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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ςθμερινι ανακοίνωςθ ςτο Τφπο τθσ υπογραφισ Κοινισ Υπουργικισ
Απόφαςθσ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Οικονομικϊν, και Διοικθτικισ
Αναςυγκρότθςθσ με τθν οποία εκκινεί θ διαδικαςία για τθν πρόςλθψθ μζςω
ΑΣΕΠ προςωπικοφ αορίςτου χρόνου ςτισ Δ.Ε.Υ.Α. λόγω του ανταποδοτικοφ
τουσ χαρακτιρα, αποτελεί μία πολφ κετικι εξζλιξθ για τισ Δ.Ε.Υ.Α. και
αποτζλεςμα τόςο των μακρϊν και επίμονων προςπακειϊν τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. όςο
και τθσ πολφ εποικοδομθτικισ ςυνεργαςίασ τθσ ‘Ενωςθσ με τον Υπουργό
Εςωτερικϊν κ. Παναγιϊτθ Σκουρλζτθ και τθν Υπουργό Διοικθτικισ
Αναςυγκρότθςθσ κ. Όλγα Γεροβαςίλθ.
Η εξζλιξθ αυτι δικαιϊνει τθν πάγια κζςθ τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. για ενίςχυςθ των
Δ.Ε.Υ.Α. με προςωπικό αορίςτου χρόνου, αφοφ δεν επιβαρφνουν τον κρατικό
προχπολογιςμό και το δθμοςιονομικό ζλλειμμα, και κα ςυμβάλλει ςτθν ορκι
εφαρμογι του νζου κεςμικοφ πλαιςίου για τισ Δ.Ε.Υ.Α. που τζκθκε ςε ιςχφ
τον Ιοφλιο του 2017 με το οποίο βελτιϊνεται και εκςυγχρονίηεται θ
λειτουργία τουσ. Το νζο κεςμικό πλαίςιο, ωςτόςο, για να εφαρμοςκεί,
απαιτεί και προχποκζτει δυναμικζσ επιχειριςεισ, ςτελεχωμζνεσ με το
απαραίτθτο επιςτθμονικό προςωπικό ϊςτε να είναι ςε κζςθ να
ανταποκρικοφν ςτισ ςφγχρονεσ προκλιςεισ του τομζα φδρευςθσαποχζτευςθσ ωσ φορείσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και βιϊςιμθσ
ανάπτυξθσ, και όχι επιχειριςεισ αποδυναμωμζνεσ και προβλθματικζσ.
Παραπζρα, θ δυνατότθτα που δίνεται ςιμερα ςτισ Δ.Ε.Υ.Α. να ςτελεχωκοφν
με το αναγκαίο προςωπικό κα ςυμβάλλει όχι μόνο ςτον εκςυγχρονιςμό των
επιχειριςεων προσ όφελοσ των τοπικϊν κοινωνιϊν, αλλά και ςτθν ενίςχυςθ
τθσ τοπικισ οικονομίασ, τθν ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθν
καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ ςτισ περιοχζσ αρμοδιότθτασ των Δ.Ε.Υ.Α.
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Τζλοσ, θ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. επιςθμαίνει ότι επειδι θ πρόςλθψθ επιςτθμονικοφ
προςωπικοφ αορίςτου χρόνου ςτισ Δ.Ε.Υ.Α. υπόκειται ςτουσ περιοριςμοφσ
που ιςχφουν για τισ προςλιψεισ ςτο δθμόςιο τομζα, επείγει θ προϊκθςθ
νομοκετικισ διάταξθσ από τα ςυναρμόδια Υπουργεία Εςωτερικϊν και
Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ με τθν οποία κα δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ
Δ.Ε.Υ.Α. να προςλαμβάνουν επιςτθμονικό προςωπικό αορίςτου χρόνου με
διαφανείσ και αδιάβλθτεσ διαδικαςίεσ (μζςω ΑΣΕΠ) χωρίσ τουσ περιοριςμοφσ
που ιςχφουν ςτο δθμόςιο τομζα ςτον οποίο εξάλλου οι Δ.Ε.Υ.Α. δεν ανικουν
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Το αίτθμα για ψιφιςθ τθσ εν λόγω
διάταξθσ που τζκθκε από τον Πρόεδρο τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. κ. Γ. Μαρινάκθ ςε
πρόςφατθ ςυνάντθςι του με τθν Υπουργό Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ κ.
‘Ολγα Γεροβαςίλθ κα λφςει ςε μόνιμθ βάςθ το πρόβλθμα υποςτελζχωςθσ
των Δ.Ε.Υ.Α. Ταυτόχρονα, κα προςτατευκεί ο δθμόςιοσ χαρακτιρασ του
νεροφ, δικαιϊνοντασ τθ κζςθ τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ότι θ διαχείριςθ του νεροφ για να
είναι αποδοτικι, βιϊςιμθ και αειφόροσ, όπωσ ζχει αποδείξει θ διεκνισ
εμπειρία, πρζπει να αςκείται αποκλειςτικά και μόνο από δθμόςιουσ ι
δθμοτικοφσ φορείσ.
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