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Η ΚΕΔΕ με πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου πήρε σαφή και 

ξεκάθαρη θέση στο θέμα της  ιδιωτικοποίησης και πλήρους εμπορευματοποίησης του 

νερού. 

Το ΔΣ της ΚΕΔΕ εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στην επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση 

της ΕΥΔΑΠ, μέσω της ένταξής του στο Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας. 

Καταδικάζει την εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, γιατί 

αυτό δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. 

Θεωρεί ότι: 

 To νερό αποτελεί κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. 

 Η πρόσβαση σε πόσιμο νερό και σε ποιοτικές υπηρεσίες ύδρευσης είναι 

αναφαίρετο δικαίωμα όλων των πολιτών, άρρηκτα συνδεδεμένο με το δικαίωμα 

στη ζωή, στην υγιεινή και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 

 Η ΕΥΔΑΠ πρέπει να παραμείνει δημόσιος οργανισμός στην υπηρεσία της 

κοινωνίας και όχι να μετατραπεί σε μέσο κερδοσκοπίας ιδιωτικών συμφερόντων. 

 Η πώληση σε ιδιωτικά συμφέροντα δημόσιων υπηρεσιών ύδρευσης, όπου 

εφαρμόστηκε κατά το παρελθόν απέτυχε, αφού οδήγησε σε κατακόρυφη άνοδο 

της τιμής του νερού και σε υποβάθμιση της ποιότητάς του, με αποτέλεσμα στο 

τέλος να επιστρέψουν είτε στο δημόσιο, είτε στους Δήμους. 

Η ΚΕΔΕ ζητά: 

 Να εξαιρεθεί η ΕΥΔΑΠ από την ένταξη στο Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας 

Περιουσίας 

 Να κατοχυρωθεί στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση ο κοινωνικός 

έλεγχος και η δημόσια διαχείριση του κύκλου του νερού. 



 

 

Η ΚΕΔΕ δηλώνει ότι συντάσσεται με όλους όσους πιστεύουν ότι είναι απαραίτητο να 

δημιουργηθεί μια κοινωνική συμμαχία, ώστε να παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο ο 

κύκλος του νερού και να καταστεί η ΕΥΔΑΠ ένας δημόσιος, κοινωφελής και οικονομικά 

υγιής οργανισμός. 

Από άκρο σε άκρο της Ελλάδας οι Δήμοι της χώρας, τα Δημοτικά Συμβούλια και 

πρωτοβουλίες πολιτών μέσα από αποφάσεις συλλογικών οργάνων, καμπάνιες και 

συλλογή υπογραφών διακηρύσσουν την ανάγκη της διαφύλαξης του νερού ως δημόσιου 

αγαθού το οποίο δεν μπορεί ν’ αποτελέσει αντικείμενο εμπορευματοποίησης. 

Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι η ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, οι Δήμοι του Νομού 

Θεσσαλονίκης και άλλοι Δήμοι της χώρας αντιτάχθηκαν σθεναρά στην επιχειρούμενη 

ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ.  

Το «SOSte το νερό» της Θεσσαλονίκης αποτέλεσε την αρχή μίας κινηματικής 

πρωτοβουλίας που αγκάλιασαν και στήριξαν οι φορείς της αυτοδιοίκησης, οι εργαζόμενοι 

στην αυτοδιοίκηση, οι πολίτες, οι τοπικές κοινωνίες.  

Γιατί από τη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης του νερού δεν 

διακυβεύεται η διαχειριστική ηγεμονία κανενός.διακυβεύεται η πρόσβαση στο πιο βασικό 

ίσως κοινωνικό αγαθό. 

Είναι ζήτημα εξόχως κοινωνικό,είναι ζήτημα πολιτικό είναι ζήτημα οικονομικό για τους 

πολίτες, είναι ζήτημα περιβαλλοντικό και πάνω από όλα εθνικό.  

Γι’ αυτό η αυτοδιοίκηση μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με τις τοπικές κινηματικές 

πρωτοβουλίες αντιστέκονται και διατρανώνουν κατηγοριματικά ότι το νερό είναι και θα 

παραμείνει μόνο δημόσιο και κοινωνικό αγαθό.  

 

 


