Ανακοίνωση Νο 11 • Δευτέρα 9 Μαΐου 2022

Τρίτη 10 Μαΐου στις 9:30 το πρωί
Συγκέντρωση στο ΣτΕ
για την υποστήριξη
της προσφυγής Συλλόγων της ΕΥΔΑΠ
και πολιτών κατά της παράδοσης
σε ιδιώτες του ΕΥΣ
Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες
Η Ολομέλεια του ΣτΕ με τις 190 191/2022 αποφάσεις της έκρινε αντισυνταγματική τη μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών των εταιρειών ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ)
στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας.
Η ομαλή και αδιάλειπτη υδροδότηση
της Πρωτεύουσας και του Λεκανοπεδίου Αττικής, απειλείται με την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να παραχωρήσει σε ιδιώτες με ΣΔΙΤ τη Διαχείριση, Λειτουργία και Συντήρηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.) Αθήνας.
Η ΕΥΔΑΠ από την ίδρυση της (ν.
1068/1980 συγχώνευση της ΕΕΥ και ΟΑΠ), με την
εμπειρία που απέκτησε και την τεχνογνωσία
που κατέχει το προσωπικό της, έχει φροντίσει και φροντίζει για την αδιάλειπτη υδροδότηση και αποχέτευση
της Πρωτεύουσας και του Λεκανοπεδίου Αττικής. Διαχειρίζεται προς όφελος των κατοίκων της Αττικής, τον
πλήρη κύκλο του νερού που συνίσταται στα εξής: Την ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων νερού στους
ταμιευτήρες (Εύηνος, Μόρνος, Υλίκη, Μαραθώνας και Γεωτρήσεις), την ασφαλή μεταφορά του μέσω των
υδραγωγείων, είτε με βαρύτητα είτε μέσω άντλησης, την επεξεργασία του στις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) ώστε να είναι άριστης ποιότητας, την αδιάλειπτη παροχή του σε κάθε βρύση, κάθε κατοίκου του
λεκανοπεδίου και την παροχέτευσή του προς το δίκτυο αποχέτευσης, μετά τη χρήση του και από εκεί τη
διοχέτευσή του στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ), όπου καθαρίζεται και επιστρέφεται καθαρό στο
περιβάλλον.
Το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα της Αθήνας και του λεκανοπέδιου της Αττικής έμεινε όρθιο για
πολλές δεκαετίες και δεν σταμάτησε ούτε στις περιόδους λειψυδρίας, αστοχιών των υδραγωγείων (σήραγγα
Γκιώνας 1986, υδραγωγείο Μόρνου το 1988 στην Ζάλτσα και το 2011 στους Ταξιάρχες Βοιωτίας), πανδημία
Covid 19 (κορονοϊού) κ.α.
Η απόφαση της κυβέρνησης να παραχωρήσει σε ιδιώτες το ΕΥΣ αποτελεί περαιτέρω τεμαχισμό της
ενιαίας διαχείρισης του κύκλου του νερού της Αττικής και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην απαξίωση
των υδραγωγείων μεταφοράς νερού, στην υποβάθμιση της ποιότητας του πόσιμου νερού, στην αύξηση της
τιμής του νερού (διεθνής εμπειρία), αυξάνει την επισφάλεια στην ομαλή υδροδότηση και στα υδραγωγεία
μεταφοράς νερού και προκαλεί αβεβαιότητα στο εργασιακό μέλλον των υπαλλήλων που επί σειρά ετών εργάζονται και προσφέρουν για την αδιάλειπτη λειτουργία του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος της Αθήνας.

Όλα τα έργα υποδομής για την ύδρευση και αποχέτευση της Πρωτεύουσας και του Λεκανοπεδίου
Αττικής, χρηματοδοτήθηκαν επί δεκαετίες από τον Ελληνικό λαό.
•
•
•
•

Απαιτούμε, η κυβέρνηση να λάβει σοβαρά υπόψη της, τις αποφάσεις του ΣτΕ για την απαγόρευση της αποξένωσης του κράτους από τον πλήρη έλεγχο της διαχείρισης του νερού.
Ζητάμε άμεσα να σταματήσει η διαδικασία Εκποίησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ) σε ιδιωτικά συμφέροντα.
Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και συνδέεται με την ύπαρξη και την ευημερία του ανθρώπου.
Οι υπηρεσίες ύδρευσης-αποχέτευσης αποτελούν ζωτικό ανθρώπινο δικαίωμα.
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Σας καλούμε να δώσουμε δυναμικό παρόν στην συγκέντρωση στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Πανεπιστημίου 47-49) την Τρίτη 10 Μαΐου στις 9.30 π.μ. όπου θα συζητηθεί η προσφυγή
Συλλόγων της ΕΥΔΑΠ (Μηχανικών, Επιστημόνων, Αποχέτευσης) και πολιτών κατά της παράδοσης
μέσω ΣΔΙΤ σε ιδιώτες του Εξωτερικού Υδροδοτικου Συστήματος (ΕΥΣ) της Αττικής.
Την ίδια ημέρα (10/5) το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, μαζί με τα σωματεία μέλη του και όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, καλεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας όπου και εκδικάζεται η προσφυγή του ΕΚΑ ενάντια στο «φακέλωμα» των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων και στον έλεγχο άσκησης των
δικαιωμάτων και ελευθεριών που αποτελούν τον πυρήνα της συνταγματικά κατοχυρωμένης συνδικαλιστικής
ελευθερίας (Νομοσχέδιο Χατζηδάκη).
Για την διευκόλυνση των εργαζομένων, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας έχει εξαγγείλει Στάση Εργασίας
από τις 9π.μ. έως τις 12 μ.μ., και καλεί τα σωματεία μέλη του και τους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου της
Αθήνας να δώσουν δυναμικό παρόν στην παράσταση διαμαρτυρίας στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Πανεπιστημίου 47-49) και ώρα 9.30π.μ.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ

