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Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 

2016 

 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΣΠΙΔΑ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΕΡΟΥ 

 

(Ομιλία στην 3η Πανελλαδική Συνάντηση της Πανελλαδικής Συμμαχίας για το Νερό, 26-11-2016) 

 
 Είμαι ο Κώστας Λυμπέρης, μέλος του «ΣΕΚΕ-Σ για δημόσια ΕΥΔΑΠ στην υπηρεσία της 

κοινωνίας». 

 

 Το ΣΕΚΕ-Σ είμαστε μια πολιτικό-συνδικαλιστική συλλογικότητα που δημιουργήθηκε, το 2012. Δεν 

είμαστε μια «κλασική-τυπική» συνδικαλιστική παράταξη μιας ΔΕΚΟ. Αυτοχαρακτηριζόμαστε ως 

μια συλλογικότητα που σκέφτεται, αγωνιά και μάχεται: 

 

 Υπέρ του δημόσιου Νερού. 

 

 Κατά της πολιτικής των μνημονίων από την πλευρά των εργατικών συμφερόντων και 

των ευρύτερων λαϊκών και κοινωνικών αναγκών. 

 

 Για τη δημιουργία στο συνδικαλιστικό χώρο της ΕΥΔΑΠ ενός πόλου ανεξάρτητου 

από τη διαπλοκή και τη συνδιαχείριση και από τα κομματικά, κυβερνητικά, 

εργοδοτικά ή και οικονομικά και επιχειρηματικά συμφέροντα.  

 

Αυτά μας ενώνουν, όσους συμμετέχουμε σε αυτήν την προσπάθεια, και ανεξαρτήτως κομματικής ένταξης, 

ιδεολογικών καταβολών ή πολιτικών προτιμήσεων (πλην φασισμού), δεν ταυτιζόμαστε ως συλλογικότητα 

με κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό φορέα ή χώρο. 

 

Η Ελπίδα, η Τίνα και η Ελένη. (TINA:= There Is No Allternative) 

 

Όταν το ΣΕΚΕΣ, και λίγο αργότερα η συγκρότηση της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ, 

ξεκίνησαν αυτή την όμορφη πορεία τους για το δημόσιο Νερό, η Ελπίδα ήταν έφηβη. Μεγάλωσε όμως 

γρήγορα και όμορφη γυναίκα πια διάβαινε αγέρωχη τους δρόμους, γοητεύοντας πολλούς, και εκ των 

παρισταμένων. Τώρα στη σκηνή πρωταγωνιστεί η άγρια, σε σημείο Μαζοχισμού, πλην όμως επιβλητική, 

Τίνα. Φυλάκισε  την Ελπίδα και έχει αποκαλύψει καλά κρυμμένα επί χρόνια, διαστροφικά απωθημένα 

πολλών. Εμείς όμως (όποιοι και όσοι “εμείς”) επιτρέπουμε (και επιβάλλεται να επιτρέπουμε) στους 

εαυτούς μας να ονειρευόμαστε αλλά και να παλεύουμε, όχι για να αυτοϊκανοποιούμαστε σε αποστειρωμένες 

κάμαρες αλλά για να βρεθούμε, στην επόμενη στροφή αγκαλιά με την Ελένη. Την ωραία Ελένη, τη γήινη, 

τη σάρκινη, την Ελένη των ποιητών αλλά και του πραγματικού έρωτα.  Αναζητώντας την εκεί που 

πραγματικά βρίσκεται και όχι εκεί που το ολόγραμμά της μας οδηγεί. Αρκετός ιδρώτας και αίμα χύθηκε για 

αδειανά πουκάμισα. 

Την προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε πανελλαδικά για τα νερά ήταν η εποχή της Ελπίδας. 

Ξαναβρισκόμαστε σήμερα, στην εποχή της Τίνας. Την επόμενη, σύντομη φορά που θα 

ξανασυναντηθούμε, για τα νερά, θα είναι η εποχή της Ελένης. 

Έχουμε όμως πολλή και κατάλληλη δουλειά να κάνουμε για να βρεθούμε στη στροφή που θα μπορέσουμε 

να αντικρύσουμε τα μάτια της Ελένης. 

 

Σλοβενία και συνταγματική κατοχύρωση του Νερού ως ανθρώπινο δικαίωμα. 

 

Δε μπορώ, παρά να αναφερθώ, αρχικά στη σημερινή μας συζήτηση, στην πολύ μεγάλη νίκη των κινημάτων 

νερού. Την απόφαση της Σλοβενίας να κηρύξει το νερό ως αγαθό μη εμπορεύσιμο. 
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Το άρθρο που προστέθηκε στο σύνταγμα της Σλοβενίας λέει: (Άρθρο 70α -Δικαίωμα σε πόσιμο νερό- 

«Όλοι έχουν δικαίωμα σε πόσιμο νερό. Οι υδάτινες πηγές είναι δημόσιο αγαθό που διαχειρίζεται το 

κράτος. Οι υδάτινες πηγές χρησιμοποιούνται κυρίως για την βιώσιμη παροχή πόσιμου νερού οικιακής 

χρήσης και σε σχέση με αυτήν τους τη χρήση δεν θεωρούνται εμπορεύσιμο προϊόν. Το πόσιμο νερό 

παρέχεται προς το δημόσιο και τα νοικοκυριά από το κράτος μέσω των τοπικών κοινοτήτων 

απευθείας και χωρίς κέρδος». 

Με διατύπωση σαφή, καθαρή και απόλυτη συνταγματοποιεί την καθολική προσβασιμότητα στο πόσιμο 

νερό δηλ. ότι το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Συνταγματοποιεί τη δημόσια διαχείριση και την ευθύνη 

του κράτους στην βιώσιμη παροχή πόσιμου νερού, βάζοντας και στοιχεία κοινωνικοποίησης (διαχείριση 

μέσω των τοπικών κοινωνιών, χωρίς κέρδος). Δηλ. το νερό δεν είναι εμπόρευμα. Και συνταγματοποιεί με 

σαφήνεια την προτεραιότητα του πόσιμου νερού έναντι οποιασδήποτε άλλης χρήση. 

  

Έχοντας λοιπόν, πάρει ισχυρή δόση αισιοδοξίας από την εξέλιξη στη Σλοβενία να δούμε που βρισκόμαστε 

σήμερα στην Ελλάδα. 

  

Υπερταμείο και ιδιωτικοποίηση. 

 

Μήπως το θέμα της ιδιωτικοποίησης των εταιριών ύδρευσης τελείωσε, τουλάχιστον της άμεσης και 

πλήρους ιδιωτικοποίησης; Μήπως το υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων ήρθε να μας σώσει; Μήπως τέλος 

πάντων δεν είναι και πώληση, αυτό που συμβαίνει με την προσπάθεια ένταξης των εταιριών ΕΥΔΑΠ-

ΕΥΑΘ στο υπερταμείο. Μήπως πρόκειται για μια απλή μεταβίβαση των μετοχών από ένα κρατικό φορέα 

(Υπουργείο Οικονομικών) σε έναν άλλο (Υπερταμείο);  Έστω και αν αναγκαστούμε να ψηφίζουμε τον 

Τσακαλώτο υπουργό οικονομικών για 99 χρόνια, ώστε να μην πουληθούμε περαιτέρω;  

 

Όχι σύντροφοι, συναγωνιστές και φίλοι. 

Η αλήθεια είναι ότι το υπερταμείο είναι 100% αποκρατικοποίηση. Είναι πλήρης ιδιωτικοποίηση. 

Ιδιωτικοποίηση δεν είναι το μετά το υπερταμείο. Είναι αυτό καθαυτό το υπερταμείο. Φυσικά 

προγραμματίζονται πολλά επιμέρους βήματα (όπως η μεταφορά των μετοχών, η επιστροφή κεφαλαίου 

στους μετόχους την 1η Δεκεμβρίου, η πώληση του 11% των μετοχών στην αγορά, η αλλαγή διοικήσεων, η 

παραχώρηση του managment κλπ). 

Όμως το κομβικό σημείο που αλλάζει ότι ξέραμε έως σήμερα είναι το υπερταμείο, και όχι το μετά από 

αυτό. 

Με σαφήνεια αναφέρεται στον ιδρυτικό νόμο του υπερταμείου, το Ν. 4389/2016  ότι: «Η Εταιρεία (δηλ. 
το υπερταμείο) δεν ανήκει στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε 
ορίζεται.» 

Ενώ το άρθρο 203 του ίδιου νόμου για τα «Θέματα προσωπικού της Εταιρείας και θυγατρικών της» δεν 

αφήνει περιθώρια παρερμηνειών για μόνιμες προσλήψεις και τις εργασιακές σχέσεις που θα εφαρμοστούν. 

Θα μπορούσαμε να κάνουμε ειδική αποκλειστική συζήτηση για την ανάλυση των πάμπολλων άρθρων του 

σχετικού νόμου που αποδεικνύει ότι ενώ η Σλοβενία (χωρίς Αριστερά μεν, αλλά με σεβασμό σε 

δημοψηφίσματα πρωτοβουλία πολιτών) κατοχυρώνει συνταγματικά, με ομοφωνία, το νερό ως κοινωνικό 

αγαθό, στην Ελλάδα η κυβέρνηση και όσοι ψηφίζουν, στηρίζουν ή ανέχονται μνημονιακές πολιτικές 

εγγράφουν ακόμα και το νερό στο Γ. Ε. ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου,  και προσπαθούν να το 

κατοχυρώσουν ως εμπόρευμα. 

 

Η μετοχοποίηση, η εργολαβοποίηση, η προμηθειοποίηση, τα ΣΔΙΤ οι ελαστικές και διαφορετικές 

εργασιακές σχέσεις, οι επί πολλά χρόνια ανυπαρξία μόνιμων προσλήψεων είναι μορφές και τρόποι, αυτού 

που εμείς ονομάσαμε έμμεση ιδιωτικοποίηση, και η οποία γίνεται είτε για να προετοιμάσει την άμεση είτε 

για να την υποκαταστήσει, όπου διάφορα εμπόδια, νομικά, πολιτικά, κινηματικά δεν επιτρέπουν την άμεση 

ιδιωτικοποίηση.  
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Συνέπειες της ιδιωτικοποίησης. 

 

Μήπως όμως οι συνέπειες με την έμμεση ιδιωτικοποίηση ή με το υπερταμείο δεν είναι τόσο τραγικές, όσο 

στις περιπτώσεις άμεσων κατευθείαν ιδιωτικοποιήσεων.  Δυστυχώς η παγκόσμια εμπειρία μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι οι συνέπειες και για τα τιμολόγια, και για την ποιότητα νερού και των λυμάτων, και για το 

περιβάλλον, και για τις υποδομές δικτύων και εγκαταστάσεων (συντήρηση, επέκταση), και ως προς τους 

κατόχους της τεχνογνωσίας και για την οικονομική κατάσταση των εταιριών που ιδιωτικοποιούνται, και για 

τις θέσεις εργασίας (εντός της ιδιωτικοποιούμενης εταιρίας αλλά και στον κύκλο εταιριών που 

συμβάλλονται μαζί της) και για τα εργασιακά, μισθολογικά και άλλα δικαιώματα των εργαζομένων και για 

την επιβάρυνση κρατικού προϋπολογισμού (επιδότηση κοινωνικής πολιτικής, υδροδότηση «δύσκολων» 

περιοχών, πραγματοποίηση επενδύσεων) είναι δραματικές. 

Όλες αυτές οι συνέπειες εκτός αυτής καθαυτής της κάθε επίπτωσης ξεχωριστά μπορούν να συμπυκνωθούν 

σε δύο κρίσιμες λέξεις: ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ.  

 

Ποιος κερδίζει τον έλεγχο; Ποιος χάνει την προσβασιμότητα; 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ: Από αρχαιοτάτων χρόνων γίνονταν μάχες για τον έλεγχο των νερών. Σχεδόν το σύνολο των 

πολιτισμών αναπτύχθηκαν σε περιοχές κοντά στις πηγές καθαρού νερού. Ενώ προϊόντος του χρόνου, έγιναν 

τεράστια έργα για τον έλεγχο και την μεταφορά επαρκών ποσοτήτων πόσιμου νερού ώστε, μεταξύ άλλων, 

να μπορεί να στηριχτεί το αστικό μοντέλο ανάπτυξης που όλοι γνωρίζουμε και στο οποίο ζούμε. Η Αττική 

είναι χαρακτηριστική από αυτή την άποψη. 

Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο επόμενος Παγκόσμιος Πόλεμος θα είναι ο Πόλεμος του Νερού. Ενώ και στους 

πρόσφατους πόλεμους στο Ιράκ, στη Συρία, στις εμφύλιες συρράξεις στην Ινδία, στον πόλεμο των 

Ισραηλινών ενάντια στους Παλαιστινίους είναι όχι σπάνιες πρακτικές και αναφορές για τη χρήση, άμεσα ή 

ως παρεπόμενη συνέπεια, του νερού ως όπλου, με αποτελέσματα επικίνδυνα  και καταστροφικά για τους 

λαούς. 

 

Παράλληλα είναι τεράστιες οι επενδύσεις που γίνονται από ιδιωτικά (κυρίως διατροφικά) κεφάλαια ή και 

κράτη σε αρδεύσιμη γη, κυρίως στην αμερικανική και στην αφρικανική ήπειρο. Υπολογίζεται ότι τα 

τελευταία χρόνια έχουν αγοραστεί τεράστιες τέτοιες εκτάσεις, μεγαλύτερες από την έκταση της Γαλλίας. 

 

Ταυτόχρονα τα διεθνή ιδιωτικά κεφάλαια που προσανατολίζονται στη διαχείριση των υδατικών ή και 

διατροφικών πόρων, με όχημα τις στρατιωτικές αλλά και οικονομικές, εσχάτως, επεμβάσεις των διεθνών 

τοκογλυφικών οργανισμών του ΔΝΤ, της Παγκόσμιας Τράπεζας αλλά και της ΕΕ πλέον, απαιτούν και 

δυστυχώς αποκτούν πολλές φορές, πλήρως ή μερικώς, τη διαχείριση και τον έλεγχο των δικτύων ύδρευσης 

–αποχέτευσης σε πόλεις του πλανήτη. Αυτό θέλουν να γίνει και στην Ελλάδα με το υπερταμείο. Αυτό 

γίνεται όχι μόνο, και ίσως ούτε κυρίως, για λόγους δημοσιονομικούς, οικονομικούς ή διαρθρωτικούς, αλλά 

γιατί: 

 

1. Αποκτάται πλήρης έλεγχος επί των κοινωνιών. Αποκτάται δικαίωμα επί της ζωής. Επί της 

διατροφής, επί της υδροδότησης και γενικά επί της επιβίωσης των λαών. 

2. Είναι τρομακτική η δύναμη επιρροής κι εκβιασμού από αυτόν που ελέγχει νερό και ενέργεια στις 

σύγχρονες πόλεις (φανταστείτε μια μεγαλούπολη όπως η Αθήνα χωρίς νερό, ή με την απειλή να μείνει 

χωρίς νερό, για 3, 5 ή 7 μέρες. Προκαλείται κατάρρευση όλων των δομών οργάνωσης της ζωής, όπως 

είναι έως σήμερα). 

3. Αποκτάται δικαίωμα και δυνατότητα εμπλοκής του νερού σε γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά 

παιχνίδια. Και στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. Αναφέρω, χωρίς να επεκταθώ, ένα από τα μεγαλύτερα 

φράγματα στο κόσμο, το φράγμα Ατατούρκ, στον Ευφράτη ποταμό,  στη ΝΑ Τουρκία και το φράγμα 

της Πανάργας στη Ν. Τουρκία από όπου μέσω υποθαλάσσιου αγωγού, διοχετεύεται, ήδη νερό στην 

κατεχόμενη ΒΑ Κύπρο. 

 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: Πρέπει να καταλάβουμε ότι η διασφάλιση της προσβασιμότητας όλων στο πόσιμο 

νερό είναι η θεμελιώδης προϋπόθεση αναγνώρισης του νερού ως ανθρώπινου δικαιώματος και η πιο βασική 
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ενέργεια έμπρακτης αντιμετώπισης του νερού ως κοινωνικό αγαθό και όχι ως εμπόρευμα. Είναι δε, η 

μέγιστη συμβολή στη διαρκή μάχη ενάντια στην ιδιωτικοποίηση, άμεση και έμμεση, των υπηρεσιών 

ύδρευσης-αποχέτευσης.  
 

Παντού όπου υπήρξε εξέλιξη, με διείσδυση ιδιωτικών κεφαλαίων στη διαχείριση των δικτύων,  αυξήθηκε 

κατακόρυφα το ποσοστό του πληθυσμού που δεν είχε πλέον πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες καθαρού, 

πόσιμου νερού, καθώς και η ανισότητα στην πρόσβαση.  

Είτε γιατί εφαρμόστηκε πολιτική διακοπών των παροχών όπως στη Μ. Βρετανία όπου την εξαετία 1990-

1995 αυξήθηκαν οι διακοπές υδροδότησης κατά 177%, είτε λόγω των απαιτήσεων του ΔΝΤ όπως στη 

Νικαράγουα όπου το 33% του πληθυσμού στερήθηκε της πρόσβασης, είτε λόγω της απαξίωσης υποδομών 

με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Τανζανία όπου το 98% του εναπομείναντος δικτύου μετά την 

ιδιωτικοποίηση του 2003 υδροδοτούσε μόνο πλούσιους, κόβοντας κάθε πρόσβαση στους φτωχούς, είτε 

λόγω τιμολογιακής πολιτικής με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Βολιβία  όπου απαιτείτο ποσό ίσο με ένα 

ελάχιστο μηνιαίο μισθό για τη μηνιαία δαπάνη του λογαριασμού νερού είτε λόγω της επιλογής εκβιασμού 

των υδροδοτούμενων, όπως στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νοτίου Αφρικής όπου εφαρμόστηκε πρωτοποριακά 

τεχνολογία μετρητών προπληρωμένου νερού, είτε λόγω ιδεοληπτικών εφαρμογών της νεοφιλελεύθερης 

λογικής ότι τα πάντα είναι εμπόρευμα όπως στη Χιλή  που έχει οδηγήσει στο χρηματιστήριο δικαιωμάτων 

νερού απαγορεύοντας ακόμα και το μάζεμα του νερού της βροχής ή θεωρώντας ιδιοκτησία και τις δυνητικές 

τροφοδοσίες των πηγών ή απαγορεύοντας ακόμα και τη φυσική προσέγγιση ανθρώπων σε λίμνες  και 

ποτάμια.   

 

Είναι χαρακτηριστική από αυτήν την άποψη η δολοφονία, πριν μερικούς μήνες, της βραβευμένης 

οικολόγου ακτιβίστριας για το νερό Berta Cáceres (Μπέρτα Κάαθερες) από την Ονδούρα η οποία 
υπερασπίστηκε τον ποταμό Γκουαλκάρκε, στη βορειοδυτική Ονδούρα, αρνούμενη να απομακρυνθεί από 
αυτόν. 

 

Θα ήθελα να ολοκληρώσω τις αναφορές μου στις συνέπειες των ιδιωτικοποιήσεων του Νερού με τρία πολύ 

πρόσφατα σημαντικά παραδείγματα από την καρδιά του ανεπτυγμένου καπιταλισμού. Καθώς όσα λέμε δεν 

αφορούν, όπως ίσως κάποιοι ελπίζουν ή ενδόμυχα πιστεύουν, το λεγόμενο μη ανεπτυγμένο κόσμο. Αλλά 

και την καρδιά του λεγόμενου ανεπτυγμένου κόσμου. 

 

Το Νερό κινδυνεύει και στις ΗΠΑ. 

 

1. Ινδιάνοι Sioux στην Ντακότα των ΗΠΑ: Τοπικές φυλές ινδιάνων ξέθαψαν, το 2016, το τσεκούρι 

του πολέμου για να υπερασπίσουν, μαζί με ακτιβιστές, τη γη και το νερό από τους κινδύνους που 

προκύπτουν από τη διέλευση ενός τεράστιου αγωγού μεταφοράς πετρελαίου, μήκους περίπου 2000 

χιλιομέτρων και διαμέτρου 30 ιντσών, μέσα από ιερούς τόπους και πηγές νερού. 

 

2. Φλίντ του Μίσιγκαν των ΗΠΑ: Τον Απρίλιο του 2014 οι αρχές της πόλης αποφάσισαν να 

αλλάξουν το σύστημα υδροδότησης της περιοχής «για λόγους περικοπής δημοσίων δαπανών».  

Αποφασίζουν να πάρουν νερό από τον κοντινό ποταμό ο οποίος όμως αποδεικνύεται τοξικός. Έτσι 

πολύ σύντομα αρχίζουν τα παράπονα, κάποια οδοντίατρος υποπτεύεται ότι κάτι τρέχει με το νερό, 

γίνονται έρευνες από μια παιδίατρο που καταδεικνύουν ότι το νερό έχει υψηλότατες συγκεντρώσεις 

μόλυβδου που προκαλούν μη αναστρέψιμες αυτιστικές βλάβες στα μικρά παιδιά. Η περιοχή 

κηρύσσεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ξαναλλάζει η υδροδότηση, κάτω από την πίεση των 

γεγονότων και αντικαθίσταται όλο το δίκτυο ύδρευσης της πόλης. 

 

3. Πίτσμπουργκ στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ: Το 2012 υπογράφτηκε σύμβαση με τη γαλλική Veolia 

με τίμημα το 50% επί των ποσών που θα εξοικονομούνταν. Τέσσερα χρόνια μετά, εκτός άλλων 

προβλημάτων με τα τιμολόγια, τους λογαριασμούς, τις απολύσεις κ.α. διαπιστώνεται μόλυνση του 

νερού με μόλυβδο. Εικάζεται ισχυρά ότι προκλήθηκε από την αλλαγή και την περικοπή των χημικών 

που χρησιμοποιούνται στον καθαρισμό του νερού, για λόγους οικονομίας. Καταγγέλλεται η 

σύμβαση και όπως λένε οι αρμόδιοι της τοπικής εταιρίας νερού  η επιχείρηση ύδρευσης της πόλης 
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βρίσκεται σε χειρότερη θέση από αυτήν πριν την, προ τετραετίας, πρόσληψη της Veolia: τα 

τραπεζικά της αποθέματα έχουν μειωθεί, τα μισά της έσοδα χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή 

χρεών και το δίκτυό της εξακολουθεί να παραμένει το ίδιο. «Η επιχείρηση βρίσκεται σε πολύ 

επικίνδυνη οικονομική κατάσταση κι εγώ, όσο κι αν ψάξω, δεν βρίσκω κανένα θετικό αποτέλεσμα 

από την συνεργασία μας με την Veolia,» δηλώνει ένας από τους αρμόδιους. Ενώ ένας πρώην 

εργαζόμενος της εταιρίας το θέτει πιο ωμά: όταν ρωτήθηκε τι πρέπει να προσέχουν οι επιχειρήσεις 

που θέλουν να συνεργασθούν με την Veolia, είπε: «Θα έλθουν, θα διαλύσουν την επιχείρηση και θα 

φύγουν με τις τσέπες γεμάτες.»  

 

Υπάρχει άρα κάποιο όφελος από μια μερική ή πλήρη ιδιωτικοποίηση του Νερού; 

 

Η παγκόσμια εμπειρία ιδιωτικοποιήσεων πηγών και δικτύων διαχείρισης του κύκλου νερού δείχνει μόνο 

ΖΗΜΙΑ για τις κοινωνίες:  

 Χειροτέρευση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών. 

 Αύξηση της τιμής. 

 Επιδείνωση των περιβαλλοντικών όρων.  

 Ανορθολογική διαχείριση του κύκλου του νερού υποταγμένη στη λογική ελάχιστου κόστους-μέγιστου 

κέρδους. 

 Απαξίωση των υποδομών. 

 Επιβάρυνση των κρατικών προϋπολογισμών με κόστη συντήρησης- επενδύσεων και κοινωνικής 

πολιτικής. 

 Αύξηση ανεργίας (καμία ιδιωτικοποίηση, ούτε παγκοσμίως, ούτε στην Ελλάδα, δεν μείωσε, αντιθέτως 

αύξησε την ανεργία). 

 Χειροτέρευση των εργασιακών όρων για τους εργαζόμενους. 

 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΤΕΛΙΚΑ, ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ εκτός 

ίσως, λόγων ιδεοληπτικής προσέγγισης ή πολιτικού ελέγχου επί των κοινωνιών και φυσικά, σίγουρης και 

μεγάλης κερδοφορίας για τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. 
 

Τι να κάνουμε; 

 

Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση. Τα ιδιωτικά κεφάλαια προελαύνουν, οι  υπερεθνικοί θεσμοί επιτίθενται, οι 

κυβερνήσεις υποτάσσονται και εμείς τι κάνουμε; Τι μπορούμε να κάνουμε; Σχεδόν τίποτα. Στέκουμε 

αδύναμοι απέναντι σε τέτοια δύναμη ισχύος που παραθέτει το σύστημα και τα συμφέροντα. Αναλύουμε την 

κατάσταση, είμαστε γενικά πολύ καλοί σε αυτό. Αλλά στο παρακάτω; Στο δια ταύτα;  

 

Η παγκόσμια εμπειρία εκτός από τις συνέπειες της ιδιωτικοποίησης αποδεικνύει ότι όπου δόθηκε η μάχη 

του Νερού κερδήθηκε τελικά από τις κοινωνίες και τους λαούς. Είναι βεβαίως μια σκληρότατη μάχη 
επειδή υπάρχει και κοινωνική ευαισθησία και κινηματική εμπειρία από τη μεριά των πολιτών και των 

κοινωνιών αλλά και προετοιμασία, συμμαχίες και αδιαλλαξία από την πλευρά των ιδιωτικών συμφερόντων, 

όμως τελικά νικηφόρα. 

 

 Στη Βολιβία η μάχη του Νερού που ξεκίνησε στη Κοτσαμπάμπα, έφτασε στην ένοπλη εξέγερση και 

οδήγησε όχι μόνο στην εκδίωξη της ιδιωτικής εταιρίας αλλά και στην αλλαγή του πολιτικού 

σκηνικού και συσχετισμού. 

 Στην Ιρλανδία των μνημονίων όπου δεν υπήρχαν μετρητές και αντίτιμο για το νερό μια από τις 

βασικές απαιτήσεις της Τρόικα ήταν η τοποθέτηση μετρητών και η έναρξη πληρωμής αντιτίμου για 

το νερό. Στην Ιρλανδία, εν πολλοίς το αντιμνημονιακό κίνημα ήταν κίνημα ενάντια στη φορολόγηση 

του Νερού και στην άρνηση τοποθέτησης μετρητών. 

Τελικά μετά από πέντε χρόνια, «πάγωσε» η τοποθέτηση μετρητών και η τιμολόγηση του νερού. Ενώ 

και εδώ εν πολλοίς η αύξηση της  επιρροής του Σιν Φέι στα μνημονιακά χρόνια στηρίχθηκε στο 

κίνημα του Νερού.  
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 Στην Ιταλία πραγματοποιήθηκε δημοψήφισμα το 2011 κατακτώντας ένα 95% ΟΧΙ στην 

ιδιωτικοποίηση του Νερού, το οποίο ο δεξιός Μπερλουσκόνι σεβάστηκε φρενάροντας τα σχέδια 

ιδιωτικοποίησης. 

 Έχουμε δύο συμβολικές επαναδημοτικοποιήσεις. Αυτές του Παρισιού το 2010 και του Βερολίνου 

το 2014, στις οποίες το τοπικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο κίνημα δημόσιου Νερού έπαιξαν 

σημαντικό ρόλο. Να σημειώσουμε ότι η ιδιωτικοποίηση του Βερολίνου είχε γίνει με 49,9%, δηλ 

με μειοψηφικό πακέτο (για όσους πιστεύουν ότι οι ιδιωτικοποιήσεις απαιτούν 50% +1 μετοχή). 

 Έχουμε το δημοψήφισμα της Θεσσαλονίκης το 2014 με το 98% ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση του 

νερού. 

 Ενώ και στην ΕΥΔΑΠ είχαμε, κάτω από την πίεση ενάντια στην άμεση και έμμεση ιδιωτικοποίηση, 

ανάκτηση, τα τελευταία τρία χρόνια, από το μόνιμο προσωπικό, σημαντικών δραστηριοτήτων που 

εκτελούσαν εργολάβοι, όπως το (ΚΕΛ) Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων του Θριασίου πεδίου και 

των δικτύων ύδρευσης της Δυτικής Αττικής. Καταδεικνύοντας ότι η πίεση φέρνει και άμεσα 

σημαντικά αποτελέσματα και ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να ανταποκριθούν σε ρόλους και 

καθήκοντα λειτουργίας των μονάδων και των δικτύων χωρίς «αφεντικά». 

 Τέλος έχουμε σημαντικές αποφάσεις και ψηφίσματα οργανισμών υπέρ του Νερού και των 

υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης ως ανθρώπινο δικαίωμα και ως κοινωνικό αγαθό. Αποφάσεις και 

ψηφίσματα του ΟΗΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΣτΕ, κλπ. Από μόνες τους αυτές οι 

αποφάσεις δε διασφαλίζουν τίποτα. Είναι ενδεικτικές όμως της παγκόσμιας πίεσης που ασκείται από 

τα κινήματα για το Νερό. 

 

Πώς δραστηριοποιηθήκαμε σαν ΣΕΚΕΣ το προηγούμενο διάστημα; 

 

 Απευθυνόμαστε πλατιά σε όλους τους συναδέλφους. Δε διαχωρίζουμε τους συναδέλφους σε «δικούς 

μας» και άλλους βάση κομματικών προτιμήσεων παρά μόνο στη βάση της υπεράσπισης του 

δημόσιου νερού και των εργατικών συμφερόντων. 

 Δίνουμε αδίστακτα και θαρρετά την πολιτική μάχη των απόψεων μας και των συμφερόντων με 

τα οποία συμμαχούμε. Όταν για παράδειγμα πρωτοαναφέραμε σε Γενική Συνέλευση, το 2012, το 

αίτημα να σταματήσουν οι διακοπές υδροδότησης σε οικονομικά, κοινωνικά και υγειονομικά 

αδύναμους συμπολίτες μας φαντάζαμε γραφικοί και δεχτήκαμε σφοδρή επίθεση. Φτάσαμε όμως στο 

σημείο, προς τιμή όλων των συνέδρων, στο τελευταίο συνέδριο της Ομοσπονδίας (ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ) 

να παρθεί ομόφωνη απόφαση για την κατοχύρωση της καθολικής προσβασιμότητας όλων στο 

πόσιμο νερό. 

 Κοινωνικοποιήσαμε σαν ΣΕΚΕΣ, αλλά και σαν συνδικαλιστικό κίνημα γενικότερα και σαν 

εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ τον αγώνα μας. Παλεύουμε με την κοινωνία για την κοινωνία. 
Παλεύουμε για το δημόσιο Νερό και το δικαίωμα και τη δυνατότητα της κοινωνίας στον έλεγχο του 

κύκλου του νερού, στην πρόσβαση στο πόσιμο νερό και σε συνθήκες υγιεινής. Δεν υποτιμούμε, ούτε 

υποβαθμίζουμε τα εργασιακά, μισθολογικά, ασφαλιστικά μας δικαιώματα. Όμως μαθαίνουμε να τα 

εντάσσουμε στο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνικής και λαϊκής πάλης για το δημόσιο Νερό. Δεν 

είμαστε απέναντι στην κοινωνία, για να εξαγοραστούμε και να περάσει η ιδιωτικοποίηση. Είμαστε 

μαζί με την κοινωνία και θέλουμε την κοινωνία μαζί μας να χτίσουμε μια πανίσχυρη συμμαχία 

που θα δημιουργεί ανθρώπινη ασπίδα και για το δημόσιο Νερό και για τα εργατικά 

συμφέροντα. Άλλωστε η εμπειρία των ιδιωτικοποιήσεων παγκοσμίως δείχνει ότι αυτά πάνε μαζί. 

 Δε δίνουμε τη μάχη ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ για την τιμή των όπλων, θεωρώντας 

ότι όλα έχουν τελειώσει. Δίνουμε τη μάχη για να την κερδίσουμε. Για να μην περάσει η ΕΥΔΑΠ 

στο υπερταμείο. Έχουμε κηρύξει ανένδοτο μέχρι τελικής δικαίωσης.  

 Υπερασπιζόμαστε αδιαπραγμάτευτα την πρόσβασης όλων στο νερό, απαιτώντας να σταματήσουν 

ΤΩΡΑ οι διακοπές υδροδότησης χωρίς οικονομικά, κοινωνικά και υγειονομικά κριτήρια . 

 

Μπροστά μας έχουμε  σημαντικές και κρίσιμες στιγμές: 

 

1. 1η Δεκεμβρίου: Υπάρχει Γενική συνέλευση μετόχων για επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους. Η 

ΕΥΔΑΠ έχει μεγάλη ταμειακή ρευστότητα. Αντί να γίνουν επενδύσεις σε δίκτυα και υποδομές, αντί 
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να εξασφαλιστεί η πρόσβαση όλων στο πόσιμο νερό, αντί να γίνουν προσλήψεις και αντί να 

αυξηθούν οι παροχές στου εργαζόμενους παίρνουν τη ρευστότητα και τη χαρίζουν στους μετόχους. 

2. Ιανουάριος 2017: Θα επιχειρηθεί η μεταβίβαση των μετοχών στο υπερταμείο, με την κατάθεση του 

καταστατικού της Ε.ΔΗ.Σ. (Εταιρία Δημόσιων Συμμετοχών, μία από τις 4 θυγατρικές του 

υπερταμείου στην οποία θέλουν να μεταβιβάσουν τις μετοχές της ΕΥΔΑΠ) στο Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό 

Εμπορικό ΜΗτρωο).  

3. Εντός του επόμενου διμήνου: Προετοιμάζεται από την Ομοσπονδία Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ, το 

Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας και τη ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ εκδήλωση στο Κερατσίνι, όπου βρίσκεται ο 

μεγαλύτερος βιολογικός της Ευρώπης και εργοστάσιο της ΔΕΗ εντός αστικού ιστού για τις 

«κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την ιδιωτικοποίηση του ρεύματος και του Νερού». 

 

 

Σας καλούμε όλους  να είστε σε ετοιμότητα για να προβούμε στις απαραίτητες δράσεις, ώστε να 

χτίσουμε την ανθρώπινη ασπίδα προστασίας του δημόσιου Νερού και νίκης της κοινωνίας. 

 

Κηρύττουμε Ανένδοτο για το Νερό. 

 

Ξέρω πως η εισήγησή μου έχει αφήσει εκτός σημαντικότατα θέματα που απασχολούν τα κινήματα νερού 

και την κοινωνία, όπως την ΚΥΑ για την τιμολόγηση του νερού και την ανάκτηση κόστους, το αγροτικό 

νερό, θέματα νερού στην ελληνική ύπαιθρο κ.α. Ένοιωθα όμως υποχρεωμένος να σταθώ κυρίως στα 

ζητήματα της ιδιωτικοποίησης των αστικών δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης και λόγω των εξελίξεων με το 

υπερταμείο και γνωρίζοντας ότι οι επόμενοι ομιλητές θα καλύψουν πλήθος ζητημάτων. 

 

Αφού σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας να με ακούσετε, ελπίζοντας να μη σας κούρασα πολύ, θα 

ήθελα να κλείσω αυτή μου την εισήγηση με δύο δηλώσεις που έγιναν σε διαφορετικές γωνιές του πλανήτη: 

 

Ο Σλοβένος πρωθυπουργός Τσεράρ δήλωσε, τη μέρα που ψήφισαν τη συνταγματική κατοχύρωση του 

Νερού, ότι «Καθώς το νερό θα γίνει σταδιακά το πιο πολύτιμο αγαθό στο μέλλον, η πίεση θα αυξηθεί 

και εμείς δεν πρέπει να κάνουμε πίσω». Και συμπληρώνω, ώστε να μη φτάσουμε στο σημείο, να 

επαληθεύσουμε με την εμπειρία μας αυτό που δήλωσε ινδιάνος αγωνιστής Σιου ότι: «Μόνο όταν το 

τελευταίο δέντρο πεθάνει και το τελευταίο ποτάμι δηλητηριαστεί και το τελευταίο ψάρι πιαστεί, θα 

καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να φάμε χρήματα». 

 

Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στις εργασίες της συνάντησής μας. 

Καλή δύναμη σε όλους μας και ενωμένοι να κατακτήσουμε νίκες για το δημόσιο Νερό.  

 

Κώστας Λυμπέρης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄:  

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 

 (1): Η Συνθήκη «Ευρωπαϊκή Χάρτα για τις Υδάτινες Πηγές» του 2001, του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

που σύμφωνα με το άρθρο 5 δεσμεύει τα ευρωπαϊκά κράτη, ότι «όλοι έχουν το δικαίωμα [πρόσβασης] σε μία επαρκή 

ποσότητα νερού για την εξυπηρέτηση των βασικών τους αναγκών  

 

 (2): Το Ψήφισμα 64/292 του 2010, της ΓΣ του ΟΗΕ, που αναγνώρισε «το δικαίωμα στο ασφαλές και 

καθαρό πόσιμο νερό και στην υγιεινή ως ανθρώπινο δικαίωμα ουσιώδες για την πλήρη απόλαυση της ζωής και όλων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων».  

 

 (3): Η ομόφωνη απόφαση A/HRC/15/L.14 του 2010, του Συμβούλιου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που 

επιβεβαίωσε ότι «το ανθρώπινο δικαίωμα στο ασφαλές πόσιμο νερό και στην υγιεινή πηγάζει από το δικαίωμα σε ένα 

επαρκές βιωτικό επίπεδο και σχετίζεται άρρηκτα […] με το δικαίωμα στη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια«). 

 

 (4): Η Απόφαση 1906/2014 του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφέρει ότι: «Συνίστανται δε οι 

υπηρεσίες αυτές στην ύδρευση και στην αποχέτευση που είναι αναγκαίες για την υγιεινή διαβίωση και, ιδίως, στην παροχή 

του πόσιμου ύδατος, φυσικού αγαθού απαραίτητου για την επιβίωση που καθίσταται σπανιότερο συν τω χρόνω. 

 Αβεβαιότητα ως προς τη συνέχεια της παροχής προσιτών υπηρεσιών κοινής ωφελείας με αυτόν τον βαθμό 

αναγκαιότητας δεν συγχωρείται από το άρθρο 5 του Συντάγματος, ειδικότερα δε από τη διάταξη της παραγράφου 5 που 

προσετέθη με το από 6.4.2001 Ψήφισμα της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής και κατοχυρώνει το δικαίωμα στην προστασία της 

υγείας, καθώς και από το άρθρο 21 παρ. 3 που ορίζει ότι το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών.”» 
 

 (5): Η Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003), του  Σεπτεμβρίου του 2011, του Συνηγόρου του 

Πολίτη για την ΕΥΔΑΠ, με τίτλο, «Σχέσεις ΕΥΔΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών. Η Εμπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη», 

στο κεφάλαιο 3. (Ανεξόφλητοι λογαριασμοί) αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η Αρχή τόνισε τη θέση της να μη διακόπτεται η 

υδροδότηση χωρίς προηγούμενη σαφή και ορισμένη ενημέρωση». 

 

 (6): Το Δελτίο Τύπου με τίτλο «ΑΠΛΑ ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ», του Συνηγόρου του 

Καταναλωτή, της 22-03-2016,αναφέρει: «Οι προμηθευτές νερού πρέπει ιδίως:  Να προβαίνουν σε πλήρη και 

έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών, με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως μέσω ευδιάκριτης, έγγραφης ειδοποίησης στην οικία 

τους, αλλά και τηλεφωνικά και με αποστολή σχετικού γραπτού τηλεφωνικού μηνύματος ή/και αποστολή ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται ιδιαίτερα αυξημένη κατανάλωση νερού κατά την καταμέτρηση της 

παροχής». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: 

 

Η απόφαση 1906/2014 του ΣτΕ (για τη μη ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ) και 

ο νόμος 4389/2016 (για το νέο ΥπερΤαμείο). 
 

Με την απόφαση του ΣτΕ 1906/2014 για την ΕΥΔΑΠ κρίθηκε ως αντισυνταγματική η απόφαση της  

Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) με αριθμό 206/25.4.2012 (Β΄ 

1363/26.4.2012) κατά το μέρος της, με το οποίο μεταβιβάζονται χωρίς αντάλλαγμα από το Ελληνικό 

Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., χωρίς μάλιστα τη δυνατότητα να αναμεταβιβαστούν στον προηγούμενο κύριο 

ή δικαιούχο, δηλαδή στο Ελληνικό Δημόσιο (σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του ν. 3986/2011): 36.245.240 

μετοχές της «Εταιρίας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ) Α.Ε.» που αντιστοιχούν σε 

ποσοστό 34,033% του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση1906/2014 του ΣτΕ αναφέρει: 

 

«Ο χαρακτήρας, όμως, της δημοσίας επιχειρήσεως αναιρείται  την περίπτωση της αποξενώσεως του 

Ελληνικού Δημοσίου από τον έλεγχο της ανωνύμου εταιρείας δια του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι της 

αποξενώσεώς του από εκείνο το ποσοστό των μετοχών (μεγαλύτερο του 50% σύμφωνα με τις διατάξεις της 

νομοθεσίας και το καταστατικό) που εξασφαλίζει τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και τη δυνατότητα εκλογής, από 

τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο είναι 

το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας που διαμορφώνει τη στρατηγική και πολιτική της ανάπτυξής της 

και διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία της. Στην περίπτωση αυτή η δημόσια επιχείρηση ιδιωτικοποιείται 

όχι μόνον τύποις, δια της υπαγωγής της στις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου που διέπουν τις ανώνυμες 

εταιρείες, αλλά και κατ’ ουσίαν, μετατρεπόμενη σε ιδιωτική επιχείρηση, διότι παρέχεται σε ιδιώτες επενδυτές η 

νομική δυνατότητα συγκεντρώσεως του ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου που εξασφαλίζει τον ιδιοκτησιακό 

έλεγχο και την εκλογή της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Η δε κατ’ 

ουσίαν μετατροπή της δημοσίας επιχειρήσεως σε ιδιωτική, που λειτουργεί με γνώμονα το κέρδος, 

καθιστά αβέβαιη τη συνέχεια της εκ μέρους της παροχής προσιτών υπηρεσιών κοινής ωφελείας, και δη 

υψηλής ποιότητας, η οποία δεν εξασφαλίζεται πλήρως με την κρατική εποπτεία.» 

 

Κατά παράβαση του Συντάγματος, όπως φαίνεται και δια της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, οι 

θυγατρικές που μεταβιβάζονται στο νέο Υπερ-ταμείο, δεν ανήκουν πλέον στο δημόσιο. Αναφέρεται στο 

Νόμο 4389 (ΦΕΚ. 94 A'/27.05.2016), στο άρθρο 184 παρ.4:  

«Η Εταιρεία δεν ανήκει στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε 
ορίζεται. Οι διατάξεις που αναφέρονται σε δημόσιες επιχειρήσεις, υπό την έννοια του 
ν. 3429/2005 (Α'314), δεν εφαρμόζονται ως προς την Εταιρεία, εκτός αν αυτό ρητά προβλέπεται 
στον παρόντα νόμο.» 

Ενώ το άρθρο 203 του ίδιου νόμου για τα «Θέματα προσωπικού της Εταιρείας και θυγατρικών της» δεν 

αφήνει περιθώρια παρερμηνειών για μόνιμες προσλήψεις και τις εργασιακές σχέσεις που θα εφαρμοστούν 

και αναφέρει: 
«1. Η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της μπορούν να προσλαμβάνουν προσωπικό με 
συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου για απασχόληση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με σχέση 
εντολής ή με σύμβαση έργου. 

2. Η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της μπορούν επίσης να καλύπτουν τις ανάγκες τους σε 
προσωπικό συνάπτοντας συμβάσεις δανεισμού εργαζομένων με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα ή 
εταιρίες των οποίων οι μετοχές έχουν μεταφερθεί στην Εταιρεία ή σε κάποια από τις θυγατρικές 
της. 

3. Η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της μπορούν να αποφασίσουν τη μεταφορά 

εργαζομένων από την Εταιρεία στις θυγατρικές ή από μία θυγατρική σε άλλη ή στην 

Εταιρεία.» 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/241

