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Χίοσ, 12 & 13 Ιουλίου 2012
(Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου, Ηρώων Πολυτεχνείου 5,
Χίος)
Ειςηγητήσ:
Γιώργοσ Πετκανάσ, Πρόεδροσ Δ.Ε.Υ.Α. Καςτοριάσ,
Μζλοσ Δ.Σ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
Θζμα:
“Βελτίωςη παρεχομζνων υπηρεςιών, αποτελεςματικότητασ και Εικόνασ των
Δ.Ε.Υ.Α. μζςω Μετρήςεων Ικανοποίηςησ των Πελατών.
Ανάπτυξη - Εφαρμογή ςυςτήματοσ Αμφίδρομησ Επικοινωνίασ Επιχείρηςησ –
Καταναλωτών”.
Αγαπητζσ και αγαπητοί ςφνεδροι,
Στον κόςμο των Επιχειριςεων, ζνα κζμα που ςυηθτείται και αναλφεται ωσ ζνα από
τα ςοβαρότερα για τθν ίδια τθν φπαρξθ μίασ Επιχείρθςθσ, είναι θ ςχζςθ μεταξφ
κερδοφορίασ και τάξθσ πιςτϊν πελατϊν.
Είναι γεγονόσ αναμφιςβιτθτο ότι, θ πίςτθ των πελατϊν μεταφράηεται ςε
υψθλότερα κζρδθ.
Με απλά λόγια, μία Επιχείρθςθ που ζχει πιςτοφσ πελάτεσ (δθλαδι πελάτεσ που τθν
εμπιςτεφονται ι εμπιςτεφονται τα προϊόντα τθσ) ζχει πολλζσ περιςςότερεσ
πικανότθτεσ να επιτφχει ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ.
Ευνόθτα πολλοί κα αναρωτθκοφν, τι αναλογία μπορεί να υπάρχει μεταξφ τθσ
ςχζςθσ κερδοφορίασ και τάξθσ πιςτϊν πελατϊν, μίασ ιδιωτικισ επιχείρθςθσ που
κινείται μζςα ςε ζνα δφςκολο ανταγωνιςτικό περιβάλλον και μίασ Δθμοτικισ
Επιχείρθςθσ που είναι εκ των πραγμάτων κάτι διαφορετικό και δεν ζχει και
ανταγωνιςτζσ;
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Για να απαντθκεί θ παραπάνω ερϊτθςθ, κα πρζπει να τεκεί μία άλλθ, πάρα πολφ
απλι ερϊτθςθ.
Ποια κα ιταν θ οικονομικι αλλά και θ γενικότερθ κατάςταςθ των ΔΕΥΑ, εάν όλοι οι
καταναλωτζσ εξοφλοφςαν τουσ λογαριαςμοφσ τουσ (κανονικά ςτθ λιξθ τουσ) ;
Οι ΔΕΥΑ είναι εταιρείεσ, είναι κανονικότατεσ Επιχειριςεισ που παρζχουν μάλιςτα
ςθμαντικότατεσ υπθρεςίεσ, άκρωσ απαραίτθτεσ για τον κάκε άνκρωπο (δεν
χρειάηεται εδϊ να επεκτακοφμε).
Οι ΔΕΥΑ επαναλαμβάνω είναι Επιχειριςεισ που δεν ζχουν ςε καμία απολφτωσ
περίπτωςθ (ειδικά ςτουσ δφςκολουσ καιροφσ που διανφουμε) τθν πολυτζλεια να
παραβλζπουν αυτό το γεγονόσ.
Αγαπητζσ και αγαπητοί ςφνεδροι,
Επιχείρθςθ χωρίσ ειςπράξεισ, χωρίσ κζρδθ δεν μπορεί να υπάρξει. Το τι γινόταν ςτο
παρελκόν, δεν μπορεί και δεν πρζπει να μασ απαςχολεί. Είναι πιςτεφω ξεκάκαρο ςε
όλουσ όςουσ βριςκόμαςτε εδϊ, ότι όποιοσ και αν είναι ο ςκοπόσ, όποια και αν είναι
τα χαρακτθριςτικά και ο τρόποσ λειτουργίασ μίασ Επιχείρθςθσ, αυτι δεν μπορεί να
ζχει καμία τφχθ, κανζνα απολφτωσ μζλλον χωρίσ κζρδθ.
Άρχιςα τθν ειςιγθςθ μου με το, αυτονόθτο ςτον κόςμο των Επιχειριςεων: ότι
υπάρχει ςχζςθ μεταξφ τθσ κερδοφορίασ και τθσ τάξθσ των πιςτϊν πελατϊν.
Οι Διοικιςεισ των περιςςοτζρων Δθμοτικϊν Επιχειριςεων, ζχοντασ να
αντιμετωπίςουν:
Τθν πολφ δφςκολθ κακθμερινότθτα, τα οικονομικά προβλιματα (παρελκόντοσ,
λόγω κρίςθσ και περικοπϊν), τισ Καλλικρατικζσ
υπερ - υποχρεϊςεισ, τισ
αλλθλοαναιροφμενεσ εγκυκλίουσ και τθν ακάνατθ γραφειοκρατία, πζφτουν πάνω
ςε ζνα τεράςτιο τείχοσ που ακυρϊνει ακόμθ και το πιο απλό, το πιο αυτονόθτο.
Τθν αναμφιςβιτθτθ ςχζςθ μεταξφ κερδοφορίασ Επιχειριςεων και τάξθσ πιςτϊν
πελατϊν, εάν τθν προςαρμόςουμε ςτα δεδομζνα των ΔΕΥΑ γίνεται θ «ςχζςθ
μεταξφ των ειςπράξεων τθσ Επιχείρθςθσ και τθσ τάξθσ των ικανοποιθμζνων
καταναλωτϊν».
Οι ΔΕΥΑ όπωσ ςασ είπα είναι κανονικότατεσ Επιχειριςεισ και επιτελοφν
ςοβαρότατο ζργο, αλλά δεν αναηθτοφν, οφτε υιοκετοφν ςφγχρονεσ μεκόδουσ και
πρακτικζσ από τον χϊρο των Επιχειριςεων, δεν προβάλουν το ζργο που επιτελοφν
και τθ ςθμαντικότθτα του και δεν φροντίηουν εντζλει (για το αυτονόθτο) να
βελτιϊνουν ςυνεχϊσ τον βακμό ικανοποίθςθσ των καταναλωτϊν, με ςτόχο τθ
δθμιουργία μίασ ςτακερισ ςχζςθσ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ ΔΕΥΑ και καταναλωτϊν.
Αγαπητζσ και αγαπητοί ςφνεδροι,
Η εμπειρία μου, (18 χρόνια Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ και 7 χρόνια ςτθν Προεδρία τθσ
ΔΕΥΑΚ) αν με δίδαξε κάτι, είναι ότι δεν υπάρχει αυτονόθτο.
Οι πολίτεσ των διμων μασ, οι καταναλωτζσ των ΔΕΥΑ, οι ςυμπολίτεσ μασ, ακόμθ και
οι δικοί μασ άνκρωποι δεν γνωρίηουν ι δεν αντιλαμβάνονται το τι απαιτείται για να
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μποροφν (οποιαδιποτε ςτιγμι κελιςουν) να ανοίξουν τθ βρφςθ τουσ και να τρζξει
κακαρό και αςφαλζσ νερό. Θεωροφν απολφτωσ αυτονόθτο ότι ανοίγοντασ τθ βρφςθ
τρζχει νεράκι, απολφτωσ αυτονόθτο ότι λειτουργεί ο βιολογικόσ κακαριςμόσ και δεν
επιβαρφνεται το περιβάλλον.
Ναι, και φυςικά πρζπει να είναι αυτά αυτονόθτα εν ζτθ 2012 ςε όλεσ τισ
πολιτιςμζνεσ χϊρεσ του κόςμου.
Η πλειονότθτα των καταναλωτϊν όμωσ (όπωσ ςασ είπα) δεν γνωρίηει, δεν
αντιλαμβάνεται ότι για να απολαμβάνει το υπζρτατο αγακό τθσ φφςθσ που είναι το
νερό και για να μθν «κολυμπάει» θ γειτονιά του, θ πόλθ του ςε λίμνεσ λυμάτων,
υπάρχει μία Επιχείρθςθ, με εγκαταςτάςεισ, μθχανιματα, εξοπλιςμοφσ, τεχνικοφσ,
εργατοτεχνίτεσ και Διοίκθςθ που παςχίηουν κακθμερινά.
Και αν προςκζςουμε (και πρζπει να το κάνουμε) τθν γενικότερθ και επικρατοφςα
άποψθ των πολιτϊν για πολλζσ Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ, τισ οποίεσ ςθμειωτζον
αντιλαμβάνονται ωσ κομμάτι ι ςυνζχεια του (κακοφ) κράτουσ, δθμιουργείται ζνα
εκρθκτικό μίγμα (άγνοια + άποψθ για το δθμόςιο) που μεταμορφϊνεται ςε
απαξίωςθ. Και θ απαξίωςθ τθσ ΔΕΥΑ ςίγουρα δεν τουσ οδθγεί ςτο ταμείο, για
ζγκυρθ εξόφλθςθ του λογαριαςμοφ τουσ. Οφτε είναι ςε κζςθ να δείξουν τθν
παραμικρι ανοχι μόλισ προκφψει μία βλάβθ, ι ζνα πρόβλθμα. Και το τι λζνε,
επθρεάηοντασ και άλλουσ καταναλωτζσ και ςυμπολίτεσ τουσ, ασ μθν το
ςχολιάςουμε…
Η απαξίωςθ μίασ ΔΕΥΑ, το να τθ κεωροφν ζνα αναγκαίο κακό, ζναν λογαριαςμό
παραπάνω, όπωσ ςασ είπα δεν τουσ οδθγεί ςτο ταμείο για ζγκυρθ εξόφλθςθ. Αυτό
αποτελεί ζνα τεράςτιο και ουςιαςτικό πρόβλθμα που δεν λφνεται, ειδικά ςε
περίοδο κρίςθσ, με αποςπαςματικζσ ενζργειεσ, οφτε με άμεςεσ ι μεταμφιεςμζνεσ
απειλζσ διακοπισ τθσ παροχισ, οφτε με παρακάλια και επαναλαμβανόμενεσ
ρυκμίςεισ οφειλϊν.
Υπάρχει ζνασ και μόνο τρόποσ, θ δθμιουργία ςχζςθσ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ ΔΕΥΑ και
καταναλωτι.
Αυτό ζχει ωσ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ:
1. Να γνωρίςει ο καταναλωτισ ποια είναι, τι κάνει, ποιο το ζργο και ποια θ
πραγματικι και αναντικατάςτατθ προςφορά τθσ ΔΕΥΑ.
2. Να αιςκάνεται απόλυτα αςφαλισ κάκε φορά που ανοίγει τθ βρφςθ του.
Και,
3. Να «μιλάει» και να του «μιλάει» θ Επιχείρθςθ.
Για το τρίτο να γίνω πιο ςαφισ:
Πρζπει οπωςδιποτε να φροντίςουμε ϊςτε να υπάρξει αμφίδρομη
επικοινωνία μεταξφ επιχείρθςθσ και καταναλωτι.
Εάν επιτευχκεί αυτι κα εξαςφαλιςκοφν και οι δφο πρϊτεσ προχποκζςεισ που
ανζφερα.
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Αγαπητζσ και αγαπητοί ςφνεδροι,
Τρόποι για να γνωςτοποιθκεί το ζργο και θ αναντικατάςτατθ προςφορά των ΔΕΥΑ,
υπάρχουν.
Όπωσ υπάρχει και ο τρόποσ (που εφαρμόηεται κιόλασ – παράδειγμα «οι δρόμοι του
νεροφ») μζςω του ςχολείου και τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, να δοκεί θ
γνϊςθ ςτα παιδιά, που ςθμαίνει παιδεία και ευαιςκθτοποίθςθ.
Και τρόποσ αμφίδρομθσ επικοινωνίασ υπάρχει, με κετικότατα αποτελζςματα που
μεταφράηονται ςε ςθμαντικότατα οφζλθ ςτθν ίδια τθν υπόςταςθ και εικόνα τθσ
επιχείρθςθσ, που οδθγοφν ςτουσ όλο και λιγότερουσ απλιρωτουσ λογαριαςμοφσ.
Εν ςυντομία κα αναφερκϊ ςε ζνα μζροσ του προγράμματοσ αμφίδρομθσ
επικοινωνίασ που εφαρμόηει θ ΔΕΥΑ Καςτοριάσ, όςον αναφορά ςτισ ζκτακτεσ
βλάβεσ και ςτθ μεταχείριςθ – διαχείριςθ των καταναλωτϊν που επθρεάηονται από
αυτζσ.
24 ϊρεσ το εικοςιτετράωρο και 365 μζρεσ τον χρόνο λειτουργεί ζνασ Tθλεφωνικόσ
Aρικμόσ Bλαβϊν (που ζχουμε γνωςτοποιιςει ςε όλουσ τουσ καταναλωτζσ). Δεν
απαντά θχογραφθμζνο μινυμα, οφτε βαριεςτθμζνοσ εργαηόμενοσ και δεν υπάρχει
καμία αναμονι. Ο καταναλωτισ ςυνομιλεί απευκείασ με ζναν ευγενικό και
πρόκυμο άνκρωπο που αντιλαμβάνεται το πρόβλθμά του και κζλει να τον
εξυπθρετιςει. Ειδοποιείται άμεςα το ςυνεργείο βλαβϊν, που βρίςκεται ςυνεχϊσ
ςε επικοινωνία με τον χειριςτι του τθλεφϊνου βλαβϊν ϊςτε αυτόσ να είναι ςε
κζςθ να παρζχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ ςτον καταναλωτι, μζχρι τθν
επιδιόρκωςθ τθσ βλάβθσ και αμζςωσ μετά από αυτι.
Πιςτεφω, ότι δεν χρειάηεται να ςασ περιγράψω πόςο κετικά προςλαμβάνει ο
καταναλωτισ (που αντιμετωπίηει το πρόβλθμα) τθν άμεςθ αυτι επαφι με τθν
Eπιχείρθςθ (γιατί ζτςι ακριβϊσ αντιλαμβάνεται τθν ςυνομιλία, το ενδιαφζρον και
τθν πλθροφόρθςθ, ωσ άμεςθ επαφι με τθ ΔΕΥΑΚ).
Αυτό αποτελεί το πρϊτο βιμα αμφίδρομθσ επικοινωνίασ και μάλιςτα ςτον ιδιαίτερα
ευαίςκθτο τομζα τθσ διαχείριςθσ βλαβϊν αλλά και προβλθμάτων κακθμερινότθτασ
των καταναλωτϊν.
Αυτό που περιλθπτικά ςασ περιζγραψα, ζχει και άλλα ςθμαντικότατα οφζλθ για τθ
επιχείρθςθ όπωσ: οι δυνατότθτεσ καταγραφισ:
α) τθσ ςυχνότθτασ και του είδουσ των βλαβϊν,
β) του απαιτοφμενου χρόνου για τθν επιδιόρκωςι τουσ (ανά είδοσ και τόπο),
γ) του ελζγχου τθσ αποτελεςματικότθτασ των ςυνεργείων και,
δ) τθν δυνατότθτα τθσ καλφτερθσ προετοιμαςίασ των ςυνεργείων (αρικμόσ ατόμων
και απαιτοφμενα υλικά, εξοπλιςμόσ κλπ) και του όλου προγραμματιςμοφ τθσ
επιχείρθςθσ ςτον τομζα αντιμετϊπιςθσ βλαβϊν.
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Αγαπητζσ και αγαπητοί ςφνεδροι,
Δεν κα επεκτακϊ ςτα άλλα μζρθ του προγράμματοσ επικοινωνίασ (που ζχουν
ςχεδιαςτεί και προγραμματιςτεί), όπωσ θ θλεκτρονικι ενθμζρωςθ με email, sms,
διαδικτφου, αλλά και μζςω των Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ.
Θα ςτακϊ όμωσ ςτθν επιτακτικι ανάγκθ να γνωρίηουμε ωσ Διοίκθςθ (τι ςυμβαίνει
μζςα ςτο ςπίτι μασ) δθλαδι ςτισ υπθρεςίεσ τθσ Επιχείρθςθσ.
Βαςικόσ ςτόχοσ κάκε επιχείρθςθσ είναι θ καλφτερθ και αξιόπιςτθ εξυπθρζτθςθ των
πελατϊν – καταναλωτϊν τθσ. Στα πλαίςια αυτά, θ Εκπόνθςθ Επιχειρθςιακισ
Μελζτθσ με ςκοπό τθν κατάκεςθ ςυγκεκριμζνων προτάςεων που κα διευκολφνουν
τθν Επιχείρθςθ ςτθν αποτελεςματικότερθ οργάνωςθ των υπθρεςιϊν με τελικό
(όπωσ είπα) ςτόχο, τθ Βελτίωςθ του Βακμοφ Ικανοποίθςθσ των Καταναλωτϊν, είναι
αναγκαία.
Είναι αναγκαία (ειδικά ςτισ ΔΕΥΑ όπου ο αρικμόσ των καταναλωτϊν, που
επιςκζπτονται τισ υπθρεςίεσ, είναι μεγάλοσ. Η ανάπτυξθ και εφαρμογι μιασ
ζγκυρθσ και αξιόπιςτθσ Μεκόδου Μζτρθςθσ τθσ Ικανοποίθςθσ των Καταναλωτϊν
από τισ υπθρεςίεσ τθσ Επιχείρθςθσ,
ςφμφωνθσ προσ ανάλογεσ πανευρωπαϊκζσ πρακτικζσ εφαρμοηόμενεσ ςτον Ιδιωτικό
και Δθμόςιο Τομζα και ςτθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ, ενταγμζνεσ ςτο πνεφμα και ςτθ
φιλοςοφία των Συςτθμάτων Διοίκθςθσ Ολικισ Ποιότθτασ.
Η Μζκοδοσ Μζτρθςθσ Ικανοποίθςθσ Καταναλωτϊν
μπορεί να ςυμβάλει
κακοριςτικά, ςτο να διαπιςτωκοφν αδυναμίεσ και να βελτιωκοφν οι υπθρεςίεσ και
οι διαδικαςίεσ με χαμθλό δείκτθ ικανοποίθςθσ, ϊςτε να ενιςχυκεί θ ςυνολικι
αποτελεςματικότθτα αλλά και θ εικόνα τθσ Επιχείρθςθσ, ςτθ βάςθ ςυγκεκριμζνων
μετριςιμων μεγεκϊν.
Με λίγα λόγια: Μζτρθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ των
υπθρεςιϊν, μζςω τθσ ανατροφοδότθςθσ από τουσ ίδιουσ τουσ καταναλωτζσ.
Αγαπητζσ και αγαπητοί ςφνεδροι,
Η μζτρθςθ του βακμοφ ικανοποίθςθσ των καταναλωτϊν από τισ υπθρεςίεσ των
ΔΕΥΑ, κα διευκολφνει ουςιαςτικά τισ Διοικιςεισ, ϊςτε να προχωριςουν ςτισ
αναγκαίεσ αλλαγζσ, που κα βελτιϊνουν τθ λειτουργία, τθν αποδοτικότθτα αλλά και
τθν «εικόνα» τθσ Επιχείρθςθσ.
Η εφαρμογι ενόσ πολυεπίπεδου ςυςτιματοσ επικοινωνίασ με τουσ καταναλωτζσ –
ςυμπολίτεσ μασ (που είναι πολφ πιο απλό ςτθν εφαρμογι από ότι πικανόν
πιςτεφετε) μπορεί να ςυμβάλλει τα μζγιςτα ςτο οριςτικό γκρζμιςμα, (είτε το
κζλουμε είτε όχι), τθσ κυρίαρχθσ κακισ εικόνασ που ςυνοδεφει τισ περιςςότερεσ
Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ. Η αποκατάςταςθ τθσ εικόνασ των ΔΕΥΑ ςφμφωνα με το
πραγματικό αναντικατάςτατο ζργο τουσ, κα κακορίςει τθν πορεία τουσ ςτο δφςκολο
παρόν και ςτο απαιτθτικό μζλλον.
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Τελειϊνοντασ,
Η Επιχειριςεισ που υπθρετοφμε πρζπει να αντεπεξζλκουν ςτθν πολφ δφςκολθ και
ςφνκετθ εποχι μασ. Η κάκε ΔΕΥΑ πρζπει να είναι ξεκάκαρθ ωσ προσ το τι
αντιπροςωπεφει και το τι υπόςχεται ςτουσ καταναλωτζσ θ Διοίκθςθ . Και να
διακζτει ξεκάκαρθ πολιτικι για το πϊσ κα πραγματοποιιςει αυτι τθν υπόςχεςθ
και παράλλθλα να μθν αποςπάται θ προςοχι τθσ από βραχυπρόκεςμεσ ι ζκτακτεσ
καταςτάςεισ.
Αγαπητζσ και αγαπητοί ςφνεδροι,
Το πϊσ πορεφτθκαν οι ΔΕΥΑ ςτο παρελκόν, ζχει ίςωσ μία ιςτορικι αξία, αλλά το
ςιμερα και πολφ περιςςότερο το αφριο επιβάλουν - όχι μόνο τον εκςυγχρονιςμό
των Επιχειριςεων - αλλά και τθν αλλαγι τθσ πολιτικισ τουσ, και (επιτρζψετε μου
να πω) τθσ ςυνολικισ, εκ βάκρων αλλαγισ τθσ ίδιασ τθσ φιλοςοφίασ που διζπει
όλουσ όςουσ ευκφνονται για τθ λειτουργία τουσ (και δεν εξαιρείται κανζνασ).
Όςο πιο γριγορα, ξεχάςουμε:
Το παρελκόν και τον τρόπο Διοίκθςθσ και εργαςίασ που επζβαλε:
 Τθν μθ φπαρξθ ανταγωνιςμοφ και,
 Τισ όποιεσ (πραγματικζσ ι μι) διαφορζσ μασ με τον ιδιωτικό τομζα,
Tόςο πιο γριγορα κα είμαςτε ςε κζςθ να αλλάξουμε, να ςχεδιάςουμε, να
υιοκετιςουμε και να εφαρμόςουμε ςτθν πράξθ, όλα αυτά που κα
εξαςφαλίςουν:
 Τθν αποτελεςματικι και αποδοτικι λειτουργία των ΔΕΥΑ,
 Tθν ελκυςτικι εικόνα μίασ ςθμαντικότατθσ και ςφγχρονθσ Eπιχείρθςθσ,
 Tθν απρόςκοπτθ ςυνζχιςθ τθσ τεράςτιασ κοινωνικισ και περιβαλλοντικισ
προςφοράσ,
 Αλλά και τθ δικι μασ αποδοχι από τουσ ςυνδθμότεσ μασ ωσ Διοίκθςθ
χριςιμθ ςτον τόπο και ςτθν κοινωνία που υπθρετοφμε.

Αγαπητζσ και αγαπητοί ςφνεδροι,
Κλείνοντασ, κζλω να προςκζςω ζναν προβλθματιςμό αλλά και μία ευχι για το
επόμενο ςυνζδριό μασ.
Όπωσ γνωρίηετε θ Καςτοριά ζχει τθν τφχθ να είναι μία από τισ πλουςιότερεσ
περιοχζσ, ςε αποκεματικό και ποιότθτα, υδάτινων πόρων.
Πιςτεφω ότι θ ΕΔΕΥΑ ζχει το μζγεκοσ, τουσ ανκρϊπουσ και τθν ικανότθτα ϊςτε, να
αναηθτιςει τισ δυνατότθτεσ εκμετάλλευςθσ του υδάτινου πλοφτου. Πιςτεφω ότι
πρζπει να εξετάςουμε διεξοδικά τθν πικανότθτα θ ΕΔΕΥΑ, να «μπει» δυναμικά ςτο
χϊρο τθσ εμφιάλωςθσ και διακίνθςθσ νεροφ. Εκμεταλλευόμενθ (όπωσ είπα) τισ
πλοφςιεσ ςε πθγζσ περιοχζσ, τα ικανά ςτελζχθ και τθ δφναμι τθσ, με πρϊτο ςτόχο
τθν εξυπθρζτθςθ των περιοχϊν, (Συναδζλφων ΔΕΥΑ), όπου το νερό δεν είναι
πόςιμο. Γνωρίηω ότι το εγχείρθμα δεν είναι εφκολο, αλλά πιςτεφω ότι, εάν θ ΕΔΕΥΑ
καταφζρει να προωκιςει, ςτισ ςυγκεκριμζνεσ αγορζσ, εμφιαλωμζνο νερό ςε
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ανταγωνιςτικι τιμι, κα ζχει προςτικζμενθ αξία και τεράςτια οφζλθ για τισ
Επιχειριςεισ μασ ςε όλθ τθ χϊρα.
Είμαι βζβαιοσ ότι θ 24θ Γενικι Συνζλευςθ ςτθ Χίο, κα ζχει επιτυχία και είμαι
αιςιόδοξοσ ότι, ζχουμε τισ ικανότθτεσ και τθν κζλθςθ να «ανεβάςουμε» τισ ΔΕΥΑ
μασ και τθν ΕΔΕΥΑ ψθλά, εκεί που αξίηουν να βρίςκονται.
Σασ ευχαριςτϊ

