
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - INFOSHEET

I. ΤΙ ΣΥμβΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙγμΗ:
• Στην Ελλάδα η κυβέρνηση προχωράει στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ που-

λώντας τις μετοχές του δημοσίου που μεταβιβάστηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ. Η έναρξη της διαδικασίας για την ΕΥΔΑΠ 
αναμένεται εντός του 2014. Όσον αφορά στην ΕΥΑΘ, βρισκόμαστε ήδη στην τελική φάση του διαγωνισμού 
πώλησης της. Σε αυτήν συμμετέχουν δυο κοινοπραξίες, η γαλλική πολυεθνική Suez μαζί με την Ellaktor, και 
η κρατική (!) εταιρία ύδρευσης του Ισραήλ Mekorot με την ΤΕΡΝΑ Energy. Από τον διαγωνισμό αποκλείστηκε  
χωρίς εξηγήσεις η κίνηση πολιτών 136, που κατέθεσε προσφορά προκειμένου η εταιρία να περάσει στα χέρια 
των ίδιων των δημοτών και η οποία έχει καταφύγει στον εισαγγελέα. 

• Οι θεσσαλονικείς είναι ανάστατοι και στην συντριπτική τους πλειοψηφία αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση όπως 
δείχνουν δημοσκοπήσεις αλλά και η απόφαση 17 δημάρχων της περιοχής να ζητήσουν τοπικά δημοψηφίσμα-
τα για το θέμα. Αν και το προεδρικό διάταγμα που επιτρέπει την επίσημη διεξαγωγή τοπικών δημοψηφισμάτων 
που προβλέπονται στο νομοσχέδιο «Καλλικράτης» δεν έχει εκδοθεί, κινήσεις πολιτών στην Θεσσαλονίκη 
αποφάσισαν να στήσουν κάλπες για δημοψήφισμα στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές.   

• Στην Αττική ήδη 6 Δήμοι έχουν υιοθετήσει ψηφίσματα κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού . Ο πρώτος Δήμος 
στην Αττική ήταν η Παλλήνη, ενώ ακολούθησαν το Γαλάτσι, το Ίλιον, το Μαρούσι, ο Μαραθώνας και το Αιγά-
λεω.

• Δημοσιεύματα επίσης κάνουν λόγο για θετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και ακύρωση της 
μεταφοράς των μετοχών των δύο υπηρεσιών ύδρευσης στο ΤΑΙΠΕΔ με το σκεπτικό ότι το νερό είναι δημόσιο 
αγαθό, απόφαση  που αναμένεται να καθαρογραφεί. 

• Σε άλλα δημοσιεύματα γίνεται λόγος για εισαγγελική έρευνα σχετικά με τη σύμβαση παραχώρησης της ΕΥΑΘ 
μια και η εταιρία έχει προγραμματίσει έργα υποδομής με δημόσια χρήματα  που ξεπερνούν τα 100 εκ. ευρώ, 
έργα που θα λάβουν χώρα ως και το 2016, μετά δηλαδή την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της 
εταιρίας, πράγμα που απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία μια και συνιστά επιχορήγηση ιδιώτη.

ΣΥμΠΕΡΑΣμΑ
Η διεθνής πίεση ανάγκασε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξαιρέσει τις υπηρεσίες ύδρευσης από την οδηγία για τις 
συμβάσεις παραχωρήσεων. Μάλιστα πρόσφατα ο Ολι Ρεν, έφτασε στο σημείο να δηλώσει ότι η ιδιωτικοποίηση 
στην Ελλάδα είναι απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης και όχι των δανειστών της και ότι δέχεται να εξαιρεθούν οι 
υπηρεσίες ύδρευσης από τα συμφωνημένα. 

Αυτό δημιουργεί ακριβώς εκείνο το πολιτικό κλίμα στο οποίο μια κυβέρνηση θα μπορούσε όντως να εξαιρέσει τις 
υπηρεσίες ύδρευσης από το πακέτο ιδιωτικοποιήσεων. 
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II. ΤΙ ΣΥμβΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΥΡώΠΗ ΚΑΙ δΙΕθΝώΣ 

•	 ΓΑΛΛΙΑ	
Επαναδημοτικοποίηση	στην	ίδια	την	πατρίδα	των	πολυεθνικών

Έχοντας βιώσει τις αρνητικές συνέπειες από την ιδιωτικοποίηση οι πόλεις στη Γαλλία η μια μετά την άλλη 
επαναδημοτικοποιούν τις υπηρεσίες ύδρευσης. Με εμβληματική την επαναδημοτικοποίηση στο Παρίσι που 
κόστισε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο σε Suez και Veolia αλλά και πολύτιμο πρεστίζ αφού στην ίδια 
τη Γαλλική πρωτεύουσα τα συμβόλαια τους ακυρώθηκαν, άλλες πόλεις που ακολούθησαν είναι οι Brest, 
Nice, Grenoble, Cherbourg, Varages, Durance-Luberon, Castres, Rouen,  Montbeliard ενώ σε διαδικασία 
επαναδημοτικοποίησης βρίσκονται και οι Toulouse, Ile-de-France και Bordeaux .

•	 ΟΛΛΑΝΔΙΑ	
Νομοθετική	κατοχύρωση	δημόσιου	χαρακτήρα	ύδρευσης

Το 2004 η Ολλανδία ψήφισε ένα νόμο που εμποδίζει οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία από την παροχή 
υπηρεσιών πόσιμου νερού στο κοινό. Ο νόμος έρχεται σε συνέχεια εγγράφου του 1997 της τότε κυβέρνησης, 
όπου αναφερόταν ότι οι συμβάσεις παραχώρησης ύδρευσης θα πρέπει να χορηγούνται μόνο σε κρατικές, ή 
δημοτικές εταιρείες. Αυτή η οδηγία είχε εισαχθεί το 2000 από τον τότε Υπουργό Περιβάλλοντος Jan Pronk.

•	 ΙΤΑΛΙΑ	
Ιταλικό	δημοψήφισμα	κατά	της	ιδιωτικοποίησης

Ένα εθνικό δημοψήφισμα διεξήχθη στην Ιταλία στις 12 Ιουνίου και στις 13 Ιουνίου 2011, με δυο από τα 4 
ερωτήματα να είναι σχετικά με την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδατος. Το ποσοστό των πολιτών που 
καταψήφισε την ιδιωτικοποίηση ήταν ένα συντριπτικό 95.4% ενώ το ίδιο ποσοστό τάχθηκε αρνητικά και 
στην ιδέα του κέρδους από το νερό. Η συμμετοχή των πολιτών έφτασε στο απίστευτο 54.81% ευτύχημα, μια 
και το δημοψήφισμα δεν θα μετρούσε αν η προσέλευση ήταν μικρότερη του 50%. Κατόπιν το Συνταγματικό 
Δικαστήριο της Ιταλίας αποφάνθηκε ότι οποιαδήποτε μελλοντική νομοθεσία επιχειρήσει να ιδιωτικοποιήσει 
δημόσιες υπηρεσίες θα είναι αντισυνταγματική.

•	 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ		
Αναγγελία	Νομοθετικής	κατοχύρωσης	δημόσιου	χαρακτήρα	ύδρευσης

Πρόσφατα ο αρμόδιος Υπουργός ανακοίνωσε πως ετοιμάζεται νομοθετική ρύθμιση  με την οποία μόνο οι Δή-
μοι θα μπορούν να παρέχουν ύδρευση ενώ  δήλωσε ότι «Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις πάντα αναζητούν κέρδη 
και τα κέρδη αυτά τα πληρώνουμε εμείς. Αυτό θα σταματήσει.»
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•	 Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ	
Αποτυχία	του	ιδιωτικού	μοντέλου

Στην Μ. Βρετανία, όπου οι υπηρεσίες ύδρευσης ιδιωτικοποιήθηκαν από την Μ. Θάτσερ το 1989, οι βρετανοί 
καταναλωτές επιβαρύνονται ετησίως με περίπου 2 δις λίρες περισσότερα απ’ όσα θα καλούνταν αυτοί να 
καταβάλουν, αν οι επιχειρήσεις χρηματοδοτούνταν από το κράτος, λόγω των περίπλοκων μηχανισμών φορο-
αποφυγής που έχουν στηθεί από τους ιδιοκτήτες τους. Επίσης η μακροχρόνια έλλειψη επενδύσεων στη συ-
ντήρηση δικτύων έχει επιφέρει το 1/4 του νερού που θα κάλυπτε τις ανάγκες 11 εκ. καταναλωτών να χάνεται 
κάθε μέρα σε διαρροές. Η ρυθμιστική αρχή OFWAT του Ηνωμένου Βασιλείου έχει κατ’ επανάληψη αποτύχει 
να αποτρέψει τις ιδιωτικές εταιρείες να απολαύουν μεγαλύτερα κέρδη μέσω ελλιπών δαπανών, ενώ παρότι 
έχει  επιτύχει να εντοπίσει απάτες τις οποίες διέπραξαν οι εταιρείες,  έχει δώσει στις εταιρείες το δικαίωμα 
25ετούς ειδοποίησης πριν λήξουν οι άδειές τους ουσιαστικά διασφαλίζοντάς τους παντοτινό μονοπώλιο.

•	 ΓΕΡΜΑΝΙΑ	
Επαναδημοτικοποιήσεις	και	κοινωνικός	έλεγχος

Στη Γερμανία η συντριπτική πλειοψηφία των υπηρεσιών ύδρευσης βρίσκεται στα χέρια των Δήμων ενώ σε 
σχετικές δημοσκοπήσεις το 82% των πολιτών θέλουν οι δήμοι και οι κοινότητες να οργανώνουν την παροχή 
ύδρευσης. Το 2004, η πόλη και το ομόσπονδο κράτος του Αμβούργου ψήφισε, ύστερα από επιτυχές τοπικό 
δημοψήφισμα,  νόμο ότι η υπηρεσία του νερού έπρεπε να είναι σε δημόσια χέρια. Στο Βερολίνο Το 1999 η 
πόλη τού Βερολίνου ημι- ιδιωτικοποίησε την υπηρεσία ύδρευσής της, για να βοηθήσει στην αποπληρωμή 
των χρεών της, παρά την έντονη αντίδραση των πολιτών. Πούλησε το 49,9% της εταιρείας σε κοινοπραξία 
μιας γαλλικής πολυεθνικής (Veolia) και μιας γερμανικής πολυεθνικής (RWE), οι οποίες απαίτησαν έγγραφη 
εγγύηση μεγάλου κέρδους. Το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε, αλλά η σύμβαση κρατήθηκε κρυφή από 
τους δημότες τού Βερολίνου. Μέχρι το 2011 οι τιμές είχαν ξεπεράσει τον πληθωρισμό κατά περισσότερο από 
το ένα τρίτο του και οι συμμετέχοντες στην εκστρατεία απαίτησαν την διεξαγωγή δημοψηφίσματος, στο οποίο 
η συντριπτική πλειοψηφία απαίτησε την δημοσιοποίηση της σύμβασης. Τον Ιανουάριο του 2012 το Γραφείο 
Ανταγωνισμού της Γερμανίας απεφάνθη ότι η σύμβαση παραβιάζει το γερμανικό δίκαιο περί ανταγωνισμού, 
ώστε η εταιρεία αναγκάστηκε σε μείωση τιμών κατά 19%. Πρόσφατα η υπηρεσία επαναδημοτικοποιήθηκε  με 
υψηλότατο όμως  οικονομικό κόστος για τους δημότες. 
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•	 Διεθνείς	επαναδημοτικοποιήσεις
Σύμφωνα με την τελευταία δημοσίευση της ερευνητικής ομάδας PSIRU του Πανεπιστημίου του Greenwich 
τον Νοέμβριο του 2013 είναι πλέον 86 οι πόλεις σε όλον τον κόσμο που έχουν επαναδημοτικοποιήσει τις 
υπηρεσίες ύδρευσης  αφού δοκίμασαν την ιδιωτικοποίηση, ενώ σε έρευνα του Polaris Institute του 2004 
(τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία) αναφέρεται ότι οι υπηρεσίες ύδρευσης παγκοσμίως που βρίσκονται υπό 
ιδιωτικό έλεγχο δεν ξεπερνάνε το 10%. Μερικές από τις πόλεις παγκοσμίως που επέστρεψαν σε δημόσια 
διαχείριση των υπηρεσιών είναι το Παρίσι, η Τουλούζη και η Νίκαια στην Γαλλία, το Βερολίνο και το Πότσνταμ 
στην Γερμανία, η Ατλάντα, το Μιλγουόκι  και η Ινδιανάπολη στις ΗΠΑ και πόλεις όπως το Μπουένος Άιρες και 
η Σάντα Φε στην Αργεντινή, η Λα Παζ και η Κοτσαμπάμπα στην Βολιβία, η Μπόγκοτα στην Κολομβία, η Ντα 
Τσανγκ και η Σενιανγκ στην Κίνα, η Τυφλίδα στην Γεωργία, η Αττάλεια στην Τουρκία, το Γιοχάνεσμπουργκ 
στην Ν. Αφρική  η Νταρ ες Σαλαμ στην Τανζανία, πόλεις του Καζακστάν, του Ουζιμπεκιστάν, της Μαλαισίας 
και της Ουκρανίας  και ολόκληρες  χώρες  όπως Γκάνα, Γκάμπια και Βενεζουέλα.

•	 Το	ψήφισμα	του	ΟΗΕ	για	το	δικαίωμα	στο	νερό
Στις 28 Ιουλίου 2010, με το ψήφισμα 64/292, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναγνώρισε ως ανθρώπινο  
δικαίωμα την απόλαυση ύδρευσης και αποχέτευσης και αναγνώρισε ότι το καθαρό, πόσιμο νερό και οι 
εγκαταστάσεις αποχέτευσης είναι θεμελιώδεις παράγοντες για την επίτευξη όλων των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου. Την κίνηση αυτή υποστήριξαν 122 κράτη, δεν την καταψήφισε κανένα, ενώ 41 κράτη απείχαν 
—  μεταξύ των οποίων 17 ευρωπαϊκά. (σε αυτά είναι Αυστρία, Λουξεμβούργο, Λιθουανία, Σλοβακία, χώρες 
δηλαδή όπου έχει ήδη πετύχει η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών  και  δυστυχώς και  η Ελλάδα).

•	 	Η	πίεση	της	Ευρωπαϊκής	Επιτροπής	είναι	έκνομη
Η Ευρωπαϊκή Συνθήκη υπαγορεύει «ουδετερότητα» σε θέματα δημόσιας ή ιδιωτικής διαχείρισης των  υδά-
τινων πόρων. Άρθρο 345 της ΣΛΕΕ και άρθρο 171 της Οδηγίας 2006/123/EC σχετικά με υπηρεσίες εσωτερι-
κής αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συνυπογράψει το Μνημόνιο συνεργασίας με την Ελληνική Δημο-
κρατία για τη μείωση του δημόσιου χρέους στο οποίο αναφέρεται ρητώς η πώληση των δημόσιων υπηρεσιών 
ύδρευσης. (Ν.4046 /2012)
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III. γΙΑΤΙ ΛΕμΕ 6 ΟχΙ ΣΤΗΝ ΙδΙώΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

•	 ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΙΜΩΝ
Στο Βουκουρέστι από το 2000 όπου η υπηρεσία ιδιωτικοποιήθηκε και πέρασε στα χέρια θυγατρικής της 
Veolia  έως σήμερα η τιμή του νερού 12πλασιάστηκε. Πρόσφατα η εταιρία απαίτησε καινούργια αύξηση 16 % 
για «επενδύσεις» στη συντήρηση δικτύου.

•	 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	ΜΑΖΙΚΩΝ	ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ
Στην Ν. Αφρική όταν το νερό ιδιωτικοποιήθηκε υπήρξαν εκτεταμένες μολύνσεις. Σήμερα η υπηρεσία στο 
Γιοχάνεσμπουργκ έχει επαναδημοτικοποιηθεί.

•	 ΕΛΛΙΠΗΣ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΔΙΚΤΥΩΝ	&	ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Στη Μεγάλη Βρετανία χάνεται το 1/4 του πόσιμου νερού σε διαρροές λόγω της έλλειψης επενδύσεων στα 
δίκτυα.

•	 ΔΙΑΦΘΟΡΑ	&	ΑΠΑΤΕΣ
Στη Γαλλία, Μ.Βρετανία και ΗΠΑ στελέχη εταιριών και αξιωματούχοι του Δημοσίου έχουν τεθεί υπό έλεγχο 
και σε ορισμένες περιπτώσεις καταδικαστεί σε υποθέσεις δωροδοκίας και απάτης.

•	 ΜΥΣΤΙΚΕΣ	ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
Στο Βερολίνο η σύμβαση παραχώρησης ΣΔΙΤ κρατήθηκε μυστική και περιελάμβανε έγγραφη εγγύηση 
μεγάλου κέρδους. Το 2012 το Γραφείο Ανταγωνισμού της Γερμανίας απεφάνθη ότι η σύμβαση παραβιάζει το 
γερμανικό δίκαιο περί ανταγωνισμού και η εταιρία αναγκάστηκε σε μείωση τιμών 19%

•	 ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Στη Γαλλία με μακρά ιστορία στην ιδιωτική διαχείριση, η συμμετοχή τού ιδιωτικού τομέα στις επενδύσεις 
ανέρχεται μόλις στο 12%! Στην Ουγγαρία, ακόμη και σε πόλεις όπου η ύδρευση έχει ιδιωτικοποιηθεί, οι επεν-
δύσεις χρηματοδοτούνται από την κεντρική διοίκηση .
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IV. ΣΥΝΤΟμΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ γΕγΟΝΟΤώΝ ΣχΕΤΙΚώΝ 
μΕ ΤΗΝ ΙδΙώΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤώΝ ΕΥδΑΠ, ΕΥΑθ
• Με τον Ν3986/2011 οι μετοχές του δημοσίου σε ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ μεταφέρονται στην ανώνυμη εταιρία 

«ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» που όπως αναφέρεται στο άρθρο 1.2 «Το 
προϊόν αξιοποίησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας» και 
ολόκληρο το ποσοστό του δημοσίου θα ελέγχεται από αυτήν την εταιρία. Η εταιρία αυτή δεν ελέγχεται πλέον 
από τη Βουλή και όπως αναφέρεται στο νομοθετικό κείμενο ίδρυσης της, οι αξίες που εγγράφονται στην δικαι-
οδοσία της δεν δύνανται να επιστρέψουν σε κρατικό έλεγχο. Θυμίζουμε ότι οι δύο εταιρίες προς ιδιωτικοποίη-
ση, η ΕΥΑΘ και η ΕΥΔΑΠ είναι κερδοφόρες, εισηγμένες στο χρηματιστήριο και δεν επιβαρύνουν μισθολογικά 
τον κρατικό προϋπολογισμό.

• Την 31η Οκτωβρίου 2012 η Βουλή υπερψήφισε την «Κύρωση της από 6 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 
3986/2011 «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-
2015» (Α΄152), όπως ισχύει» (Α΄174), της από 7 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Ορ-
γανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, 
Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας. Με αυτόν τον τρόπο καταργείται το ελάχιστο ποσοστό του 
δημοσίου σε ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ και ισχυροποιείται η μεταφορά του ποσοστού του δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ.

• Στις 23/10/2012 το ΤΑΙΠΕΔ ως βασικός μέτοχος πλέον της ΕΥΔΑΠ προχώρησε σε έκτακτη γενική συνέλευση 
μετόχων με θέμα την αλλαγή του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας (Αυτό έρχεται ύστερα από δημόσια 
τοποθέτηση του κ. Μπάρδη που χαρακτήριζε την ιδιωτικοποίηση της εταιρίας ως επιζήμια για το κράτος). 
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=260619 

• Σύμφωνα με δημοσιεύματα, λόγω της ανυπαρξίας ρυθμιστικής αρχής που επιβάλλεται από την Ευρωπαϊ-
κή νομοθεσία (Ντιρεκτίβα 2000/60) και προκειμένου να επιταχυνθεί. η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης, η 
κυβέρνηση προτίθεται να δώσει αυτές τις αρμοδιότητες στην Γενική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μια παλιά υπό-στελεχωμένη υπηρεσία, από την οποία λείπει 
κάθε υλικοτεχνική υποδομή ώστε να ανταποκριθεί στα μεγάλα προβλήματα της διαχείρισης υδάτινων πόρων 
που αντιμετωπίζει η χώρα και  να μπορέσει  στην παρούσα της μορφή να παίξει ουσιαστικό ρυθμιστικό ρόλο, 
αν προχωρήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις σε ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ. Παρόμοια ταχεία διαδικασία για την ίδρυση ρυθμι-
στικής αρχής είχε εφαρμοστεί και στην Αργεντινή  η οποία τελικώς, όπως αναφέρει η έκθεση των Alcazar, L.; 
Abdala, A.; Shirley, M Washington D.C.: The World Bank. Retrieved 2008-04-16 «υπολειπόταν σε εμπειρία 
καθώς δημιουργήθηκε στην διάρκεια της παραχώρησης» και της οποίας «οι αποφάσεις συνεχώς δεν λαμβά-
νονταν υπόψη».



• Στις 21 Φεβρουαρίου του 2013 το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε την έναρξη του διαγωνισμού για την πώληση της ΕΥΑΘ, 
του οποίου η πρώτη φάση, αυτή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος ολοκληρώνεται στις 29 Απριλίου 2013.

• Η Άννα Ζωηρού, μέλος του ΤΑΙΠΕΔ απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά της από Ιης Απριλίου 2013. Σε ανοιχτή 
της επιστολή προς όλους τους αρχηγούς κομμάτων ισχυρίζεται ότι πιεζόταν να συναινεί για όλες τις υποθέσεις 
ιδιωτικοποιήσεων και κατηγορεί το Δ.Σ. ότι δεν σημείωνε στα πρακτικά τις αντιρρήσεις της επανειλημμένως. 
Καταγγέλλει ακόμη ότι  όταν η Διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ πήγε στο Κοινοβούλιο να ενημερώσει την Επιτροπή Οικο-
νομικών Υποθέσεων αναφορικά με την ΕΥΑΘ, απέκρυψε από τους Βουλευτές ότι εκείνη είχε διαφωνήσει με 
αυτήν την ιδιωτικοποίηση. 

• Στις 4 Απριλίου 2013 το ΤΑΙΠΕΔ δημοσίευσε πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες οικονομι-
κού συμβούλου σχετικά με τις ιδιωτικοποιήσεις ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ.  

• Με επιστολή του στις 31/5/2013 ο Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ  (και πρώην Γενικός της ΕΥΔΑΠ) Σ. Σταυρίδης, πλη-
ροφορεί τα μέλη της Κίνησης 136, χωρίς καμιά αναφορά στους λόγους, ότι η προσφορά τους (βλ. περισσό-
τερα στην παράγραφο Κίνηση 136) για την απόκτηση του 51% της ΕΥΑΘ, δεν «περνάει» στην επόμενη φάση. 
Η Κίνηση 136 έχει καταθέσει ένσταση ενώ στην επόμενη φάση συνεχίζουν η κοινοπραξία Suez και Ellaktor 
καθώς και η κοινοπραξία Mekorot και TERNA Energy.

• 17 δήμοι της περιοχής μεταξύ των οποίων και ο κεντρικός Δήμος της Θεσσαλονίκης, αποφάσισαν να διεξά-
γουν τοπικά δημοψηφίσματα για να αποφευχθεί η ιδιωτικοποίηση. Αν και η διαδικασία των τοπικών δημοψη-
φισμάτων προβλέπεται από τον Καλλικράτη, το σχετικό Προεδρικό διάταγμα δεν έχει υπογραφεί από τότε 
μέχρι σήμερα.

• Σύμφωνα με δημοσίευμα στις 28/9/2013, ο Κ. Μανιατόπουλος φέρεται να αναλαμβάνει πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ 
ύστερα από την παραίτηση του Στέλιου Σταυρίδη τον Αύγουστο που ακολούθησε τη μεταφορά του με το ιδιωτι-
κό αεροπλάνο του επιχειρηματία Μελισσανίδη που απέκτησε μέσω του ΤΑΙΠΕΔ τον ΟΠΑΠ.

• Σε συμψηφισμό οφειλών ανάμεσα σε ΕΥΔΑΠ και Δημόσιο προχώρησε η κυβέρνηση με τροπολογία που κα-
τέθεσαν οι υπουργοί Οικονομικών, Υποδομών και Τουρισμού στο νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση του ΕΟΤ 
(31/7/2013). Επίσης παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον προσδιορισμό με Κοινή Υπουργική Απόφαση ληξι-
πρόθεσμων οφειλών μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013 του Δημοσίου προς την ΕΥΔΑΠ από έργα υποδομής, κατασκευ-
ής έργων ύδρευσης ΝΠΔΔ, κατασκευής και συντήρησης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας κ.λπ., καθώς και 
μη φορολογικών οφειλών της ΕΥΔΑΠ προς το Δημόσιο.

• Ενώ ο Όλι Ρεν σε ερώτηση (P-007557/2013) του Ευρωβουλευτή Ν.Χουντή διατείνεται ότι «περιουσιακά 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης για τις χώρες του προγράμματος είναι το 
αποτέλεσμα των αποφάσεων των εθνικών αρχών και μόνον» σε δημοσίευμα της αγγλόφωνης καθημερινής 
(http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite2_1_23/09/2013_519897) γίνεται λόγος για πίεση 
της Τρόικας προς την επίσπευση των ιδιωτικοποιήσεων ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ: «Στο επίκεντρο της τρόικας ήταν οι 
ιδιωτικοποιήσεις των λιμένων, των επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, και των ΕΛΤΑ. Σύμφωνα με τα 
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σχέδια που καταρτίστηκαν τον Ιανουάριο, οι ιδιωτικοποιήσεις θα έπρεπε να έχουν αρχίσει κατά το δεύτερο 
τρίμηνο του έτους, ενώ ο στόχος είναι τώρα  να ξεκινήσουν το τελευταίο τρίμηνο, δεδομένου ότι αυτό ξεκινάει 
σε μία εβδομάδα».

• Με κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) (26/9/2013) των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, ρυθμίζονται 
οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού προς τις εταιρείες ύδρευσης ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ. (ΦΕΚ 
2410 Β΄ αριθμ.πρωτ.38560).η ρύθμιση αφορά τις οφειλές έως και το τέλος Ιουλίου 2013, συνολικού ύψους 
162,3 εκατ. ευρώ, (περίπου 150 εκατ. ευρώ προς την ΕΥΔΑΠ και περίπου 13 εκατ. ευρώ προς την ΕΥΑΘ), ενώ 
θα είναι και απαλλαγμένες από πρόστιμα. Η οφειλή θα παρακρατείται από κάθε ΟΤΑ που τη δημιούργησε, από 
τους προβλεπόμενους αποδιδόμενους πόρους των ετών 2015-2020

• Δημοσιεύματα σε εφημερίδες όλων των πολιτικών χώρων αναφέρονται σε θετική απόφαση του ΣτΕ στην 
προσφυγή των σωματείων για την μεταφορά των μετοχών των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στο ΤΑΙΠΕΔ με το σκεπτικό ότι το 
νερό είναι δημόσιο αγαθό. (μένει να καθαρογραφεί η απόφαση)

• Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα  παρήγγειλε ο εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς Θεσσαλονίκης, 
Αργύρης Δημόπουλος, μετά τη δημοσιοποίηση του καταλόγου σειράς έργων, ο προϋπολογισμός των οποί-
ων ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ. Φορέας υλοποίησης των οποίων είναι η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων 
(ΕΥΔΕ) του ΥΠΕΚΑ με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το 
πρόγραμμα υλοποίησης, η κατασκευή των έργων αυτών θα συνεχίσει να γίνεται με εθνικούς και ευρωπαϊκούς 
πόρους ως το 2016, δηλαδή ακόμη και μετά τη πώληση της ΕΥΑΘ σε ιδιώτες, την οποία κυβέρνηση και ΤΑΙΠΕΔ 
προγραμματίζουν να έχουν ολοκληρώσει ως τον ερχόμενο Μάρτιο. (Ελευθεροτυπία 31/12/2013).

• Στις 17 Φεβρουαρίου 2014 η πρώτη ιστορικά επιτυχημένη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) «Το 
νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα» τέθηκε σε δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν  μια ιστο-
ρική ημέρα για την Ε.Ε. μια και πρώτη φορά έφτασε η φωνή των πολιτών για νομοθετική πρόταση σε αυτό 
το επίπεδο . Οι διοργανωτές  νωρίτερα την ίδια μέρα συνάντησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με τον 
Κανονισμό της ΕΠΠ τους δόθηκε η ευκαιρία να εξηγήσουν τα αιτήματα τους  (συνοπτικά για νομοθέτηση του 
ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό και της προστασίας του πόρου  από την εμπορευματοποίηση) και στις δύο 
συνεδριάσεις. Η συνάντηση με την Επιτροπή έγινε κεκλεισμένων των θυρών αλλά η ακρόαση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (ΕΚ) ήταν ανοικτή και μεταδόθηκε σε livestreaming.  Η συζήτηση ήταν έντονη, η μεγαλύτερη 
αίθουσα του Ευρωκοινοβουλίου κατάμεστη και το ενδιαφέρον των Ευρωβουλευτών μεγάλο. Οι αναφορές 
στον ρόλο της Τρόικας και τις ιδιωτικοποιήσεις των υπηρεσιών στην Ελλάδα ήταν συχνές και έγιναν και από 
Ευρωβουλευτές πολλών χωρών και πολιτικών σχηματισμών.  Αναμένουμε την απάντηση της Κομισιόν  στους 
σχεδόν 2 εκ πολίτες στις 20 Μαρτίου. Το ευρωπαϊκό κόμμα S&D με ανακοίνωση του στηρίζει πλήρως την 
right2water ενώ κανείς από τους 7 Ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ που ανήκουν στις τάξεις του S&D δεν εμφα-
νίστηκαν στην ακρόαση παρά το κρίσιμο του ζητήματος για το μέλλον της διαχείρισης του νερού στην Ελλάδα. 
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V. ΛΙγΑ ΛΟγΙΑ γΙΑ ΤΗΝ ΠΡώΤΟβΟΥΛΙΑ 
Η Πρωτοβουλία SAVEGREEKWATER για τη μη ιδιωτικοποίηση του νερού στην Ελλάδα ξεκίνησε, σε μια προσπάθεια 
να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους της εξαγγελθείσας ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών 
ύδρευσης και να οικοδομηθεί μια ευρεία συμμαχία για να εμποδιστεί αυτή η εξέλιξη.

βΑΣΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗγΙΚΕΣ μΑΣ: 
• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.

• Δημιουργία μετώπου Δήμων στην Αττική ενάντια στην ιδιωτικοποίηση με αντίστοιχα ψηφίσματα

• Ανάδειξη της ιδέας ότι η Ιδιωτικοποίηση του νερού στην Ελλάδα είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής, 
δεδομένου ότι είναι αποτέλεσμα της συμφωνίας «διάσωσης»

Με αυτές τις βασικές κατευθύνσεις εργαζόμαστε:

•	 Τεκμηρίωση:	
Νομική έρευνα 

του νομοθετικού πλαισίου της διαχείρισης των υδάτινων πόρων τόσο σε βάθος χρόνου όσο και εντός Μνημονίου. 

Οικονομική έρευνα

ισολογισμοί ΕΥΑΘ,ΕΥΔΑΠ, ιδιωτών παρόχων, χρέη κεντρικής κυβέρνησης και δήμων προς υπηρεσίες ύδρευ-
σης, Ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση έργων σε εξέλιξη στις υπό ιδιωτικοποίηση εταιρίες κ.ο.κ.   

Επιχειρηματολογία

Συλλογή στοιχείων από τη διεθνή εμπειρία των ιδιωτικοποιήσεων

•	 Δικτύωση:
Δημοτικό επίπεδο

Με συλλογικότητες και κινήσεις πολιτών σε επίπεδο δήμου στην Αττική, τον Βόλο και την Πάτρα 

Εθνικό επίπεδο

συναντήσεις με επιτελεία κομμάτων, βουλευτές, ενώσεις καταναλωτών και επιστημονικούς φορείς 

Ευρωπαϊκό επίπεδο 

συνεργασία με ευρωπαϊκά κινήματα και ακτιβιστές, συμμετοχή σε διεθνή φόρα και συνέδρια, συναντήσεις με 
ευρωβουλευτές και θεσμικούς παράγοντες (π.χ. EPSU, Aqua publica Europea, Δήμος Παρισιού, μέλη Γαλλικού 
κοινοβουλίου κ.α.)
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•	 	Διάδοση	και	Ενημέρωση:
Διαδικτυακή παρουσία

πλήρως δίγλωσση ιστοσελίδα, καθημερινή υποστήριξη  social media 

Παραγωγή υλικού

μεταφράσεις, δημοσιογραφικό υλικό, βίντεο, μίνι ντοκιμαντέρ, web spots, radio spots, γραφιστικό υλικό προώθησης

Εκδηλώσεις

προβολές, ενημερώσεις, ανοιχτές συζητήσεις εντός και εκτός Αττικής.

Δημόσια παρέμβαση

δελτία τύπου, αρθρογραφία, συνεντεύξεις, ανοιχτές επιστολές, κινητοποιήσεις

Αν και η επίσημη συλλογή υπογραφών έχει ολοκληρωθεί , οι πολίτες καλούνται να συνεχίσουν να υπογράφουν μέσω 
avaaz στην ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας.

ΤΙ μΠΟΡΟΥμΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥμΕ ΟΛΟΙ μΑΣ
Υπογράφουμε για το νερό μας 

Ενημερωνόμαστε 
Ενημερώνουμε

Εξαντλούμε τα νόμιμα μέσα προκειμένου:

να προφυλάξουμε τους υδάτινους πόρους της χώρας μας από την εμπορευματοποίηση  
να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές το νερό ως αυτό που είναι:  

Το πολυτιμότερο συλλογικό αγαθό.

www.savegreekwater.org 
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις: savegreekwater@gmail.com


