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Στη βιασύνη τους να ξεπουλήσουν, κατέστησαν
το ιδιωτικό Υπερταμείο… μειοψηφία
Η οργανωμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης για την «Επιστροφή στο δημόσιο των μετοχών ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ» από την κυβέρνηση και τα κατεστημένα (φιλοκυβερνητικά και «αντιπολιτευόμενα») Μέσα Ενημέρωσης, δεν μπορεί να κρύψει την πραγματικότητα, που δεν είναι άλλη
από την υλοποίηση από την κυβέρνηση με απόλυτη συνέπεια του μνημονιακού προγράμματος
αποκρατικοποιήσεων και παραχώρησης της δημόσιας περιουσίας στους ιδιώτες.
Με την 262/21-2-2018 (ΦΕΚ 614Β 22-2-2018) απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, μεταφέρονται από 1/1/2018: 16.967.000 μετοχές της ΕΥΔΑΠ και 18.150.001 μετοχές της ΕΥΑΘ από το ΤΑΙΠΕΔ στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και
Περιουσίας Α.Ε. (γνωστή ως Υπερταμείο).
Στο ΤΑΙΠΕΔ παραμένουν οι μετοχές ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, οι οποίες σύμφωνα με το από 20.12.2017
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης (Asset Development Plan) του ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ (σημεία 15 και
16) θα πωληθούν μέσα στο 2018 (σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ κ.
Πιτσιόρλα).
Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η απόφαση αυτή λαμβάνεται ώστε να υλοποιηθεί η απόφαση
1906/2014 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που αναφέρει ότι «δεν είναι συνταγματικώς ανεκτή η αποξένωση του Ελληνικού Δημοσίου από την πλειοψηφία του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ».
Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Η κυβέρνηση παραπληροφορεί προκλητικά ότι υλοποιεί την
απόφαση του ΣτΕ, αλλά κάνει ακριβώς το αντίθετο. Αποξενώνει 100% το δημόσιο από την ΕΥΔΑΠ
και την ΕΥΑΘ, αφού ΕΕΣΥΠ Α.Ε. (Υπερταμείο) σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο 4389 (ΦΕΚ. 94
A'/27.05.2016), στο άρθρο 184 παρ.4 αναφέρει ότι «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.»
Το άξιο απορίας είναι ότι με την 262/21-2-2018 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής, μετά την
μεταφορά των αναφερομένων στην απόφαση αριθμού μετοχών, στην μεν ΕΥΑΘ η μετοχική σύνθεση διαμορφώνεται: Υπερταμείο 18.150.001 μετοχές, ΤΑΙΠΕΔ και οι ιδιώτες μέτοχοι 18.149.999

μετοχές, άρα το υποτιθέμενο δημόσιο Υπερταμείο έχει πλειοψηφία 2 μετοχών, στη δε ΕΥΔΑΠ
αυτό δεν συμβαίνει. Ιδού:
Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΥΔΑΠ αποτελείται από 106.500.000 μετοχές. Το υπουργείο Οικονομικών κατείχε την 1/1/21018 και μετέφερε στο Υπερταμείο 36.245.240 μετοχές. Μετά
την απόφαση 262/21-2-2018 της Διυπουργικής Επιτροπής περνάνε από το ΤΑΙΠΕΔ στο Υπερταμείο 16.967.000 μετοχές. Άρα από 1/1/2018 το Υπερταμείο κατέχει 36.245.240 +
16.967.000 = 53.212.240 ήτοι το 49,96% του συνόλου (!) και όχι το 50%+1 όπως… πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Οι λοιποί μέτοχοι (ΤΑΙΠΕΔ και ιδιώτες) κατέχουν συνολικά 53.287.760
μετοχές, ήτοι 75.520 μετοχές περισσότερες από αυτές του Υπερταμείου.
Το σημαντικό εδώ είναι ότι αν τον Αύγουστο το ΤΑΙΠΕΔ πουλήσει σε ιδιώτη τις 12.107.500 μετοχές, που μετά την πρόσφατη απόφαση κατέχει, τότε ντε φάκτο το (κατά την κυβερνητική προπαγάνδα δημόσιο) Υπερταμείο θα κατέχει οριστικά τη μειοψηφία των μετοχών.
Έκανε λάθος η κυβέρνηση πάνω στη βιασύνη της να υλοποίησει την αποκρατικοποίηση –
ξεπούλημα του δημόσιου τομέα και των εταιρειών ύδρευσης; Η συνέχεια θα δείξει.
Οι εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ σε συνεργασία με τους εργαζόμενους της ΕΥΑΘ και την κοινωνία των
πολιτών, συνεχίζουμε τον αγώνα για να μην υλοποιηθούν τα σχέδια της κυβέρνησης, του μνημονιακού κατεστημένου και των δανειστών για την ιδιωτικοποίηση του νερού:
•
•
•

Για να φύγουν οι εταιρείες ύδρευσης από το Υπερταμείο, όπως προστάζει η απόφαση
του ΣτΕ
Για να μην πουληθούν οι μετοχές τους από το ΤΑΙΠΕΔ
Για να επιστρέψουν οριστικά και αμετάκλητα σε δημόσια χέρια με κοινωνικό και εργατικό έλεγχο.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ

Πίνακας με τη μετοχική σύνθεση της ΕΥΔΑΠ πριν και μετά την απόφαση

