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Η κυβέρνηση έχει μόνο μία επιλογή:  

Να ακυρώσει κάθε σχέδιο για ΣΔΙΤ στο κύκλο του νερού 
 
Με την επιτυχημένη απεργία της ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ, τη μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 25 Ιουνίου 

2020 και την συνέντευξη τύπου την 1 Ιουλίου 2020, κλείνει ένας πρώτος κύκλος του αγώνα ενάντια στην 
ιδιωτικοποίηση του κύκλου του νερού στην Αττική, που επιχειρεί η κυβέρνηση με την παραχώρηση σε ιδιώτες 
μέσω ΣΔΙΤ του Εξωτερικού Υδροδοτικού Σύστηματος (Ε.Υ.Σ.) 

Την ίδια περίοδο οι δύο ομόφωνες αποφάσεις της μείζονος σύνθεσης του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ για 
την αντισυνταγματικότητα ένταξης ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στο Υπερταμείο, αποτέλεσαν μια ουσιαστική και τονω-
τική ένεση σε αυτόν τον αγώνα, ενίσχυσαν τα επιχειρήματα για το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των 
δύο εταιριών.  

Οι μέχρι σήμερα οι αποφάσεις πολιτικών κομμάτων (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ, ΜΕΡΑ25, ΑΝΤΑΡΣΥΑ κ.α. ), 
Δημοτικών θεσμικών οργάνων (Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, Δήμος Αθηναίων και άλλοι δήμοι), συνδι-
καλιστικών φορέων (ΑΔΕΔΥ, ΕΚΑ και δεκάδες σωματεία) καθώς και δεκάδων συλλογικοτήτων της κοινωνίας 
των πολιτών, δείχνει ότι η απόφαση για ιδιωτικοποίηση του Ε.Υ.Σ. δεν μπορεί να πείσει την κοινωνία. Ο 
κοινός αγώνας εργαζομένων, κινημάτων και κοινωνίας αποτελεί τη «δύναμη πυρός» που θα στείλει στο… 
χρονοντούλαπο της ιστορίας τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης.  

Οι πολίτες έχουν διαχρονικά (ακόμα και μέσα στη δύσκολη μνημονιακή δεκαετία) με ποικίλους τρό-
πους εκφράσει την αντίθεσή της στην ιδιωτικοποίηση του νερού και τη θέλησή τους για δημόσια διαχείριση 
του κύκλου του νερού.  

Οι εργαζόμενοι στον κύκλο του νερού και τα κινήματα δημόσιου νερού έχουν δώσει εντυπωσιακά 
δείγματα ενωτικού και αποτελεσματικού αγώνα ενάντια στο συνεχή και επίμονο πόλεμο των μνημονιακών 
δυνάμεων (εγχώριων και διεθνών) και των ιδιωτικών συμφερόντων να βάλουν στο χέρι τα νερά της Αττικής. 
Είναι ο μόνος τομέας που ακυρώθηκαν επανειλημμένως μνημονιακές δεσμεύσεις και αποφάσεις (από-
φαση ΣτΕ το 2014 και ακύρωση μεταβίβασης μετοχών στο ΤΑΙΠΕΔ, δημοψήφισμα Θεσσαλονίκης το 2014). Το 
νερό, είναι το μόνο κοινό αγαθό, που έχει διασωθεί μέχρι σήμερα από τη λαίλαπα των ιδιωτικοποιήσεων της 
τελευταίας δεκαετίας.  

Μετά από αυτήν την πρώτη φάση του αγώνα μας, η κυβέρνηση έχει μόνο μία επιλογή: Να ακυρώ-
σει κάθε σχέδιο για ΣΔΙΤ στο κύκλο του νερού.  

Αν επιμείνει, θα οδηγηθεί σε μια οδυνηρή ήττα και θα διαπιστώσει (όπως και οι προηγούμενες κυ-
βερνήσεις) με οδυνηρό τρόπο τι σημαίνει η αποφασιστικότητα των εργαζόμενων, της κοινωνίας και των κι-
νημάτων για το δημόσιο νερό. 

 
Οι εργαζόμενοι στην ΕΥΔΑΠ συνεχίζουμε ενωμένοι και δηλώνουμε αποφασισμένοι. Γι αυτό κα-

λούμε την κυβέρνηση αλλά και τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ: 
 
1. Να αποσύρει κάθε σχεδιασμό για ΣΔΙΤ ή της εισόδου, δια της πλαγίας οδού, ιδιωτικών συμφε-

ρόντων στον κύκλο του νερού. 
2. Να υπογραφεί άμεσα η σύμβαση μεταξύ ΕΥΔΑΠ και Δημοσίου, ως σύμπραξη Δημοσίου - Δημο-

σίου, ώστε να διασφαλιστεί: η ενιαία δημόσια διαχείριση του κύκλου του νερού στην Αττική, η 
ποιότητα του νερού, η χαμηλή και προσβάσιμη για όλους τιμή σε ποιοτικές υπηρεσίες ύδρευσης-
αποχέτευσης και η εξασφάλιση μακροχρόνια της οικονομικής υγείας της ΕΥΔΑΠ. 



 
 

3. Να βγουν οι ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ από το Υπερταμείο, να επιστραφούν οι μετοχές στο ελληνικό δη-
μόσιο και να μελετηθεί η δυνατότητα εξόδου των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ από το Χρηματιστήριο. 

4. Να ανακτήσει η ΕΥΔΑΠ τη λειτουργία του ΚΕΛ Ψυττάλειας, της μεγαλύτερης μονάδας βιολογι-
κού καθαρισμού στην Ευρώπη. Να ακυρωθεί ο διαγωνισμός ανάθεσης του ΚΕΛ σε ιδιώτες.  

5. Να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις τακτικού προσωπικού πλήρων δικαιωμάτων, για να ανα-
κτήσει η ΕΥΔΑΠ τις υπηρεσίες της που έχουν παραδοθεί σε εργολάβους, για να στηριχθεί στην 
πράξη ο δημόσιος χαρακτήρας της ενιαίας διαχείρισης του κύκλου του νερού. 

 
 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ 

 
Υ.Γ.-1: Στον πολυήμερο και γεμάτο ένταση αγώνα που δώσαμε, δεν έλλειψαν και δυστυχώς συνεχίζουν, οι 

γνωστές παθογένειες του συνδικαλιστικού μας κινήματος. Κομματικός και παραταξιακός ανταγωνισμός χω-

ρίς όρια, υπερ-προβολή του προσωπικού, κομματικού και παραταξιακού «εγώ» σε βάρος του συναδελφι-

κού «εμείς» κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η αλήθεια είναι ότι αυτά δύσκολα αλλάζουν. «Η συνήθεια, δεύ-

τερη φύση», που έλεγε και ο Αριστοτέλης. Οι αμετανόητοι του ΣΕΚΕΣ θα συνεχίσουμε την προσπάθεια να 

προτάσσεται η αναγκαιότητα για το Δημόσιο νερό και να διασφαλίζεται στην πράξη η μέγιστη δυνατή ενό-

τητα, παρά τις υπαρκτές παθογένειες του συνδικαλιστικού κινήματος και των κινημάτων. 

 

Υ.Γ.-2: Ως βασικά συμπεράσματα αυτής της περιόδου θεωρούμε τα παρακάτω: 

1. Κοινός αγώνας με πολλά κέντρα αποφάσεων δεν είναι και το καλύτερο που μπορεί να υπάρξει. Διότι 

ως γνωστόν «η νίκη έχει πολλούς πατέρες, αλλά η ήττα είναι ορφανή». Ας προσπαθήσουμε να διε-

ξάγουμε τον κοινό αγώνα ενωμένοι και μετά τη νίκη ας σπεύσει όποιος θέλει να την οικειοποιηθεί. 

Έχει ξαναγίνει στο παρελθόν αρκετές φορές (π.χ. Υδρονομείς). 

2. Στον αγώνα που δίνουμε, αντίπαλος είναι η κυβέρνηση και όσοι θα ωφεληθούν από το ΣΔΙΤ του Ε.Υ.Σ. 

Το να ρίχνουν κάποιοι τη μπάλα στην εξέδρα (φταίει το… Υπουργείο, οι υπηρεσιακοί παράγοντες 

κλπ) ή στην παρελθοντολογία, το μόνο που επιτυγχάνουν (ελπίζουμε άθελά τους) είναι να αδυνατί-

ζουν το βασικότερο όπλο που έχουμε στα χέρια μας: να δημιουργείς πολιτικό κόστος σε αυτόν που 

παίρνει τις αποφάσεις. Η επίκληση του παρελθόντος ήταν το βασικό άλλοθι όλων των προηγούμε-

νων κυβερνήσεων όταν αποφάσιζαν να πάρουν αντιλαϊκές αποφάσεις. Το ίδιο έπραξε και η κυβέρ-

νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ από τη στιγμή που αποφάσισε να συμβιβαστεί με τα μνημονιακά συμφέροντα και 

επιταγές, ενάντια στα λαϊκά αιτήματα. Νόμιζε έτσι ότι θα γλιτώσει τη σύγκριση με το κοινωνικά ανα-

γκαίο. Και έφτασε να γίνει όμοια με τις κυβερνήσεις του παρελθόντος.  

3. Για να έχεις την κοινωνία μαζί σου χρειάζεται να υπερασπίζεσαι καθημερινά, όχι γενικά τη «Δημόσια 

ΕΥΔΑΠ», αλλά το δημόσιο χαρακτήρα στη λειτουργία της. Η πρόσφατη πρόθεση (απόφαση;), να προ-

χωρήσει η ΕΥΔΑΠ, ειδικά αυτήν τη περίοδο, σε 15.000 διακοπές υδροδότησης λόγω οφειλών, στο 

όνομα της βελτίωσης της εισπραξιμότητας, όχι μόνο δεν πρόκειται να βελτιώσει τα έσοδα της Εται-

ρείας, αλλά στην πράξη θα υπονομεύσει τον αγώνα που δίνουμε μαζί με τους πολίτες. Αν σου κόβουν 

το νερό για 100 ευρώ, τότε το πιο πιθανό, να σου είναι αδιάφορο αν στο κόβει ο ιδιώτης ή η… 

δημόσια ΕΥΔΑΠ. 


