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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Το νερό είναι Δημόσιο, Κοινωνικό αγαθό.  

Δεν ιδιωτικοποιείται, δεν «σαλαμοποιείται» 
 

Η κυβέρνηση, στο πλαίσιο της προσήλωσής της στην εξυπηρέτηση των 
ιδιωτικών συμφερόντων, προχωρά στην ιδιωτικοποίηση, μέσω Σύμπραξης 
Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), του Εξωτερικού Υδροδοτικού 
Συστήματος (Ε.Υ.Σ.) της Αττικής (φράγματα και ταμιευτήρες Ευήνου, Μόρνου, 
Μαραθώνα, Λίμνη Υλίκης, γεωτρήσεις Πάρνηθας και Βοιωτικού κάμπου, 
υδραγωγεία, δίκτυα μεταφοράς 400 χλμ, αντλιοστάσια). Παραδίδει, δηλαδή, στα 
χέρια των ιδιωτών-επενδυτών την κύρια υποδομή του κύκλου του Νερού, υποδομή η 
οποία είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση του Λεκανοπεδίου της Αττικής.  

Η κυβέρνηση προωθεί τώρα την ιδιωτικοποίηση μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. μετά την 
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) κατά της ιδιωτικοποίησης της 
Ε.Υ.Δ.Α.Π., όπως την προωθούσαν οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις. 
Με το σχέδιο αυτό επιδιώκεται ο διαχωρισμός, ως προς το καθεστώς τους, της μιας 
Εταιρείας του Δημοσίου, της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Παγίων από την άλλη Εταιρεία του 
Δημοσίου, που συν-λειτουργούν από την ίδρυσή τους, παραχωρώντας πρώτα την 
κερδοφορία της μιας για να ακολουθήσει και η άλλη. Με αυτό τον τρόπο η 
κυβέρνηση επιδιώκει να καταστεί σκανδαλωδώς μια κρατικού χαρακτήρα 
μονοπωλιακή κοινωφελής υπηρεσία σε ιδιωτική. 

Με βάση τη διεθνή εμπειρία από την ιδιωτικοποίηση του Νερού, η 
κυβέρνηση φέρνει «επενδυτές» που θα καρπώνονται τα έσοδα της κερδοφόρας 
Ε.Υ.Δ.Α.Π. από την τιμολόγηση του Νερού, αύξηση-επιβάρυνση των 
καταναλωτών στα τιμολόγια, που ήδη πλήττονται από τον κορωνοϊό (αναστολές 
συμβάσεων, απολύσεις, ανεργία κτλ.) αλλά και από τις μνημονιακές πολιτικές των 
περικοπών σε μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, περιβαλλοντική επιβάρυνση, 
επιδείνωση στις εργασιακές σχέσεις αλλά και οικονομική καταστροφή στις Εταιρείες 
Ύδρευσης-Αποχέτευσης. 

Ο κύκλος του Νερού και η διαχείρισή του αποτελούν ενιαίο και 
αδιάσπαστο σύνολο και κάθε «σαλαμοποίηση» συνιστά εμπορευματοποίηση του 
φυσικού πόρου και κατ΄ ουσίαν ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών Ύδρευσης-
Αποχέτευσης. Και επιπλέον, είναι αντίθετη με τις αποφάσεις του ΣτΕ και το ψήφισμα 
του Ο.Η.Ε. 
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Το Νερό είναι Δημόσιο, Κοινωνικό αγαθό και η καθολική, απρόσκοπτη 

και αδιάλειπτη πρόσβαση  σε ποιοτικές υπηρεσίες Ύδρευσης-Αποχέτευσης είναι 
αδιαπραγμάτευτη για κάθε άνθρωπο. Η Δημόσια ιδιοκτησία και ο Κοινωνικός και 
εργατικός έλεγχος του κύκλου του Νερού συνιστά θεμελιώδες στοιχείο πολιτισμού, 
δημοκρατίας, ελευθερίας και ευημερίας για τους λαούς.  

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκφράζει την πλήρη αντίθεσή 
της και στην εμπορευματοποίηση του Νερού και δηλώνει αλληλέγγυα στον 
αγώνα των εργαζομένων της Ε.Υ.Δ.Α.Π., που μάχονται ενάντια στα σχέδια της 
κυβέρνησης για να μην περάσει το Νερό στα χέρια των ιδιωτικών συμφερόντων. 
Καλεί κάθε εργαζόμενο, κάθε πολίτη, την κοινωνία να συστρατευθούν με τους 
εργαζομένους στην Ε.Υ.Δ.Α.Π., να ορθώσουν το ανάστημά τους για να διαγραφεί 
από τις προθέσεις της όποιας κυβέρνησης η ιδιωτικοποίηση του κύκλου του Νερού. 

 
Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο Τομέα λέμε: 

• ΟΧΙ στη ιδιωτικοποίηση του Νερού και των υπηρεσιών Ύδρευσης-
Αποχέτευσης 

• ΟΧΙ στη «σαλαμοποίηση» του κύκλου του Νερού, στην εμπορευματοποίηση 
του φυσικού πόρου και στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών Ύδρευσης-
Αποχέτευσης.  

• ΟΧΙ στη Σ.Δ.Ι.Τ. στο Ε.Υ.Σ. Αττικής. 
 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
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