
          

 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

28/9/2016 

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ ΜΚΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Μετά την ψήφιση του νομοσχέδιου για τη δημιουργία του υπερταμείου και την ένταξη σε αυτό 
της ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ χωρίς ουσιαστικές αλλαγές και προσθήκες, καλούμε την Κυβέρνηση να 
αντιμετωπίσει το νερό ως δημόσιο αγαθό και περιβαλλοντικό  - φυσικό πόρο και άμεσα να 
δεσμευτεί με ξεκάθαρο τρόπο, για τα παρακάτω: 

 
• Δημόσια, βιώσιμη, ορθολογική και μη κερδοσκοπική διαχείριση των υδατικών 

πόρων. 
• Διασφάλιση ότι οι εταιρείες διαχείρισης του πόσιμου νερού θα λειτουργούν στην 

κατεύθυνση της δημόσιας, ορθολογικής και ολοκληρωμένης  παροχής υπηρεσιών 
ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλους τους  πολίτες και όχι με τους κανόνες της 
ελεύθερης αγοράς. 

• Διασφάλιση ότι η κλιμακωτή τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδρευσης και 
αποχέτευσης, θα εξυπηρετεί την ελεύθερη κι απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των 
πολιτών σε καθαρό νερό συμβάλλοντας συγχρόνως στην καλή  κατάσταση των 
υδατικών σωμάτων, και όχι τη δημιουργία μεγάλων εσόδων – υπεραξιών από 
κατανάλωση  νερού. 

• Άμεση  διάθεση των απαραίτητων οικονομικών πόρων για τα αναγκαία 
απαραίτητα έργα στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων. 

• Άμεση λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων και των Συμβουλίων Υδάτων 
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, άμεση δημιουργία Ανεξάρτητης Διαχειριστικής 
Αρχής για τον έλεγχο των μέτρων της ορθολογικής και βιώσιμης διαχείρισης των 
υδάτων και της τιμολόγησης των αντίστοιχων υπηρεσιών.  

• Άμεση ολοκλήρωση των μελετών Λεκανών Απορροής Ποταμών και των μελετών 
πλημμυρικών φαινομένων, ώστε να έχουμε μια όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα 
των διαθέσιμων υδατικών πόρων. 

 



Όπως ξεκάθαρα επισημαίνεται στην πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 
(Ολομ. 1906/2014, σκέψη 22η), η οποία δεσμεύει κάθε ελληνική κυβέρνηση, το νερό καθίσταται 
σπανιότερο συν τω χρόνω και η ύδρευση αποτελεί υπηρεσία κοινής ωφέλειας που είναι 
απολύτως αναγκαία για την υγιεινή διαβίωση των πολιτών και δεν μπορεί να αποσπαστεί από 
τον πυρήνα της κρατικής εξουσίας.  

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες 

Μαρία Γανωτή, ΑΝΙΜΑ, τηλ: 2109510075 

Παναγιώτα Θεοδώρου, ΑΡΧΕΛΩΝ, τηλ: 6940470194 

Κωνσταντίνα Ντεμίρη, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, τηλ: 210 8228704 

Άννα Νικολάου, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, τηλ: 210 
3225245 

Μίλτος Γκλέτσος, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, τηλ: 210 3224944 

Βιβή Ρουμελιώτου, ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ, τηλ: 23850 51211 

Λουκία Καλαϊτζή, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, τηλ:210 8228795 

Γιώργος Θεοδωρίδης, Καλλιστώ, τηλ: 2310 252530 (εσωτ.2) 

Φίλιππος Κυρκίτσος, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, τηλ: 210 8224481 

Δημήτρης Ιμπραήμ, Greenpeace, τηλ: 210 3840774 

Θεοδότα Νάτσου, WWF Ελλάς, τηλ: 210 3314893 


