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Θέμα: Η κυβέρνηση παρανομεί και δεν εφαρμόζει την ακυρωτική απόφαση του
ΣτΕ για την Ε.ΥΔ.Α.Π.
Με την υπ’ αρ. 190/2022 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της
Επικρατείας ακυρώθηκε ως αντισυνταγματική η κατ’ εφαρμογή του νόμου
4389/2016 μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Ε.ΥΔ.Α.Π.
ιδιοκτησίας ελληνικού Δημοσίου στην ΕΕΣΥΠ Α.Ε., το λεγόμενο “Υπερταμείο”.
Άμεση συνέπεια της απόφασης αυτής είναι ότι η Ε.ΥΔ.Α.Π. διέπεται πλέον, και δη
αναδρομικά, από το ισχύον προ της μεταβίβασης αυτής νομοθετικό καθεστώς,
δηλαδή τους νόμους 2744/1999 και 3429/2005.
Με βάση τις διατάξεις των νόμων αυτών και τον Κανονισμό της Ε.ΥΔ.Α.Π., ο
οποίος επανήλθε σε ισχύ, το ελληνικό Δημόσιο, ως κατέχον το πλειοψηφικό
πακέτο μετοχών της Ε.ΥΔ.Α.Π., όφειλε ήδη από την επομένη της δημοσίευσης της
απόφασης του ΣτΕ (4/2/2022) να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των
μετόχων προκειμένου να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο,
σύμφωνα με το νόμο, από δύο εκπροσώπους των εργαζομένων, δύο
εκπροσώπους της μειοψηφίας και τα οριζόμενα από την πλειοψηφία (δηλ. το
ελληνικό Δημόσιο) λοιπά μέλη αυτού. Δεν το έπραξε. Συνέπεια της παράλειψης
αυτής είναι ότι η Ε.ΥΔ.Α.Π. δεν έχει αυτή τη στιγμή νόμιμη διοίκηση.
Οποιαδήποτε δε απόφαση λαμβάνει έκτοτε το διορισμένο από την ΕΕΣΥΠ
Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. δεν έχει νόμιμο έρεισμα, δηλαδή είναι
παράνομη. Είναι αυτονόητο ότι τα παραπάνω ισχύουν και για την ΕΥΑΘ και την
υδροδότηση της Θεσσαλονίκης.
Ωστόσο, εδώ και τρεις μήνες, λαμβάνονται αποφάσεις για κάθε είδους θέματα
κρίσιμης σημασίας για το μέλλον της εταιρείας και την υδροδότηση του
Λεκανοπεδίου.
Καθώς η υποχρέωση εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων δεν ανήκει στη
διακριτική ευχέρεια της κυβέρνησης,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1. Με ποιο τρόπο λειτουργεί αυτή τη στιγμή η Ε.ΥΔ.Α.Π.;
2. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει συμμορφωθεί η Κυβέρνηση προς την
απόφαση του ΣτΕ και εμμένει να διατηρεί το καθεστώς παρανομίας τρεις
μήνες μετά των ακυρωτική απόφαση;
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