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Για να συνεχίσουμε 
να λέμε “στην υγειά σας”

               Πες ΟΧΙ στην 
ιδιωτικοποίηση του

νερού!



ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ 
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Στο πλαίσιο των επιχειρούμενων ανατροπών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, κυρίως, στη χώρα μας 
τέθηκαν στο στόχαστρο και τα φυσικά αγαθά: Το νερό, το φυσικό περιβάλλον, η εγγύηση της ασφαλούς 
αποχέτευσης.
Και επειδή το φαινόμενο αυτό είναι πανευρωπαϊκό, έστω και εάν εκδηλώνεται με τη μεγίστη 
σκληρότητα στην Ελλάδα,  οι πολίτες της γηραιάς Ηπείρου κινητοποιούνται. Μαζεύουν υπογραφές για 
να:
• παραμείνει το ΝΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ.
• έχουν όλοι οι κάτοικοι πρόσβαση σε ΦΘΗΝΟ και ΚΑΘΑΡΟ νερό.
• διατηρηθούν τα δίκτυα και οι φορείς εκμετάλλευσης υπό ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ.

Με την κινητοποίησή αυτή οι εργαζόμενοι και οι καταναλωτές θέλουν να δείξουν το μέγεθος του 
επιχειρούμενου φενακισμού των πολιτών. Ότι δήθεν, με την απελευθέρωση της αγοράς των φυσικών 
αγαθών, θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα … παραγωγικότητας της Ευρώπης. 
Όταν είναι γνωστό ότι απελευθέρωση σημαίνει :
1. Αλόγιστη κατανάλωση νερού με μοναδικό γνώμονα το κέρδος αδιαφορώντας για το παγκόσμιο 
πρόβλημα της ανεπάρκειας του νερού που θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο με την ένταση του φαινομένου 
του θερμοκηπίου…
2. Αλλοίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού
3. Μεγάλες αυξήσεις των τιμολογίων
4. Κακή συντήρηση των δικτύων, άρα αυξημένες διαρροές και σημαντικές απώλειες νερού.
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην 
συλλογή 1 εκ. υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος. 
Η πρωτοβουλία αυτή προέβλεπε, μεταξύ άλλων, την κινητοποίηση εργαζομένων και πολιτών υπέρ 
του δικαιώματος αυτού και εναντίον των επιπτώσεων της απελευθέρωσης των αγορών και του 
ανταγωνισμού. Πολιτικών που κυριαρχούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. 

Οι στόχοι της πρωτοβουλίας αυτής είναι:
1. Εγγυημένη ύδρευση και αποχέτευση για όλους στην Ευρώπη.
2. Όχι στην απελευθέρωση των υπηρεσιών ύδρευσης.
3. Καθολική (παγκόσμια) πρόσβαση σε ύδρευση και αποχέτευση.
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δεσμευτεί:
• Να μην απελευθερώσει την αγορά υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.
• Να μην περιλάβει τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης σε εμπορικές συμφωνίες σαν την CETA.
• Να ενθαρρύνει τις συμπράξεις μεταξύ δημόσιων φορέων.
• Να διασφαλίζει ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ για την ύδρευση και συναφή ζητήματα διαπνέονται από 
την αρχή «το νερό δεν είναι εμπόρευμα», την οποία καθιέρωσε η Οδηγία - Πλαίσιο για τα Ύδατα.
• Να διακηρύξει ότι η προστασία τού υδάτινου περιβάλλοντος θα υπερισχύει έναντι εμπορικών 
πολιτικών.
• Να ξεκινήσει προγράμματα στήριξης όσων δεν μπορούν να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς ύδρευσης, 
για να μην διακοπεί η παροχή νερού σε κανέναν.
• Να νομοθετήσει υπέρ της διατήρησης του ελέγχου τού νερού και των υδάτινων πόρων στο Δημόσιο.

Η κυβέρνηση
• Να μην ξεπουλήσει τις εταιρείες Ύδρευσης και αποχέτευσης,
• Να μην γίνει το νερό από φυσικό αγαθό εμπόρευμα.
Υπογράφουμε όλοι σε αυτή την πρωτοβουλία, (δες σχετικά στο http://www.ome-eydap.gr/ ) για να 
ακουστεί δυνατά η φωνή μας. Για να έχουν ΟΛΟΙ πρόσβαση σε φτηνό και καθαρό νερό. Να μην γίνει το 
φυσικό αγαθό εμπόρευμα και χρηματιστηριακό προϊόν.

Υπόγραψε και εσύ.



Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΔΕΝ ΤΟΥΣ  ΞΕΠΛΕΝΕΙ ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ…

Παρίσι: Το δίκτυο Ύδρευσης δόθηκε το 1984 με μακροχρόνια μίσθωση στις εταιρείες 
Suez και Veolia (σ.σ. συγκρατείστε αυτά τα δύο ονόματα). Μέχρι το 1997 η τιμή του κυβικού 
αυξήθηκε κατά 265% όταν ο πληθωρισμός έφτασε  μόλις στο 70%. Με ετήσια κέρδη 15% 
για τους μετόχους! Η Ύδρευση της Πόλης του Φωτός επέστρεψε στις δημοτικές υπηρεσίες το 
2009 μετά από την αποκάλυψη των μονοπωλιακών πολιτικών (κοινή τιμολογιακή πολιτική) των 
δύο εταιρειών. 

Βερολίνο: Το 1999 το 49,9% της εταιρείας Ύδρευσης εξαγοράστηκε από τη Vivendi (νυν 
Veolia), τη γερμανική πολυεθνική RWE Acqua και την επίσης γερμανική ασφαλιστική εταιρεία 
Allianz. Λίγα χρόνια μετά την ανάληψη του μάνατζμεντ από τους ιδιώτες οι τιμές του νερού 
άρχισαν να αυξάνονται ραγδαία, με ποσοστά της τάξης του 15% με 20% ετησίως. Αποτέλεσμα, 
η τιμή του νερού να συγκαταλέγεται μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη. Το προσωπικό της 
επιχείρησης μειώθηκε κατά 2000 άτομα (από 7000 συνολικά), τρεις μονάδες ανέστειλαν την 
παραγωγή τους, ενώ η συντήρηση του δικτύου υποχώρησε.

Ιταλία: Στις 12 και 13/6/2011 έγινε δημοψήφισμα με τη συμμετοχή του 57% των εκλογέων 
κατά του Νόμου RONCHI ο οποίος προέβλεπε ότι το 70% του μετοχικού κεφαλαίου 
των εταιρειών Ύδρευσης θα πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί. Το 95,5% τάχθηκε κατά της 
εμπορευματοποίησης του Νερού. Παρ’ όλα αυτά οι Ζ.Κ.Τρισέ και Μ. Ντράγκι (Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα)  με κοινή τους επιστολή φέρονται να αιτήθηκαν  την απελευθέρωση και 
ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών  Ύδρευσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ανάλογες ενέργειες 
έκανε και η Κομισιόν. Ο Όλι Ρεν ρωτά τις αρχές για τις μεταρρυθμίσεις που σκοπεύουν να 
προωθήσουν στον τομέα του Νερού «παρά την έκβαση του πρόσφατου Δημοψηφίσματος».

Μαδρίτη: Στις 9/3/2012 εγκαινιάστηκε εκστρατεία ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των 
υπηρεσιών Ύδρευσης με την διεξαγωγή μιας μαζικής «κοινωνικής διαβούλευσης». 
Περισσότεροι από 167.000 πολίτες προσήλθαν σε ένα άτυπο δημοψήφισμα κατά του σχεδίου 
ιδιωτικοποίησης της δημόσιας επιχείρησης «Κανάλι Ισαβέλλα ΙΙ».

Πορτογαλία: Η εκστρατεία «Νερό είναι για όλους» στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ευρείας 
δημόσιας συζήτησης κατά της ιδιωτικοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, έχει εγκαινιαστεί ένας 
κύκλος ακροάσεων με όλα τα πορτογαλικά κόμματα ώστε να τοποθετηθούν ενώπιον της 
προοπτικής ιδιωτικοποίησης των οργανισμών ύδρευσης.

Γκρενόμπλ: Την Ύδρευση ανέλαβε η θυγατρική της Suez COGESE με 25ετή μίσθωση. 
Το 1995 τόσο ο Δήμαρχος Καρινιόν όσο και ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της πολυεθνικής 
καταδικάστηκαν σε πολυετή κάθειρξη  για υπόθεση διαφοράς

Πηγή: Ετήσια Έκθεση ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Το ΝΕΡΟ είναι ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ, ΟΧΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ.
Η ΥΔΡΕΥΣΗ και η ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ είναι ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ



Το νερό είναι πηγή ζωής 
Είναι φυσικό, αγαθό που ανήκει σε όλους

 ΔΕν Είναί ΕμπόρΕυμα!

Είπαν ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση του νερού
Βερολίνο • Μόναχο • Στουτγάρδη • Γκρενόμπλ

 Μπορντό • Τουλούζ • Μονπελιέ • Μασσαλία • Λιλ Βρέστη 
• Μπουένος Άιρες • Ατλάντα • Γιοχάνεσμπουργκ...

...και η ΑΘΗΝΑ λέει ΟΧΙ !


