
ΣΥΡΙΖΑ

θελουμε ευΔΑΠ 
ΔημοσιΑ κΑι κοινωφελη

■ Δεν υπερασπιζόμαστε το σημερινό καθεστώς. Σήμερα δεν 
είναι εξασφαλισμένη η διαχείριση των δικτύων του νερού 
και της αποχέτευσης προς όφελος της κοινωνίας. Στην 
Αθήνα της ανθρωπιστικής κρίσης, πολίτες μένουν χωρίς 
νερό επειδή αδυνατούν να πληρώσουν το λογαριασμό . 
■ Πρωταρχικός σκοπός της ΕΥΔΑΠ είναι να εξασφαλίζει 
τη πρόσβαση στις υπηρεσίες της σε κάθε νοικοκυριό, του-
λάχιστον σε μια ελάχιστη ποσότητα ανεξάρτητα αν μπορεί 
να πληρώσει. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να διψάσει μια 
κοινωνία που ήδη πεινάει.
■ Από το 1999 που η ΕΥΔΑΠ εισήλθε στο χρηματιστήριο, 
μεταλλάχθηκε σε εταιρεία με πρωταρχικό στόχο την κερ-
δοφορία και όχι την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. 
Η συμμετοχή εκπροσώπων των δήμων στις διοικήσεις 
τους καταργήθηκε. ■ Ακολουθήθηκε πολιτική ραγδαίας 
ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών της. Βασικές υπηρεσίες 
έχουν παραδοθεί σε εργολάβους. Επιχειρείται, με σκοπό να 

παραδοθούν στους ιδιώτες ο έλεγχος των δικτύων ύδρευσης 
όλων των δήμων της Αττικής και των νησιών του Αιγαίου.  
■  Η κερδοφορία της ΕΥΔΑΠ δεν κατευθύνεται στην ανάπτυ-
ξη των δικτύων και τη βελτίωση υπηρεσιών και τιμολογίων, 
αλλά στη διανομή μερίσματος στους μετόχους. ■ Λειτουργεί 
ως κέλυφος ικανοποίησης ιδιωτικών συμφερόντων Με 
ευθύνη των κυβερνήσεων, έγινε πεδίο διαπλοκής, έντονης 
κομματικοποίησης, μηχανισμός εξυπηρέτησης πελατειακών 
σχέσεων και μικροκομματικών συμφερόντων.  ■  Χρησιμο-
ποιώντας τα προβλήματα αυτά ως άλλοθι, οι κυβερνήσεις 
της τελευταίας εικοσαετίας έθεσαν σε εφαρμογή μια πολιτική 
με την οποία κατέστησαν τις δημόσιες επιχειρήσεις κομματι-
κή τους λεία και πεδίο επέκτασης της δράσης του ιδιωτικού 
κεφαλαίου. ■ Όλα αυτά περιόρισαν, ιδίως τα χρόνια των 
μνημονιακών πολιτικών, δραματικά την αποτελεσματικότητά 
της και έπληξαν την κοινωνική νομιμοποίησή της. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα αγωνιστεί με όλες του τις δυνάμεις ώστε η ΕΥΔΑΠ 
να μην παραδοθεί στα αρπακτικά των εταιρειών νερού 

Βασικός στόχος της κυβέρνησης 
του ΣΥΡΙΖΑ είναι η κατοχύρωση
 του δημόσιου και κοινωφελούς 

χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ 
με κοινωνικό και εργατικό έλεγχο 

της λειτουργίας της 

Συνταγματική κατοχύρωση του αποκλειστικά δημόσιου και 

κοινωνικού χαρακτήρα των επιχειρήσεων υπηρεσιών ύδρευσης 

– αποχέτευσης. Σταδιακή επανάκτηση του 100% των μετοχών 

τους, με προοπτική την έξοδό τους από το χρηματιστήριο. 

Το καταστατικό της ΕΥΔΑΠ ορίζει με σαφήνεια τις υποχρε-

ώσεις και τα δικαιώματα και γενικά τη σχέση της με το κράτος, 

την αυτοδιοίκηση και την κοινωνία, στη βάση της λειτουργικής, 

διοικητικής και διαχειριστικής της αυτοτέλειας.

 Διαμόρφωση θεσμικού οργάνου κοινωνικού ελέγχου, μέσω 

του οποίου τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι χρήστες των υπηρε-

σιών της επιχείρησης θα έχουν βαρύνοντα λόγο. Δήμοι, εργα-

ζόμενοι και κοινωνικοί φορείς θα συμμετάσχουν στο ΔΣ 

 Η ΕΥΔΑΠ αποκτά συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο, 

πενταετούς ορίζοντα, το οποίο θα προκύπτει από θεσμοθετημέ-

νες διαδικασίες κοινωνικού και κοινοβουλευτικού διαλόγου, με 

δείκτες κοινωνικής αποτελεσματικότητας, ισόνομης πρόσβασης 

των χρηστών στις υπηρεσίες της, που θα διασφαλίζουν ταυτό-

χρονα την αειφορία και την επάρκεια των υδάτινων πόρων. 

Θεσμοθέτηση δημόσιας λογοδοσίας των διοικήσεων της 

επιχείρησης, με ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις τους στο όργα-

νο κοινωνικού ελέγχου και στο Κοινοβούλιο και ευρύτερα στην 

κοινωνία.

Αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού της το οποίο 

διαθέτει τεράστια εμπειρία,  Στοχευμένες και ενταγμένες 

στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο προσλήψεις μόνιμου προ-

σωπικού, κατάργηση των εργολαβιών για μόνιμες εργα-

σίες της ΕΥΔΑΠ. Οι εργαζόμενοι στην ΕΥΔΑΠ πρέπει να 

έχουν αξιοπρεπείς μισθούς, σταθερές σχέσεις εργασίας 

κατοχυρωμένες από ΣΣΕ

Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, ανήκει σε όλους και όλοι 
δικαιούνται ίση πρόσβαση σε αυτό. Η πρόσβαση στο νερό, 
στοιχείο απαραίτητο για τη ζωή και την υγεία, εντάσσεται στα 
θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου.  

Το δικαίωμα στο νερό είναι απολύτως απαραίτητο 
για μια ζωή με αξιοπρέπεια, ενώ είναι άμεσα συνδεδεμένο 
με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το δικαίωμα σε ένα 
ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο, το δικαίωμα στην επαρκή 
τροφή, το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στην υγεία και το 
δικαίωμα στην εκπαίδευση.

Τα κοινά αγαθά είναι τα υλικά 
που μοιραζόμαστε στην κοινή 

μας ύπαρξη.  H ιδιωτικοποίησή 
τους είναι μια πράξη βίας

Ο αγώνας της αριστεράς και των κινημάτων 
είναι αγώνας  για την διασφάλιση 

της ελεύθερης πρόσβασης στη φύση  
και τα κοινωνικά αγαθά

Καλούμε στην δημιουργία ενός μαζικού κοινωνικού 
κινήματος για την αποτροπή της ιδιωτικοποίησης των 
υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΔΕΥΑ)  
και την προάσπιση του δημόσιου και κοινωφελούς χαρακτήρα τους

Το 1977 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αναγνώρισε ότι όλοι οι 
άνθρωποι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε πόσιμο νερό σε ποσότητα και ποιότητα 
που να αντιστοιχεί με τις βασικές τους ανάγκες. Το 2002 η Ειδική Επιτροπή 
των Ηνωμένων Εθνών για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώ-
ματα συμπεριέλαβε το νερό στις γενικές παρατηρήσεις του Διεθνούς Συμφώνου 
για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, αναγνωρίζοντας έτσι 
επισήμως την πρόσβαση σε επαρκές και ασφαλές νερό ως θεμελιώδες ανθρώπινο 
δικαίωμα. Στις 28 Ιουλίου 2010, με το ψήφισμα 64/292, η Γενική Συνέλευ-
ση του ΟΗΕ επανήλθε με νέα διακήρυξη αναφερόμενη στην ύδρευση και την 
αποχέτευση ως ανθρώπινο δικαίωμα. Yποχρεώνει τις κυβερνήσεις να παρέχουν 
στους πολίτες τους οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε ασφαλές, καθαρό νερό και 
σε δίκτυο αποχέτευσης. 

Το νερό δεν είναι εμπόρευμα 
Είναι φυσικό και κοινωνικό αγαθό 

Nα μην επιτρέψουμε την ιδιωτικοποίηση 
των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης

οχι στην ιΔιωτικοΠοιηση τησ ευΔΑΠ 



ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΑΤΕΣ
Η ιδιωτικοποίηση της ύδρευσης, σε πάρα 
πολλές περιπτώσεις  συνδέθηκε στενά με 
περιστατικά διαφθοράς και απάτης. Οι 
εταιρείες έχουν κίνητρο δωροδοκίας, αν 
πρόκειται να εξασφαλίσουν επικερδείς, 
μακροχρόνιες συμφωνίες. Δικαστήρια στην 
Γαλλία, στην Ιταλία και στις ΗΠΑ έχουν κα-
ταδικάσει στελέχη και αξιωματούχους του 
Δημοσίου για δωροδοκίες που έλαβαν από 
θυγατρικές των Suez και Veolia. Αμφότεροι 
οι όμιλοι «έχουν τεθεί υπό έλεγχο σε ουκ 
ολίγες ποινικές και αστικές υποθέσεις, για 
κατηγορίες όπως δωροδοκία αξιωματούχων 
τού Δημοσίου, παράνομες πολιτικές δωρεές, 
μίζες, μη ανταγωνιστικό καθορισμό τιμών, 
σύναψη καρτέλ και λογιστικούς χειρισμούς 
που ισοδυναμούν με απάτη». 
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η SevernTrentWater 
καταδικάστηκε για σοβαρή απάτη, επειδή 
είχε παράσχει ψευδή στοιχεία στην ρυθ-
μιστική αρχή, βάσει των οποίων μπόρεσε 
να υπερχρεώσει τους πελάτες κατά 42 
εκατομμύρια στερλίνες σε ένα έτος. Άλλες 
εταιρείες ύδρευσης έχουν παραδεχθεί 
παρόμοιες πράξεις.

Η ΕμΦΑνΙΣΗ Των ΠΟλΥΕΘνΙΚων στον τομέα της 
ύδρευσης και αποχέτευσης αποτελεί μια σχετικά νέα «αγορά» 
που εμπεριέχει χαρακτηριστικά «κοινωνικού πειράματος». 
Συγκεκριμένα, από την δεκαετία του 1980 έως την δεκαετία 
του 2000 την ιδιωτικοποίηση της ύδρευσης προωθούσαν 
πολυεθνικές εταιρείες και διεθνείς οργανισμοί, μεταξύ 
των οποίων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αντίδραση των 
πολιτών εκδηλώθηκε με εκστρατείες, οι οποίες πάγωσαν 
ή ακόμη και ακύρωσαν την ιδιωτικοποίηση της ύδρευσης 
σχεδόν σε κάθε χώρα της Ευρώπης και σε πολλές χώρες 
σε ολόκληρο τον κόσμο.
Οι ιδιωτικοποιήσεις της διαχείρισης των υπηρεσιών ύδρευ-
σης και αποχέτευσης, όπου έγιναν, οδήγησαν σε:

μεγάλες αυξήσεις στην τιμή,  ✓
ακατάλληλο πόσιμο νερό,  ✓
υπολειτουργία των δικτύων, επειδή δεν πραγμα- ✓

τοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες επενδύσεις

ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Οι ιδιωτικοποιήσεις που έγιναν κατά την περί-
οδο 1989-1993 είχαν ως συνέπεια την αύξηση της τιμής του 
νερού αρχικά κατά 50% και συνολικά κατά 245% μέχρι το 
2006. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ύδρευσης και η ποιότητα 
υποβαθμίσθηκαν καθώς οι εταιρείες προκειμένου να ανε-
βάσουν την κερδοφορία τους κράτησαν τις επενδύσεις στο 
κατώτερο δυνατό επίπεδο. Επιπλέον, αυξήθηκε ο αριθμός 

των νοικοκυριών που αποσυνδέθηκαν λόγω αδυναμίας 
πληρωμής των λογαριασμών. Στην Αγγλία είχε θεσπισθεί 
Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων, χωρίς όμως να μπορέσει ποτέ 
να συγκρατήσει τις τιμές και επιπλέον δεν εξασφάλισε τις 
απαιτούμενες επενδύσεις από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Έτσι 
όταν οι υποδομές άρχισαν να παρουσιάζουν προβλήματα 
ζητήθηκε χρηματοδότηση από το κράτος! 
ΓΑΛΛΙΑ: Το 1985 ιδιωτικοποιήθηκε το 77% του δικτύου 
ύδρευσης της χώρας. Η αύξηση του τιμολογίου (2,93 € /
m3 από τα ακριβότερα στην Ευρώπη) σε συνδυασμό με την 
ελλιπή συντήρηση του δικτύου απέδειξαν ότι η ιδιωτικοποί-
ηση δεν μπόρεσε να φέρει θετικά αποτελέσματα. Από τον 
Ιανουάριο του 2010, μετά από 25 χρόνια που τη διαχείριση 
του νερού στο Παρίσι είχαν αποκλειστικά ιδιωτικές εταιρείες, 
αυτή επανήλθε στην κυριότητα του Δήμου. 
ΙΤΑΛΙΑ: Τον Ιούνιο του 2011 διενεργήθηκε δημοψήφισμα 
προκειμένου να ακυρωθεί ο σχετικός νόμος περί ιδιωτικο-
ποίησης του νερού. Άνω του 95% των ψηφισάντων είπε 
όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού, οπότε η ιδιωτικοποίηση 
δεν προχώρησε. 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Σχεδόν όλος ο τομέας της ύδρευσης ανήκει 
σε δημόσιους / αυτοδιοικητικούς φορείς. με εξαίρεση το 
Βερολίνο. Ο δήμος του Βερολίνου κατέβαλε 600 εκατ. ευρώ 

H κυβερνητική κοινοπραξία  ΝΔ - ΠΑΣΟΚ 
προχωρά στο ξεπούλημα της ΕΥΔΑΠ  

σε τιμή ευκαιρίας 

Με την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου τον Μάιο του 2011 οι 
Εταιρίες’Υδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ) 
και Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) εντάσσονται στο ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο 
Αποκρατικοποιήσεων), με σκοπό να δοθούν σε ιδιώτες. Το 
ελάχιστο τίμημα που θα αποδώσουν θα χαθεί στη μαύρη τρύπα 
του χρέους, το οποίο δεν είναι βιώσιμο. 
H κυβερνητική κοινοπραξία  ΝΔ-ΠΑΣΟΚ προχωρά και ξεπου-
λάει την ΕΥΔΑΠ σε τιμή ευκαιρίας, παρά τις δηλώσεις των 
επιτρόπων, Μπαρνιέ για «απομάκρυνση του νερού από το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας για τις συμβάσεις παραχώρησης» και 
Ρεν  στον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή: «Η Κομισιόν 
δέχεται να εξαιρεθεί η ΕΥΔΑΠ/ΕΥΑΘ από την ιδιωτικοποίηση, εάν 
το ζητήσει η ελληνική κυβέρνηση» 

 Το βασικό κυβερνητικό επιχείρημα ότι «οι ΔΕΚΟ επιβαρύνουν τον 
κρατικό προϋπολογισμό» δεν ισχύει.  Η ΕΥΔΑΠ τα τέσσερα τελευταία 
χρόνια έχει αυξανόμενη κερδοφορία, με καθαρά κέρδη περίπου 
100 εκατ. ευρώ. Τζίρο περίπου 1 εκατ. ευρώ την ημέρα. Ακόμη και 
όρους «αγοράς» η παράδοσή της σε ιδιώτες είναι και παράλογη και 
εγκληματική.

 Με βάση την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία το ξεπούλημα της 
ΕΥΔΑΠ δεν θα αποφέρει παραπάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ, 
δηλαδή τα σημερινά κέρδη για λιγότερο από 5 χρόνια, ενώ η αξία των 
πάγιων στοιχείων της εταιρίας είναι 6 δις ευρώ. 

 Η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει η ΕΥΔΑΠ επηρεάζει 
καθοριστικά την ζωή του μισού πληθυσμού της χώρας. Η ΕΥΔΑΠ έχει 
σήμερα πάνω από 2,5 εκατομμύρια πελάτες, εξυπηρετώντας περίπου 
5 εκατομμύρια ανθρώπους σε ύδρευση και αποχέτευση. 

Το νερό της ΕΥΔΑΠ είναι ένα από τα καλύτερα σε ποιότητα σε 
όλη την Ευρώπη.  Έχουν επενδυθεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε 
υποδομές, σε δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Η τεχνογνωσία που 
διαθέτει είναι συγκρίσιμη με τις καλύτερες εταιρίες του κόσμου.  

 Οι τελευταίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού έγιναν το 2002-3. 
Τότε το προσωπικό ήταν περίπου 4.400 άτομα. Σήμερα είναι λιγότερο 
από 2.500. Και ενώ το αντικείμενο της εργασίας έχει αυξηθεί πάνω 
από 50% τα τελευταία χρόνια οι αποδοχές των εργαζομένων έχουν 
μειωθεί πάνω από 35%.

Η ευρωπαϊκή και παγκόσμια εμπειρία, λέει: 
«Όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού»

✓  ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ:
Να ακυρώσουμε τις προβλεπόμενες ιδιωτικοποιήσεις 

και τη λεηλασία του δημόσιου πλούτου, να επαναφέ-

ρουμε υπό δημόσιο έλεγχο, να ανασυγκροτήσουμε 

πλήρως, τις επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας που 

έχουν ιδιωτικοποιηθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία 

ιδιωτικοποίησης
 Απόφαση 1ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ

για να σπάσει το συμβόλαιο με την ιδιωτική RWE και να 
επανέλθει στο Δήμο η διαχείριση του νερού.
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: Το 1993 ιδιωτικοποιήθηκε το σύστημα 
ύδρευσης – αποχέτευσης του Μπουένος Άιρες. Μετά από 
4 χρόνια διαπιστώθηκε ότι η πολυεθνική τηρούσε μόνο 
το 45% των συμβατικών υποχρεώσεων (νέες συνδέσεις 
κλπ) ενώ ζητά αλλαγές στη σύμβαση για να αυξήσει τις 
τιμές. Το 2003 διαπιστώθηκε ότι γινόταν επεξεργασία 
μόνο στο 12% των λυμάτων και το σύνολο σχεδόν απορ-
ριπτόταν ανεπεξέργαστο στον ποταμό Ρίο Ντε Λα Πλάτα 
προξενώντας μεγάλη οικολογική καταστροφή. 
ΒΟΛΙΒΙΑ: To 1998 το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο για τη χώρα 
υπό την προϋπόθεση της ιδιωτικοποίησης όλων των δη-
μοσίων υπηρεσιών. Το 1999, με μυστικές διαβουλεύσεις, 
παραχωρήθηκε το δίκτυο ύδρευσης σε πολυεθνική υπό 
την ηγεσία της αμερικανικής Bechtel. Το 2000 οι αυξήσεις 
στα τιμολόγια του νερού οδήγησαν σε διαμαρτυρίες που 
κλιμακώθηκαν και απόκτησαν χαρακτήρα εξέγερσης με 7 
νεκρούς. Η εκτόξευση των τιμολογίων που ακολούθησε 
οδήγησε στη δημιουργία ενός κοινωνικού κινήματος 
που κέρδισε την μάχη, καταφέρνοντας να ακυρωθούν 
τα συμβόλαια της πολυεθνικής. 
Σε πολλά μέρη του κόσμου (Αυστραλία, Καναδάς, 
Μαρόκο, Αργεντινή, Νεα Ζηλανδία, Νότια 
Αφρική) έχουν καταγραφεί συγκεκριμένα περιστα-
τικά μόλυνσης νερών και ταυτόχρονα αύξησης των 
τιμολογίων και προβλημάτων στην πρόσβαση μετά την 
ιδιωτικοποίηση τους 


