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Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2021
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Οικονομικών
ΘΕΜΑ: Θεσσαλονίκη, έμμεση ιδιωτικοποίηση ύδρευσης και αποχέτευσης
Στις 16 Σεπτεμβρίου με ένα λιτό δελτίο τύπου η ΕΥΑΘ ανακοίνωσε «τη σταδιακή
μεταβίβαση της λειτουργίας των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης της
Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης από την ΕΥΑΘ στην ΕΤΒΑ» και συνεχίζει «η
υπογραφή της συμφωνίας εμπιστευτικότητας αποτελεί το πρώτο βήμα συνεργασίας
των δύο φορέων, προκειμένου να περιέλθει στην κυριότητα της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. το
σύνολο της λειτουργίας των υποδομών της ΒΙΠΕ-Θ.».
Στην Αττική η κυβέρνηση της ΝΔ ιδιωτικοποιεί το δημόσιο αγαθό του νερού μέσω
ΣΔΙΤ και συγκεκριμένα τη διαχείριση και λειτουργία του εξωτερικού υδροδοτικού
συστήματος το οποίο περιλαμβάνει τα φράγματα και του ταμιευτήρες Ευήνου,
Μόρνου, Μαραθώνα, τη λίμνη Υλίκης, τις γεωτρήσεις Πάρνηθας και Βοιωτικού
κάμπου, τα υδραγωγεία, τα δίκτυα μεταφοράς μήκους 400 χιλιομέτρων και τα
αντλιοστάσια, που αποτελούν την κύρια υποδομή για την υδροδότηση του
Λεκανοπεδίου.
Το Φεβρουάριο του 2020 παραχωρήθηκε η κατασκευή του φράγματος Χαβριά
Χαλκιδικής στα ιδιωτικά συμφέροντα μέσω ΣΔΙΤ. Ο ιδιώτης θα λειτουργεί το φράγμα
και τη Μονάδα Επεξεργασίας Νερού χωρίς κανείς να εγγυάται την ταχεία υλοποίηση,
την ποιότητα του έργου, το μέλλον των εργασιακών σχέσεων και το δημόσιο
συμφέρον.
Τώρα στη Θεσσαλονίκη εκχωρεί προς όφελος του ιδιώτη τα δικαιώματα της ΕΥΑΘ.
Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ επικαλούμενο την απόφαση της
Ολομέλειας του ΣτΕ του 2014 (1906/2014 Ολομ. αλλά και άλλες) που είχε κρίνει
αντισυνταγματική τη μετατροπή της ΕΥΔΑΠ σε ιδιωτική επιχείρηση, έκρινε με δύο
αποφάσεις του, ότι η πώληση του 50,003% της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ είναι αντίθετη
στα άρθρα 5 παρ. 5 και 21 παρ. 3 του Συντάγματος.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1. Τι αφορά η Συμφωνία Εμπιστευτικότητας που υπεγράφη ανάμεσα στη
διοίκηση της ΕΥΑΘ και την ΕΤΒΑ, αντιβαίνει η συμφωνία τον Ιδρυτικό Νόμο
της ΕΥΑΘ, η ΕΤΒΑ έχει τεχνογνωσία διαχείρισης νερού και δικτύων
αποχέτευσης;
2.

Ποιο είναι το όφελος της ΕΥΑΘ από τη συμφωνία, η οποία μετατρέπεται σε
απλό πάροχο νερού σε τιμές χονδρικής, σε μια κρίσιμη περιοχή όπως η
Βιομηχανική Ζώνη (ΒΙ.ΠΕ.-Θ) και μάλιστα τη στιγμή που υποτίθεται έδινε
μάχη για επέκταση της ευθύνης της και σε άλλους τομείς;
Ο Ερωτών Βουλευτής
Κρίτων Αρσένης

