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Συνεδρίαση 10η (εξ αναβολής)  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 107/2020 

Σήμερα 24/6/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση (εξ 
αναβολής), που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: 
Presence.gov.gr, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις 
προβλέψεις των διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. 
Α’/07-6-2010), όπως ισχύει και Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” 
(Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 418797/19-6-2020 
πρόσκλησης του Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 
19/6/2020, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Α’/17-6-2011), στον Περιφερειάρχη 
Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους 
Περιφερειακούς Συμβούλους. 
 

Θέμα 1ο Ε.Η.Δ. 

Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος για τη μη  ιδιωτικοποίηση, μέσω ΣΔΙΤ, του εξωτερικού 
υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ.  
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα οκτώ 
(78) παρόντων επί συνόλου εκατό (100) Περιφερειακών Συμβούλων, λόγω μη 
αναπλήρωσης της εκλιπούσης Περιφερειακής Συμβούλου Αλιμπέρτη Βασιλικής (Βίκυς) 
(άρθρο 10 παρ.3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
(ΦΕΚ 1497/τ. Β’/17-06-2011). 
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος, στην 
έναρξη της συνεδρίασης, ενημερώνει το Σώμα ότι προτείνεται από τον επικεφαλής της 
παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική, Ανταρσία σε κυβέρνηση-ΕΕ-ΔΝΤ», 
σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β’/17-06-2011), η συζήτηση, ως εκτός ημερήσιας 
διάταξης, του θέματος της ιδιωτικοποίησης, μέσω ΣΔΙΤ, του κύκλου του Νερού στο 
Λεκανοπέδιο της Αττικής και η έκδοση σχετικού ψηφίσματος. Επιπλέον, για το αυτό θέμα 
προτείνεται από τους επικεφαλής των παρατάξεων «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής», 
«Δύναμη Ζωής» και «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής», σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 
του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β’/17-
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06-2011), η έκδοση σχετικού ψηφίσματος, με επιμέρους και αυτοτελές προτεινόμενο 
κείμενο από κάθε επικεφαλής. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε την έγκριση του Σώματος για την ένταξη στη συζήτηση 
της συνεδρίασης του ανωτέρω εκτός ημερησίας διάταξης θέματος καθώς και για την 
έκδοση σχετικού ψηφίσματος. 
 
Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η ένταξη του εκτός ημερησίας διάταξης θέματος στη 
συζήτηση της συνεδρίασης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, δυνάμει της παρ. 1, 
άρθρου 101 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α’/19-7-2018) και η έκδοση σχετικού 
ψηφίσματος, δυνάμει του άρθρου 13 παρ. 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β’/17-06-2011). 
 
Οι συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του 
συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Συμμετέχοντες/Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος 
 
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος 
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
 
Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, 
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, Θεοδωρακοπούλου-
Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη,  
Βαθιώτης Αθανάσιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Δουνδουλάκη Ελένη, Κόκκαλης 
Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Μελάς Σταύρος, Πέππας Νικόλαος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, 
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αδαμοπούλου 
Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης, 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλεξίου Ελισσάβετ, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα Σοφία, 
Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Ανδρεάκος Δημήτριος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, 
Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, 
Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, 
Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βιδάλη Μαρία 
(Μαίρη), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας 
Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιαννακουλοπούλου Γρηγορία, Γιομπαζολιάς 
Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, 
Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη 
Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου 
Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κατσικάρης 
Δημήτριος, Κεχρής Ιωάννης, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοσμίδη Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας, 
Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική, 
Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα 
('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, 
Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώταρος Ηλίας, 
Παναγιώτου Κων/νος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά 
Παναγιώτα, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράσσιας (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός 
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Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης, Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης 
Γρηγόριος, Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάνα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, 
Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Μη συμμετέχοντες/Απόντες: 
Τα μέλη του Π.Σ. κ. Αναστασοπούλου Στυλιανή και κ. Σιώρας Ηλίας. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.  
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία. 
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος 
ενημέρωσε το Σώμα :   
α) για το από 17-6-2020 προτεινόμενο εκτός ημερησίας διάταξης θέμα (για την από 17-6-
2020 αναβληθείσα συνεδρίαση) από τον επικεφαλής της παράταξης «Αντικαπιταλιστική 
Ανατροπή στην Αττική, Ανταρσία σε κυβέρνηση-ΕΕ-ΔΝΤ» κ. Κ. Τουλγαρίδη, που έχει ως 
εξής: 
 
«Αίτημα για συζήτηση προ ημερήσιας διάταξης θέματος στη συνεδρίαση της 17ης 
Ιούνη για την στην ιδιωτικοποίηση μέσω ΣΔΙΤ, του κύκλου του Νερού στο 
Λεκανοπέδιο της Αττικής 
Η ιδιωτικοποίηση μέσω ΣΔΙΤ του κύκλου του Νερού για το Λεκανοπέδιο Αττικής, θα έχει 
καταστροφικές συνέπειες για την υγεία και τη ζωή των κατοίκων του. Μετά τον πρόσφατο 
αντιπεριβαλλοντικό νόμο της κυβέρνησης ΝΔ, ο οποίος ολοκληρώνει το πλαίσιο για την 
εμπορευματοποίηση και εκχώρηση προς εκμετάλλευση σε επιχειρηματικά συμφέροντα του 
φυσικού πλούτου της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των προστατευόμενων σπάνιων και 
ευαίσθητων οικοσυστημάτων, σειρά έχει τώρα το νερό της ύδρευσης στο Λεκανοπέδιο της 
Αθήνας, που συγκεντρώνει σχεδόν τον μισό πληθυσμό της χώρας.  

Η κυβέρνηση, με το εργαλείο της Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), επιχειρεί 
την ιδιωτικοποίηση του συνόλου του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της Αθήνας, το οποίο 
περιλαμβάνει τα φράγματα και τους ταμιευτήρες του Μόρνου, του Εύηνου, του Μαραθώνα 
και της λίμνης Υλίκης, τη διώρυγα και το δίκτυο μεταφοράς του νερού, μήκους περίπου 400 
χιλιομέτρων που διασχίζει 5 νομούς, καθώς και τα αντλιοστάσια. Μετά την απόφαση του 
ΣτΕ κατά της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ, που προωθούσαν προηγούμενες μνημονιακές 
κυβερνήσεις, η μόνη διέξοδος για την ιδιωτικοποίηση, είναι η ΣΔΙΤ.  

Επιδιώκεται ο διαχωρισμός, ως προς το καθεστώς τους, της μιας εταιρείας του Δημοσίου, 
της ΕΥΔΑΠ Παγίων από την άλλη εταιρεία του Δημοσίου, την ΕΥΔΑΠ, που συλλειτουργούν 
από πάντα, παραχωρώντας πρώτα την κερδοφορία της μίας για να ακολουθήσει και η 
άλλη. Η κυβέρνηση επιδιώκει να καταστήσει σκανδαλωδώς μια κρατικού χαρακτήρα 
μονοπωλιακή κοινωφελή υπηρεσία, σε ιδιωτική. Η εξέλιξη αυτή θα επιφέρει μεγάλη 
επισφάλεια στην αδιάλειπτη υδροδότηση του Λεκανοπεδίου καθώς η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., η 
οποία έχει αναλάβει την ευθύνη για την αδιάλειπτη υδροδότηση της Αττικής, δε θα μπορεί 
πλέον να ελέγξει τις διαδικασίες ασφαλούς υδροληψίας και μεταφοράς του αδιύλιστου 
νερού, με το οποίο τροφοδοτούνται οι μονάδες επεξεργασίας νερού και το δίκτυο διανομής 
του καθαρού νερού, ενώ θα επιφέρει τεράστιο οικονομικό κόστος στο ελληνικό δημόσιο.  

Αδιαφορεί και αποκρύπτει μέσω των υπουργών και των φιλικών μέσων πληροφόρησης, το 
γεγονός ότι μια σειρά χώρες της Ευρώπης ( Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Μ. Βρετανία), που 
προχώρησαν στην ιδιωτικοποίηση των αντίστοιχων εταιρειών, απέτυχαν παταγωδώς και 
ξεσήκωσαν μεγάλα κοινωνικά κινήματα, επιστρέφοντας αυτές τώρα σε δήμους ή/και στο 
ίδιο το κράτος. Η ευρωπαϊκή και διεθνής εμπειρία αποδεικνύει ότι η εφαρμογή της 
ιδιωτικοποίησης του κύκλου του Νερού το μόνο που προσφέρει στους κατοίκους των 
πόλεων είναι η αύξηση των τιμολογίων του πιο βασικού κοινωνικού αγαθού, η 
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περιβαλλοντική επιβάρυνση, η εργασιακή επιδείνωση και η οικονομική καταστροφή για τις 
εταιρείες ύδρευσης. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους  

Η ΑΑΑ καταθέτει πρόταση ψηφίσματος στο περιφερειακό συμβούλιο ενάντια στην 
ιδιωτικοποίηση μέσω ΣΔΙΤ, του κύκλου του Νερού στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Καλούμε 
το περιφερειακό συμβούλιο ας να πάρει απόφαση το παρακάτω ψήφισμα: 

 «Η περιφέρει Αττικής καλεί την κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση μέσω 
ΣΔΙΤ, του κύκλου του Νερού στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Το Νερό και ο κύκλος του είναι 
καθολικό κοινωνικό δικαίωμα, αναπόσπαστο στοιχείο της υγείας και της ζωής των 
κατοίκων και πρέπει να διατηρηθεί ως δημόσιο αγαθό με την εγγύηση μιας δημόσιας και 
αναβαθμισμένης ΕΥΔΑΠ.»» 

 

β) για το υπ’ αριθμ. πρωτ. 35/23-6-2020 έγγραφο του επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή 
Συσπείρωση Αττικής» κ. Ι. Πρωτούλη, με προτεινόμενο κείμενο ψηφίσματος, που έχει ως 
εξής: 

«Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την προσπάθεια της 
κυβέρνησης να ιδιωτικοποιήσει το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα της Αττικής. 
 

Αγανάκτηση προκαλεί η προσπάθεια της κυβέρνησης να ιδιωτικοποιήσει το 
Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα της Αττικής. 

Οι σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης καταθέτουμε το παρακάτω ψήφισμα και 
καλούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής κατά τη συνεδρίαση της 24ης  Ιουνίου 2020 να 
το υπερψηφίσει και να ζητήσει: 

1. Να σταματήσει τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάθε προσπάθεια 
ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ 

2. Να σταματήσει κάθε σκέψη για αύξηση της τιμής του νερού 
3. Να σταματήσουν οι διακοπές νερού στα λαϊκά νοικοκυριά και 
4. Να γίνουν άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με βάση τις ανάγκες του λαού 

του Λεκανοπεδίου, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.» 
 

γ) για το υπ’ αριθμ. πρωτ. 36/23-6-2020 έγγραφο της επικεφαλής της παράταξης «Δύναμη 
Ζωής» κ. Ρ. Δούρου, με συνημμένο και προτεινόμενο το ψήφισμα της Ομοσπονδίας 
Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ , που έχουν ως εξής: 

«Ψήφισμα της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ (ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ). 
 
Κύριε Πρόεδρε, 

 
                  Σας αποστέλλουμε το Ομόφωνο Ψήφισμα της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ 

(ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ), που αφορά την διαδικασία εκποίησης του εξωτερικού υδροδοτικού 
συστήματος της ΕΥΔΑΠ σε ιδιωτικά συμφέροντα, μέσω ΣΔΙΤ όπως επιδιώκει η Κυβέρνηση. 
Θεωρούμε ότι μπορεί να αποτελέσει και Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
στην Συνεδρίαση του στις 24.06.2020, δηλώνοντας την αποφασιστικότητα μας για την μη 
ιδιωτικοποίηση των εξωτερικών δικτύων και υποδομών της ΕΥΔΑΠ. 
Συμφωνούμε απόλυτα με αυτό που επισημαίνεται στο κείμενο των εργαζομένων, το νερό 
είναι ανθρώπινο, κοινωνικό αγαθό και συνδέεται με την ύπαρξη και την ευημερία του 
ανθρώπου.  
 
«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. 
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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 σύστημα υδροδότησης και αποχέτευσης 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.  
Την ομαλή και αδιάλειπτη υδροδότηση της Πρωτεύουσας και του Λεκανοπεδίου Αττικής, την ώρα 
που γίνονται οι διαπραγματεύσεις για την νέα Σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΕΥΔΑΠ, 
διαταράσσει, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με τα υπ. αριθ.΄ οικ. 546 και οικ. 547/19-5-
2020 έγγραφα της Διεύθυνσης Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης και επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18) 
της Γενικής Διεύθυνσης Έργων Ύδρευσης και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου όπου με αυτά 
ζητά να γίνουν συμβάσεις μέσω ΣΔΙΤ με έργο ‘’Διαχείριση – Λειτουργία και συντήρηση του 
Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.) Αθήνας’’. Το γεγονός αυτό 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 συναδέλφων μας που επί σειρά ετών εργάζονται και προσφέρουν για την αδιάλειπτη 
λειτουργία του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος της Αθήνας.  
Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι όλα τα έργα υποδομής για την ύδρευση και αποχέτευση της Πρωτεύουσας 
και του Λεκανοπεδίου Αττικής, χρηματοδοτήθηκαν επί δεκαετίες από τον Ελληνικό λαό.  
Η ΕΥΔΑΠ είναι μια Εταιρεία πρότυπο, οικονομικά υγιής, που παρέχει άριστης ποιότητας νερό σε 
προσιτή τιμή και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ύδρευσης-αποχέτευσης στο λεκανοπέδιο, ανήκει 
στην βασική υποδομή του Κράτους και τα θεμέλια της εκτείνονται στις Περιφέρειες Δυτικής 
Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Αττικής. Αρχικά ιδιοκτήτρια όλων των δικτύων και εγκαταστάσεων 
και από το 1999 (ν. 2744) των ΜΕΝ, δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης, βιολογικών καθαρισμών 
και διαχειριστής, λειτουργός και συντηρητής του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος.  
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. 
Επιστροφή ΤΩΡΑ! Των μετοχών της ΕΥΔΑΠ από το Υπερταμείο στο Κράτος 
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 (ψήφισμα 64/292 του 
2010, της ΓΣ του ΟΗΕ) και δεν ιδιωτικοποιούνται. 
Δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα έως την τελική δικαίωση.» 

 
δ) για το από 24-6-2020 έγγραφο του επικεφαλής της παράταξης «Ανεξάρτητη 
Αυτοδιοίκηση Αττικής» κ. Ι. Σγουρό, με προτεινόμενο κείμενο ψηφίσματος, που έχει ως 
εξής: 

«Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την μη ιδιωτικοποίηση των 
εξωτερικών δικτύων και υποδομών της ΕΥΔΑΠ μέσω ΣΔΙΤ» 
 
Κύριε Πρόεδρε,  
 
Με την Ευρωπαϊκή Κοινοτική οδηγία 2000/60 το νερό αποτελεί φυσικό πόρο και όχι 
εμπορικό προϊόν.  
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Η Κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και της Διεύθυνσης Δ18 
(Ύδρευσης Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων) επιχειρεί μέσω ΣΔΙΤ την 
ιδιωτικοποίηση  των εξωτερικών δικτύων και υποδομών της ΕΥΔΑΠ. 
Επειδή πιστεύουμε ότι αυτή η προσπάθεια οδηγεί μαθηματικά, βάσει και της διεθνούς 
εμπειρίας, στην αύξηση της τιμής του νερού και θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τον 
οικογενειακό προϋπολογισμό αλλά και τις επιχειρήσεις γενικότερα, σε μία δύσκολη 
οικονομική  περίοδο που βρίσκεται η χώρα μας προτείνουμε το παρακάτω ψήφισμα: 

1. Να σταματήσει άμεσα κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση των 
εξωτερικών δικτύων και υποδομών της ΕΥΔΑΠ και να την σπάσει σε δύο κομμάτια  

2. Να σεβαστεί τις αποφάσεις  του ΣΤΕ για την απαγόρευση της αποξένωσης του 
κράτους από τον έλεγχο της διαχείρισης του νερού 

3. Να σεβαστεί την Ευρωπαϊκή Κοινοτική οδηγία 2000/60 για το νερό και το ψήφισμα 
64/292 του ΟΗΕ, ότι οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης αποτελούν βασικό 
ανθρώπινο δικαίωμα.» 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στον 
Περιφερειάρχη και στους επικεφαλής των παρατάξεων που τοποθετήθηκαν επί του 
θέματος καθώς και στον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ (ΟΜΕ-
ΕΥΔΑΠ), κατ’ άρθρο 12, παρ.5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής. 

 
Μετά το πέρας των τοποθετήσεων και πριν την ψηφοφορία επί των τεσσάρων επιμέρους 
και αυτοτελών προτάσεων έκδοσης ψηφίσματος, οι επικεφαλής των παρατάξεων που 
πρότειναν την έκδοση ψηφίσματος ομονόησαν στην υιοθέτηση του κειμένου-ψηφίσματος 
της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ (ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ), όπως αναφέρεται ανωτέρω, ως 
συνημμένο στο έγγραφο της επικεφαλής της παράταξης «Δύναμη Ζωής», το οποίο και 
ετέθη σε ψηφοφορία από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 

μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Συντάσσεται με την Ομοσπονδία Εργαζομένων Ε.Υ.Δ.Α.Π (ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ) και υιοθετεί το 

κάτωθι ψήφισμα της τελευταίας ως εξής : 
 

«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 σύστημα υδροδότησης και αποχέτευσης 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.  
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Την ομαλή και αδιάλειπτη υδροδότηση της Πρωτεύουσας και του Λεκανοπεδίου Αττικής, 
την ώρα που γίνονται οι διαπραγματεύσεις για την νέα Σύμβαση μεταξύ Ελληνικού 
Δημοσίου και ΕΥΔΑΠ, διαταράσσει, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με τα υπ. 
αριθ.΄ οικ. 546 και οικ. 547/19-5-2020 έγγραφα της Διεύθυνσης Έργων Ύδρευσης 
Αποχέτευσης και επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18) της Γενικής Διεύθυνσης Έργων Ύδρευσης 
και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου όπου με αυτά ζητά να γίνουν συμβάσεις μέσω 
ΣΔΙΤ με έργο ‘’Διαχείριση – Λειτουργία και συντήρηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού 
Συστήματος (Ε.Υ.Σ.) Αθήνας’’. Το γεγονός αυτό 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.  
Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι όλα τα έργα υποδομής για την ύδρευση και αποχέτευση της 
Πρωτεύουσας και του Λεκανοπεδίου Αττικής, χρηματοδοτήθηκαν επί δεκαετίες από τον 
Ελληνικό λαό.  
Η ΕΥΔΑΠ είναι μια Εταιρεία πρότυπο, οικονομικά υγιής, που παρέχει άριστης ποιότητας 
νερό σε προσιτή τιμή και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ύδρευσης-αποχέτευσης στο 
λεκανοπέδιο, ανήκει στην βασική υποδομή του Κράτους και τα θεμέλια της εκτείνονται στις 
Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Αττικής. Αρχικά ιδιοκτήτρια όλων των 
δικτύων και εγκαταστάσεων και από το 1999 (ν. 2744) των ΜΕΝ, δικτύων ύδρευσης – 
αποχέτευσης, βιολογικών καθαρισμών και διαχειριστής, λειτουργός και συντηρητής του 
Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος.  
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. 
Επιστροφή ΤΩΡΑ! Των μετοχών της ΕΥΔΑΠ από το Υπερταμείο στο Κράτος 
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 (ψήφισμα 
64/292 του 2010, της ΓΣ του ΟΗΕ) και δεν ιδιωτικοποιούνται.»  
 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης 
«Δημιουργία-Θάνος Τζήμερος» κ.κ. Γλ. Τζήμερος, Δ. Βενιεράτος, Σ. Δασκαλοπούλου, 
 
 
Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας δεν ήταν παρών ο ανεξάρτητος Περιφερειακός 
Σύμβουλος κ. Ε. Αποστολόπουλος. 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 


