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Η υλοποίηση του Στόχου 6 Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. από τις Δ.Ε.Υ.Α.
Γιώργησ Μαρινάκησ, Δήμαρχοσ Ρεθφμνησ, Πρόεδροσ
Επιχειρήςεων Ύδρευςησ-Αποχζτευςησ (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.)

τησ

‘Ενωςησ

Δημοτικών

Κυρίεσ και Κφριοι,
H ςθμερινι θμζρα είναι ξεχωριςτι για τθν κοινωνία, τθ χϊρα μασ, τον πλανιτθ μασ.
Γιορτάηουμε τθν Παγκόςμια Ημζρα του Νεροφ.
Εκπροςωπϊντασ τθν ‘Ενωςθ Δθμοτικϊν Επιχειριςεων ‘Υδρευςθσ – Αποχζτευςθσ (ΕΔΕΥΑ)
με τθν ιδιότθτα του Προζδρου, και αφοφ ευχαριςτιςω το Κζντρο UNESCO
Ολοκλθρωμζνθσ και Διεπιςτθμονικισ Διαχείριςθσ Υδατικϊν Πόρων (ΚΕΟΔΔΥΠ) για τθν
πρόταςθ να είμαςτε ςυνδιοργανωτζσ ςτο Διεκνζσ αυτό Forum, κα ικελα να εκφράςω
κατ’ αρχάσ τθν ικανοποίθςι μου για τθν ςυμμετοχι μασ ςε μία εκδιλωςθ που
ςυγκεντρϊνει γφρω από το ίδιο τραπζηι πολίτεσ, πολιτικοφσ, επιςτιμονεσ και
εργαηόμενουσ από τθν Ευρϊπθ, τα Βαλκάνια και τθν Ελλάδα, που ςκζπτονται, δροφν και
εργάηονται για το νερό με αφοςίωςθ, ςυνζπεια, μεκοδικότθτα, πάκοσ και
δθμιουργικότθτα. Που ςυνεργάηονται ςε διαφορετικά επίπεδα υδατικισ διακυβζρνθςθσ
ςτο πλαίςιο που κζτει το forum : Νερό και αποχζτευςθ «Κοινά αγακά ςτθν υπθρεςία τθσ
κοινωνίασ». Πλαίςιο που οριοκετείται από τον Στόχο 6 των Στόχων Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ
που υιοκζτθςε το 2015 ο ΟΗΕ και ςυνάδει με τθν προτροπι που κυριαρχεί ςιμερα
παγκοςμίωσ: «Να μθν αφιςουμε κανζναν πίςω».
Εκπροςωπϊντασ, λοιπόν, ζνα δθμιουργικό και δυναμικό κομμάτι τθσ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ ςτο χϊρο τθσ κοινισ ωφζλειασ ςτθν Ελλάδα, τισ Δ.Ε.Υ.Α., δεν κα
μποροφςα να μθν επιςθμάνω τθν εμπλοκι, τθ δζςμευςθ και τθν ευκφνθ τθσ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ ςτθν υλοποίθςθ του ςτόχου 6 και των υποςτόχων του.
Στθν Ελλάδα οι Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ ‘Υδρευςθσ- Αποχζτευςθσ, οι Δ.Ε.Υ.Α., που
ιδρφκθκαν από τουσ Διμουσ και λειτουργοφν ωσ κοινωφελείσ και μθ κερδοςκοπικζσ
επιχειριςεισ από τον 1980, με δικό τουσ κεςμικό πλαίςιο, το οποίο μάλιςτα πρόςφατα
ανακεωρικθκε και εκςυγχρονίςκθκε (ν. 1069/80) , υλοποιοφν τον ςτόχο 6 Βιϊςιμθσ
Ανάπτυξθσ του Ο.Η.Ε. («Πόςιμο Νερό και Αποχζτευθςθ για όλουσ») και τουσ υποςτόχουσ
του, παρζχοντασ κακαρό και υγιεινό νερό και υπθρεςίεσ αποχζτευςθσ ςε 5,2
εκατομμφρια πολίτεσ, δθλαδι ςτον μιςό πλθκυςμό τθσ Ελλάδασ, ςε 126 από τουσ 325
Διμουσ τθσ χϊρασ, ςτουσ οποίουσ δεν περιλαμβάνονται οι δφο μεγάλεσ πόλεισ τθσ
χϊρασ μασ, θ Ακινα και θ Θεςςαλονίκθ.
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Οι αρμοδιότθτζσ τουσ περιλαμβάνουν τθν φδρευςθ, τθν αποχζτευςθ και τθν
επεξεργαςία αςτικϊν υγρϊν αποβλιτων. Δυνθτικά, ζχουν τθ κεςμικι δυνατότθτα να
επεκτείνουν τθν αρμοδιότθτά τουσ ςτθν άρδευςθ, το φυςικό αζριο, τθν τθλεκζρμανςθ,
τθ διάκεςθ απορριμμάτων, τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και τθν εμπορία
εμφιαλωμζνου νεροφ.
Ο λόγοσ ίδρυςισ τουσ ςυνδζεται άμεςα με τθν αδυναμία των Διμων να διαχειριςκοφν
τθν φδρευςθ, αλλά κυρίωσ τθν αποχζτευςθ ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ϋ80. Και θ μζχρι
ςιμερα πορεία τουσ δικαίωςε τθν τολμθρι αυτι επιλογι τθσ Πολιτείασ, αφοφ με τθν
ευελιξία με τθν οποία κεςμικά εξοπλίςκθκαν, εκτζλεςαν ι εκτελοφν ζργα φδρευςθσαποχζτευςθσ και επεξεργαςίασ λυμάτων φψουσ 18,6 περίπου δισ ευρϊ. Για τθν
υλοποίθςθ όλων των ζργων χρθςιμοποιικθκαν διαχρονικά όλα ςχεδόν τα εκνικά και
ευρωπαϊκά χρθματοδοτικά εργαλεία, αλλά και δανειςμόσ και ίδιοι πόροι. Με τα ζργα
των Δ.Ε.Υ.Α. το 99% των πολιτϊν τθσ Περιφζρειασ τθσ χϊρασ μασ πίνουν κακαρό και
υγιεινό νερό, ενϊ το 80% απολαμβάνουν υπθρεςίεσ αποχζτευςθσ και επεξεργαςίασ
υγρϊν αποβλιτων.
Ασ δοφμε κάποια ςχετικά αρικμθτικά ςτοιχεία:
Οι 126 ΔΕΥΑ:





Διακζτουν χιλιάδεσ χϊρουσ αποκικευςθσ νεροφ (δεξαμενζσ) και ελζγχουν πάνω
από 5.500 γεωτριςεισ,
Το ςφνολο των εγκατεςτθμζνων υδρομετρθτϊν που ανικουν ςτον τομζα ευκφνθσ
τουσ πλθςιάηει τα 3 εκατομμφρια,
Το ςυνολικά παραγόμενο νερό ανζρχεται περίπου ςτα 550 εκατομμφρια
κυβικά/ζτοσ,
Διαχειρίηονται & ςυντθροφν πάνω από 70.000 χλμ. δικτφων φδρευςθσ

Ωσ προσ τθν αποχζτευςθ οι Δ.Ε.Υ.Α. διαχειρίηονται και ςυντθροφν περίπου 30.000 χλμ.
δικτφων αποχζτευςθσ και λειτουργοφν πάνω από 170 Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ
Λυμάτων. Και δεν κα ιταν υπερβολι αν ιςχυριηόμαςταν ότι οι γαλάηιεσ ςθμαίεσ ςτισ
ακτζσ μασ οφείλονται και ςτισ ΔΕΥΑ.
Με τα δεδομζνα αυτά, κα ζλεγε κανείσ ότι το πρόςθμο των επιχειριςεων που
αποτελοφν κεςμοκετθμζνουσ πλζον διαχειριςτζσ των υδατικϊν πόρων είναι κετικό.
Υπάρχουν, όμωσ, και προβλιματα. Εμείσ τα ονομάηουμε προκλιςεισ. Η αντιμετϊπιςθ
του μθ ανταποδοτικοφ νεροφ είναι ζνα από αυτά. Σε μια εποχι που θ λειψυδρία είναι
υπαρκτι απειλι για ζνα κομμάτι τθσ χϊρασ μασ, θ πρόλθψθ των διαρροϊν των δικτφων
είναι προτεραιότθτα και ςτόχοσ. Στθν κατεφκυνςθ αυτι οι Δ.Ε.Υ.Α. ζχουν ολοκλθρϊςει
πλικοσ ζργων αντικατάςταςθσ δικτφων, τθλεελζγχου – τθλεχειριςμοφ.
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Παραπζρα, με κφριο ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ του μθ ανταποδοτικοφ νεροφ και τθν
αποτελεςματικότερθ χριςθ του, χρθματοδοτοφνται από εκνικοφσ και ευρωπαϊκοφσ
πόρουσ και εκτελοφνται ςιμερα, ζργα
πρόλθψθσ των διαρροϊν (τθλεμετρίατθλεζλεγχοσ). Ταυτόχρονα, οι Δ.Ε.Υ.Α. με τον ςυντονιςμό τθσ ‘Ενωςθσ των Δ.Ε.Υ.Α.
επιχειροφν να περιορίςουν το μθ Ανταποδοτικό Νερό με τθν προςαρμογι τουσ ςε κοινά
αποδεκτζσ διεκνείσ πρακτικζσ του Διεκνοφσ Υδατικοφ Συνδζςμου (IWA).
Η ποιότθτα του πόςιμου νεροφ που παρζχουν οι Δ.Ε.Υ.Α. ςτουσ πολίτεσ διαςφαλίηεται με
τον ςυςτθματικό ζλεγχο και τθν παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτάσ του από τισ επιχειριςεισ.
Πενιντα (50) περίπου πλιρωσ εξοπλιςμζνα εργαςτιρια που λειτουργοφν οι Δ.Ε.Υ.Α. με
εξειδικευμζνο προςωπικό, αςχολοφνται ςυςτθματικά με τθν παρακολοφκθςθ και τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ του παρεχόμενου πόςιμου νεροφ, εφαρμόηοντασ τισ Οδθγίεσ τόςο
τθσ Ε.Ε. όςο και του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ. Στο ηιτθμα τθσ ποιότθτασ, όμωσ,
κα αναφερκϊ και παρακάτω.
Η περίοδοσ τθσ οικονομικισ και δθμοςιονομικισ κρίςθσ απείλθςε τθ δυνατότθτα
μερίδασ των πολιτϊν, των πιο ευάλωτων και αδφναμων οικονομικά, να ζχουν πρόςβαςθ
ςε κακαρό και υγιεινό νερό και αποχζτευςθ. Παρότι θ τιμι του νεροφ που παρζχουν οι
Δ.Ε.Υ.Α. είναι προςιτι (1,57 €/μ3), ο κίνδυνοσ αυτόσ αντιμετωπίςκθκε από τθν
πλειονότθτα των ΔΕΥΑ με τθ κζςπιςθ κοινωνικϊν τιμολογίων για τισ ευπακείσ και
αδφναμεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ (πολφτεκνουσ, απόρουσ, ανζργουσ κ.λ.π.). Ζτςι, κανείσ
δεν «ζμεινε πίςω», κανζνασ πολίτθσ δεν ςτερείται ενόσ αγακοφ απαραίτθτου για τθν ηωι
όπωσ είναι το νερό.
Παραπζρα, θ ςχζςθ των επιχειριςεων φδρευςθσ με τθν κοινωνία τθν οποία υπθρετοφν
και ςτθν οποία απευκφνονται, κτίηεται μζςα από καμπάνιεσ ενθμζρωςθσ και
ευαιςκθτοποίθςθσ για τθ βιϊςιμθ χριςθ του νεροφ ωσ πολφτιμου φυςικοφ πόρου, και
μζςα από τθν ςυμβολι τουσ ςτθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ.

Κυρίεσ και Κφριοι,
Η κακολικι πρόςβαςθ ςε κακαρό και υγιεινό νερό , θ διαςφάλιςθ τθσ διακεςιμότθτάσ
του και θ βιϊςιμθ διαχείριςι του αντιμετωπίηουν ςιμερα κινδφνουσ και προκλιςεισ. Η
κλιματικι αλλαγι είναι ζνασ από αυτοφσ. Στθ χϊρα μασ εμφανίηεται με ζντονα και
ακραία καιρικά φαινόμενα που δθμιουργοφν πλθμμφρεσ και λειψυδρία. Η αντιμετϊπιςθ
των πλθμμυρϊν δεν ανικει ςτισ ΔΕΥΑ παρά μόνο ςε ζνα μικρό κομμάτι, ςτθ διευκζτθςθ
των ομβρίων. Σιμερα μάλιςτα χρθματοδοτοφνται και καταςκευάηονται ζργα ομβρίων.
Από τθν άλλθ, θ λειψυδρία τον τελευταίο καιρό αποτελεί ςοβαρό πρόβλθμα ιδιαίτερα
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ςτθν Ν.Α. Ελλάδα. Η αντιμετϊπιςι τθσ είναι μία δφςκολθ και ςφνκετθ υπόκεςθ. Και
δυςτυχϊσ μάσ πρόλαβε πριν τθν προλάβουμε.
Τα μζτρα που λαμβάνονται από τισ δθμοτικζσ επιχειριςεισ είναι: Η ςυνεχισ ενθμζρωςθ
των καταναλωτϊν για τθν ορκολογικι διαχείριςθ του νεροφ, θ επιτάχυνςθ των
υδραυλικϊν ζργων, θ παρακολοφκθςθ των δικτφων, θ μείωςθ των απωλειϊν, θ ςυλλογι
και αποκικευςθ ομβρίων νερϊν, θ αναηιτθςθ εναλλακτικϊν πθγϊν υδροδότθςθσ για
τθν ενίςχυςθ του υδατικοφ δυναμικοφ, όπωσ είναι θ επαναχρθςιμοποίθςθ των
επεξεργαςμζνων νερϊν και οι αφαλατϊςεισ, το κόςτοσ των οποίων μειϊκθκε αιςκθτά με
τθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ. Σιμερα οι ΔΕΥΑ, κυρίωσ οι νθςιωτικζσ ΔΕΥΑ λειτουργοφν 70
μονάδεσ αφαλάτωςθσ.
Η 40χρονθ πορεία τουσ επιβεβαιϊνει ότι οι ΔΕΥΑ ωσ κοινωφελείσ επιχειριςεισ
υπθρετοφν ικανοποιθτικά τον ςτόχο 6 τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, κακϊσ και τουσ
ανάλογουσ υποςτόχουσ. Ωςτόςο, μζνουν πολλά ακόμα να γίνουν για τθ βιϊςιμθ
διαχείριςθ του νεροφ. Το ποςοςτό των διαρροϊν των δικτφων είναι ςχετικά υψθλό, θ
ενδοχϊρα ςτο κομμάτι που ανικει ςτθν αρμοδιότθτα των ΔΕΥΑ δεν ζχει ακόμα
βιολογικοφσ κακαριςμοφσ, θ επαναχρθςιμοποίθςθ των εκροϊν των βιολογικϊν
κακαριςμϊν είναι χαμθλι λόγω δυςκολιϊν εφαρμογισ του ιςχφοντοσ κεςμικοφ
πλαιςίου, το ενεργειακό κόςτοσ υψθλό. Το κεςμικό πλαίςιο διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων
ευρωπαϊκό και εκνικό απαιτεί Σχζδια Αςφάλειασ Νεροφ και Masterplans. Και θ
πρόκλθςθ και ανάγκθ τθσ προςαρμογισ των επιχειριςεων ςτθν νζα ψθφιακι εποχι
είναι ορατι. Επομζνωσ, θ διαμόρφωςθ μίασ ολοκλθρωμζνθσ ςτρατθγικισ που κα
χαρακτθρίηεται από ολιςτικι προςζγγιςθ των προβλθμάτων και των αντίςτοιχων
λφςεων, ςφμφωνα με τθ διεκνι γνϊςθ και εμπειρία κα ςυμβάλλει ςτθν εκπλιρωςθ των
ςτόχου 6 και των υποςτόχων του από τισ Δ.Ε.Υ.Α.
Όπωσ, ανζφερα και ςτθν αρχι ςιμερα ςυμμετζχω ςτθ διεκνι αυτι διαβοφλευςθ με τθν
ιδιότθτα του Προζδρου τθσ ‘Ενωςθσ των Δ.Ε.Υ.Α. Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ωσ ζνα δίκτυο ανκρϊπων,
πολιτικϊν και επιχειριςεων που λειτουργεί εδϊ και 30 χρόνια, ζχει ςυμβάλει ςτθ
βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ των Δ.Ε.Υ.Α. κι επομζνωσ ςτθν εκπλιρωςθ του ςτόχου 6 τθσ
βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ. Αποτελεί τον τρίτο πόλο ςτον τομζα του νεροφ τθσ χϊρασ μασ,- οι
άλλοι δφο είναι θ ΕΥΔΑΠ και θ ΕΥΑΘ- κεςμικό ςυνομιλθτι τθσ Πολιτείασ, και το βιμα
ςυμμετοχισ των Δ.Ε.Υ.Α. ςτθν υδατικι διακυβζρνθςθ.
Όραμα τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. είναι θ ανάπτυξθ και λειτουργία ενόσ “Ολοκλθρωμζνου Εργαλείου
Αποτφπωςθσ και Διαχείριςθσ των Υποδομϊν Νεροφ” που κα αποτυπϊνει ςε επίπεδο GIS
όλεσ τισ υποδομζσ νεροφ και ςε επίπεδο ςχεδόν πραγματικοφ χρόνου όλα τα λειτουργικά
χαρακτθριςτικά τουσ, οικονομικά ςτοιχεία των επιχειριςεων κακϊσ και ςτοιχεία για το
ανκρϊπινο δυναμικό τουσ. Το όραμα αυτό ξεκίνθςε να υλοποιείται από το 2017 με τθν
ανάπτυξθ και τθ λειτουργία του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ για τθν
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παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ τθσ Επικράτειασ, και για
τθ Συγκριτικι Αξιολόγθςθ των Δ.Ε.Υ.Α.
Το υποςφςτθμα για τθ Συγκριτικι Αξιολόγθςθ ςυγκεντρϊνει οικονομικά και τεχνικά
ςτοιχεία των Δ.Ε.Υ.Α., και υπολογίηοντασ κατάλλθλα επιλεγμζνουσ δείκτεσ, δθμιουργεί
μια ζκκεςθ αξιολόγθςθσ για τθν απόδοςθ τθσ κάκε Δ.Ε.Υ.Α. Με βάςθ τθν ζκκεςθ, ςτθν
οποία αναδεικνφονται οι «δυνάμεισ» και οι «αδυναμίεσ» τθσ επιχείρθςθσ, γίνεται ο
προγραμματιςμόσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. με ςτόχο τθν βελτίωςθ τθσ απόδοςισ τθσ προσ όφελοσ τθσ
κοινωνίασ.
Το υποςφςτθμα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ νεροφ το οποίο ζχει κατοχυρωκεί
κεςμικά από το Υπουργείο Υγείασ ςυγκεντρϊνει όλεσ τισ αναλφςεισ πόςιμου νεροφ που
πραγματοποιοφνται ςτθν επικράτεια από τισ επιχειριςεισ φδρευςθσ με ςκοπό τθν
ενθμζρωςθ του Υπουργείου Υγείασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, των Διευκφνςεων
Υγείασ και των πολιτϊν. Ζτςι, μζςω του ςυςτιματοσ δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ πολίτεσ
να ενθμερϊνονται εφκολα, άμεςα και με κατανοθτό τρόπο για τθν ποιότθτα του νεροφ
ςε όλθ τθν Ελλάδα, ενϊ ςτόχοσ τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. είναι το ςφςτθμα να αποτελζςει εργαλείο
διαφάνειασ και ενεργοφ ςυμμετοχισ των πολιτϊν και τθσ κοινωνίασ ςτθ διαχείριςθ του
πολφτιμου αυτοφ αγακοφ.
Κυρίεσ και Κφριοι,
Ο ςτόχοσ 6 βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και οι υποςτόχοι αποτελοφν πλζον βαςικι κεςμικι
κατεφκυνςθ λειτουργίασ των επιχειριςεων φδρευςθσ-αποχζτευςθσ και κα πρζπει να
ενςωματωκοφν ςτθν ςτρατθγικι και τα ςχζδια δράςθσ τουσ. Ωςτόςο, άποψι μασ είναι
ότι θ υλοποίθςι τουσ επιτυγχάνεται μόνο μζςα από τθ δθμόςια ι δθμοτικι διαχείριςθ
του νεροφ. Οποιαδιποτε άλλθ επιλογι δεν διαςφαλίηει τθ βιϊςιμθ διαχείριςθ του νεροφ
ωσ φυςικοφ και κοινωνικοφ αγακοφ. Η ευρωπαϊκι και διεκνισ εμπειρία είναι
αδιάψευςτοσ μάρτυρασ.
Σάσ ευχαριςτϊ.
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