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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 

Θέμα: Η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ να επανέλθουν στον έλεγχο του Δημοσίου, όπως 

ορίζει ρητά το Ανώτατο Δικαστήριο του Κράτους. 

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ορίσει την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και 

Περιουσίας-ΕΕΣΥΠ, εν συντομία «Υπερταμείο», ως ελεγκτικό και διαχειριστικό 

όργανο για τις εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης Αθηνών και Θεσσαλονίκης, 

ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ. 

Ωστόσο, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις αποφάσεις 190 και 

191/2022 , έχει κρίνει παράνομη τη μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών στην 

ΕΕΣΥΠ-Υπερταμείο. επειδή οι εν λόγω εταιρείες παρέχουν «υπηρεσίες κοινής 

ωφέλειας απολύτως ζωτικής σημασίας», των οποίων η διαχείριση δεν μπορεί να 

γίνεται με «ιδιωτικοοικονομικά μέσα» ( τα οποία υπηρετεί το Υπερταμείο). Το νερό 

είναι δημόσιο αγαθό και αυτό υπογραμμίζεται επισήμως  από το Συμβούλιο της 

Επικρατείας. Η απόφαση για τις ΕΥΔΑΠ/ΕΥΑΘ  αναφέρει ξεκάθαρα ότι οι μετοχές 

πρέπει να επιστρέψουν στο Δημόσιο και εκείνο να ορίσει τη διοίκηση της εταιρείας 

χωρίς τη μεσολάβηση της ΕΕΣΥΠ. 

Συγκεκριμένα,  η Ολομέλεια του ΣτΕ , στη συνεδρίαση της 4ης Φεβρουαρίου 2022 

αποφάσισε ότι είναι Αντισυνταγματική η μεταβίβαση της πλειοψηφίας του 
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Μετοχικού Κεφαλαίου των ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ΕΥΑΘ ΑΕ στην Ελληνική Εταιρεία 

Συμμετοχών και Περιουσίας με τον νόμο 4389/2016. 

Παραθέτουμε  σχετικά αποσπάσματα της απόφασης 190/2022 

[…..]Είναι συνταγματικώς επιβεβλημένος ο έλεγχος της ΕΥΔΑΠ ΑΕ από το Ελληνικό 

Δημόσιο, όχι απλώς με την άσκηση εποπτείας επ’ αυτής, αλλά και δια του μετοχικού 

της κεφαλαίου. Καθόσον, μόνον εάν το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί κατ’ ουσίαν την 

πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της δημόσιας αυτής επιχείρησης, η οποία 

παρέχει, υπό τις ανωτέρω συνθήκες, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας απολύτως ζωτικής 

σημασίας για τον πληθυσμό της Αττικής, εξασφαλίζονται τόσο τα ιδιοκτησιακά 

δικαιώματα του Δημοσίου επί της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, όσο και η εκλογή της πλειοψηφίας των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης από το κατέχον την πλειοψηφία 

του μετοχικού κεφαλαίου της Δημόσιο 

Αντιστοίχως, στην απόφαση 191/2022 της Ολομέλειας του Στε, αναφέρεται ότι: 

 [……]Είναι συνταγματικώς επιβεβλημένος ο έλεγχος της ΕΥΑΘ ΑΕ από το Ελληνικό 

Δημόσιο, όχι απλώς με την άσκηση εποπτείας επ’ αυτής, αλλά και δια του μετοχικού 

της κεφαλαίου. Καθόσον, μόνον εάν το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί κατ’ ουσίαν την 

πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της δημόσιας αυτής επιχείρησης, η οποία 

παρέχει, υπό τις ανωτέρω συνθήκες, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας απολύτως ζωτικής 

σημασίας για τον πληθυσμό της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, 

εξασφαλίζονται τόσο τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δημοσίου επί της ΕΥΑΘ ΑΕ, 

όσο και η εκλογή της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 

επιχείρησης από το κατέχον την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Δημόσιο. 

Η σημερινή διοίκηση της ΕΥΔΑΠ έχει οριστεί από το Υπερταμείο, δηλαδή από έναν 

μέτοχο της εταιρείας που δεν δικαιούται να παίρνει αποφάσεις στρατηγικής 

σημασίας, ούτε  βεβαίως να κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών βάσει της 

απόφασης  του Ανώτατου Δικαστηρίου του Κράτους. Η πρόεδρος του παρόντος Δ.Σ. 

μάλιστα, έχει δηλώσει σε διαδικτυακή συνάντηση με  τους εκπροσώπους των 

εργαζομένων ότι, βάσει γνωμοδότησης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, «το σημερινό Δ.Σ., όπως αυτό έχει συσταθεί, δεν μπορεί να λαμβάνει 

αποφάσεις για θέματα που αφορούν τις στρατηγικές επιλογές της Εταιρείας», αλλά 



μόνο «να λαμβάνει αποφάσεις για τη διεκπεραίωση των επειγουσών καθημερινών 

λειτουργιών». 

Κρίνουμε ότι οι αποφάσεις του σημερινού Δ.Σ. για την Εγκριση Προϋπολογισμού 

Εκμετάλλευσης και Επενδύσεων 2022 και την Εγκριση Προγράμματος Προμηθειών 

2022 δεν αφορούν επείγουσες καθημερινές λειτουργίες των εταιρειών ύδρευσης της 

Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά σημαντικά και μακρόπνοα σχέδια υψηλού 

κόστους, τα οποία πρέπει να διαχειρίζεται το Δημόσιο ως κάτοχος του πλειοψηφικού 

μετοχικού κεφαλαίου. 

Σύμφωνα με τα παρατεθέντα στοιχεία, 

Ερωτάται ο υπουργός: 

 Πότε θα εφαρμοστεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την 

ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ; 

 Τι προτίθεστε να κάνετε σχετικά με τις αποφάσεις που έχει λάβει έως τώρα το 

απονομιμοποιημένο Διοικητικό Συμβούλιο; 

 Πώς προτίθεστε να αποτρέψετε τη διασπάθιση δημοσίου χρήματος από το 

ιδιωτικών συμφερόντων  αρπακτικό Υπερταμείο; 

 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 

Μαρία Απατζίδη 

 




