
 
Ανακοίνωση Νο 10 • Τρίτη 13 Απριλίου 2021 

Νόμιμο και ηθικό μετά την αύξηση 24% στα μερίσματα των μετόχων,  

να δοθεί ανάλογη αύξηση και στις αποδοχές των εργαζομένων 

Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις η Διοίκηση ανακοίνωσε ότι: «μετά από προχωρημένες συ-

ζητήσεις με το Ελληνικό Δημόσιο για την επέκταση του δικαιώματος αποκλειστικής διάθεσης ύδατος στην 

περιοχή αρμοδιότητας της Εταιρείας και στο πλαίσιο της τακτοποίησης του επιπλέον τιμήματος αδιύλιστου 

νερού για την περίοδο 2013 έως 2020 προχώρησε στον σχηματισμό πρόβλεψης για το επιπλέον κόστος του 

αδιύλιστου νερού για την περίοδο 2013-2020, ύψους € 157,5 εκατ., η οποία επιβαρύνει εφάπαξ τα αποτελέ-

σματα της τρέχουσας χρήσης. Σημειώνεται ότι, ισχυρή παραμένει η ταμειακή θέση της Εταιρείας, με 462 εκ. 

ευρώ ταμειακά και ταμειακά ισοδύναμα» 

Για να κρίνουμε το αποτέλεσμα της «διαπραγμάτευσης» πρέπει να περιμένουμε να δοθεί στην δη-

μοσιότητα το τελικό σχέδιο της Σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο καθώς και οι παράμετροι που ελήφθησαν 

υπόψη για τον προσδιορισμό του τελικώς καταβληθέντος τιμήματος.  

Πέρα όμως από τη συμφωνία για το αδιύλιστο αυτό που επιβεβαιώνεται για άλλη μία φορά είναι ότι 

η ΕΥΔΑΠ ΑΕ παραμένει μία αποτελεσματική μηχανή παραγωγής και αναδιανομής πλούτου από τους εργαζό-

μενους (παραγωγούς) και την κοινωνία (καταναλωτές) στους δανειστές (μέσω ΕΕΣΥΠ) και τους μετόχους 

(μέσω χρηματιστηρίου). 

H «μηχανή» αυτή στήθηκε με την ιδιωτικοποίηση του κύκλου του νερού. Ξεκίνησε με το νόμο 

2744/1999 (είσοδος της ΕΥΔΑΠ στο χρηματιστήριο - διαχωρισμός των πηγών (Ε.Υ.Σ.) του νερού (δημιουργία 

ΕΥΔΑΠ Παγίων) - ανάθεση του δικαιώματος διάθεσης και εμπορίας στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ, αλλά μόνο μετά από 

σύμβαση ορισμένου χρόνου - παραχώρηση του 33% των μετοχών σε ιδιώτες. Συνεχίστηκε με το νόμο 

3429/2005 με τον οποίο η ΕΥΔΑΠ εξήλθε από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα). Βάθυνε με την ένταξη της ΕΥΔΑΠ 

στο ΤΑΙΠΕΔ το 2012-2013 και ολοκληρώθηκε με το νόμο 4389/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

4512/2018) που μεταβίβασε το σύνολο των μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στο Υπερταμείο 

(ΕΕΣΥΠ). Θα ολοκληρωθεί αν υλοποιηθεί η απόφαση της σημερινής κυβέρνησης να παραχωρήσει τη λειτουρ-

γεία του ΕΥΣ με ΣΔΙΤ σε ιδιώτες. 

Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ και μέτοχοι θριαμβολογούν γιατί παρά την εμφάνιση ζημιών στη χρήση 2020 

ύψους 66,1 εκατ. €, θα πάρουν μέρισμα 50 εκατ. Ευρώ (!!!), αυξημένο μάλιστα κατά 24% (!!!) σε σχέση με το 

2019.  

Αναλυτικά θα εισπράξουν καθαρά για το 2020:  

▪ ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο): 25 εκατ. Ευρώ 

▪ ΤΑΙΠΕΔ: 5,7 εκατ. ευρώ 

▪ Paulson: 5 εκατ. ευρώ 

▪ Λοιποί μέτοχοι (ιδιώτες και ΝΠΙΔ): 14,3 εκατ. Ευρώ 

Η «μηχανή» που φτιάχτηκε με την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ, αντί να αποδίδει τα αποτελέσματα της 

διαχείρισης του κύκλου του νερού στην κοινωνία και το Δημόσιο, πλουτίζει Έλληνες και ξένους «επενδυτές». 

(Π.χ. ο «επενδυτής» κ. Paulson την περίοδο 2012-2020 έλαβε για τον «κόπο» του να κατέχει μετοχές της 

ΕΥΔΑΠ 74.189.232€, όσο περίπου οι μισθοί και τα μεροκάματα των 2.342 εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ το 2015. 

Αν πουλήσει σήμερα τις μετοχές του θα εισπράξει το ποσόν των 85.190.400€.  



Την περίοδο 2010-2020 δόθηκαν στους μετόχους 325.877.210 ευρώ, ενώ παραμένουν στα ταμεία 

της ΕΥΔΑΠ άλλα 358 εκατ. ευρώ συσσωρευμένα κέρδη, τα οποία εποφθαλμιούν οι μέτοχοι αφού ο κ. Σαχίνης 

δεν διαψεύδει τα δημοσιεύματα ότι προτίθεται να τους δώσει μέρος από αυτά. 

Από που προέκυψαν αυτά τα τεράστια ποσά; Από την καταλήστευση των εισοδημάτων των εργαζο-

μένων της ΕΥΔΑΠ (μονίμων, συμβασιούχων, εργολαβικών) και την αύξηση της εκμετάλλευσής τους (2009: 

Κύκλος εργασιών: 386,17 εκατ., Εργαζόμενοι: 3.320 | 2019: Κύκλος εργασιών: 323,7 εκατ. €, Εργαζόμενοι: 

2.500).  

Καταλήστευση και υπερεκμετάλλευση αυτών που παράγουν τον πλούτο, διανομή του απλόχερα σε 

αυτούς που απλά τον κατέχουν. 

Οικονομικό, πολιτικό αλλά και ηθικό το ερώτημα που τίθεται μετά από τα παραπάνω. 

Αλήθεια κύριε Σαχίνη, κυρίες και κύριοι του ΔΣ της ΕΥΔΑΠ. Θα πάρουν οι εργαζόμενοι με την υπο-

γραφή της νέας ΣΣΕ αυξημένο… μέρισμα κατά 24%, όπως τόσο εύκολα και απλόχερα δίνεται στους μετόχους; 

Τελούμε εν αναμονή της επόμενης διαδικτυακής «ενημέρωσής» σας ευελπιστώντας αυτή τη φορά 

να απαντήσετε στα ερωτήματα των εργαζομένων και όχι μόνο στις προσδοκίες των μετόχων. 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ 

 


