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Ανακοίνωση Νο 18   •  Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 

 
Όχι στην μετατροπή της ΕΥΔΑΠ σε φορομπηχτικό  

και εισπρακτικό μηχανισμό για τους δανειστές και τους μετόχους  

Να μην υπογραφεί η απαράδεκτη σύμβαση Δημοσίου - ΕΥΔΑΠ 

 
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες 

Περισσότερα από ποτέ «μαύρα σύννεφα» μαζεύονται πάνω από την ΕΥΔΑΠ. Η πολιτική της, 

πιο αποτελεσματικής μνημονιακής, κυβέρνησης να «αξιοποιήσει» δημόσια περιουσία και επιχειρή-

σεις για να μεταφερθούν πόροι από την κοινωνία προς τους δανειστές, τις αγορές και τους «επεν-

δυτές», ολοκληρώνεται με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου για τα προαπαιτούμενα που ήρθε 

στη Βουλή για την οριστική θεσμοθέτηση του μνημονιακού καθεστώτος. Συγκεκριμένα: 

1. Με το πολυνομοσχέδιο τροποποιείται η δανειακή σύμβαση του 2015 και η περιουσία 

του Υπεραταμείου (ΕΕΣΥΠ ΑΕ) και της ΕΥΔΑΠ, μπαίνει ενέχυρο (εγγύηση το λέει η κυ-

βέρνηση) «απαρέγγλιτα και άνευ όρων» για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους προς 

τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Αν αδυνατεί να πληρώσει το κράτος θα πλη-

ρώνει η ΕΣΣΥΠ και κατ΄ επέκταση η ΕΥΔΑΠ. Με σειρά άρθρων στο πολυνομοσχέδιο γίνε-

ται ξεκάθαρος ο ρόλος του Υπερταμείου για τις επόμενες δεκαετίες, όπως επίσης και ο 

ασφυκτικός έλεγχος των δανειστών σε κάθε του δραστηριότητα.  

2. Στα προαπαιτούμενα βρίσκεται και η εφαρμογή της ΚΥΑ 135275/19.5.2017 της Εθνικής 

Επιτροπής Υδάτων για την κοστολόγηση του νερού για την επιβολή του Περιβαλλοντικού 

φόρου μέσω των τιμολογίων των Εταιρειών Ύδρευσης που πρέπει να επιβληθεί μέχρι τον 

Οκτώβριο ( βλέπε εγκύκλιο του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας) 

3. Προαπαιτούμενο είναι και η ανανέωση (για 20 χρόνια) της σύμβασης Ελληνικού Δημο-

σίου (ΕΥΔΑΠ Παγίων) με την ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Η προτεινόμενη από το υπουργείο Υποδομών 

σύμβαση πρέπει μέχρι αύριο 15/6 να εγκριθεί βιαστικά και με το «μαχαίρι στο λαιμό» 

από το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ. Η προτεινόμενη Σύμβαση περιέχει απαράδεκτους όρους, με κύριο 

στόχο η ΕΥΔΑΠ ΑΕ να υποχρεωθεί για να διατηρήσει την κερδοφορία της (που είναι πλέον 

ο βασικός της σκοπός λόγω Υπερταμείου) να μετατραπεί σε άγριο φορομπηχτικό μηχα-

νισμό.  

4. Η Σύμβαση καθορίζει (αυθαίρετα και χωρίς την εφαρμογή της ΚΥΑ για την τιμολόγηση) 

την τιμή του αδιύλιστου νερού που θα προμηθεύεται η ΕΥΔΑΠ ΑΕ από την ΕΥΔΑΠ Παγίων 

στα 0,163€ το κυβικό. Καθορίζει (και πάλι αυθαίρετα) την αμοιβή της ΕΥΔΑΠ για την 
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λειτουργία και συντήρηση των εξωτερικών Υδραγωγείων σε 0,054€ ανά κυβικό. Θέτει ως 

ελάχιστο τίμημα νερού που πρέπει να καταβάλλεται τα 48.900.000 € που σημαίνει ότι η 

ΕΥΔΑΠ για να μην καταστεί ελλειμματική και για να διατηρήσει την κερδοφορία της στα 

σημερινά επίπεδα θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε γενναία μείωση του κόστους λει-

τουργίας της (βλέπε μισθοί) και σε μεγάλη αύξηση των τιμολογίων της. 

5. Η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, μετά την πλήρη αποκρατικοποίησή της ΕΥΔΑΠ 

με την ένταξή της στο Υπερταμείο, ανοίγει το δρόμο στην βασική επιδίωξη των μνημο-

νίων, που είναι η παράδοσή της ΕΥΔΑΠ στους ιδιώτες, είτε μέσω ΣΔΙΤ είτε μέσω της πα-

ραχώρησης του μάνατζμεντ (όπως σύμφωνα με δημοσιεύματα έχουν «υποσχεθεί» στους 

Γάλλους) 

Όχι μόνο δεν πρέπει να μείνουμε στα λόγια και τις ανακοινώσεις, αλλά δεν 

πρέπει να υπογραφεί η απαράδεκτη σύμβαση, που αλλάζει πλήρως το γράμμα και 

πνεύμα του νόμου Ν. 2744/1999. 

Ενωμένοι αποτρέψαμε και πάλι τις απολύσεις 

Ο παραλογισμός της άμεσης απόλυσης (για δεύτερη φορά) των 23 συναδέλφων υδρονομέων 

παρά την ομόφωνη απόφαση του Αρείου Πάγου, αντιμετωπίστηκε από τους εργαζόμενους της ΕΥ-

ΔΑΠ (Ομοσπονδία, σωματεία) με αποφασιστικότητα, ενωτική και αγωνιστική διάθεση. Καταφέραμε 

να επιστρέψουν στις εργασίες τους και τώρα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την υπόθεση της μονι-

μοποίησής τους με μεγαλύτερη αισιοδοξία.  

Δεν είναι η ώρα και ούτε χρειάζεται να καταγραφούν εκτιμήσεις για το ποιος συνέβαλε περισ-

σότερο ή λιγότερο στο θετικό αποτέλεσμα της κινητοποίησης. Οι συμμετέχοντες στις εξελίξεις (και 

όχι βέβαια οι αδιαφορούντες ή οι απόντες) το γνωρίζουν. Αυτό που πρέπει να μείνει ως εμπειρία 

για το μέλλον, είναι ότι: όταν οι εργαζόμενοι είναι ενωμένοι (παρά τις μεταξύ τους πολιτικές, ιδεο-

λογικές ή και προσωπικές διαφορές), προσανατολισμένοι και απερίσπαστοι στην επίλυση του προ-

βλήματος και αποφασισμένοι να προστατέψουν τα δικαιώματά τους, πάντα οδηγούνται σε θετικό 

αποτέλεσμα. Οι αγώνες δεν γίνονται για να κερδηθούν «πόντοι» στο παραταξιακό ή κομματικό 

«παιχνίδι», αλλά για να επιλυθούν προβλήματα που έχουν να κάνουν με ανθρώπινες ζωές αλλά και 

το δημόσιο χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ. Οι Λουδοβίκειες συμπεριφορές όσων υπεράνω όλων βάζουν το 

προσωπικό, κομματικό ή ιδεολογικό ΕΓΩ κρίνονται από τα αποτελέσματα, τη ζωή και την ιστορία. 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ 

 


