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 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Τι είναι το ΕΥΣ (Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα) της Αττικής 

Το ΕΥΣ Αττικής αποτελείται από τις λίμνες Εύηνου, Μόρνου, Υλίκης, Μαραθώνα, πλήθος 
γεωτρήσεων, και τα κανάλια και τα αντλιοστάσια μεταφοράς του νερού προς την Αττική. 
Πρόκειται δηλαδή για τις πηγές νερού και ένα δίκτυο καναλιών 500 χλμ. περίπου, που 
μεταφέρουν το νερό προς τα τέσσερα διυλιστήρια νερού της Αττικής. Σήμερα εργάζονται 200 
άτομα τακτικό προσωπικό της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. 

2. Πού ανήκει το ΕΥΣ 

Το ΕΥΣ είναι στην ιδιοκτησία της ΕΥΔΑΠ Παγίων που είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το 
οποίο ανήκει 100% στο ελληνικό δημόσιο. Η ΕΥΔΑΠ Παγίων δεν έχει δικό της προσωπικό και το 
ΕΥΣ διαχειριζόταν πάντα η ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Η ΕΥΔΑΠ Παγίων προέκυψε το 1999 όταν προκειμένου να 
μπει η ΕΥΔΑΠ ΑΕ στο χρηματιστήριο, τα πάγια μεταφέρθηκαν στην ΕΥΔΑΠ Παγίων ώστε να μην 
κινδυνέψουν ποτέ με ιδιωτικοποίηση οι πηγές και τα αποθέματα νερού. 

3. Ποια η διαδικασία του ΣΔΙΤ για τον ΕΥΣ 

Έχει τελειώσει η προκαταρκτική διαδικασία και η αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος από τρία 
εργολαβικά σχήματα. Η συνέχεια, εφόσον δεν ακυρωθεί η διαδικασία, είναι ο διαγωνισμός για 
την ανάδειξη του αναδόχου που θα συμμετάσχει στη ΣΔΙΤ, ο οποίος προβλέπεται να 
εγκατασταθεί στο ΕΥΣ από 01-01-2024.Ο διαγωνισμός είναι ύψους περίπου 235 εκατ. ευρώ (στα 
290 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ) και το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα παραχώρησης είκοσι χρόνια. 

4. Γιατί και πώς αποκλείστηκε η ΕΥΔΑΠ 

Η ΕΥΔΑΠ αποκλείστηκε, γιατί η δηλωμένη δημόσια πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να περάσει η 
διαχείριση του ΕΥΣ σε ιδιωτικό σχήμα μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας, χωρίς τη συμμετοχή 
της ΕΥΔΑΠ. Άλλωστε αν η κυβέρνηση επιθυμούσε τη διαχείριση του ΕΥΣ από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ θα 
συνέχιζε τη σύμβαση παραχώρησης προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ και δε θα την έληγε το 2024. 

5. Επιπτώσεις από την παραχώρηση σε ιδιώτες του ΕΥΣ   

Η διάσπαση της ενιαίας διαχείρισης του κύκλου του νερού, όποια μορφή κι αν αυτή παίρνει 
(άμεση, έμμεση, με συμβάσεις παραχώρησης) δεν είναι τίποτ’ άλλο παρά να ξεγελάσει τον 
ντόπιο κόσμο ότι τάχα το νερό δεν ιδιωτικοποιείται. Η παγκόσμια εφαρμογή της ιδιωτικοποίησης 
του νερού δείχνει ότι θα ισχύσουν και εδώ όλες οι άσχημες επιπτώσεις κακής διαχείρισης και 
υπερτιμολόγησης που ίσχυσαν όπου εφαρμόστηκε: - Μείωση των θέσεων εργασίας και 
επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων - Αύξηση τιμολογίων - Χειροτέρευση στην ποιότητα του 
νερού - Επιπτώσεις στο περιβάλλον σε όλο το μήκος της υδροδότησης (Αιτωλοακαρνανία, 
Φωκίδα, Βοιωτία, Αττική) - και ουσιαστικά θα παραχωρηθεί στους ιδιώτες ο έλεγχος της 
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υδροδότησης της Αττικής και θα κινδυνεύσει η απρόσκοπτη καθολική προσβασιμότητα σε 
καθαρό πόσιμο νερό.  Είναι φυσικό ότι η ιδιωτικοποίηση έχει ως πρώτη προτεραιότητα το 
κέρδος και όχι την εξυπηρέτηση και το συμφέρον των πολιτών, γι’ αυτό και δεν ενδείκνυται σε 
υπηρεσίες πρώτης ανάγκης.   
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