόεδρος Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
Κυρίεσ και Κφριοι,
H ςθμερινι μασ ψθφιακι εκδιλωςθ είναι αφιερωμζνθ ςτο Νερό μια που χκεσ
γιορτάςαμε τθν Παγκόςμια Ημζρα του Νεροφ που κακιερϊκθκε να γιορτάηεται το
1992 από τον ΟΗΕ. Δεν χρειάηεται φυςικά να επιςθμάνουμε ότι θ Ημζρα αυτι
είναι ξεχωριςτι και πολφ ςθμαντικι για τθν κοινωνία, τθ χϊρα μασ, τον πλανιτθ
μασ. Είναι πολφ ςθμαντικι και για όλουσ εμάσ που εργαηόμαςτε ςτον τομζα των
υδάτων.
Εκπροςωπϊντασ τθν ‘Ενωςθ Δθμοτικϊν Επιχειριςεων ‘Υδρευςθσ – Αποχζτευςθσ
(ΕΔΕΥΑ) με τθν ιδιότθτα του Προζδρου, κα ικελα πρϊτα απ’ όλα να ςάσ
ευχαριςτιςω για τθν ςυμμετοχι και το ενδιαφζρον ςασ. Θα ικελα να
ευχαριςτιςω και τουσ καλεςμζνουσ μασ που μάσ τιμοφν με τθν ςυμμετοχι τουσ.
Και φυςικά να ευχαριςτιςω και τισ εκλεκτζσ μασ ειςθγιτριεσ. Οι υγειονομικζσ
ςυνκικεσ δυςτυχϊσ δεν μασ επζτρεψαν να μοιραςκοφμε δια ηϊςθσ τισ ιδζεσ και
τισ απόψεισ μασ για το νερό όπωσ τόςα χρόνια κάναμε. Αλλά, δεν κζλαμε να
χάςουμε τθν ευκαιρία να τιμιςουμε αυτι τθν Ημζρα κι ζτςι αξιοποιιςαμε τισ
δυνατότθτεσ τθσ τεχνολογίασ.
Η φετινι γιορτι ζχει ωσ κεντρικό τθσ κζμα τθν αξία του νεροφ. Θα ζλεγε κανείσ ότι
θ αξία του πολφτιμου αυτοφ φυςικοφ αγακοφ είναι αυτονόθτθ, αφοφ με το νερό
ςυνδζεται θ ηωι, ενϊ χωρίσ νερό δεν υπάρχει ηωι. Η αυτονόθτθ, ωςτόςο, αυτι
κεϊρθςθ δεν μπορεί να αρκεςκεί ςτθ βαςικι αυτι παραδοχι. Γιατί θ αξία του
νεροφ είναι πολυδιάςτατθ και ζχει περιβαλλοντικι, οικονομικι, κοινωνικι,
πολιτιςτικι διάςταςθ. Κι ενϊ ζχει μια διαχρονικότθτα αναμφιςβιτθτθ ςτο
ιςτορικό γίγνεςκαι, εξελίςςεται ταυτόχρονα, ανάλογα με τθν εξζλιξθ των
περιβαλλοντικϊν, οικονομικϊν, κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν ςυνκθκϊν. Για
παράδειγμα αν πριν από λίγα χρόνια κυριαρχοφςε θ αξία του νεροφ ωσ ζννοια
που ςυνδζεται με τθν ορκι του τιμολόγθςθ, ςιμερα ςτο επίκεντρο του δθμόςιου
διαλόγου ζχει τοποκετθκεί με τρόπο εμφατικό θ αξία του νεροφ ωσ δθμόςιου
αγακοφ. Χωρίσ αυτό, φυςικά, να ςθμαίνει ότι θ ανάκτθςθ του κόςτουσ του δεν
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ςυμβάλλει ςτθν αποδοτικι του διαχείριςθ και τθν προςταςία των υδατικϊν
πόρων. Η αξία αυτι του νεροφ ωσ δθμόςιου αγακοφ ζχει ςυνδεκεί με τθ δθμόςια
και δθμοτικι διαχείριςι του γιατί μόνο αυτι αποδείχκθκε από τθ διεκνι
μακρόχρονθ εμπειρία ότι ςυνδζεται αποτελεςματικά με τθ βιϊςιμθ προςταςία
του νεροφ ωσ δθμόςιου αγακοφ. Μόνο αυτι εξαςφαλίηει κακαρό και υγιεινό νερό
για όλουσ και δεν «αφινει κανζναν πίςω» ςφμφωνα και με τον Στόχο 6 των
Στόχων Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ του ΟΗΕ.
Η αξία του νεροφ ςυνδζεται βεβαίωσ και με τθν επάρκεια και τθν ποιότθτά του. Κι
ενϊ θ επάρκεια του νεροφ ςυνδζεται με τον προγραμματιςμό και τθν υλοποίθςθ
ζργων αξιοποίθςθσ των υδατικϊν πόρων, θ ποιότθτα του νεροφ ςυνδζεται άμεςα
με τθ δθμόςια υγεία. "Το νερό είναι ζωθ, αλλά η ποιότητα του νεροφ είναι υγεία",
όπωσ ζχει πει και θ Κακθγιτρια Μικροβιολογίασ ςτο Πανεπιςτιμιο του Michigan,
και Διακεκριμζνο μζλοσ τθσ Διεκνοφσ Εταιρείασ Νεροφ (International Water
Association) Joan Rose.
Η ςθμερινι μασ εκδιλωςθ επιλζξαμε να επικεντρωκεί ςτθν ποιότθτα του πόςιμου
νεροφ. Επιλζξαμε δθλ. με άλλα λόγια να μιλιςουμε για τθ δθμόςια υγεία που
κυριαρχεί ςιμερα ςτο δθμόςιο διάλογο. Η νζα ευρωπαϊκι Οδθγία για το πόςιμο
νερό αποτελεί ίςωσ τθν ςθμαντικότερθ κεςμικι εξζλιξθ ςτον τομζα μασ. Και με
τθν ολιςτικι προςζγγιςθ που υιοκετεί αποτελεί ζνα κεςμικό πλαίςιο ςφγχρονο,
αλλά κυρίωσ ανκρωποκεντρικό. Γιατί δεν αρκείται ςτθν επικαιροποίθςθ των
ποιοτικϊν παραμζτρων του πόςιμου νεροφ, αλλά ενςωματϊνει τισ εξελίξεισ που
απορρζουν όχι μόνο από τθν επιςτιμθ, αλλά και τθν κοινωνία. Γιατί θ κοινωνία
των Ευρωπαίων πολιτϊν ιταν αυτι που ενεργοποιικθκε και κινθτοποιικθκε
πιζηοντασ τα κεςμικά όργανα τθσ ΕΕ ϊςτε θ νζα Οδθγία για το πόςιμο νερό να
εμπεριζχει διαφάνεια, να δίνει ζμφαςθ ςτθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν για
ςθμαντικά ηθτιματα που αφοροφν ςτο νερό όπωσ θ τιμολόγθςι του και οι
διαρροζσ, και να διαςφαλίηει τθν πρόςβαςθ ςε κακαρό και υγιεινό νερό ςε όλουσ
τουσ πολίτεσ ακόμα και ςε πλθκυςμιακζσ ομάδεσ ευάλωτεσ και
περικωριοποιθμζνεσ. Η νζα Οδθγία, λοιπόν, δίνει ζμφαςθ ςτθν αξία του νεροφ με
τρόπο ολιςτικό. Ταυτόχρονα, ενιςχφοντασ τθν εμπιςτοςφνθ τθσ κοινωνίασ ςτο
νερό τθσ βρφςθσ ενιςχφει ζμμεςα και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, αφοφ θ
μείωςθ κατανάλωςθσ εμφιαλωμζνου νεροφ μειϊνει τθ χριςθ των πλαςτικϊν
μπουκαλιϊν.
Συνοψίηοντασ, κα λζγαμε ότι θ νζα Οδθγία για τθν ποιότθτα του πόςιμου νεροφ
αποτελεί κεςμικι τομι ςτον τομζα των υδάτων. Ωςτόςο, δθμιουργεί νζεσ
υποχρεϊςεισ και δεςμεφςεισ ςτουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ όπωσ οι ΔΕΥΑ, οι
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Διμοι και οι υπόλοιπεσ επιχειριςεισ φδρευςθσ και για τον λόγο αυτό κα πρζπει
να ενιςχυκοφν και ενδυναμωκοφν κατάλλθλα ϊςτε να μπορζςουν να
εφαρμόςουν με ςυνζπεια και αποτελεςματικότθτα τθν νζα Οδθγία.

Δεν κα μποροφςα, όμωσ να μθν αναφερκϊ και ςτο Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ
ΕΔΕΥΑ για τθν ποιότθτα του πόςιμου νεροφ που λειτουργεί από το 2018 με τθν
ςυμμετοχι ςχεδόν όλων των ΔΕΥΑ, τθσ ΕΥΑΘ και λίγων Διμων. Το Σφςτθμά μασ
που ζχει κεςμικά αναγνωριςκεί από το Υπουργείο Υγείασ με το οποίο κα πρζπει
να τονίςω ότι ζχουμε εξαιρετικι ςυνεργαςία, είναι δυναμικό και για τον λόγο
αυτό κα προςαρμοςκεί ςτισ προβλζψεισ τθσ νζασ Οδθγίασ. Ακόμα, με το
Υποςφςτθμα για τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν για τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του
νεροφ που πίνουν, αναγνωρίςαμε τθν ςυμμετοχι τθσ κοινωνίασ ςτθν αξία του
νεροφ και ενςωματϊςαμε με διορατικότθτα τον ανκρωποκεντρικό χαρακτιρα τθσ
νζασ Οδθγίασ για το πόςιμο νερό πριν ακόμα αυτι κεςπιςκεί. Με λίγα λόγια
προςανατολίςαμε το Πλθροφοριακό μασ Σφςτθμα ςτθν ενθμζρωςθ και
ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν για το νερό τθσ βρφςθσ ϊςτε να διαμορφωκεί
υδατικι κουλτοφρα ςεβαςμοφ και εξοικονόμθςθσ του νεροφ. Και κα ικελα ςτο
ςθμείο αυτό να επιςθμάνω ότι λυποφμαςτε που θ διαφάνεια και θ ενθμζρωςθ
των πολιτϊν που υλοποιείται μζςα από το Πλθροφοριακό μασ Σφςτθμα φαίνεται
ότι αξιοποιείται με ιδιοτζλεια από ιδιωτικά ςυμφζροντα. Ιδιωτικά ςυμφζροντα
που ενδεχομζνωσ κζλουν να πλιξουν όχι μόνο τισ ΔΕΥΑ, τθ δθμόςια και δθμοτικι
διαχείριςθ του νεροφ και τθν εμπιςτοςφνθ των πολιτϊν ςτο νερό τθσ βρφςθσ,
αλλά και το ίδιο το Υπουργείο Υγείασ που μεριμνά για τθν εφαρμογι του
ενωςιακοφ και του εκνικοφ κεςμικοφ πλαιςίου για τθν ποιότθτα του πόςιμου
νεροφ από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ.
Κυρίεσ και Κφριοι,
Η δθμόςια υγεία τον τελευταίο χρόνο δοκιμάηεται με ςκλθρό τρόπο. Η ςυλλογικι
απειλι του covid 19 δεν ζχει ακόμα περάςει. Το νερό αποτζλεςε ιςχυρό μζςο
προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ και οι επιχειριςεισ φδρευςθσ κι επομζνωσ και οι
Δ.Ε.Υ.Α. βρζκθκαν ςτθν πρϊτθ γραμμι τθσ υγειονομικισ μάχθσ ςυνεχίηοντασ να
παρζχουν αδιάλειπτα κακαρό και υγιεινό νερό παρά τισ δυςκολίεσ και τα
προβλιματα. Με τον τρόπο αυτό ζκαναν πράξθ τθν αξία του νεροφ ςυνδζοντάσ το
άμεςα με τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ.
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Κλείνοντασ κι εκπροςωπϊντασ ζνα δθμιουργικό και δυναμικό κομμάτι τθσ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ ςτο χϊρο τθσ κοινισ ωφζλειασ ςτθν Ελλάδα, τισ Δ.Ε.Υ.Α.,
επαναλαμβάνω για μία ακόμα φορά τθ δζςμευςθ και τθν ευκφνθ τθσ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ ςτθν προςταςία τθσ δθμοςίασ υγείασ. Τθ δζςμευςι τθσ να
υπθρετεί τθν αξία του νεροφ ωσ δθμόςιου αγακοφ.
*******************************************************************
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