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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΤΟ ΝΕΡΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ 

Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΕΝΑ «ΕΓΚΛΗΜΑ» 
 

 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) εκφράζει την απόλυτη στήριξη και αλληλεγγύη 

της στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοτικών Επιχειρήσεων 

Ύδρευσης Αποχέτευσης (Π.Ο.Ε.-Δ.Ε.Υ.Α.) και στον αγώνα που δίνει το τελευταίο 

διάστημα, μέσα από κινητοποιήσεις, όπως η σημερινή 24ωρη Πανελλαδική Απεργία 

που πραγματοποιεί, προκειμένου να ανατρέψει τα σχέδια της κυβέρνησης για 

ιδιωτικοποίηση του νερού. 

 Σε αυτή την προσπάθεια πρέπει όλοι μας, εργαζόμενοι και πολίτες, να 

είμαστε ενωμένοι. Το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν. Είναι ύψιστο φυσικό και 

κοινωνικό αγαθό και δεν μπορεί να πουληθεί. Η ασθμαίνουσα κυβέρνηση, λίγο 

πριν προκηρύξει τις εθνικές εκλογές, επιχειρεί ωστόσο με Νομοσχέδιο (ενδέχεται να 

ψηφιστεί και σήμερα), το οποίο διευρύνει τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) και 

τη μετονομάζει σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) 

να κάνει «δώρο» στα συμφέροντα των ιδιωτών και το νερό. Προσπαθεί μέσω της 

Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ή των Σ.Δ.Ι.Τ. να εμπορευματοποιήσει το νερό. Τότε είναι που θα πούμε 

το νερό... νεράκι! 

 Αδιαφορεί, για ακόμη μια φορά, για το τι προβλέπει το Σύνταγμα, 

επιχειρεί να παρακάμψει τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), 

όπως και όσα προβλέπουν οι Διεθνείς Οργανισμοί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 

νερό ως φυσικό αγαθό που τελεί υπό καθεστώς νόμιμου μονοπωλίου, υπό την 

εποπτεία των κρατικών φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης απαγορεύεται να 

ιδιωτικοποιηθεί. Αυτό που νοιάζει την κυβέρνηση όμως είναι η εξυπηρέτηση των 

ιδιωτικών συμφερόντων και όχι των συμφερόντων των πολιτών. 

 Ενδεικτικό είναι το πρόσφατο υπόμνημα της Ένωσης Διοικητικών 

Δικαστών, με το οποίο ζητά την απόσυρση των επίμαχων διατάξεων του 

νομοσχεδίου για το νερό… «Με το νομοσχέδιο αυτό, η διαχείριση των υδάτων, η 

διαμόρφωση της υδατικής πολιτικής και οι συναφείς αποφάσεις των παρόχων 

υπηρεσιών ύδατος απομακρύνονται από το Κράτος και ανατίθενται στην αρμοδιότητα 

της δημιουργούμενης Ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και 



Υδάτων. Με τον τρόπο αυτό χάνεται ο χαρακτήρας του πόσιμου ύδατος ως κοινωνικού 

αγαθού, απαραιτήτου για την ζωή και την υγεία των πολιτών και αντί αυτού 

αντιμετωπίζονται οι σχετικές υπηρεσίες ως ρυθμιζόμενες κατ’ αντιστοιχία με αγορές 

άλλων αγαθών και υπηρεσιών.  

 Όμως, σύμφωνα με όσα έχουν κριθεί από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της 

Επικρατείας (βλ. ΣτΕ 1906/2014, 190-191/2022), για την εξασφάλιση της υγείας των 

πολιτών δεν νοείται παρά μόνο άμεσος κρατικός έλεγχος στους παρόχους υπηρεσιών 

ύδατος (π.χ. ΕΥΔΑΠ), ο οποίος δεν μπορεί να υποκατασταθεί με την απλή εποπτεία 

μέσω της ως άνω Ανεξάρτητης Αρχής, ενώ, από τις παραδοχές αυτές της νομολογίας 

δεν νοείται καν η συζήτηση για ιδιωτικοποίηση των παρόχων αυτών, μέσω της 

απόκτησης πλειοψηφικού πακέτου μετοχών από ιδιώτες επενδυτές». 

 Η κυβέρνηση των «Αρίστων» ωστόσο, με τον πρωθυπουργό της να 

χαρακτηρίζει χωρίς ίχνος ντροπής «θυσία» την δολοφονία των πενήντα επτά (57) 

ανθρώπων στα Τέμπη από τις πράξεις και τις παραλείψεις της στους 

σιδηροδρόμους, έχει εμμονή, όπως αποδεικνύει με το... έγκλημα.  

Η ιδιωτικοποίηση του νερού συνιστά έγκλημα σε βάρος των πολιτών. Πρέπει 

όλοι μαζί λοιπόν να το αποτρέψουμε. Ως Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στηρίζουμε την 24ωρη 

Πανελλαδική Απεργία που πραγματοποιεί σήμερα η Π.Ο.Ε.-Δ.Ε.Υ.Α., όπως και 

κάθε άλλη κινητοποίηση που στόχο έχει να παραμείνει το νερό, όπως επιβάλλεται, 

κοινωνικό αγαθό.     

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

  Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γεν. Γραμματέας 
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