
 

ΝΕΡΟ: ΜΟΝΟ Η ΦΥΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ 
«ΠΑΡΑΓΕΙ»  

ΜΟΝΟ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ! 

Το νερό είναι φυσικός πόρος και 
αναπαλλοτρίωτο δημόσιο αγαθό απαραίτητο για 
τη ζωή, στο οποίο πρέπει να έχουν πρόσβαση 
όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως της οικονομικής 
τους κατάστασης και δεν μπορεί να αποτελεί 
εμπορικό προϊόν.  
Για την ύδρευση της Θεσσαλονίκης μεταφέρεται 
νερό από τον Αλιάκμονα και τις πηγές 
Αραβησσού προκειμένου να εξυπηρετηθούν 
480.000 συνδέσεις που αντιστοιχούν σε 
1.050.000 περίπου καταναλωτές. Για την 
κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών της η 
Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης 
(ΕΥΑΘ) διαθέτει έως και 290.000 κυβικά μέτρα 
νερού ημερησίως. 
Το διαθέσιμο νερό όμως δεν είναι απεριόριστο: 
φθάνει για όλους, μόνο αν έχουμε υπεύθυνη 
διαχείριση, ορθολογική εξοικονόμηση και 
αποτελεσματική προστασία από τη ρύπανση. Η 
παροχή νερού οφείλει λοιπόν να μείνει εκτός των 
πολιτικών ιδιωτικοποίησης, για να διασφαλιστεί 
για όλους, με μια δίκαιη και βιώσιμη τιμολογιακή 
πολιτική, επαρκές και καθαρό πόσιμο νερό. 



Στις 21 Φεβρουαρίου το Ταμείο Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) 
ανακοίνωσε την πρόσκληση για την υποβολή 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 
51% της ΕΥΑΘ, μέσω διεθνούς πλειοδοτικού 
διαγωνισμού, που αναμένεται να ολοκληρωθεί 
μέχρι το τέλος του έτους. 

 
ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΕΥΑΘ; 

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ KOΣΤΟΣ: Η εμπειρία έχει 
δείξει ότι η ιδιωτικοποίηση του νερού μπορεί να 
οδηγήσει σε αύξηση τιμής έως 200%. Ρωτήστε 
τους Λονδρέζους τι συνέβη όταν επί Θάτσερ 
ιδιωτικοποιήθηκε το νερό στο Λονδίνο, ενώ 
παρόμοια παραδείγματα υπάρχουν σε όλες τις 
χώρες που η διαχείριση της ύδρευσης ανατέθηκε 
σε ιδιώτες.  
Στόχος μιας ιδιωτικής επιχείρησης είναι το 
κέρδος, που επιδιώκεται συχνά σε βάρος της 
προσβασιμότητας του πολίτη στο 
προσφερόμενο αγαθό. Όταν το αγαθό αυτό είναι 
το νερό, πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά.  
Παράλληλα η ενδεχόμενη εγκατάλειψη των 
υποδομών διανομής σε συνδυασμό με την 
έλλειψη πρακτικών εξοικονόμησης θα οδηγήσει 
σε αλόγιστη σπατάλη, πράγμα που αντίκειται 
στο πνεύμα της ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο 
για τα νερά 2000/60 
 
 



ΠΟΙΟΤΗΤΑ: Κάθε χρόνο το 
εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου 
ύδρευσης της ΕΥΑΘ πραγ-
ματοποιεί  πάνω από 5.000 
δειγματοληψίες προκειμένου 
να εξασφαλιστεί  ότι το νερό 
που φτάνει στη βρύση του 
καταναλωτή είναι αρίστης ποιότητας. Αν η ΕΥΑΘ 
ιδιωτικοποιηθεί, το κόστος συντήρησης και 
λειτουργίας του θα αναθεωρηθεί προκειμένου να 
συμπιεστούν οι δαπάνες της εταιρείας και να 
αυξηθεί η κερδοφορία της.  
Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι η 
ιδιωτικοποίηση του νερού οδηγεί στη 
χειροτέρευση της ασφάλειας και της ποιότητας 
του αγαθού με προφανείς αρνητικές επιπτώσεις 
στην υγεία των πολιτών. Έτσι ο πολίτης θα έχει 
χαμηλότερης ποιότητας νερό σε υψηλότερες 
τιμές. 

ΕΙΝΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΜΑΣ ΑΓΑΘΟ: Η ΕΥΑΘ είναι 
περιουσία της ελληνικής κοινωνίας, αφού έχει 
«στηθεί» με χρήματα των πολιτών τους οποίους 
και προορίζεται να εξυπηρετεί. Θα θέλαμε να 
ανήκει στην αυτοδιοίκηση ή ακόμα καλύτερα 
απευθείας στους πολίτες, μέσω κοινωνικών 
συνεταιρισμών, όμως έστω και έμμεσα, μέσω 
των κυβερνήσεων που εκλέγουμε καθώς αυτή τη 
στιγμή διαχειριστής και ιδιοκτήτης της είναι το 
ελληνικό δημόσιο, την διαχειριζόμαστε εμείς. 
Εμπιστευόμαστε έναν ιδιώτη να διαχειριστεί κατά 
την κρίση του ένα τόσο ζωτικό αγαθό; Άλλωστε η 
ΕΥΑΘ είναι κερδοφόρα επιχείρηση. Το 2011 
ανακοίνωσε κέρδη 20 εκ. ευρώ, ενώ κατά το 
πρώτο εννιάμηνο του 2012 σημείωσε κέρδη 14,2 
εκατ. ευρώ. 



ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: H βιώσιμη 
διαχείριση των υδάτινων 
πόρων δεν εξασφαλίζεται από 
μια ιδιωτική εταιρεία, που θα 
θεωρεί καλύτερους πελάτες 
της όσους καταναλώνουν 
περισσότερο. Η ελληνική και 

ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβάλλει σχέδια 
διαχείρισης ανά υδρολογική λεκάνη, μετά από 
συστηματική διαβούλευση μέσω των 
Περιφερειακών Συμβουλίων Υδάτων, θεσμοί που 
θα έπρεπε να λειτουργούν ήδη εδώ και πολλά 
χρόνια αλλά ακόμα εκκρεμούν.  
Ιδιαίτερα σήμερα που η κλιματική αλλαγή, οι 
καθημερινές ανάγκες του πληθυσμού, αλλά και 
οι απαιτήσεις της αγροτικής παραγωγής και των 
τουριστικών υπηρεσιών καθιστούν το νερό 
εξαιρετικά πολύτιμο, καμία εκχώρηση-
ιδιωτικοποίηση φυσικών πόρων όπως το νερό 
δεν δικαιολογείται. Η αειφορική διαχείριση του 
νερού αφορά την κοινωνία σαν σύνολο και δεν 
μπορεί να εμπιστευθεί μόνο σε μια εταιρία που 
θα λειτουργεί με στόχο το κέρδος.  
Μόνο η δημόσια ή υπό κοινωνικό έλεγχο 
διαχείριση του υδρευτικού νερού θα μπορούσε 
να εξασφαλίσει ποσοτική και ποιοτική προστασία 
του πόρου με προώθηση πολιτικών για να 
δοθούν οικονομικά κίνητρα για μείωση της 
κατανάλωσης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, να 
εφαρμοστούν προγράμματα ανακύκλωσης και 
επαναχρησιμοποίησης του νερού με αξιοποίηση 
του βρόχινου νερού, και περιορισμού των 
απωλειών νερού στα δίκτυα διανομής. 
 
 



ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ! 
Ενίσχυσε την Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών «Η 
ύδρευση και η αποχέτευση 
είναι ανθρώπινο δικαίωμα!» 
υπογράφοντας στο: 
http://www.right2water.eu/el,  
διεκδικώντας έτσι από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη 
θέσπιση ευρωπαϊκής νομο-

θεσίας που να υλοποιεί το ανθρώπινο δικαίωμα 
πρόσβασης σε ύδρευση και αποχέτευση και να 
προωθεί την παροχή ύδρευσης και αποχέτευσης 
ως απαραίτητων δημόσιων υπηρεσιών για 
όλους. Ήδη έχουν συγκεντρωθεί 1.285.000 
υπογραφές, πάνω από το όριο του ενός 
εκατομμυρίου υπογραφών που απαιτούνται για 
να τεθεί το θέμα στην αρμόδια Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, όμως στην Ελλάδα βρισκόμαστε 
πολύ πίσω με μόλις 4.725 έναντι των 16.500 
απαιτούμενων από τη χώρα μας υπογραφών.  
 

 
 

http://www.right2water.eu/el


Στήριξε την προσπάθεια της 
Κίνησης Πολιτών 136 
(http://www.136.gr) που είναι μια 
πρωτοβουλία πολιτών που 
αγωνίζεται ενάντια στην 
ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ και 

αντιπροτείνει την κοινωνική διαχείρισή της μέσω 
συνεταιρισμών σε επίπεδο γειτονιάς, με την 
εξαγοράς των μετοχών της ΕΥΑΘ από τους 
πολίτες. 
Βοήθησε και εσύ στην εκστρατεία των 
Οικολόγων Πράσινων κατά της ιδιωτικοποίησης 
της ΕΥΑΘ. Έλα σε επαφή μαζί μας: 
nera.thop.op@gmail.com και 
ecogrensalonika@gmail.com  
Για τις αναλυτικότερες θέσεις των Οικολόγων 
Πράσινων για την ιδιω-τικοποίηση του νερού, 
αλλά και γενικότερα για θέματα διαχείρισης 
υδατικών πόρων μπορείτε να ενημερώνεστε από 
τη σελίδα μας στο facebook: 

τηλ. 2310266705-2310269780 φαξ: 2310266706 

 http://www.facebook.com/nera.oikologoi.prasinoi 

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

http://ecogreensalonika.wordpress.com 
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