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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η επιβολή του μνημονιακού καθεστώτος στην Ελλάδα διέλυσε με βία το 

κυρίαρχο αφήγημα του αστικού μπλοκ εξουσίας για τον 21ο αιώνα: «Η 

καπιταλιστική Ελλάδα, τον 21ο αιώνα συγκλίνει με τις χώρες του πυρή-

να της Ευρωζώνης και ηγεμονεύει στα Βαλκάνια και στην Ανατολική 

Μεσόγειο»  

Με την καπιταλιστική κρίση του 2008 η κυρίαρχη αφήγηση καταρρέει.  

Για να διατηρηθεί η διευρυμένη αναπαραγωγή του κεφαλαίου, η αστι-

κή πολιτική και οικονομική κυριαρχία, η ελληνική κοινωνία μετατρέπε-

ται βίαια σε ένα, υπό αυστηρή επιτροπεία, πειραματόζωο στα πλαίσια 

της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης.  

Τα πιο άγρια όνειρα του ελληνικού κεφαλαίου πραγματοποιούνται:  

 Εργασιακό καθεστώς «λευκού» κινέζου εργάτη 

 θεσμική κατοχύρωση της ασυδοσίας της «επιχειρηματικότητας» 

 απελευθέρωση αγορών και επαγγελμάτων 

 μεταφορά πόρων από την κοινωνία στους στο χρηματιστηριακό 

κεφάλαιο και τους «επενδυτές» (ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, 

φορολογία, πλειστηριασμοί) 

 αποκρατικοποίηση, ιδιωτικοποίηση, εμπορευματοποίηση των 

δημόσιων υπηρεσιών 



 κατάργηση κάθε φραγμού στην κερδοσκοπική εκμετάλλευση των 

φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων 

 Οι θεσμοί (κοινοβούλιο, δήμοι) μετατρέπονται σε μηχανισμούς 

έκδοσης και ελέγχου των αποφάσεων για την υλοποίηση της α-

στικής στρατηγικής.  

Και όμως αυτή η στρατηγική βρέθηκε σε αδιέξοδο. Οικονομικό (αύξηση, 

δανεισμού, μείωση ΑΕΠ κατά 25%, μείωση επενδύσεων), κοινωνικό 

(φτωχοποίηση ευρύτατων στρωμάτων), πολιτικό (ριζοσπαστικοποίηση , 

άνοδος αριστεράς) 

Το 2015 έφθασε μέχρι τα όρια της ανατροπής της. Το 62% του λαού εί-

πε ΟΧΙ σε αυτή την πολιτική. 

Η πολιτική κρίση του 2015 δεν μετασχηματίστηκε σε επαναστατική 

κρίση.  

Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ (στο σύνολό του και όχι μόνο η ηγεσία του) δεν είχε τέ-

τοιο στόχο, αλλά και άλλες δυνάμεις της αριστεράς (ΚΚΕ με τη σεχταρι-

στική εμμονή του στην αποχή από τα τεκταινόμενα). 

Η κρίση της αστικής ηγεμονίας δεν οδήγησε στη διατύπωση μιας εναλ-

λακτικής αντικαπιταλιστικής στρατηγικής, αλλά στη σύγκρουση δυο 

στρατηγικών στη διαχείριση των γενικών αστικών συμφερόντων.  

Από το 2015 μέχρι σήμερα η λαϊκή αντιπροσώπευση οργανώνεται ώστε 

να αναπαράγει τη συναίνεση στην αστική πολιτική, μέσα από την κοι-

νοβουλευτικοποίηση των διαφορετικών κοινωνικών και πολιτικών πρα-

κτικών και αιτημάτων και την ενσωμάτωσή τους στα πλαίσια της αστι-

κής-κρατικής στρατηγικής. 

Η «δίκαιη ανάπτυξη»  του ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς αυτή η στρατηγική. 

Η απάντηση στον τίτλο του Συνεδρίου «Προϋποθέσεις Υπέρβα-

σης της Λιτότητας και Επιτροπείας» θα μπορούσε να είναι οργά-

νωση της αντίστασης των υποτελών τάξεων με πρόγραμμα που 

θα αμφισβητεί στην Ελλάδα την επέκταση της ηγεμονίας του κε-



φαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής, που συσσωρεύει στην κοι-

νωνία και το περιβάλλον έναν ανεξέλεγκτο συνδυασμό κατα-

στροφής. 

Η αντίσταση με στόχο την ακύρωση της ιδιωτικοποίηση των δημόσιων 

αγαθών αποτελεί μια μάχη που αφορά στον πυρήνα του στρατηγικού 

αστικού σχεδίου και γι’ αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μείζον και 

κεντρικό θέμα και όχι ως ένα κίνημα όπως τα άλλα.  

2. Ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ  

Η ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ ξεκίνησε το 2000 με την εισαγωγή της στο 

Χρηματιστήριο και την πώληση του 38% των μετοχών. Το 2011 μεταβι-

βάστηκε το 27% των μετοχών στο ΤΑΙΠΕΔ, ενώ τον Μάιο του 2012 με-

ταβιβάστηκε το υπόλοιπο 34%.  

Μετά από προσφυγή των πολιτών, το ΣτΕ με την 1906/2014 απόφασή 

του απέτρεψε προσωρινά την προσδοκία για ξεπούλημα της ΕΥΔΑΠ, 

υποχρεώνοντας το ΤΑΙΠΕΔ να επιστρέψει στο Δημόσιο το 34% των με-

τοχών. 

Παρά την απόφαση του ΣτΕ, η οποία διασφαλίζει τον δημόσιο και κοι-

νωνικό χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ και αποτελεί τελεσίδικο για οποιαδήποτε 

ενέργεια ιδιωτικοποίησης, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με το 

3ο μνημόνιο  

α) επαναβεβαίωσε το business plan του ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση του 

11% της ΕΥΔΑΠ  

β) προχώρησε στην ένταξη του συνόλου των μετοχών του Δημοσίου 

στην την Εταιρεία Δημοσίου Συμμετοχών που ανήκει στο Υπερταμείο 

και  

γ ) υλοποίησε την μνημονιακή υποχρέωση λεηλασίας των αποθεματι-

κών της ΕΥΔΑΠ μεταφέροντας τον Ιανουάριο του 2017, 40 εκατ. Ευρώ 

από τα ταμεία της ΕΥΔΑΠ στους μετόχους. 



Η ένταξη της ΕΥΔΑΠ στο Υπερταμείο αποτελεί 100% αποκρατικοποίηση, 

είναι πλήρης ιδιωτικοποίηση. Με σαφήνεια αναφέρεται στον ιδρυτικό 

νόμο του Υπερταμείου, το Ν. 4389/2016  ότι: «Η Εταιρεία (δηλ. το Υπερ-

ταμείο) δεν ανήκει στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός 

εκάστοτε ορίζεται». Η πώληση ακόμα και του 100% σε ιδιώτες απαιτεί 

τη σύμφωνη γνώμη μόνο του εκάστοτε υπουργού Οικονομικών, και όχι 

της Βουλής, όπως κυνικά παραδέχτηκε ο κ. Τσακαλώτος. 

Mε την ΚΥΑ 135275/22-5-2017 με θέμα: «Έγκριση γενικών κανόνων κο-

στολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικα-

σίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες 

χρήσεις του» το νερό, φυσικό και κοινωνικό αγαθό, αντιμετωπίζεται 

σαν «εμπόρευμα», μπαίνει ταμπέλα με τιμή.  Σύμφωνα με το νέο πλαί-

σιο ο  πολίτης πρέπει να πληρώνει το κόστος του όποιου παρόχου υ-

πηρεσιών νερού. Ο τελικός χρήστης θα φορολογείται εκ νέου και συνε-

χώς, για τις σχετικές με το νερό υποδομές, με νέο «πράσινο» χαράτσι, 

που το ύψος του αποφασίζει η δημόσια διοίκηση και επιβάλλεται και 

σαν πάγια χρέωση και σαν ποσοστό επί των κυβικών που καταναλώνει, 

το λεγόμενο περιβαλλοντικό τέλος. 

3. Συνέπειες της ιδιωτικοποίησης  

Μήπως οι συνέπειες με την έμμεση ιδιωτικοποίηση ή με το Υπερταμείο 

δεν είναι τόσο τραγικές, όσο στις περιπτώσεις άμεσων κατευθείαν ιδιω-

τικοποιήσεων.   

Η παγκόσμια εμπειρία μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι συνέπειες και 

για τα τιμολόγια, και για την ποιότητα νερού και των λυμάτων, και για 

το περιβάλλον, και για τις υποδομές δικτύων και εγκαταστάσεων (συ-

ντήρηση, επέκταση), και ως προς τους κατόχους της τεχνογνωσίας και 

για την οικονομική κατάσταση των εταιριών που ιδιωτικοποιούνται, και 

για τις θέσεις εργασίας (εντός της ιδιωτικοποιούμενης εταιρίας αλλά 

και στον κύκλο εταιριών που συμβάλλονται μαζί της) και για τα εργασι-

ακά, μισθολογικά και άλλα δικαιώματα των εργαζομένων και για την 

επιβάρυνση κρατικού προϋπολογισμού (επιδότηση κοινωνικής πολιτι-

κής, υδροδότηση «δύσκολων» περιοχών, πραγματοποίηση επενδύσε-

ων) είναι δραματικές. 



Όλες αυτές οι συνέπειες εκτός αυτής καθαυτής της κάθε επίπτωσης ξε-

χωριστά μπορούν να συμπυκνωθούν σε δύο κρίσιμες λέξεις: ΕΛΕΓΧΟΣ – 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ. 

4. Ποιος κερδίζει τον έλεγχο; Ποιος χάνει την προσβασιμότητα;  

ΕΛΕΓΧΟΣ: Από αρχαιοτάτων χρόνων γίνονταν μάχες για τον έλεγχο των 

νερών. Σχεδόν το σύνολο των πολιτισμών αναπτύχθηκαν σε περιοχές 

κοντά στις πηγές καθαρού νερού. Ενώ προϊόντος του χρόνου, έγιναν τε-

ράστια έργα για τον έλεγχο και την μεταφορά επαρκών ποσοτήτων πό-

σιμου νερού ώστε, μεταξύ άλλων, να μπορεί να στηριχτεί το αστικό μο-

ντέλο ανάπτυξης που όλοι γνωρίζουμε και στο οποίο ζούμε. Η Αττική 

είναι χαρακτηριστική από αυτή την άποψη. 

Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο επόμενος Παγκόσμιος Πόλεμος θα είναι ο 

Πόλεμος του Νερού. Ενώ και στους πρόσφατους πόλεμους στο Ιράκ, 

στη Συρία, στις εμφύλιες συρράξεις στην Ινδία, στον πόλεμο των Ισραη-

λινών ενάντια στους Παλαιστινίους είναι όχι σπάνιες πρακτικές και α-

ναφορές για τη χρήση, άμεσα ή ως παρεπόμενη συνέπεια, του νερού ως 

όπλου, με αποτελέσματα επικίνδυνα  και καταστροφικά για τους λαούς. 

Παράλληλα είναι τεράστιες οι επενδύσεις που γίνονται από ιδιωτικά 

(κυρίως διατροφικά) κεφάλαια ή και κράτη σε αρδεύσιμη γη, κυρίως 

στην αμερικανική και στην αφρικανική ήπειρο. Υπολογίζεται ότι τα τε-

λευταία χρόνια έχουν αγοραστεί τεράστιες τέτοιες εκτάσεις, μεγαλύτε-

ρες από την έκταση της Γαλλίας. 

Ταυτόχρονα τα διεθνή ιδιωτικά κεφάλαια που προσανατολίζονται στη 

διαχείριση των υδατικών ή και διατροφικών πόρων, με όχημα τις στρα-

τιωτικές αλλά και οικονομικές, εσχάτως, επεμβάσεις των διεθνών τοκο-

γλυφικών οργανισμών του ΔΝΤ, της Παγκόσμιας Τράπεζας αλλά και της 

ΕΕ πλέον, απαιτούν και δυστυχώς αποκτούν πολλές φορές, πλήρως ή 

μερικώς, τη διαχείριση και τον έλεγχο των δικτύων ύδρευσης – αποχέ-

τευσης σε πόλεις του πλανήτη. 



Αυτό θέλουν να γίνει και στην Ελλάδα με το Υπερταμείο. Αυτό γίνεται 

όχι μόνο, για λόγους δημοσιονομικούς, οικονομικούς ή διαρθρωτικούς, 

αλλά γιατί: 

Αποκτάται πλήρης έλεγχος επί των κοινωνιών. Αποκτάται δικαίωμα 

επί της ζωής. Επί της διατροφής, επί της υδροδότησης και γενικά επί 

της επιβίωσης των λαών. 

Είναι τρομακτική η δύναμη επιρροής κι εκβιασμού από αυτόν που ελέγ-

χει νερό και ενέργεια στις σύγχρονες πόλεις (φανταστείτε μια μεγαλού-

πολη όπως η Αθήνα χωρίς νερό, ή με την απειλή να μείνει χωρίς νερό, 

για 3, 5 ή 7 μέρες. Προκαλείται κατάρρευση όλων των δομών οργάνω-

σης της ζωής, όπως είναι έως σήμερα). 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η διασφάλιση της προσβασιμότητας όλων στο πό-

σιμο νερό είναι η θεμελιώδης προϋπόθεση αναγνώρισης του νερού ως 

ανθρώπινου δικαιώματος και η πιο βασική ενέργεια έμπρακτης αντιμε-

τώπισης του νερού ως κοινωνικό αγαθό και όχι ως εμπόρευμα. Είναι δε, 

η μέγιστη συμβολή στη διαρκή μάχη ενάντια στην ιδιωτικοποίηση, άμε-

ση και έμμεση, των υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης. 

Παντού όπου υπήρξε εξέλιξη, με διείσδυση ιδιωτικών κεφαλαίων στη 

διαχείριση των δικτύων,  αυξήθηκε κατακόρυφα το ποσοστό του πλη-

θυσμού που δεν είχε πλέον πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες καθαρού, 

πόσιμου νερού, καθώς και η ανισότητα στην πρόσβαση. 

5. Υπάρχει κάποιο όφελος από μια μερική ή πλήρη ιδιωτικοποίη-

ση του Νερού; 

Η παγκόσμια εμπειρία ιδιωτικοποιήσεων πηγών και δικτύων διαχείρισης 

του κύκλου νερού δείχνει μόνο ΖΗΜΙΑ για τις κοινωνίες: 

 Αύξηση της τιμής. (Η ιδιωτικοποίηση των νερού στο Παρίσι (κι 

εδώ Suez) την 25ετί 1985-2010 προκάλεσε αύξηση των τιμολο-

γίων κατά 256% και μηδενικέ επενδύσεις στο δίκτυο ύδρευσης) 

 Χειροτέρευση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών. 



 Επιδείνωση των περιβαλλοντικών όρων. (Τη διετία 2012-14 η ε-

ταιρία Thames Water στο Λονδίνο προκάλεσε μια από τις μεγα-

λύτερες περιβαλλοντικές καταστροφές, καθώς μόλυνε τον πο-

ταμό Τάμεση με 1.4 δισεκατομμύρια λίτρα ακατέργαστων απο-

βλήτων).  

 Ανορθολογική διαχείριση του κύκλου του νερού υποταγμένη στη 

λογική ελάχιστου κόστους-μέγιστου κέρδους. 

 Απαξίωση των υποδομών. 

 Επιβάρυνση των κρατικών προϋπολογισμών με κόστη συντήρη-

σης - επενδύσεων και κοινωνικής πολιτικής  (Η έμμεση ιδιωτικοποί-

ηση του Νερού στο Βερολίνο (κι εδώ εμπλεκόμενη η γαλλική Suez) προκά-

λεσε κόστος περίπου 1 δισεκατομμύριο Ευρώ στο δήμο του Βερολίνου, λό-

γω των κρυφών όρων των συμβάσεων (περί εγγυημένου κέρδους). 

 Αύξηση ανεργίας (καμία ιδιωτικοποίηση, ούτε παγκοσμίως, ούτε 

στην Ελλάδα, δεν μείωσε, αντιθέτως αύξησε την ανεργία). 

 Χειροτέρευση των εργασιακών όρων για τους εργαζόμενους. 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΤΕΛΙΚΑ, ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙ-

ΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ εκτός ίσως, λόγων ιδεοληπτικής προσέγγισης ή πολι-

τικού ελέγχου επί των κοινωνιών και φυσικά, σίγουρης και μεγάλης 

κερδοφορίας για τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. 

6. Τι να κάνουμε; Τι μπορούμε να κάνουμε; 

Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση. Τα ιδιωτικά κεφάλαια προελαύνουν, οι  

υπερεθνικοί θεσμοί επιτίθενται, οι κυβερνήσεις υποτάσσονται και εμείς  

Τι μπορούμε να κάνουμε; 

Η παγκόσμια εμπειρία εκτός από τις συνέπειες της ιδιωτικοποίησης α-

ποδεικνύει ότι όπου δόθηκε η μάχη του Νερού κερδήθηκε τελικά από 

τις κοινωνίες και τους λαούς. Είναι βεβαίως μια σκληρότατη μάχη επει-

δή υπάρχει και κοινωνική ευαισθησία και κινηματική εμπειρία από τη 

μεριά των πολιτών και των κοινωνιών αλλά και προετοιμασία, συμμαχί-

ες και αδιαλλαξία από την πλευρά των ιδιωτικών συμφερόντων, όμως 

τελικά νικηφόρα. 



Στη Βολιβία η μάχη του Νερού που ξεκίνησε στη Κοτσαμπάμπα, έφτασε 

στην ένοπλη εξέγερση και οδήγησε όχι μόνο στην εκδίωξη της ιδιωτικής 

εταιρίας αλλά και στην αλλαγή του πολιτικού σκηνικού και συσχετι-

σμού. 

Στην Ιρλανδία των μνημονίων όπου δεν υπήρχαν μετρητές και αντίτιμο 

για το νερό μια από τις βασικές απαιτήσεις της Τρόικα ήταν η τοποθέ-

τηση μετρητών και η έναρξη πληρωμής αντιτίμου για το νερό. Στην Ιρ-

λανδία, εν πολλοίς το αντιμνημονιακό κίνημα ήταν κίνημα ενάντια στη 

φορολόγηση του Νερού και στην άρνηση τοποθέτησης μετρητών. Τελι-

κά μετά από πέντε χρόνια, «πάγωσε» η τοποθέτηση μετρητών και η τι-

μολόγηση του νερού. Ενώ και εδώ εν πολλοίς η αύξηση της  επιρροής 

του ΣινΦέι στα μνημονιακά χρόνια στηρίχθηκε στο κίνημα του Νερού. 

Στην Ιταλία πραγματοποιήθηκε δημοψήφισμα το 2011 κατακτώντας 

ένα 95% ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση του Νερού, το οποίο ο δεξιός Μπερ-

λουσκόνι σεβάστηκε φρενάροντας τα σχέδια ιδιωτικοποίησης. 

Έχουμε τρεις συμβολικές επαναδημοτικοποιήσεις. Αυτές 

του Παρισιού το 2010, του Βερολίνου το 2014, στις οποίες το τοπικό, 

ευρωπαϊκό και παγκόσμιο κίνημα δημόσιου Νερού έπαιξαν σημαντικό 

ρόλο και της Βαρκελώνης το 2016. Να σημειώσουμε ότι η ιδιωτικοποί-

ηση του Βερολίνου είχε γίνει με 49,9%, δηλ με μειοψηφικό πακέτο (για 

όσους πιστεύουν ότι οι ιδιωτικοποιήσεις απαιτούν 50% +1 μετοχή). 

Πολύ μεγάλη νίκη των κινημάτων νερού η απόφαση της Σλοβενίας να 

κηρύξει το νερό ως αγαθό μη εμπορεύσιμο. Το άρθρο που προστέθηκε 

στο σύνταγμα της Σλοβενίας λέει: (Άρθρο 70α  -Δικαίωμα σε πόσιμο νε-

ρό- «Όλοι έχουν δικαίωμα σε πόσιμο νερό. Οι υδάτινες πηγές είναι δη-

μόσιο αγαθό που διαχειρίζεται το κράτος. Οι υδάτινες πηγές χρησιμο-

ποιούνται κυρίως για την βιώσιμη παροχή πόσιμου νερού οικιακής χρή-

σης και σε σχέση με αυτήν τους τη χρήση δεν θεωρούνται εμπορεύσιμο 

προϊόν. Το πόσιμο νερό παρέχεται προς το δημόσιο και τα νοικοκυριά 

από το κράτος μέσω των τοπικών κοινοτήτων απευθείας και χωρίς κέρ-

δος». 



Στην Ελλάδα έχουμε το δημοψήφισμα της Θεσσαλονίκης το 2014 με το 

98% ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ.  

Μετά από προσφυγή των πολιτών, το ΣτΕ με την 1906/2014 απόφασή 

του απέτρεψε προσωρινά την προσδοκία για ξεπούλημα της ΕΥΔΑΠ, 

υποχρεώνοντας το ΤΑΙΠΕΔ να επιστρέψει στο Δημόσιο το 34% των με-

τοχών. 

Στην ΕΥΔΑΠ κάτω από την πίεση ενάντια στην άμεση και έμμεση ιδιωτι-

κοποίηση, είχαμε ανάκτηση, τα τελευταία τρία χρόνια, από το μόνιμο 

προσωπικό, σημαντικών δραστηριοτήτων που εκτελούσαν εργολάβοι, 

όπως το (ΚΕΛ) Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων του Θριασίου πεδίου και 

των δικτύων ύδρευσης της Δυτικής Αττικής.  

Καταδεικνύοντας ότι η πίεση φέρνει και άμεσα σημαντικά αποτελέσμα-

τα και ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να ανταποκριθούν σε ρόλους και κα-

θήκοντα λειτουργίας των μονάδων και των δικτύων χωρίς «αφεντικά». 

Τέλος έχουμε σημαντικές αποφάσεις και ψηφίσματα οργανισμών υ-

πέρ του Νερού και των υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης ως ανθρώ-

πινο δικαίωμα και ως κοινωνικό αγαθό. Αποφάσεις και ψηφίσματα του 

ΟΗΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΣτΕ, κλπ. Από μόνες τους αυτές 

οι αποφάσεις δε διασφαλίζουν τίποτα. Είναι ενδεικτικές όμως της πα-

γκόσμιας πίεσης που ασκείται από τα κινήματα για το Νερό. 

7. Μπροστά μας έχουμε σημαντικές και κρίσιμες στιγμές 

Ο νεοφιλελευθερισμός, με τη μορφή μνημονίων στην Ελλάδα, επιχειρεί 

μια βίαιη υφαρπαγή των δομών, των υποδομών και των δικτύων δια-

νομής των εναπομεινάντων κοινών αγαθών.  

Ότι με δημόσιο χρήμα επί αιώνες στήθηκε για να μπορούν οι άνθρωποι 

να ζουν ανθρώπινα παραδίδεται, ως προς τη διαχείρισή του, στα ιδιω-

τικά κεφάλαια. Πλήρης, δηλαδή εμπορευματοποίηση κάθε ανθρώπινης 

ανάγκης για επιβίωση και για αξιοπρέπεια. 



Υγεία, παιδεία, διατροφή, κατοικία, ρεύμα, νερό, (τηλε)πικοινωνίες, με-

ταφορές, ενημέρωση, δημόσιος χώρος, πολιτισμός.  Είναι τα πιο βασικά 

αγαθά τα οποία καλούμαστε στην ουσία να αποφασίσουμε αν θα είναι 

κοινό κτήμα όλων μας ή θα τα χαρακτηρίσουμε εμπόρευμα παραδίδο-

ντας τα στη νεοφιλελεύθερη λαίλαπα. 

Δε δίνουμε τη μάχη ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ για την τιμή 

των όπλων, θεωρώντας ότι όλα έχουν τελειώσει. Δίνουμε τη μάχη για να 

την κερδίσουμε. Για να μην περάσει η ΕΥΔΑΠ στο Υπερταμείο. Έχουμε 

κηρύξει ανένδοτο μέχρι τελικής δικαίωσης.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ 

Η εταιρεία 

Η Εταιρεία  Ύδρευσης & Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ) έχει την 

αποκλειστική αρμοδιότητα υδροδότησης, αποχέτευσης και επεξεργασί-

ας λυμάτων στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας. Είναι η μεγαλύ-

τερη Εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στη διαχείριση νε-

ρού και λυμάτων εδώ και πολλές δεκαετίες. Εξυπηρετεί περίπου 

4.500.000 κατοίκους στην ύδρευση (2.100.000 συνδέσεις) και 3.500.000 

κατοίκους στην αποχέτευση. Έχει στην ιδιοκτησία της τα δίκτυα και τις 

εγκαταστάσεις, ενώ οι ταμιευτήρες (Μόρνος, Λίμνη Μαραθώνα, Υλίκη) 

ανήκουν στην ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ. Το μήκος των αγωγών ύδρευσης είναι 

περίπου 9.500 χλμ. και της αποχέτευσης περίπου 8.500 χλμ. Έχει δυνα-

τότητα επεξεργασίας 1.700.00 κ.μ. νερού την ημέρα, που προμηθεύεται 

ακατέργαστο κυρίως από επιφανειακούς υδατικούς πόρους. Οι μονά-

δες επεξεργασίας νερού βρίσκονται σε Ασπρόπυργο, Αχαρνές, Πολυ-

δένδρι και Γαλάτσι. Οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης βρίσκονται στην 

Ψυττάλεια (από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη), στο Θριάσιο και τη Με-

ταμόρφωση και η μέση παροχή λυμάτων είναι 750.000 κ.μ./ημέρα 

Το 2012, µε την ψήφιση του ν. 4053/2012, δόθηκε στην ΕΥ∆ΑΠ η δυνα-

τότητα να παρέχει τις υπηρεσίες της σε όλη την Ελλάδα, µέσω θυγατρι-

κών εταιρειών και µέσω σύναψης προγραµµατικών συµβάσεων µε τους 



ΟΤΑ, με ανομολόγητο σκοπό να αποτελέσει τον «δούρειο ίππο» για την 

ιδιωτικοποίηση και των τοπικών δημοτικών δικτύων. 

 Η αξία της ΕΥΔΑΠ 

Η ΕΥΔΑΠ ασχολείται ολοκληρωμένα με τον κύκλο του νερού στην Αττική 

και η εμπειρία της στο επίπεδο διαχείρισης δικτύων και εγκαταστάσεων 

ύδρευσης και αποχέτευσης είναι μεγάλη. Παρά το χαμηλό κόστος των 

υπηρεσιών της (το χαμηλότερο στην Ευρώπη) παρέχει υπηρεσίες υψη-

λής ποιότητας. Δίνει αδιαλείπτως, λειτουργικές και βιώσιμες λύσεις στα 

θέματα ύδρευσης και αποχέτευσης της Αττικής. Εδώ και δεκαετίες, α-

κόμη και σε περιόδους μεγάλης λειψυδρίας που αντιμετώπισε η χώρα 

μας, οι πελάτες της είχαν και έχουν νερό στη βρύση τους σε επάρκεια 

και σε άριστη ποιότητα. 

Είναι κερδοφόρα Εταιρεία και ουδέποτε υπήρξε ελλειμματική. Δεν επι-

βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και δε χρηματοδοτείται από το 

κράτος, αλλά το ενισχύει ετησίως με αρκετά εκατομμύρια ευρώ από 

μερίσματα και φόρους. 

Η αξία της ΕΥΔΑΠ είναι ανυπολόγιστη για το κοινωνικό σύνολο. Όμως 

και η αποτίμησή της είναι πάρα πολύ υψηλή: τα δίκτυα ύδρευσης και 

αποχέτευσης, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και λυμάτων, τα 

πληροφοριακά συστήματα, το πελατολόγιο, η εμπειρία και τεχνογνωσία 

του προσωπικού της αποτελούν περιουσία της ΕΥΔΑΠ αλλά και του Ελ-

ληνικού Λαού. Εάν θέλαμε να κατασκευάσουμε εξαρχής τα υφιστάμενα 

δίκτυα και τις εγκαταστάσεις εκτιμάται ότι θα απαιτούνταν πάνω από 

6,5 δις. 

Η ΕΥΔΑΠ την περίοδο 2010-2016 έχει διανείμει στους μετόχους  

 


