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Ανακοίνωση Τύπου ΕPSU – 14 Mαΐου 2014 

H EPSU υποστηρίζει την ψήφο στο ‘OXI’ στο δημοψήφισμα για την ύδρευση της 

Θεσσαλονίκης και ζητάει από την Suez Environnement να σεβαστεί την έκβασή του. 

 
 

 Δημοψήφισμα Θεσσαλονίκης σχετικά με το μέλλον της δημόσιας εταιρείας ύδρευσης, 18 
Μαΐου 2014. 

 Η τοπική πρωτοβουλία υποστηρίζει την ψήφο στο ‘OXI’, λέμε ΟΧΙ στην εταιρική 
υφαρπαγή 

 Μια διεθνής ομάδα παρατηρητών θα επιβλέψει το δημοψήφισμα. 

 Ζητείται από την Ελληνική κυβέρνηση και την Γαλλική πολυεθνική Σουέζ να σεβαστούν 

την έκβασή του. 

 

Η ελληνική κυβέρνηση θέλει να πουλήσει την εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης 

Θεσσαλονίκης. Ελπίζει να κερδίσει χρήματα για να μειώσει το κρατικό χρέος. Οι 

ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων εταιρειών είναι μέρος της συμφωνίας της Τρόικας με την ελληνική 

κυβέρνηση. Είναι κάτι το οποίο έχει καλωσοριστεί από τον ολλανδό Υπουργό Οικονομικών κ. 

Dijsselbloem, επικεφαλής του Eurogroup.  

Μια πλατειά συμμαχία ομάδων, συμπεριλαμβανομένου των συνδικάτων και της τοπικής 

Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας,  εναντιώνονται σ’αυτά τα σχέδια.  

Τονίζουν ότι οι δημόσιες υπηρεσίες, όπως η προμήθεια πόσιμου νερού, θα πρέπει να 

παρέχεται μέσω μιας δημόσιας εταιρείας, ως τον καλύτερο εγγυητή για την εξασφάλιση 

ποιοτικών, ασφαλών και οικονομικών υπηρεσιών υπό δημοκρατικό έλεγχο.  

Το νερό δεν είναι εμπόρευμα. Η συμμαχία έχει κερδίσει την διεξαγωγή ενός τοπικού 

δημοψηφίσματος όπου θα ζητηθεί από τους πολίτες να ψηφίσουν ναι για την διατήρηση της 

δημόσιας εταιρείας. Το δημοψήφισμα λαμβάνει χώρα στις 18 Μαΐου. Οι εργατικές ενώσεις και 

άλλες κοινωνικές ομάδες είναι αντιμέτωπες με την κυβέρνηση, του υποστηρικτές της στα 

ΜΜΕ όπως επίσης και τις βαθιές τσέπες της Suez Environnement, της Γαλλικής πολυεθνικής 

εταιρείας η οποία επιθυμεί να διαχειριστεί την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Θεσσαλονίκης για να επεκτείνει την κερδοφορία της. 

 

Για να επιβλέψει αυτές τις εκλογές η ΕPSU στηρίζει μια διεθνή ομάδα παρατηρητών από την 

Αυστρία, την Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Γερμανία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Σουηδία. 

Θα παρακολουθήσουν για να κρίνουν εάν η ψηφοφορία εμποδίστηκε ή ολοκληρώθηκε με 

δίκαιο τρόπο. 
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Αναφερόμενος σε μια διεθνή έκκληση μιας ομάδας συνδικάτων, κοινωνικών ομάδων και 

ακτιβιστών υπέρ του νερού, ο Jan Willem Goudriaan της EPSU δηλώνει: ‘Θέλουμε η Suez 

Environnement να σεβαστεί τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος. Πράττοντας διαφορετικά 

θα κηλιδώσει την εικόνα της και θα δείξει ότι οι Πολιτικές Εταιρικής Ευθύνης είναι 

διακοσμητικού χαρακτήρα και ότι οι δηλώσεις της υπέρ του σεβασμού των τοπικών 

κοινοτήτων κενό γράμμα. Μπορεί να αντιμετωπίσει χρόνια τοπικής πολιτικής αναταραχής’. 

 

Για την υπογραμμιστούν αυτές οι απόψεις διαδηλώσεις θα λάβουν χώρα στις 15 Μαΐου στο 

Παρίσι, στα κεντρικά της εταιρείας. Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι 70% και άνω του 

πληθυσμού και διεσπαρμένο σ’όλα τα πολιτικά κόμματα είναι εναντίον της πώλησης. Άλλες 

εταιρείες όπως η δημόσια Ισραηλινή εταιρεία ύδρευσης, Μεκορότ, έχουν ήδη αποσύρει τις 

προσφορές τους. O κ. Goudriaan αναφέρεται στην νομιμότητα της αγοροπωλησίας :             

‘ Εάν το δημοψήφισμα είναι θετικό η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να σταματήσει την 

διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων.  Επειδή έχει απομείνει μόνο ένας υποψήφιος αγοραστής ο 

ελληνικός λαός δεν θα αποκομίσει την πλήρη αξία, θα του αποστερηθεί η εταιρεία του και ως 

εκ τούτου είναι αμφίβολο εάν η διαδικασία είναι νόμιμη’. 

 

Η πώληση της ΕΥΔΑΠ επίσης αμφισβητείται από μια πλατειά συμμαχία και έχει 

καθυστερήσει λόγω τεχνικών και νομικών ζητημάτων. 

 

Διαβάστε επίσης το άρθρο μας εδώ 

 

Για περισσότερες πληροφορίες Pablo Sanchez, 0032 474 62 66 33, psanchez@epsu.org 

 

 

 

 

 

 

EPSU is the European Federation of Public Service Unions. It is the largest federation of the ETUC and 
comprises 8 million public service workers from over 265 trade unions; EPSU organises workers in the energy, 

water and waste sectors, health and social services and local and national administration, in all European 
countries including in the EU’s Eastern Neighborhood. EPSU is the recognized regional organization of Public 
Services International (PSI). For more information on EPSU and our work please go to: http://www.epsu.org 
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