
Ερώτηση 
Προς τους Υπουργούς 
Α’ Οικονομικών,  
Β’ Οικονομίας, Υποδομών, Ανάπτυξης και Τουρισμού όπως διεδέχθη (α) τον 
πρώην Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και (β) τον 
πρώην Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
Γ’ Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπως διεδέχθη 
τον πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
Δ’ Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
 
Οι εταιρίες ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και ΕΥΑΘ Α.Ε. παρέχουν μονοπωλιακώς υπηρεσίες 
ύδρευσης και αποχέτευσης στις ευρύτερες περιοχές Αττικής και Θεσσαλονίκης 
αντιστοίχως. 
 
Δια της 195/2011 Απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και 
Αποκρατικοποιήσεων μετεβιβάσθησαν στην ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. 29.074.500 μετοχές της 
ΕΥΔΑΠ Α.Ε., αντιστοιχούσες σε ποσοστό 27,3% του μετοχικού της κεφαλαίου και 
14.520.000 μετοχές της ΕΥΑΘ Α.Ε., αντιστοιχούσες σε ποσοστό 40% του 
μετοχικού της κεφαλαίου. 
Δια της 206/2012 Απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και 
Αποκρατικοποιήσεων μετεβιβάσθησαν στην ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. 36.245.240 μετοχές της 
ΕΥΔΑΠ Α.Ε., αντιστοιχούσες σε ποσοστό 34,033% του μετοχικού της κεφαλαίου 
και 12.348.000 μετοχές της ΕΥΑΘ Α.Ε., αντιστοιχούσες σε ποσοστό 34,017% του 
μετοχικού της κεφαλαίου. 

Η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων απετελείτο 
(κατά την προηγούμενη κυβερνητική θητεία) από τους Υπουργούς (α’) 
Οικονομικών, (β’) Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, (γ’)  
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, (δ’) Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και (ε’) Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Τους υπό β’ έως και δ’ 
αυτούς διεδέχθησαν, στην παρούσα κυβέρνηση, οι (προς ους απευθύνεται η 
παρούσα) Β’ και Γ’ Υπουργοί ενώ ο ε’ αυτών μετονωμάσθη όπως ανωτέρω 
αναφέρεται. 
 

Δια των μεταβιβάσεων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο αποξενώθηκε κάθε 
δικαιώματός του επί του μετοχικού κεφαλαίου των ανωτέρω εταιριών και 
απώλεσε κάθε δυνατότητα εκλογής και ελέγχου των Διοικητικών Συμβουλίων 
άρα και της δυνατότητος καθορισμού, διαμόρφωσης και επηρεασμού της 
τιμολογιακής και των λοιπών πολιτικών αυτών. 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (απόφαση 1906/2014) ακύρωσε την 206/2012 
Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και 
Αποκρατικοποιήσεων κατά το μέρος της δια του οποίου μετεβιβάσθησαν στην 



ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. 36.245.240 μετοχές της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., αντιστοιχούσες σε ποσοστό 
34,033% του μετοχικού της κεφαλαίου. Οι μετοχές αυτές επεστράφησαν στο 
Ελληνικό Δημόσιο.  

Η κατοχή παρά του Ελληνικού Δημοσίου μειοψηφικού μόνο πακέτου μετοχών 
στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και καμιάς μετοχής στην ΕΥΑΘ Α.Ε. συνιστά ουσία 
ιδιωτικοποίηση των δύο αυτών εταιριών, πράγμα το οποίο, όπως εκτίθεται στο 
σκεπτικό της ανωτέρω ΣτΕ 1906/2014, είναι συνταγματικά ανεπίτρεπτο, ως 
αντίθετο στα οριζόμενα στα αρ. 5 παρ. 5 και 21 παρ. 3 του Συντάγματος. Το 
γεγονός ότι μοναδικός μέτοχος της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. είναι το Ελληνικό Δημόσιο δεν 
αίρει, προφανώς, την αντισυνταγματικότητα αυτή, αφού ουδεμιά σημασία έχει 
τούτο για το ΣτΕ. 

Επειδή, παρά το ότι, για λόγους αποκλειστικά τυπικούς, η απόφαση του ΣτΕ 
αναφέρεται σε τμήμα μόνο των μετοχών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., είναι προφανές πως η 
αντισυνταγματικότητα αφορά στην μη κυριότητα παρά του Ελληνικού Δημοσίου 
της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου αμφοτέρων των εταιριών (ΕΥΔΑΠ και 
ΕΥΑΘ).  

Επειδή η αντισυνταγματικότητα αυτή μπορεί να αρθεί μόνο με την επαναφορά 
στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου ποσοστού μετοχών των δύο εταιριών 
δια του οποίου η συμμετοχή του σε καθεμιά αυτών θα υπερβαίνει το 50% του 
μετοχικού κεφαλαίου. 

Ερωτώνται οι Υπουργοί ως από κοινού αποκλειστικοί αρμόδιοι ανάκλησης 
αποφάσεων των, ους διεδέχθησαν, υπουργών της προηγουμένης 
κυβέρνησης/μελών της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και 
Αποκρατικοποιήσεων: 

Αν, τι και πότε προτίθενται να πράξουν προκειμένου ν’ αποκατασταθεί η 
συνταγματική νομιμότητα 


