
ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

Με αιφνίδιο τρόπο και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα τέθηκε σε δημόσια 

διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

«Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή 

Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με 

αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών 

αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής». 

Αυτές τις ημέρες, υπό την βαριά σκιά του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, 

συζητείται το νομοσχέδιο στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, παρά τις 

επίσημες και δημόσιες αντιρρήσεις όλων των θεσμικών φορέων (ΚΕΔΕ, ΕΔΕΥΑ, 

ΠΟΕ-ΔΕΥΑ). 

Η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να ψηφίσει το νομοσχέδιο που θέτει τα 

θεμέλια για την ιδιωτικοποίηση του νερού με συνοπτικές διαδικασίες, λίγο πριν 

την λήξη της θητείας της. 

• Το νομοσχέδιο αποτελεί ωμή παρέμβαση κατάργησης των δικαιωμάτων 

των Δήμων που έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα παροχής και 

διαχείρισης του νερού στα διοικητικά τους όρια. Ιδιαίτερα για τον Δήμο μας 

καταστρατηγείται το δικαίωμα αποκλειστικής εκμετάλλευσης του φυσικού 

μεταλλικού νερού Λουτρακίου που έχει θεσπιστεί με νόμο από το 1947. 

• Στην νέα Ρυθμιστική Αρχή Νερού δίνονται αυξημένες αρμοδιότητες 

εποπτείας που οδηγούν ακόμα και σε συνενώσεις και συγχωνεύσεις ΔΕΥΑ, 

ερήμην των Δήμων. 

• Το σύνολο του νομοσχεδίου αντιμετωπίζει τις υπηρεσίες ύδατος με στενά 

εμπορικούς-οικονομικούς όρους. Σε κανένα σημείο δεν αναφέρεται ο 

συνταγματικά κατοχυρωμένος χαρακτηρισμός του νερού ως φυσικό 

κοινωνικό αγαθό που δεν είναι εμπορικό προϊόν. 

Οι εργαζόμενοι των ΔΕΥΑ υψώνουν σήμερα δυνατά τη φωνή τους ενάντια στην 

ιδιωτικοποίηση του δημόσιου, κοινωνικού αγαθού που είναι το νερό και ζητούν 

τη συστράτευση στον αγώνα αυτόν όλης της κοινωνίας, προκειμένου να 

διαφυλαχθεί ο δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας του νερού. 

Οι Ανεξάρτητες Αρχές απέδειξαν περίτρανα ότι όχι μόνο δεν κατάφεραν να 

λειτουργήσουν σε όφελος της ελληνικής κοινωνίας, αλλά αποτέλεσαν 

ουσιαστικό συνεργό στην κούρσα αυξήσεων και ανατιμήσεων στο ηλεκτρικό 

ρεύμα και το φυσικό αέριο!   

Το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν!  

ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΦΥΣΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΣΥΝΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΖΩΗ!  

ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΔΙΑΦΥΛΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ! 



ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ!  

Κάθε προσπάθεια αλλοίωσης του κοινωνικού και δημόσιου χαρακτήρα 

διαχείρισης του ύδατος αντιβαίνει στο Σύνταγμα. Έχει κατοχυρωθεί 

ξεκάθαρα ότι το νερό ανήκει σε όλους τους πολίτες και δεν μπορεί κανείς να 

τους το στερήσει.  

Αντίθετη με το Σύνταγμα και τους νόμους είναι επίσης η κατάργηση των 

αρμοδιοτήτων των Δήμων που επιχειρεί το νομοσχέδιο. 

Η τήρηση του Συντάγματος και των νόμων είναι υπόθεση όλων των πολιτών και 

οι εργαζόμενοι των ΔΕΥΑ θα αγωνιστούν για τον σκοπό αυτό μέχρι την τελική 

δικαίωση με κάθε τρόπο!  

Η ιδιωτικοποίηση των νερών επιχειρήθηκε δεκαετίες πριν σε χώρες της 

Ευρώπης και αποδείχθηκε αποτυχημένη και ριζικά αντίθετη με τα συμφέροντα 

των πολιτών λόγω των υψηλών τιμολογίων που εφαρμόστηκαν, την έλλειψη 

συντήρησης των εγκαταστάσεων και της υποβάθμισης της ποιότητας του νερού 

και των υπηρεσιών διαχείρισης.  

Οι ΔΕΥΑ απέδειξαν ότι, παρά την συνεχιζόμενη προσπάθεια απαξίωσης σε 

προσωπικό και αποδοχές, παρέχουν φθηνό και υγιεινό νερό, με κοινωνικά 

κριτήρια σε περιπτώσεις ευπαθών ομάδων (σχεδόν δωρεάν), με συνεχή έργα 

βελτίωσης των υποδομών! Οι ελάχιστοι εργαζόμενοι σε σχέση με τις 

πραγματικές ανάγκες, που έχουμε απομείνει στις ΔΕΥΑ δίνουμε καθημερινά 

άνιση μάχη για να ανταποκριθούμε στο καθήκον της 24ωρης εύρυθμης 

λειτουργίας, με εντατικοποίηση της εργασίας ξεπερνώντας συχνά τα όρια 

υπερωριακής απασχόλησης. Ο τομέας ύδρευσης και αποχέτευσης της χώρας μας 

δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις πιο αναπτυγμένες χώρες και αυτό οφείλεται 

σε μεγάλο βαθμό στις ΔΕΥΑ. 

Οι ΔΕΥΑ έχοντας ηθικό καθήκον απέναντι στην ιστορία και την κοινωνική 

αποστολή τους επιτείνουν τον αγώνα τους κατά της ψήφισης του νομοσχεδίου 

και κάνουν ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους φορείς να συμπράξουν και να 

ορθώσουν την αντίθεσή τους απέναντι στην προσπάθεια της Κυβέρνησης να 

προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση του νερού! 

Καλούμε όλους τους βουλευτές του Νομού να τοποθετηθούν δημόσια, να 

ζητήσουν την απόσυρση του νομοσχεδίου, και εφόσον κατατεθεί προς ψήφιση 

να το καταψηφίσουν! 

Καλούμε όλους τους τοπικούς άρχοντες, τον Δήμαρχο, τον  

Αντιπεριφερειάρχη, αντιδημάρχους, δημοτικούς και περιφερειακούς 

συμβούλους, καθώς και όσους κατέρχονται ως υποψήφιοι στις επικείμενες 

βουλευτικές και δημοτικές εκλογές να τοποθετηθούν δημόσια και να ζητήσουν 

άμεσα την απόσυρση του νομοσχεδίου αυτού! 



Καλούμε όλους τους συνδημότες μας να αγωνιστούν απέναντι στην 

καταπάτηση των ιστορικών δικαιωμάτων του Δήμου, να διατρανώσουν μαζί 

μας την αντίθεση στην εμπορευματοποίηση του νερού, να διαφυλάξουμε το 

συνταγματικά κατοχυρωμένο ως δημόσιο κοινωνικό αγαθό που είναι πηγή 

ζωής, το νερό, ως υποχρέωσή μας για τις επόμενες γενιές! 

Ζητούμε από όλα τα ΜΜΕ να προβάλλουν τον αγώνα μας συνδράμοντας 

στην απόσυρση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

«Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή 

Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με 

αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών 

αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής», που οδηγεί στην 

εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση του νερού! 

      Λουτράκι 9/3/2023 

   Οι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑ Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων 


		2023-03-10T17:00:50+0200




