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ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΕ∆Α  

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ, 24.6.2014 
αμφιθέατρο της ΓΣΕΕ (Πατησίων 69 και Αινιάνος 2-4, Αθήνα) 

 
� Ο κ. Κωστής Παπαϊωάννου, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 

(ΕΕΔΑ) παρουσίασε την  πρόσφατη απόφαση της ΕΕΔΑ με θέμα «Δικαίωμα στο Νερό-Συστάσεις για την 

αποτελεσματική προστασία του» και δήλωσε: 

«Η απόλαυση του δικαιώματος στο νερό αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την απόλαυση κάθε 

δικαιώματος. Όταν, σε εποχή οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, αμφισβητείται ο χαρακτήρας του νερού 

ως δημοσίου αγαθού και υποτιμάται η ανεπάρκειά του ως φυσικού αγαθού, η προστασία του 

δικαιώματος στο νερό δεν διασφαλίζεται στην πράξη. 

Για τους λόγους αυτούς, η υποβολή συστάσεων προς την Πολιτεία για την αποτελεσματική προστασία 

του δικαιώματος στο νερό δεν αποτελεί για την ΕΕΔΑ απλή άσκηση του συμβουλευτικού της ρόλου. Υπό 

το φως των πιο πάνω περιστάσεων, λαμβάνει τη μορφή θεσμικής υποχρέωσης». 

 

� Ο κ. Γιάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και 

Μέλος της ΕΕΔΑ, δήλωσε:  

«Η ευρωπαϊκή και διεθνής εμπειρία έχει αποδείξει περίτρανα ότι όπου υπήρξε ιδιωτικοποίηση του 

νερού, οι συνέπειες ήταν καταστροφικές για το κοινωνικό σύνολο. Τα τιμολόγια αυξήθηκαν σε τέτοιο 

βαθμό, ώστε να πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των ανθρώπων που δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στο 

απολύτως αναγκαίο για την ίδια την επιβίωση αγαθό. Ταυτόχρονα, υποβαθμίστηκε η ποιότητα του νερού 

και των υποδομών με άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Επιπλέον, τα παραδείγματα 

ιδιωτικοποιήσεων κατέδειξαν μεγάλη απώλεια νερού και μόλυνση των υδάτων, ενώ είναι γνωστό ότι το 

νερό είναι ένα φυσικό αγαθό σε ανεπάρκεια που απαιτεί έλλογη χρήση. 

Η εκτεταμένη αντίδραση της κοινωνίας των πολιτών στην ιδιωτικοποίηση της ύδρευσης έχει παγώσει ή 

αντιστρέψει τη διαδικασία σε μικρές ή μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.  

Σε μία περίοδο που οι κυβερνητικές επιλογές προσφέρουν «γη και ύδωρ» στους διεθνείς δανειστές της 

χώρας, αγνοώντας τις επιπτώσεις τους σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, το συνδικαλιστικό Κίνημα 

είναι μπροστά στην αναγκαία πορεία διασφάλισης και προστασίας του δημόσιου χαρακτήρα και της 

καθολικής πρόσβασης στα φυσικά αγαθά και τις κοινωνικές υπηρεσίες.  

Θα υπερασπιστούμε το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό. Το δικαίωμά μας είναι 

αδιαπραγμάτευτο». 

 

� Ο κ. Γεώργιος Σταυρόπουλος, τ. Υπουργός, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, Πρόεδρος Νομικής Επιτροπής ΙΜΔΑ, εκπρόσωπος ΙΜΔΑ στην ΕΕΔΑ, αναφέρθηκε στην 

1906/2014 πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και επεσήμανε:  

“Με την απόφαση αυτή, ακυρώθηκε η 206/25.4.2012 (Β΄ 1363/26.4.2012) απόφαση της Διυπουργικής 

Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων κατά το μέρος που με αυτήν μεταβιβάζονται από 

το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. 36.245.240 μετοχές της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ποσοστό 34,033% του 

μετοχικού κεφαλαίου). Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε ότι η εν λόγω μεταβίβαση συνιστά 

αποξένωση του Ελληνικού Δημοσίου από την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., με 

αποτέλεσμα την ουσιαστική μετατροπή της επιχείρησης σε ιδιωτική, που λειτουργεί με βάση το κέρδος, 

κατά παράβαση των άρθρων 5 παρ. 5 και 21 παρ. 3 του Συντάγματος. Με δεδομένο το μονοπωλιακό 

χαρακτήρα των παρεχόμενων υπηρεσιών από την ΕΥΔΑΠ και τη σημασία τους για το σεβασμό στο 



δικαίωμα της υγείας των πολιτών, με την πρωτοπόρο αυτή απόφαση του Σ.τ.Ε. κρίθηκε ότι η 

ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης καθιστά ανεπίτρεπτα αβέβαιη τη συνέχιση της παροχής προσιτών σε 

όλους υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, οι οποίες συνίστανται, κυρίως, στην παροχή του πόσιμου ύδατος, 

που είναι το  αναγκαίο φυσικό αγαθό για την επιβίωση του ανθρώπου”. 

 

� Ο κ. Πέτρος Στάγκος, Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, τ. Mέλος της ΕΕΔΑ δήλωσε: 

«Η Ελλάδα έχει παράδοση στην πλημμελή εφαρμογή των κανόνων του ευρωπαϊκού δικαίου που 

κατοχυρώνουν με σαφείς νομικούς κανόνες τις πιο κρίσιμες πτυχές αυτού που η κοινωνία των πολιτών 

έχει καταφέρει να θεωρείται, από την παγκόσμια κοινότητα, ως ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό. Στα 

τελευταία 5 χρόνια επανειλημμένα καταδικάστηκε η χώρα μας από την ΕΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης 

για επιζήμιες αποφάσεις και πολιτικές της, λόγω της αντίθεσής τους στους κανόνες του ευρωπαϊκού 

δικαίου που προνοούν γι’ αυτό το ανθρώπινο δικαίωμα. Η ΕΕΔΑ έχει την τεχνογνωσία και την εμπειρία 

να προτείνει στην Πολιτεία ένα συνεκτικό πλαίσιο δράσης για την υλοποίηση, στην πράξη και στην 

καθημερινότητα όλων των πολιτών, του δικαιώματος στο νερό. Μέσα στις πολύ δύσκολες συνθήκες της 

οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που βιώνει ο τόπος, νέες δημόσιες αποφάσεις που κινδυνεύουν να 

αποδυναμώσουν ακόμη περισσότερο την απόλαυση του φυσικού δημόσιου αγαθού που είναι το νερό, 

ίσως, για μιαν ακόμη φορά, να μπορούν να αποτραπούν, χάρη σε μέσα προστασίας των συμφερόντων 

των πολιτών, την οποία εξακολουθεί να εγγυάται το ευρωπαϊκό δίκαιο». 

 

� Ο  κ. Άγης Τερζίδης, Παιδίατρος, Επιστημονικός Συνεργάτης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Σπουδών «Διεθνής Ιατρική Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 

επεσήμανε:  

«Η πρόσβαση σε πόσιμο νερό έχει αναγνωρισθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως αναφαίρετο οικουμενικό 

δικαίωμα. Η πραγματική εικόνα όμως είναι πολύπλοκη με προεκτάσεις σε πολιτικό, οικονομικό και 

διπλωματικό επίπεδο. Υπολογίζεται αδρά ότι περί τα 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως δεν έχουν 

πρόσβαση σε καθαρό νερό και αυτό ως απόρροια των κλιματολογικών και περιβαλλοντολογικών 

παραγόντων αλλά και της ασύδοτης ανθρώπινης παρέμβασης και εκμετάλλευσης του φυσικού πλούτου, 

της οποίας οι οικολογικές και επιδημιολογικές συνέπειες αναδύονται μετά από χρόνια. Στην Αφρική, 

μόνο το 60% έχει πρόσβαση σε νερό και αυτό αμφιβόλου ποιότητας. Οι υδατογενούς προέλευσης 

ασθένειες στην υποσαχάρια Αφρική (σαλμονέλωση, χολέρα, τυφοειδής πυρετός, διάρροιες, κ.ά.) 

στερούν καθημερινά τη ζωή σε πάνω από 4.000 παιδιά.  Όσο για τον δυτικό κόσμο, το πρόβλημα δεν 

είναι τόσο υγειονομικό, όσο θέμα διαχείρισης των πόσιμων υδάτινων πόρων. Τα παραδείγματα των 

ιδιωτικοποιήσεων του νερού οδήγησαν σε κατακόρυφη αύξηση των τιμών και σε μη τήρηση συνθηκών 

ασφαλείας εκ μέρους των ιδιωτών. Η σταδιακή επιστροφή ή η διασφάλιση της διαχείρισης των υδάτων 

στα χέρια κρατικών και δημοτικών φορέων (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Αργεντινή, Βολιβία) λειτούργησε 

ανασταλτικά στην γέννηση υγειονομικών κινδύνων. Τελικά, το αναφαίρετο οικουμενικό  δικαίωμα στο 

νερό, αν και θεσμοθετημένο, αποτελεί ακόμα το στόχο εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως, σε 

υγειονομικό αλλά και οικονομικό επίπεδο».   

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Η Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΕ∆Α) είναι συµβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέµατα 

νοµοθεσίας και πολιτικών που σχετίζονται µε τον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Ελλάδα. Έχει συσταθεί µε 

τον νόµο 2667/1998 και ξεκίνησε να λειτουργεί το 2000. Σε αυτήν εκπροσωπούνται τριάντα ένας φορείς (ανεξάρτητες 

αρχές, πανεπιστηµιακές σχολές νοµικών και πολιτικών επιστηµών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, πολιτικά κόµµατα 

και Υπουργεία). 


