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Γιώργης Χ. Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνης, Πρόεδρος Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
κ.κ. Υπουργοί, κ.κ. Γενικοί Γραμματείσ
κ.κ. Δήμαρχοι και Πρόεδροι των Δ.Ε.Υ.Α.
κυρίεσ και κφριοι,
Θ ςθμερινι 31θ Γενικι Συνζλευςθ τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. είναι κρίςιμθ από πολλζσ
πλευρζσ. Κρίςιμθ γιατί πραγματοποιείται ςε μια εποχι που θ χϊρα μασ
αντιμετωπίηει πολλζσ προκλιςεισ, κρίςιμθ γιατί ο τομζασ υδάτων
αντιμετωπίηει πολλζσ προκλιςεισ και κρίςιμθ γιατί και οι Δ.Ε.Υ.Α. τισ οποίεσ θ
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. εκπροςωπεί αντιμετωπίηουν πολλζσ προκλιςεισ. Οι προκλιςεισ
αυτζσ δεν αποτελοφν απλϊσ λεκτικά ςχιματα χωρίσ ουςιαςτικό αντίκριςμα,
υποχρεϊνουν ςε ςυντονιςμζνθ δράςθ που κα βελτιϊςει τθν απόδοςθ του
τομζα μασ, του τομζα υδάτων, για να ςυμβάλει ςτθν περίπτωςθ των ΔΕΥΑ
ςτθν περιφερειακι ανάπτυξθ με τρόπο ορκολογικό, βιϊςιμο και αειφόρο.
Επιλζξαμε τθν Ακινα ωσ τόπο διεξαγωγισ τθσ Γ.Σ. ενϊ ςυνικωσ επιλζγουμε
Διμο τθσ περιφζρειασ, για να μπορζςουμε να διεξάγουμε ζνα δθμόςιο
διάλογο με τθν πολιτικι θγεςία των ςυναρμόδιων για τισ Δ.Ε.Υ.Α.
Υπουργείων, για να ακουςτεί θ φωνι μασ, αλλά και για να ακοφςουμε τθ
φωνι τθσ Ρολιτείασ. Κυρίωσ, όμωσ για να ςυντονίςουμε τον βθματιςμό μασ
με κοινοφσ ςτόχουσ: τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ, τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ, τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ.
Επζλεξα να ξεκινιςω τθν τοποκζτθςι μου από τθν ενζργεια γιατί θ
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ενεργειακι κρίςθ ςιμερα είναι θ υπαρικμόν ζνα πρόκλθςθ όχι μόνο ςε
εκνικό, αλλά και ςε πανευρωπαϊκο επίπεδο. Για τισ Δ.Ε.Υ.Α., όμωσ, είναι μια
κρίςθ διαχρονικι, αφοφ από τθν ίδρυςι τουσ μζχρι ςιμερα
αντιμετωπίςκθκαν από τθ ΔΕΘ που ζχει κι αυτι δθμόςιο χαρακτιρα,
τουλάχιςτον μζχρι ςιμερα, με τρόπο επιτρζψτε μου να πω εχκρικό. Γνωρίηω
ότι θ ζκφραςθ μπορεί να χαρακτθριςκεί βαρειά και υπερβολικι, αλλά πϊσ
αλλιϊσ κα μποροφςε να χαρακτθριςκεί θ τιμολόγθςθ των ΔΕΥΑ από τθ ΔΕΘ
με το τιμολόγιο που τιμολογοφνται οι ιδιϊτεσ καταναλωτζσ; Αγνοϊντασ
ςυςτθματικά τον κοινωφελι χαρακτιρα των Δ.Ε.Υ.Α. και τα βιομθχανικά
χαρακτθριςτικά των εγκαταςτάςεϊν τουσ με αποτζλεςμα αυξθμζνο
ενεργειακό κόςτοσ των ΔΕΥΑ (πάνω από 20% του ενεργειακοφ τουσ κόςτουσ) ,
ΔΕΥΑ που δεν είναι ςε κζςθ να ανταποκρικοφν ςτθν άδικθ τιμολόγθςθ,
κίνδυνο για διακοπι ρεφματοσ ςε εγκαταςτάςεισ ηωτικισ ςθμαςίασ όπωσ οι
βιολογικοί και τα αντλιοςτάςια και ςτοχοποίθςθ των ΔΕΥΑ ωσ επιχειριςεων
με υψθλζσ λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ ςτθ ΔΕΘ.
Σιμερα που θ τιμι και το κόςτοσ τθσ ενζργειασ είναι κυριολεκτικά ςτα φψθ
με μια ςυνεχι αβεβαιότθτα ωσ προσ τθ διακφμανςι τουσ, οι ΔΕΥΑ βρίςκονται
για μια ακόμθ φορά ςε αδιζξοδο όςον αφορά ςτο ενεργειακό τουσ κόςτοσ
που εκτοξεφκθκε ςε επίπεδα μθ διαχειρίςιμα. Με βάςθ τα μζχρι ςιμερα
ςτοιχεία μασ θ αφξθςθ ςτα μθνιαία τιμολόγια ρεφματοσ ςε αρκετζσ
περιπτϊςεισ και ειδικά ςτισ μικρζσ Δ.Ε.Υ.Α. ςτθ χαμθλι τάςθ, υπερβαίνει το
40%.
Θ κινθτοποίθςθ τθσ ΕΔΕΥΑ ιταν άμεςθ. Οι προτάςεισ μασ τεκμθριωμζνεσ και
ρεαλιςτικζσ ακοφςκθκαν και ςτο πρόςφατο ςυνζδριο τθσ ΚΕΔΕ :Υπαγωγι των
ΔΕΥΑ ςε τιμολόγιο χωρίσ ριτρα αναπροςαρμογισ, υπαγωγι των ΔΕΥΑ ςε
ειδικά τιμολόγια όπωσ αυτό των μεγάλων καταναλωτϊν και ζνταξθ των ΔΕΥΑ
ςτουσ δικαιοφχουσ μειωμζνου ΕΤΜΕΑ. Μόνο ζτςι κα απορροφθκοφν εν
μζρει οι επιβαρφνςεισ ςτο ενεργειακό κόςτοσ και δεν κα αναγκαςκοφν οι
ΔΕΥΑ να μετακυλίςουν τισ αυξιςεισ του τιμολογίου ρεφματοσ ςτο τιμολόγιο
νεροφ επιβαρφνοντασ τουσ πολίτεσ, εξζλιξθ που απεφχονται.
Ιδθ υπάρχει ανθςυχία ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ για αυξιςεισ ςτο νερό τθν
οποία ωσ ΕΔΕΥΑ ειςπράττουμε κακθμερινά.
Κεωροφμε κετικι εξζλιξθ τθν πρόκεςθ για να μθν πω δζςμευςθ που
εξζφραςε ο κ. Ρζτςασ ςτο Συνζδριο τθσ ΚΕΔΕ να εξετάςει τισ προτάςεισ μασ
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και να ςυνθγοριςει ςτο Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ ϊςτε να
γίνουν δεκτζσ. Οι ΔΕΥΑ από τθν πλευρά τουσ δεςμεφονται ότι κα
προχωριςουν με ταχείσ ρυκμοφσ τισ επενδφςεισ του ςε ΑΡΕ, αλλά όλοι
αντιλαμβανόμαςτε ότι απαιτείται χρόνοσ και «χϊροσ» ςτο ιδθ κορεςμζνο
δίκτυο για να ολοκλθρωκοφν. Αλλά, απαιτείται και χρθματοδότθςθ. Δεν
κεωροφμε ότι θ χρθματοδότθςθ από το «Αναπτυξιακό Ρρόγραμμα «Αντϊνθσ
Τρίτςθσ» επαρκεί ςε καμιά περίπτωςθ. Από ςτοιχεία που ζχουμε ςτθν ΕΔΕΥΑ
οι ανάγκεσ ςε ΑΡΕ εκτιμϊνται ςε 700 περίπου εκ. ευρϊ που προφανϊσ οι
περιοριςμζνεσ χρθματοδοτικζσ δυνατότθτασ του Ρρογράμματοσ «Αντϊνθσ
Τρίτςθσ», ζτςι όπωσ εξελίχκθκε, δεν επαρκοφν.
Ροια είναι, όμωσ, θ άποψθ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ;
Δεν ζχουμε μζχρι ςτιγμισ τθν αντίδραςι του ι μάλλον ζχουμε ςτα χζρια μασ
ζγγραφο με το οποίο απαντάει τεχνοκρατικά ςτο αίτθμά μασ για μειωμζνο
ΕΤΜΕΑ. Εμείσ, όμωσ, δεν ηθτιςαμε τεχνοκρατικι απάντθςθ θ οποία δεν
μπορεί να διακριβωκεί για το ςφνολο των Δ.Ε.Υ.Α. Ηθτάμε πολιτικζσ
αποφάςεισ με τεχνοκρατικι φυςικά τεκμθρίωςθ, αλλά πολιτικζσ. Ηθτάμε
αποφάςεισ που κα ζχουν αντίκτυπο ςτουσ καταναλωτζσ που δοκιμάηονται
από τθν επίκεςθ ακρίβειασ που δζχονται αυτόν τον καιρό. Κα τισ ζχουμε; Και
πόςο ςφντομα κα τισ ζχουμε; Δεν υπάρχει χρόνοσ για χάςιμο. Τα ςοβαρά και
επείγοντα ερωτιματα απαιτοφν γενναίεσ και ςοβαρζσ απαντιςεισ.
Ασ πάμε όμωσ, και ςτο κζμα του ΦΡΑ ςτο νερό. Μόλισ ξζςπαςε θ πανδθμία
ηθτιςαμε από το Υπουργείο Οικονομικϊν τθν μείωςθ του ΦΡΑ ςτο νερό και
τθν αποχζτευςθ. Κι αυτό για να ελαφρφνουμε τουσ καταναλωτζσ που
επιβαρφνκθκαν από τισ οικονομικζσ επιπτϊςεισ τθσ πανδθμίασ που ιταν και
είναι ςοβαρζσ με δεδομζνθ και τθν αφξθςθ των ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ.
Σιμερα 1,5 χρόνο μετά υποςτθρίηουμε και ηθτάμε ςτο πλαίςιο του
κοινωφελοφσ χαρακτιρα των ΔΕΥΑ και τθσ κοινωνικισ τουσ διάςταςθσ που
ξεκινά από τα κοινωνικά τιμολόγια και φκάνει μζχρι τθν προςταςία τθσ
δθμόςιασ υγείασ, να μειωκεί ο ΦΡΑ ςτο νερό από 13% ςτο 6%. Στθν
αποχζτευςθ υπάρχουν δεςμεφςεισ τθσ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ που δεν το
επιτρζπουν.
Ενθμερϊςαμε το Υπουργείο Οικονομικϊν με μελζτθ που κάναμε ότι οι
απϊλειεσ εςόδων για το ελλθνικό δθμόςιο δεν κα είναι ςθμαντικζσ, αφοφ
δεν κα ξεπερνοφν τα 44 εκ. ευρϊ. Ηθτιςαμε και τθν υποςτιριξθ του
Υπουργείου Εςωτερικϊν . Φαίνεται ότι το αίτθμά μασ κα γίνει δεκτό όπωσ
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μάσ ενθμζρωςε ο κ. Ρζτςασ ςτο Συνζδριο τθσ ΚΕΔΕ. Ρεριμζνουμε με αγωνία
τθν απάντθςθ του Υπουργείου Οικονομικϊν γιατί το αίτθμά μασ δεν είναι
μόνο κακϊσ φαίνεται ςε ρεαλιςτικι κατεφκυνςθ, αλλά γιατί είναι και δίκαιο.
Γιατί δεν είναι δίκαιο ζνα δθμόςιο αγακό που ςυνδζεται με τθ δθμόςια υγεία
όπωσ το νερό να τιμολογείται με μεςαίο ςυντελεςτι ΦΡΑ. Να μθν ξεχνάμε
ότι θ ενζργεια υπάγεται ςε ςυντελεςτι 6%. Θ τιμι του νεροφ, με όλεσ φυςικά
τισ κεςμικζσ δεςμεφςεισ για τθν ανάκτθςθ του κόςτουσ του, πρζπει να το
κάνει προςιτό ςε όλουσ τουσ πολίτεσ. Να μθν μζνει κανείσ πίςω ςφμφωνα και
με τουσ Στόχουσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ του ΟΘΕ.
Ασ πάμε τϊρα, όμωσ, ςϋζνα κζμα τόςο κρίςιμο για τισ ΔΕΥΑ που αν δεν λυκεί
άμεςα απειλοφνται με κατάρρευςθ. Και δεν ςυνθκίηω να κινδυνολογϊ.
Ξζρετε οι ΔΕΥΑ που ιδρφκθκαν μϋζνα νόμο πολφ πρωτοποριακό για τθν εποχι
του, τον ν. 1069/80 που ειςθγικθκε με οξυδζρκεια ο Γιϊργοσ Σουφλιάσ επί
Κυβερνιςεωσ Γεωργίου άλλθ, με ςτόχο θ περιφζρεια να αποκτιςει
αποχετευτικά δίκτυα και να αναβακμιςκεί περιβαλλοντικά, ζχουν
ςυμπλθρϊςει ι τείνουν να ςυμπλθρϊςουν 40 χρόνια λειτουργίασ. Και το
προςωπικό τουσ μειϊνεται ςταδιακά όλο και περιςςότερο γιατί οι άνκρωποι
κάποια ςτιγμι ολοκλθρϊνουν τον εργαςιακό τουσ βίο και ςυνταξιοδοτοφνται.
Το προςωπικό αυτό εδϊ και 10 χρόνια δεν αναπλθρϊνεται και ακόμα, όςο
και αν προςπακιςαμε, δεν ζχουμε αντιλθφκεί τον λόγο. Γιατί οι ΔΕΥΑ
διαχειρίηονται ζνα δθμόςιο αγακό, αλλά δεν είναι δθμόςιο. Με νομοκετικι
διάταξθ ζχουν ρθτά εξαιρεκεί από τον δθμόςιο τομζα, δεν επιχορθγοφνται
από το Κράτοσ, δεν επιβαρφνουν τον κρατικό προχπολογιςμό και παρϋόλα
αυτά και για άγνωςτουσ λόγουσ υπόκεινται ςτουσ περιοριςμοφσ προςλιψεων
προςωπικοφ του δθμοςίου. Πμωσ, ο εμπνευςτισ τουσ δεν είχε αυτό ςτο
μυαλό του. Είχε ςτο μυαλό του δθμοτικζσ μεν επιχειριςεισ, αλλά ευζλικτεσ,
που να λειτουργοφν με ιδιωτικοοικονομικά κριτιρια και ανταποδοτικότθτα.
Μόνο ζτςι κα μποροφςαν να εκτελζςουν το αναπτυξιακό ζργο τουσ, χωρίσ τθ
γραφειοκρατία και τισ αγκυλϊςεισ του δθμοςίου. Αντί γιϋαυτό οι ΔΕΥΑ και
κυρίωσ μετά τθν κρίςθ φορτϊκθκαν με γραφειοκρατικζσ δεςμεφςεισ και
περιοριςμοφσ που δεν αρμόηουν ςτθ νομικι τουσ φφςθ και το ζργο τουσ.
Ρλαγιοκοπικθκαν και αφυδατϊκθκαν και ςιμερα υποφζρουν από
υποςτελζχωςθ κυρίωσ ωσ προσ το επιςτθμονικό προςωπικό.
Κφριε Υπουργζ, κ. Βορίδθ,
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Στο ςυνζδριο τθσ ΚΕΔΕ αναφερκικατε ςτθν πρόκεςθ του Υπουργείου να
ενιςχφςει τουσ Διμουσ ςε επιςτθμονικό προςωπικό για να μπορζςουν οι
Διμοι να απορροφιςουν τουσ πόρουσ από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και
κα κζλαμε να ρωτιςουμε. Ρεριλαμβάνονται οι ΔΕΥΑ ςτον ςχεδιαςμό ςασ;
Ελπίηουμε να ζχει αντιλθφκεί το Υπουργείο ότι οι ΔΕΥΑ ςυγκαταλζγονται
ςτουσ φορείσ με ταχεία απορρόφθςθ πόρων από ευρωπαϊκά προγράμματα.
18 δισ ζργο ζχουν εκτελζςει μζχρι ςιμερα. Θδθ, οι επενδυτικζσ προτάςεισ
των ΔΕΥΑ περιλαμβάνονται ςτο πρόγραμμα «Αντϊνθσ Τρίτςθσ» , ςτο ΕΣΡΑ
και ςτο Ταμείο Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ. Με τθν ςυμμετοχι μασ ωσ
ΕΔΕΥΑ ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα για το Ρόςιμο Νερό καταγράψαμε τισ
ανάγκεσ των ΔΕΥΑ ςε ζργα φδρευςθσ. Ρϊσ κα αντλθκοφν και αξιοποιθκοφν
αυτοί οι πόροι αν δεν υπάρχει το απαραίτθτο προςωπικό; Ρρόςφατα
ςυμμετείχαμε ςε workshop που διοργάνωςε θ DG Regio για τθν νζα
Ρρογραμματικι Ρερίοδο. Ο ςχεδιαςμόσ τθσ βαςίηεται ςε ολιςτικι
προςζγγιςθ των χρθματοδοτοφμενων επενδφςεων κι επιχειρθςιακό ςχζδιο.
Ρϊσ κα γίνουν όλα αυτά με υποςτελζχωςθ των δικαιοφχων; Και επίςθσ, πϊσ
κα αξιοποιθκεί θ εμπειρία και θ τεχνογνωςία που ζχουν ςυγκεντρϊςει οι
ΔΕΥΑ αν το επιςτθμονικό προςωπικό τουσ δεν αναπλθρωκεί εγκαίρωσ και δεν
δοκεί επαρκισ χρόνοσ για να μεταδϊςει τθν εμπειρία του ςτουσ νεότερουσ;
Ωσ ΕΔΕΥΑ και γνωρίηοντασ ότι το επιςτθμονικό προςωπικό είναι θ κινθτιρια
δφναμθ των ΔΕΥΑ ςυγκεντρϊςαμε τισ ανάγκεσ τουσ ςε επιςτιμονεσ. Σιμερα
και με φειδωλοφσ υπολογιςμοφσ οι ΔΕΥΑ ζχουν ανάγκθ από 800 περίπου
επιςτιμονεσ των ειδικοτιτων που ςυνδζονται με το αντικείμενό τουσ και
κυρίωσ μθχανικοφσ και οικονομολόγουσ.
Θ Ρροκιρυξθ 3Κ/2018 ςτθν οποία ςυμπεριλιφκθκαν οι ΔΕΥΑ δεν ιταν
επιτυχισ και μάλλον περιςςότερα προβλιματα πρόςκεςε παρά ζλυςε ιδίωσ
λόγω του κριτθρίου εντοπιότθτασ που ευκζωσ δεν μπορεί να εφαρμοςκεί. Ωσ
ΕΔΕΥΑ και για να υπάρξει ουςιαςτικι ενίςχυςθ και ενδυνάμωςθ των ΔΕΥΑ
ζχουμε αναπτφξει μία πρόταςθ που νομίηουμε ότι κα δϊςει ανάςα ςτισ
επιχειριςεισ. Ρροτείνουμε οι ΔΕΥΑ να προςλαμβάνουν το απαραίτθτο για τθν
λειτουργία τουσ προςωπικό με κριτιρια ΑΣΕΡ, αλλά θ κάκε μια ξεχωριςτά, με
δικι τθσ προκιρυξθ ςφμφωνα με τον ΟΕΥ τθσ και ςτθν ςυνζχεια οι ενςτάςεισ
που κα υποβάλλονται να εξετάηονται από το ΑΣΕΡ. Ζτςι κα επιταχφνεται,
αλλά κυρίωσ κα προςαρμόηεται θ διαδικαςία ςτισ ανάγκεσ και τθν νομικι
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φφςθ των επιχειριςεων. Κα ςτελεχϊνει τισ ΔΕΥΑ με το απαραίτθτο
επιςτθμονικό προςωπικό που κα ςκζφτεται δθμιουργικά και κα ενεργεί
τεχνοκρατικά διαμορφϊνοντασ ςτρατθγικι για να περάςουν οι ΔΕΥΑ ςτθν
νζα εποχι. Νομίηω ότι θ πρόταςι μασ είναι ςφγχρονθ, ρεαλιςτικι και
αξιοκρατικι και όπωσ αρμόηει ςε επιχειριςεισ με όραμα και προοπτικι.
Γιατί οι ΔΕΥΑ ζχουν προοπτικζσ. Δεν ιςχυριηόμαςτε ότι είμαςτε τα τζλεια
ςυςτιματα ι οι πιο ςφγχρονεσ επιχειριςεισ. Ζχουμε προβλιματα που τα
ζχουμε επιςθμάνει και δουλεφουμε πάνω ςϋαυτά. Μάλιςτα 35 ΔΕΥΑ κα
αποτιμθκοφν ολιςτικά και κα αξιολογθκοφν με βάςθ μελζτθ που ανατζκθκε
το καλοκαίρι από τθν DG Regio. Στόχοσ τθσ μελζτθσ είναι θ ανάδειξθ
βζλτιςτων πρακτικϊν και αδυναμιϊν ϊςτε ςτθν ςυνζχεια να ενιςχυκοφν και
να υποςτθριχκοφν για να γίνει ποιοτικότερο το ζργο τουσ. Δεν διςτάςαμε να
ςυμπράξουμε ςτθν προοπτικι αυτι και να βοθκιςουμε με τισ προτάςεισ μασ
ϊςτε το αποτζλεςμα τθσ μελζτθσ να ςυμβάλει ςτθν αναβάκμιςθ του χϊρου.
Εμείσ δεν λζμε ότι υπάρχουν καλζσ και κακζσ ΔΕΥΑ. Λζμε ότι υπάρχουν
ιςχυρζσ ΔΕΥΑ και ΔΕΥΑ που χρειάηονται βοικεια. Σε οργανωτικό, λειτουργικό
και επιχειρθςιακό επίπεδο. Σφμφωνα με όςα γνωρίηουμε δεν υπάρχουν
αδφναμεσ ΔΕΥΑ. Υπάρχουν ΔΕΥΑ που ζχουν τισ προοπτικζσ με τισ κατάλλθλεσ
παρεμβάςεισ να γίνουν αποτελεςματικζσ και αποδοτικζσ. Και κυρίωσ
ανκεκτικζσ. Ανκεκτικζσ ςτισ ςφγχρονεσ προκλιςεισ του τομζα μασ. Στθν
κλιματικι κρίςθ όπωσ αυτι εκδθλϊνεται τελευταία. Στθν κυκλικι οικονομία,
ςτθ βιϊςιμθ διαχείριςθ των υδατικϊν πόρων, ςτθν ψθφιακι οικονομία. ΔΕΥΑ
που κα ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ και κα ανταγωνίηονται ςε ποιοτικό ζργο
και ποιοτικζσ υπθρεςίεσ ςτον πολίτθ.
Κα ικελα, μάλιςτα να εκφράςω τθν ικανοποίθςι μου που ςιμερα μασ
τιμοφν με τθν παρουςία τουσ και ο Αν. Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ ΕΥΔΑΡ κ.
Τόςιοσ και ο Ρρόεδροσ τθσ ΕΥΑΚ κ. Ραπαδόπουλοσ. Γιατί ωσ ΕΔΕΥΑ δεν
επιδιϊκουμε μόνο τθν ςυνεργαςία μεταξφ των ΔΕΥΑ, αλλά επιηθτοφμε και
τθν ςυνεργαςία των ΔΕΥΑ με τισ δφο μεγάλεσ εταιρείεσ του χϊρου μασ που
ζχουν βεβαίωσ διαφορετικι νομικι φφςθ, αλλά κοινό αντικείμενο και
υπθρετοφν όπωσ και οι ΔΕΥΑ τθν κοινι ωφζλεια. Συνεργαςία που πρζπει να
είναι ιςότιμθ, κεςμικι και διακριτι με ςτόχο το αμοιβαίο όφελοσ.
Και ςυνεχίηοντασ, κα ικελα να τονίςω ότι πραγματικά λυποφμαςτε όταν οι
ΔΕΥΑ ςτοχοποιοφνται και βάλλονται όπωσ ςυνζβθ ςτο ςχετικά πρόςφατο
παρελκόν. Γιατί κεωροφμε ότι αν δεν ςυνδζουμε μία κατάςταςθ με τισ αιτίεσ
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τθσ καταλιγουμε ςυνικωσ ςε αυκαίρετα ςυμπεράςματα. Και ςτθν
περίπτωςθ των ΔΕΥΑ, όταν δεν λαμβάνεται υπόψθ ότι οι ΔΕΥΑ με τον
Καποδίςτρια, αλλά κυρίωσ με τον Καλλικράτθ παρζλαβαν μια
αχαρτογράφθτθ ενδοχϊρα με πολλζσ ανάγκεσ ςε φδρευςθ και κυρίωσ
αποχζτευςθ. Και τθν παρζλαβαν χωρίσ να ςυντρζχουν οι απαραίτθτεσ
προχποκζςεισ, δθλ. χωρίσ το απαραίτθτο προςωπικό, χωρίσ μζςα και
εξοπλιςμό, χωρίσ μελζτθ και ςτόχουσ. Το βαρφ αυτό φορτίο, βαρφ
οικονομικά, αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά, ακόμα και κοινωνικά κλικθκαν οι
ΔΕΥΑ να το ςθκϊςουν με όρουσ οικονομικισ και δθμοςιονομικισ κρίςθσ και
με κεςμικι διολίςκθςθ ςε ζνα πλαίςιο αςφμβατο με τθν νομικι τουσ φφςθ.
Γιατί ασ είμαςτε ειλικρινείσ, γίνεται προςπάκεια για περιοριςμό τθσ
γραφειοκρατίασ, αλλά θ γραφειοκρατία τείνει πλζον να γίνει ψθφιακι κι
αυτι δεν είναι μία κετικι εξζλιξθ.
Δεν κα λζγαμε, λοιπόν, ότι οι ΔΕΥΑ τα πιγαν κι άςχθμα, αφοφ ςταδιακά
ζχουμε ςυμμάηεμα τθσ ενδοχϊρασ. Και χαιρόμαςτε που τελικϊσ θ πρόταςι
μασ για τισ υποδομζσ λυμάτων ςτουσ οικιςμοφσ Δ’ προτεραιότθτασ ζγινε
δεκτι και κα χρθματοδοτθκοφν ςτθν νζα προγραμματικι περίοδο. Πμωσ, θ
μεταρρφκμιςθ του Καλλικράτθ που για τισ ΔΕΥΑ εξελίχκθκε ςε περιπζτεια,
αυτό απζδειξε, δθλ. ότι οι κεςμικζσ παρεμβάςεισ χωρίσ τεχνικοοικονομικζσ
μελζτεσ και ςτζρεο κεςμικό υπόβακρο περιςςότερα προβλιματα
δθμιουργοφν παρά λφνουν.
κ.κ. Υπουργοί,
κυρίεσ και κφριοι,
Θ ςθμερινι Γενικι Συνζλευςθ δεν κζλουμε να εξελιχκεί ςε μια τυπικι
διαδικαςία χωρίσ ουςιαςτικό νόθμα. Κα κζλαμε να αποτελζςει το βιμα όχι
μόνο για προβλθματιςμό, αλλά και για γενναίεσ πολιτικζσ αποφάςεισ.
Αποφάςεισ που κα δϊςουν λφςεισ ςτο πλαίςιο του εφικτοφ ςτα προβλιματα
των ΔΕΥΑ και ςτισ δίκαιεσ διεκδικιςεισ τουσ. Αποφάςεισ που κα
ςθματοδοτιςουν μια νζα αρχι για τισ επιχειριςεισ. Κι εδϊ είμαςτε για να
δουλζψουμε ϊςτε οι ΔΕΥΑ να γίνουν καλφτερεσ. Για τουσ πολίτεσ και τθν
κοινωνία.
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