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Απόσυρση του πολυνομοσχέδιου για την ΡΑΑΕΥ που ιδιωτικοποιεί το νερό 

Η κυβέρνηση ακολουθώντας τις πολιτικές εμμονές της σχετικά με την ιδιωτικοποίηση 
των πάντων στο βωμό του κέρδους, με αιφνίδιο τρόπο και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα πριν 
από το κλείσιμο της Βουλής, εν μέσω Εθνικού πένθους, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση για 
ελάχιστες μέρες το πολυνομοσχέδιο 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 – Εκσυγχρονισμός 
της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
μέσω της ενσωμάτωσης των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 – Ειδικότερες διατάξεις για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος» το οποίο δημιουργεί 
ένα νέο πλαίσιο που θέτει εν αμφιβόλω την ομαλή λειτουργία των ΔΕΥΑ και  επιχειρεί από την 
πίσω πόρτα την ιδιωτικοποίηση του νερού στην χώρα μας. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του πολυνομοσχέδιου, που επί της ουσίας συγχωνεύει 
τρία επιμέρους νομοσχέδια (1. μετατροπή της ΡΑΕ σε ΡΑΑΕΥ, 2. προστασία περιβάλλοντος και 
3. ΑΠΕ & ενεργειακές κοινότητες) σε ένα,  

- επέρχεται πλήρης κατάργηση των ουσιαστικών αρμοδιοτήτων των Δ.Σ. των ΔΕΥΑ 

καθώς και των Δημοτικών Συμβουλίων που τα ελέγχουν, δημιουργούνται 

αντικρουόμενες διατάξεις και ασάφειες, πιθανόν εσκεμμένα, οι οποίες επιδιώκουν να 

καταργήσουν ισχύουσες διατάξεις που αναφέρονται στον Ν. 1069/80. Οι 

αμφιλεγόμενες δε διατάξεις, όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, αγγίζουν 

τα όρια της παραβίασης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 

- αφαιρείται από το αρμόδιο Υπουργείο η διαχείριση της υπηρεσίας ύδρευσης και 

αποχέτευσης, η οποία μεταφέρεται στη ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας), η οποία 

μετονομάζεται σε ΡΑΑΕΥ (Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων). 

- θέτει σε κίνδυνο τις ΔΕΥΑ που λειτουργούν μέχρι και σήμερα χωρίς προβλήματα και 

αποτελούν πρότυπα Δημοτικών Επιχειρήσεων, είναι κοινωφελείς και μη 

κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, λειτουργούν με ανταποδοτικότητα και ανήκουν στις 

Τοπικές Κοινωνίες, 

Για ποιο λόγο στο σχεδιασμό του πολυνομοσχεδίου δεν μετείχαν θεσμικοί φορείς για 
τις ΔΕΥΑ, όπως είναι η Επιτροπή Καθοδήγησης ΥΠΕΝ – ΥΠΕΣ – ΥΠΑΝΕ – ΕΝΠΕ – ΚΕΔΕ – ΕΔΕΥΑ 
της Προγραμματικής Σύμβασης ολοκλήρωσης των υποδομών λυμάτων;  
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Τι υποκρύπτει αυτή η βεβιασμένη  ενέργεια από την κυβέρνηση;  

Η δικαιολογία για υποχρεωτική εφαρμογή  Ευρωπαϊκών Οδηγιών είναι 
παραπλανητική. Οι υποχρεώσεις αναφέρονται ξεκάθαρα στους παρόχους 
φυσικού  αερίου  και  ηλεκτρικής ενέργειας. Πουθενά δεν υπάρχει  αναφορά  στη ρύθμιση εκ 
βάθρων της διαχείρισης του ύδατος. Είναι σαφές ότι το συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο η 
κυβέρνηση φαίνεται ότι θέλει  να το χρησιμοποιήσει για να ανοίξει διάπλατα τον δρόμο της 
ιδιωτικοποίησης του νερού, αδιαφορώντας προκλητικά για τα συμφέροντα των πολιτών.  

Το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν για να τεθεί υπό τον έλεγχο της ρυθμιστικής αρχής, 
η οποία χρησιμοποιείται καθαρά ως προθάλαμος της ιδιωτικοποίησης του νερού στην χώρα 
μας και μέσω της οποίας επιχειρείται  να ξεπεραστούν οι αποφάσεις του ΣτΕ που τάσσονται 
υπέρ της δημόσιας διαχείρισης του νερού (190/2022,191/2022 της Ολομέλειας και 1886/2022 
του Δ΄ τμήματος) και του συντάγματος που απαγορεύουν την ιδιωτικοποίησή του. 

Δηλώνουμε κάθετα αντίθετοι σε τέτοιες πρακτικές που αποσκοπούν στη διάλυση των 
ΔΕΥΑ και οδηγούν στην  ιδιωτικοποίηση  του νερού που είναι ύψιστο δημόσιο αγαθό και 
απαιτούμε την άμεση απόσυρση του πολυνομοσχεδίου. 
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