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ΑΠΟΦΑΕΙ ΣΗ 29ης ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Ε.Δ.Ε.Τ.Α.
(Βέροια, 1 Ιουνίου 2018)

Η Γ.Σ. των μελϊν τθσ ‘Ενωςθσ Δθμοτικϊν Επιχειριςεων ΥδρευςθσΑποχζτευςθσ (Ε.Δ.Ε.Υ.Α) που πραγματοποιικθκε ςτθ Βζροια τθν 1θ Ιουνίου
2018:

-

Εκφράηει τθν ανθςυχία τθσ για τθν υπαγωγι του 50%+1 των Ε.Υ.Δ.Α.Π.
και Ε.Υ.Α.Θ. ςτθν ΕΕΣΥΠ Α.Ε., ηθτά να κατοχυρωκεί ςυνταγματικά ο
δθμόςιοσ χαρακτιρασ του νεροφ και τάςςεται κατθγορθματικά κατά
κάκε προςπάκειασ μερικισ ι ολικισ απομείωςθσ του δθμόςιου
χαρακτιρα των εταιρειϊν φδρευςθσ που ενδεχομζνωσ κα οδθγιςει
ςτθν απϊλεια του ελζγχου του δθμοςίου ςτισ Ε.ΥΔ.Α.Π. και Ε.Υ.Α.Θ.
Επίςθσ υπενκυμίηει ότι το νερό είναι δθμόςιο αγακό και θ διαχείριςι
του για να είναι βιϊςιμθ, επωφελισ και αειφόροσ κα πρζπει να
αςκείται από δθμόςιουσ ι δθμοτικοφσ φορείσ.

-

Θεωρεί ότι θ ανακεϊρθςθ του ν. 1069/80 με τουσ ν. 4483/2017 και
4485/2017 αποτελεί ςθμαντικι κεςμικι τομι για τισ Δ.Ε.Υ.Α. και
ςοβαρό κεςμικό υπόβακρο για τθν παραπζρα ανάπτυξθ των
επιχειριςεων. Αλλά, θ διάταξθ του άρκρου 348 του ν. 4512/2018 που
αφορά ςτθν ςφνκεςθ των Δ.Σ. των Δ.Ε.Υ.Α. και τθ διαδικαςία επιλογισ
των Γενικϊν Διευκυντϊν τουσ δεν ςυνάδει με τθν νομικι φφςθ των
Δ.Ε.Υ.Α. ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό τουσ πλαίςιο, αλλά και τθν
λειτουργία τουσ όπωσ αυτι ζχει διαμορφωκεί από τθν ίδρυςι τουσ
μζχρι ςιμερα.Για τον λόγο αυτό ηθτά από το Υπουργείο Εςωτερικϊν
τθν επανεξζταςι τθσ όταν οι ςυνκικεσ το επιτρζψουν.

-

Με δεδομζνο ότι θ υποςτελζχωςθ των Δ.Ε.Υ.Α. αποτελεί το βαςικότερο
ςιμερα πρόβλθμα των Δ.Ε.Υ.Α. και λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ζχουν

πολφ μεγάλθ ανάγκθ από επιςτθμονικό προςωπικό λόγω του
αντικειμζνου τουσ, κι επειδι είναι ανταποδοτικζσ δθμοτικζσ
επιχειριςεισ και δεν επιχορθγοφνται από τον κρατικό προχπολογιςμό,
ηθτά να δοκεί νομοκετικά θ δυνατότθτα ςτισ Δ.Ε.Υ.Α. να
προςλαμβάνουν ΤΕ και ΠΕ προςωπικό με βάςθ τον Οργανιςμό
Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τουσ χωρίσ τουσ περιοριςμοφσ που ιςχφουν ςτο
δθμόςιο τομζα ςτον οποίο εξάλλου δεν ανικουν.
-

Θεωρεί ότι το κεςμικό πλαίςιο για τον ενεργειακό ςυμψθφιςμό, τον
εικονικό ενεργειακό ςυμψθφιςμό και τισ Ενεργειακζσ Κοινότθτεσ
δθμιουργεί ςοβαρζσ προοπτικζσ για τθν μείωςθ του ενεργειακοφ
κόςτουσ των Δ.Ε.Υ.Α. που παραμζνει υψθλό απειλϊντασ τθ
βιωςιμότθτά τουσ. Με βάςθ τα παραπάνω ηθτά από τουσ
ςυναρμόδιουσ φορείσ να διαμορφϊςουν ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα
κατά το πρότυπο του «ΦιλόΔθμοσ Ι» ϊςτε να χρθματοδοτθκοφν
επενδφςεισ των Δ.Ε.Υ.Α. ςε Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ.
Ωσ προσ το αρδευτικό τιμολόγιο ηθτά από το Υπουργείο Περιβάλλοντοσ
και Ενζργειασ να προωκιςει νομοκετικι ρφκμιςθ ϊςτε να χρεϊνεται θ
κατανάλωςθ ενζργειασ ςτισ αρδευτικζσ εγκαταςτάςεισ των Δ.Ε.Υ.Α. με
αγροτικό τιμολόγιο. Επίςθσ, ηθτά από το Υπουργείο Εςωτερικϊν να
ςυνδράμει ςτθν προϊκθςθ και ικανοποίθςθ του παραπάνω αιτιματοσ.

-

Επιςθμαίνει ότι οι υψθλζσ απϊλειεσ των δικτφων και το μθ
ανταποδοτικό νεροφ αποτελεί μείηον πρόβλθμα για τισ Δ.Ε.Υ.Α. και
πρζπει να αντιμετωπιςκεί το ςυντομότερο δυνατό με ςυντονιςμζνεσ
προςπάκειεσ και ενζργειεσ τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. και των Δ.Ε.Υ.Α., αλλά και τθν
ςυνδρομι τθσ Πολιτείασ.

-

Αναγνωρίηοντασ ότι θ κλιματικι αλλαγι που πλιττει τον πλανιτθ,
επθρεάηει ςοβαρά τον τομζα φδρευςθσ-αποχζτευςθσ ηθτά από τθν
Πολιτεία τθν αποςαφινιςθ των κεςμικϊν αρμοδιοτιτων όςον αφορά
ςτθν αντιμετϊπιςθ των πλθμμυρικϊν φαινομζνων, τθ χρθματοδότθςθ
των αντιπλθμμυρικϊν ζργων, των ζργων αποχζτευςθσ ομβρίων υδάτων
και των ζργων αντιμετϊπιςθσ τθσ λειψυδρίασ.

-

Θεωρεί ότι θ κεςμικι δυνατότθτα διεφρυνςθσ των αρμοδιοτιτων των
Δ.Ε.Υ.Α. πζρα από τθν φδρευςθ και αποχζτευςθ, κα πρζπει να
διερευνθκεί ςυςτθματικά από το Δ.Σ. τθσ ‘Ενωςθσ προσ τθν
κατεφκυνςθ τθσ αφξθςθσ των εςόδων και τθσ διαςφάλιςθσ τθσ
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βιωςιμότθτασ των Δ.Ε.Υ.Α.
-

Καταδικάηει τθν ςυμπεριφορά μερίδασ εργαηομζνων των Δ.Ε.Υ.Α. που
προςζφυγαν δικαςτικά ηθτϊντασ τθν επαναφορά των αμοιβϊν τουσ
ςτα προ κρίςθσ επίπεδα και δθλϊνει κατθγορθματικά αντίκετθ με
ενζργειεσ που κζτουν ςε ςοβαρό κίνδυνο τόςο τθ βιωςιμότθτα των
Δ.Ε.Υ.Α. όςο και τθν ςχζςθ τουσ με τισ τοπικζσ κοινωνίεσ. Η Γ.Σ. ηθτά
από όλουσ τουσ εργαηόμενουσ να επιδείξουν ςφνεςθ και μετριοπάκεια
και να ςτθρίξουν τισ Δ.Ε.Υ.Α. Επίςθσ, θ Γ.Σ. ηθτά από τθν ΠΟΕ-Δ.Ε.Υ.Α.
να ςυμβάλει ςτθν παραπάνω κατεφκυνςθ.

-

Θεωρεί ςθμαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για τισ Δ.Ε.Υ.Α. το
Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό Σφςτθμα για τθν Ποιότθτα Νεροφ και
τθν Συγκριτικι Αξιολόγθςθ και καλεί όςεσ Δ.Ε.Υ.Α. δεν ζχουν ςυνδεκεί
να ςυνδεκοφν ςϋαυτό το ςυντομότερο δυνατό.

Η Γ.Σ. τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
 Εγκρίνει ομόφωνα τθν ζκκεςθ πεπραγμζνων και τον προγραμματιςμό
του 2018.
 Εγκρίνει ομόφωνα τθν Ζκκεςθ τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ και τον
απολογιςμό του ζτουσ 2017.
 Εγκρίνει ομόφωνα τον προχπολογιςμό του ζτουσ 2018.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
ΒΕΡΟΙΑ 1 ΙΟΤΝΙΟΤ 2018
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