
 

Ανακοίνωση Νο 18  •  Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017  
 

ΘΑΡΡΟΣ  Ή ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ CEO ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ; 
ΟΥΤΕ ΤΟ ΕΝΑ ΟΥΤΕ ΤΟ ΑΛΛΟ. 

 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ ΑΕ κ. Μπενίσης με την υπ’ αριθμ. 164/15-09-2017 επιστολή του προς το 

προσωπικό δήλωσε κατηγορηματικά ότι: «Η ΕΥΔΑΠ κατά πλειοψηφία παραμένει στο δημόσιο, με δημόσιο 

μάνατζμεντ» και ότι: «Επιπλέον η σημερινή κυβέρνηση έχει τη βούληση αυτό να το κατοχυρώσει και 

συνταγματικά». 

Ρωτάμε, είναι αλήθεια ή ψέμα ότι: 

1. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ψήφισε στη βουλή, στο πλαίσιο του 3ου μνημονίου, μαζί με ΝΔ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ-ΠΟΤΑΜΙ-ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ, τον Αύγουστο 2015, την πώληση του 11% των μετοχών της 

ΕΥΔΑΠ; 

2. Έχει εκδοθεί από το ΤΑΙΠΕΔ, από τις 12-04-2017,  προκήρυξη με τίτλο «Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου προς το ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με την 

πώληση των ποσοστών του στις εταιρείες ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ»; 

3. Η διοίκηση προχωράει την αχρείαστη εργολαβία, πλήρους παραχώρησης του ΚΕΛ Μεταμόρφωσης σε 

ιδιωτικά συμφέροντα ενώ θα μπορούσε να προσλάβει με τα ίδια χρήματα 330 άτομα τακτικό προσωπικό 

πλήρων δικαιωμάτων;  Φυσικά δεν κάνει καμία προετοιμασία για την ανάκτηση του ΚΕΛ Ψυττάλειας, ώστε 

να επικαλεστεί την τελευταία στιγμή αδυναμία και άρα ανάγκη εργολαβίας;  

4. Η εταιρία ύδρευσης του Βερολίνου ιδιωτικοποιήθηκε, με καταστρεπτικά αποτελέσματα, ενώ ο δήμος 

Βερολίνου κατείχε πλειοψηφικό ποσοστό και οι ιδιώτες μειοψηφικό;  

5. Εάν η σημερινή κυβέρνηση έχει όντως τη βούληση να κατοχυρώσει «αυτό» (ποιο;) συνταγματικά γιατί δεν 

υιοθετεί τη διατύπωση που πέρασε ομόφωνα στο σύνταγμά της, το Νοέμβριο 2016, η βουλή της Σλοβενίας 

και έλεγε: «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».  

Κουβέντες απλές, καθαρές και κατανοητές και όχι περίτεχνες διατυπώσεις για αδαείς που να μετατρέπουν 

τα «ΟΧΙ»  σε «ΝΑΙ». 

Τι γυρεύει η αλεπού στο παζάρι; 

Κλείνοντας την επιστολή του ο Διευθύνων Σύμβουλος δηλώνει ότι: «Φυσικά αδυνατώ να σας ενημερώσω και για 

το περιεχόμενο συζητήσεων με τη SUEZ, για τον ίδιο απλό λόγο. Δεν έχουν γίνει.» 

1. Εφόσον στην επιστολή δηλώνει πως γνωρίζει τη βούληση της κυβέρνησης μήπως να μας ενημερώσει αν η 

κυβέρνηση είχε κάποια επαφή με τη SUEZ (εφόσον η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, κατά τον κ. Μπενίση, δεν είχε) 

και ποια ήταν η βούλησή της; Και αν είχε, ποιο το περιεχόμενο των συζητήσεών τους; 

2. Μήπως να μας ενημερώσει για το περιεχόμενο των συζητήσεων της διοίκησης  και της κυβέρνησης με την 

ισραηλινή ΜΕΚΟΡΟΤ, με τον όμιλο ΑΚΤΩΡ, με … ; 
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3. Μήπως να μας ενημερώσει για το πώς εξελίσσεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο η υπόθεση του ΚΕΛ 

Μεταμόρφωσης;  

4. Μήπως να μας ενημερώσει για το πόσο πετυχημένη ήταν η ανάθεση των ταχυδρομικών υπηρεσιών στην  

ACS; 

5. Μήπως να μας ενημερώσει για το πώς αποκλείστηκαν οι 5 από τις 6 εταιρίες στον τελευταίο διαγωνισμό 

φύλαξης; (Και με την ευκαιρία η πλήρης παραχώρηση και της φύλαξης σε ιδιώτες δε συνιστά 

ιδιωτικοποίηση;) 

Ή μήπως όλα αυτά δεν έχουν γίνει;  Ή μήπως δεν είναι ιδιωτικοποίηση; 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ 


