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Κώζηας Τζανακούλης, Δήμαρτος Λαριζαίων, Ανηιπρόεδρος Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ έγηλε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Ελσζεο θαη Δήκαξρν
Ρεζχκλεο θ. Μαξηλάθε κία αλαιπηηθή αλαθνξά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Ελσζεο
ζην έλα ρξφλν ηεο ζεηείαο ηνπ λένπ Δ.. ηεο Ε.Δ.Ε.Τ.Α. θη έδσζε ην ζηίγκα θαη ην
πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα θηλεζνχκε ζην επφκελν δηάζηεκα.
Οη ζεζκηθέο καο θαηαθηήζεηο θαη λίθεο ζηνλ έλα ρξφλν ηεο ζεηείαο καο ήηαλ
ζεκαληηθέο.
Δπζηπρψο, νη δχν πξφζθαηεο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο «θξέλαξαλ» ηε δξαζηεξηφηεηά
καο, αιιά ζθνπεχνπκε λα αλαθηήζνπκε ην «ρακέλν» ρξφλν φζν απηφ είλαη δπλαηφ,
θαη ιακβάλνληαο ππφςε καο ηε δπζκελή δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο καο.
Είλαη, επίζεο, γεγνλφο φηη ν ηνκέαο χδξεπζεο-απνρέηεπζεο κε πηζαλή ηελ
απνθξαηηθνπνίεζε ησλ εηαηξεηψλ ηεο Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο (ΕΤΔΑΠ θαη
ΕΤΑΘ) βξίζθεηαη ζε αλαβξαζκφ θαη ε θαηάζηαζε απηή επηβάιιεη λα είκαζηε ζε
δηαξθή επαγξχπλεζε.
Με βάζε ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο, ν πξνγξακκαηηζκφο καο γηα ην επφκελν
ρξνληθφ δηάζηεκα επηθεληξψλεηαη ζηα παξαθάησ:
Η πξνβνιή θαη αλάδεημε ηνπ ξόινπ θαη ηνπ έξγνπ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ζηελ
ειιεληθή θνηλσλία ζα απνηειέζεη βαζηθή καο δξαζηεξηόηεηα θαη θεληξηθό
καο ζηόρν.
Ηδε, κε πξφηαζε θαη πξσηνβνπιία ηεο Οκάδαο Εξγαζίαο ηεο Ελσζεο πνπ
αζρνιείηαη κε ην κέιινλ θαη ηηο πξννπηηθέο ησλ Δ.Ε.Τ.Α. έρεη πξνγξακκαηηζζεί γηα
ην θζηλφπσξν δηεκεξίδα αληηθείκελν ηεο νπνίαο ζα είλαη ην έξγν ησλ Γ.Δ.Τ.Α.,
ν πεξηβαιινληηθόο ηνπο ξόινο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηελ θνηλσλία. Η
δηεκεξίδα είρε πξνγξακκαηηζζεί γηα ηελ άλνημε, αιιά αλαβιήζεθε ιφγσ ησλ
εθινγψλ. Επηδίσμή καο είλαη λα δνζεί ε κέγηζηε δπλαηή δεκνζηφηεηα (γη’ απηφ θαη
ζρεδηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Αζήλα) θαη λα ηνληζζεί ε ζπκβνιή ησλ
Δ.Ε.Τ.Α. ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα χδξεπζεο-απνρέηεπζεο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο. Επίζεο, ζηφρνο καο ζα είλαη λα
δηεπθξηληζζεί θαη λα απνζαθεληζζεί ε θχζε ησλ Δ.Ε.Τ.Α. σο δεκνηηθψλ
επηρεηξήζεσλ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε θξηηήξηα
ηδησηηθννηθνλνκηθά θαη κε απηνηέιεηα ζε ζρέζε κε ηνπο νηθείνπο Δήκνπο. Είλαη
γεγνλφο φηη ε δηθπήο θχζε ησλ Δ.Ε.Τ.Α. κε βάζε ην ζεζκηθφ ηνπο πιαίζην θαη ε

πξφζθαηε ππαγσγή ηνπο ζε ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ην δεκφζην (έιεγρνο
απφ ην Ειεγθηηθφ πλέδξην θαη κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο γηα ην πξνζσπηθφ ησλ
Δ.Ε.Τ.Α. θ.α.) δεκηνχξγεζε ζχγρπζε σο πξνο ηε θχζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζνβαξά
πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο.
Παξαπέξα, ζα πξέπεη φινη λα πξνζπαζήζνπκε λα εμαιείςνπκε ηηο ζθηέο θαη λα
θσηίζνπκε ηηο ζεηηθέο πιεπξέο ησλ επηρεηξήζεσλ. Η παξαπιεξνθφξεζε πνπ
αλαπηχρζεθε ζην ζρεηηθά πξφζθαην παξειζφλ, πξντφλ θαη ηεο λνζεξήο θαηάζηαζεο
πνπ δεκηνχξγεζε ε δεκνζηνλνκηθή θξίζε, ακαχξσζε ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο
(επηπρψο ιίγεο) ην έξγν ησλ Δ.Ε.Τ.Α. θαη δεκηνχξγεζε ζηνπο πνιίηεο ςεπδή θαη
αξλεηηθή εηθφλα γηα ηηο Δ.Ε.Τ.Α. θαη ην έξγν ηνπο. Θεσξνχκε, φηη ζε κεγάιν βαζκφ ε
αξλεηηθή απηή εηθφλα έπαςε λα ππάξρεη ράξε ζηελ ζπληνληζκέλε αληίδξαζε ηεο
Ελσζεο θαη ησλ Δ.Ε.Τ.Α., αιιά ην ηνπίν ζηε ρψξα καο είλαη αθφκα ζνιφ θη αβέβαην
θαη ηίπνηε δελ καο εγγπάηαη φηη δελ ζα έρνπκε αλάινγα θαηλφκελα θαη ζην κέιινλ.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ, θαινχληαη φιεο νη Δ.Ε.Τ.Α. λα αλαπηχμνπλ ελεκεξσηηθέο
θακπάληεο ζην θνηλφ γηα λα αλαδείμνπλ ην έξγν θαη ηνλ ξφιν ηνπο. Η Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ζα
ζπκβάιιεη θη απηή κε ηελ ζεηξά ηεο ζηελ θαηεχζπλζε απηή.
Η πξνζπάζεηά καο, φκσο, γηα ηελ αλάδεημε ηνπ έξγνπ θαη ηνπ ξφινπ ησλ Δ.Ε.Τ.Α.
δελ ζα πξέπεη λα ζηξαθεί, κφλν πξνο ζηελ θνηλσλία. Είλαη γεγνλφο φηη θαη ε
Πνιηηεία θαη νη θνξείο ηεο αλέπηπμαλ θάπνηα δπζπηζηία σο πξνο ηηο Δ.Ε.Τ.Α., ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο αδηθαηνιφγεηε. Η δπζπηζηία απηή νθείιεηαη ζε κεκνλσκέλα
πεξηζηαηηθά πνπ ζηελ Ειιάδα, σο γλσζηφ, παίξλνπλ ππεξβνιηθή έθηαζε. Ωο
Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ζα θαηαβάινπκε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε λα απνθαηαζηαζεί
πιήξσο ε εηθφλα ησλ Δ.Ε.Τ.Α. θαη λα εκπεδσζεί ε πεπνίζεζε φηη νη Δ.Ε.Τ.Α. είλαη
πνιχηηκα εξγαιεία αλάπηπμεο πνπ δξνπλ ζην ρψξν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε
θαζαξά θνηλσθειή θξηηήξηα φπσο ζαθψο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ ηδξπηηθφ ηνπο λφκν.
Παξαπέξα, ζεσξνχκε φηη ε ζπλνιηθή αλαζεώξεζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ
ησλ Γ.Δ.Τ.Α. έηζη ψζηε λα γίλεη ιεηηνπξγηθφ θαη ζχγρξνλν, ζα ζπκβάιιεη ζηελ
αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηνπ ξφινπ ηνπο. Σν ζεζκηθφ πιαίζην παξφιεο
ηηο θαηά θαηξνχο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο ήηαλ ζηελ ζσζηή
θαηεχζπλζε, θξίλεηαη μεπεξαζκέλν, αθνχ δελ θαηνρπξψλεη ηνλ πεξηβαιινληηθφ
θαη αλαπηπμηαθφ ξφιν ησλ Δ.Ε.Τ.Α. θαη δελ απνζαθελίδεη απνιύησο θαη ρσξίο
λα επηδέρεηαη ακθηζβήηεζε, ην ραξαθηήξα ηνπο, κε απνηέιεζκα λα
ππφθεηληαη θαηά θαηξνχο ζε ξπζκίζεηο πνπ ζπλάδνπλ κε ην δεκφζην ηνκέα. Η
Ε.Δ.Ε.Τ.Α. εδψ θαη ρξφληα έρεη επηζεκάλεη ηηο αδπλακίεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ
Δ.Ε.Τ.Α. θη έρεη θαηαζέζεη ζηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο
γηα ηελ αλαζεψξεζή ηνπ ρσξίο απνηέιεζκα. Κάησ απφ ηελ πίεζε ηεο Ελσζεο, αιιά
θαη ησλ ζπλζεθψλ ε Πνιηηεία , ρσξίο ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή θαη ζηόρν, έρεη
πξνβεί ζε κεκνλσκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ Δ.Ε.Τ.Α. πνπ
έδσζαλ ιχζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα, αιιά δελ ηθαλνπνίεζαλ ην αίηεκα ησλ
Δ.Ε.Τ.Α. γηα κεηεμέιημή ηνπο ζε ζχγρξνλεο θαη πγηείο επηρεηξήζεηο πεξηβαιινληηθνχ
θαη αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα. Η Ελσζε αληηιακβαλφκελε ηελ θξηζηκφηεηα ηεο
θαηάζηαζεο ζα ζπλερίζεη λα πηέδεη ηελ Πνιηηεία ψζηε ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο
Δ.Ε.Τ.Α. λα γίλεη επηηέινπο πξαγκαηηθφηεηα. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, θαινχκε φιεο ηηο
Δ.Ε.Τ.Α. λα κάο απνζηείινπλ ηηο πξνηάζεηο θαη απφςεηο ηνπο ψζηε λα έρνπκε ην
θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα.
Ερνπκε γίλεη κνλφηνλνη, αιιά δελ ζα θνπξαζζνχκε λα επαλαιακβάλνπκε πξνο θάζε
θαηεχζπλζε φηη ε αλαζεψξεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ Δ.Ε.Τ.Α. ζα πξέπεη λα
πεξηιάβεη θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο Ελσζεο. Η αλαγλψξηζε ηεο Ε.Δ.Ε.Τ.Α. δελ ζα
ζεκάλεη ηελ ρσξίο νπζία θαηνρχξσζε ελφο αθφκα θνξέα, αιιά ζα ηήο πξνζδψζεη
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ζεζκηθφ θχξνο ψζηε ε γλψκε ηεο λα έρεη βαξχλνπζα ζεκαζία θαη αμία ζηα θξίζηκα
δεηήκαηα ηνπ ηνκέα.
Οη ζρεδηαδφκελεο απνθξαηηθνπνηήζεηο ησλ ΕΤΑΘ θαη ΕΤΔΑΠ ζηα πιαίζηα ηνπ
κλεκνλίνπ πηζαλφλ λα επεξεάζνπλ ην ηνπίν ζηνλ ηνκέα καο. Παξφιν πνπ πξφθεηηαη
γηα εηαηξείεο κε δηαθνξεηηθφ λνκηθφ θαζεζηψο απφ απηφ ησλ Δ.Ε.Τ.Α. , ε πηζαλή
αιιαγή ζην ηδηνθηεζηαθφ ηνπο θαζεζηψο ζα εληζρχζεη ηελ ηάζε γηα επέθηαζε ησλ
ηδησηηθνπνηήζεσλ ζηνλ ηνκέα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζα πξέπεη αθελφο λα
εκπινπηίζνπκε ηε θαξέηξα ησλ επηρεηξεκάησλ καο ππέξ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. θαη ηεο
αλαγθαηόηεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο σο δεκνηηθώλ επηρεηξήζεσλ κε
θνηλσθειή ραξαθηήξα θη αθεηέξνπ λα αλαδείμνπκε ηελ επξσπατθή θαη δηεζλή
πξαθηηθή ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ηδησηηθνπνηήζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ λεξνύ
απέηπραλ ηόζν ζε επξσπατθό όζν θαη ζε παγθόζκην επίπεδν. Πξφζθαηε
είλαη ε πεξίπησζε ηεο πφιεο ηνπ Παξηζηνχ φπνπ κεηά ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο
παξαρψξεζεο ηεο πδξνδφηεζεο ζε ηδησηηθή εηαηξεία, ν δήκνο δελ πξνρψξεζε ζε
αλαλέσζε ηεο ζχκβαζεο, αιιά αλέιαβε ν ίδηνο ηελ πδξνδφηεζε ηεο πφιεο.
Παξαπέξα νη ελέξγεηέο καο ζα έρνπλ ζεκείν αλαθνξάο θαη άμνλα ηα ζεζκηθά θαη
νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ζήκεξα ηηο Δ.Ε.Τ.Α. Κάπνηα, κάιηζηα
απ’ απηά φπσο ην δήηεκα ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο Δ.Ε.Η. έρνπλ εμειηρζεί ζε ρξφληεο
«πιεγέο» ησλ επηρεηξήζεσλ.
Εηδηθφηεξα:
1. Θεζκηθά πξνβιήκαηα
Α. Πξνζιήςεηο πξνζσπηθνύ ζηηο Γ.Δ.Τ.Α.
Είλαη γεγνλφο θαη θνηλή δηαπίζησζε φηη ιφγσ ηνπ «Καιιηθξάηε» νη αλάγθεο ησλ
ΔΕΤΑ ζε πξνζσπηθφ, ηαθηηθφ θαη έθηαθην, απμήζεθαλ ζεκαληηθά. Οη πεξηζζφηεξεο
Δ.Ε.Τ.Α. θαη ηδηαίηεξα νη κηθξέο θαη νη λεζησηηθέο Δ.Ε.Τ.Α. αληηκεησπίδνπλ ηελ
ζηηγκή απηή ζνβαξφηαηεο ειιείςεηο πξνζσπηθνχ ηηο νπνίεο αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ
ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ηζρχνπλ ζην δεκφζην γηα ηηο πξνζιήςεηο, αιιά θαη ιφγσ
ηεο ππαγσγήο ηνπο ζε πεξηνξηζκνχο πνπ δελ ηζρχνπλ θαλ γηα ηνπο δήκνπο φπσο π.ρ.
γηα ηηο αληαπνδνηηθέο ηνπο ππεξεζίεο σο πξνο ην έθηαθην πξνζσπηθφ. Η θαηάζηαζε
επηδεηλψζεθε απφ ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ είρακε
αλαζηνιή πξνζιήςεσλ.
χκθσλα κε φια ηα παξαπάλσ ε Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ζα ζέζεη ζηελ θνξπθή ησλ αηηεκάησλ
ηεο πξνο ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία ηνλ απεγθισβηζκφ ησλ Δ.Ε.Τ.Α. απφ ηνπο
πεξηνξηζκνχο πξνζιήςεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, αθνχ νη Δ.Ε.Τ.Α. δελ
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, είλαη επηρεηξήζεηο «αηρκήο»
θαη ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ κε ηαρχηεηα, επειημία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. Απηφ
δελ ζεκαίλεη φηη νη πξνζιήςεηο ζηηο Δ.Ε.Τ.Α. δελ ζα ππφθεηληαη ζηηο δηαδηθαζίεο
πξνζιήςεσλ κέζσ
ΑΕΠ ψζηε λα θαηνρπξψλεηαη ε δηαθάλεηα θαη ε
γξαθεηνθξαηία.
Β. Απνζαθήληζε ηνπ θαζεζηώηνο πξνκεζεηώλ ησλ Γ.Δ.Τ.Α.
Η εκπεξηζηαησκέλε δνπιεηά ηεο Οκάδαο Εξγαζίαο ηεο Ελσζεο φπσο αλαπηχρζεθε
ζηε ρζεζηλή ζπλεδξίαζε ησλ Επηηξνπψλ ηεο Ε.Δ.Ε.Τ.Α. σο πξνο ην θαζεζηψο
πξνκεζεηψλ ησλ Δ.Ε.Τ.Α. ζα απνηειέζεη ηε βάζε ζπδήηεζεο κε ην Τπνπξγείν
Εζσηεξηθψλ ψζηε λα απνζαθεληζζεί πιήξσο ην θαζεζηψο πξνκεζεηψλ ησλ Δ.Ε.Τ.Α.
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Θεσξνχκε φηη είκαζηε ζε πνιχ θαιφ δξφκν θαη αλ γίλνπλ δεθηέο νη πξνηάζεηο καο
απφ ην Τπνπξγείν, ζα έρεη επηιπζεί έλα ρξφλην πξφβιεκα ησλ Δ.Ε.Τ.Α. πνπ είρε
επηπηψζεηο ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο.
Γ. Διεγρνο ησλ δαπαλώλ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. από ην Διεγθηηθό πλέδξην.
Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη Δ.Ε.Τ.Α. απφ ηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ηνπο
απφ ην Ειεγθηηθφ πλέδξην φπσο θαζηεξψζεθε απφ ηνλ «Καιιηθξάηε»,
αλαθέξζεθαλ απφ ηνλ Πξφεδξν ζηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ. Ωζηφζν, θαη παξφιν
πνπ ε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηνπ λ. 4071/2012 ακβιχλεη θαηά θάπνην ηξφπν κε ηελ
θαζηέξσζε νξίνπ ειέγρνπ δαπαλψλ ηε γξαθεηνθξαηία θαη ηα πξνβιήκαηα
δπζιεηηνπξγίαο ησλ Δ.Ε.Τ.Α., δελ έιπζε ην πξφβιεκα. Καζεκεξηλά γηλφκαζηε
απνδέθηεο παξαπφλσλ απφ ηα ζηειέρε ησλ Δ.Ε.Τ.Α. πνπ μνδεχνπλ αηέιεησηεο
εξγαηνψξεο γηα λα πείζνπλ ηνπο θαηά ηφπνπο Επηηξφπνπο φηη νη Δ.Ε.Τ.Α. δελ είλαη
δήκνη θαη ιεηηνπξγνχλ κε δηθφ ηνπο ζεζκηθφ πιαίζην.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζεσξνχκε φηη ην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ λφκνπ 4071/2012 (αξ. 10)
κάο δίλεη κία θαιή επθαηξία λα βειηηψζνπκε ηελ θαηάζηαζε, αθνχ πξνβιέπεη ηελ
έθδνζε ΚΤΑ απφ ηα Τπνπξγεία Εζσηεξηθψλ θαη Δηθαηνζχλεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ειέγρνπ ησλ Δ.Ε.Τ.Α. απφ ην Ειεγθηηθφ πλέδξην. Η Οκάδα
Εξγαζίαο πνπ έρνπκε ζπγθξνηήζεη, πξηλ αθφκα απφ ηελ έθδνζε ηνπ λφκνπ, έρεη
εθπνλήζεη θείκελν κε πξνηάζεηο ηεο Ε.Δ.Ε.Τ.Α. γηα ηνλ έιεγρν ησλ Δ.Ε.Τ.Α. απφ ην
Ειεγθηηθφ πλέδξην. Σηο πξνηάζεηο απηέο ζθνπεύνπκε λα απνζηείινπκε ζηα
ζπλαξκόδηα Τπνπξγεία ώζηε ε ΚΤΑ πνπ ζα εθδνζεί λα εκπεξηέρεη θαη λα
είλαη ζύκθσλε κε ηηο πξνηάζεηο καο.
Οζνλ αθνξά ζηα νηθνλνκηθά αηηήκαηα ησλ Δ.Ε.Τ.Α. νη ελέξγεηέο καο ζα
επηθεληξσζνχλ ζηα εμήο:
1. Δπηρνξήγεζε ησλ Γ.Δ.Τ.Α.
Όπσο αλέθεξε ν Πξφεδξνο ζηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ ε επηρνξήγεζε ησλ Δ.Ε.Τ.Α.
απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ (αξ. 43 παξ. 2 λ. 2065/92) πεξηιήθζεθε ζηνλ λ.
4071/2012 θαη ζα θαηαλέκεηαη πιένλ απφ ην Τπνπξγείν Εζσηεξηθψλ ζηηο Δ.Ε.Τ.Α.
κέζσ ησλ Κ.Α.Π. κεηά απφ γλψκε ηεο ΚΕΔΕ. Ωζηφζν, κέρξη ζηηγκήο δελ είρακε
θάπνηα εμέιημε θαη παξακέλεη ζηνλ «αέξα». ην επφκελν δηάζηεκα ζθνπεχνπκε λα
πηέζνπκε ηα Τπνπξγεία Εζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ ψζηε λα πξνγξακκαηηζζεί ε
θαηαλνκή ηεο επηρνξήγεζεο ζηηο Δ.Ε.Τ.Α. Η αιήζεηα είλαη φηη είκαζηε
επηθπιαθηηθνί σο πξνο ηελ αίζηα έθβαζε ηνπ αηηήκαηφο καο, αθνχ εμαξηάηαη απφ ηε
βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο καο.
2. Σηκνιόγην ηεο ΓΔΗ
Σν ζέκα ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο ΔΕΗ έρεη εμειηρζεί ζε «αγθάζη» γηα ηηο πεξηζζφηεξεο
Δ.Ε.Τ.Α. πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλέο απεηιέο γηα δηαθνπή ηνπ ξεχκαηνο ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπο. Φνβφκαζηε, κάιηζηα, φηη ε θαηάζηαζε ζα επηδεηλσζεί απφ ηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ΔΕΗ πνπ δελ είλαη θαη ε θαιχηεξε δπλαηή. Θεσξνχκε φηη
ζα πξέπεη λα μεθηλήζνπκε εθ λένπ επαθέο κε ηελ εγεζία ηεο ΔΕΗ θαη ηνπ
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Ελέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη αλ θαηαιήμνπκε
ζε λέν αδηέμνδν, εμέιημε πνπ απεπρφκαζηε, ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε ην ελδερφκελν
πξνζθπγήο καο ζηε δηθαηνζχλε.
Επίζεο, αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ζ’ έλα ζέκα πνπ αθνξά ζην ηηκνιφγην ηεο ΔΕΗ γηα
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ηηο ΔΕΤΑ πνπ παξέιαβαλ απφ ηνπο πξψελ Καιιηθξαηηθνχο Δήκνπο, θαη ζηα πιαίζηα
ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ άξδεπζε, εγθαηαζηάζεηο πνπ
εμππεξεηνχλ ηελ άξδεπζε.
Οη Δ.Ε.Τ.Α. πνπ πξνζπάζεζαλ λα κεηαβηβάζνπλ ηνπο πθηζηάκελνπο κεηξεηέο ηεο
Δ.Ε.Η. ζηελ θπξηφηεηά ηνπο βξέζεθαλ πξν δχν δπζάξεζησλ εθπιήμεσλ:
Αθελφο ππνρξεψζεθαλ λα πιεξψζνπλ κηα ζεηξά εγγπήζεσλ γηα ηελ κεηαβίβαζε θαη
αθεηέξνπ αλαθάιπςαλ φηη δελ δηθαηνχληαη ην Μεησκέλν Αγξνηηθφ Σηκνιφγην πνπ
κέρξη ζήκεξα θάιππηε απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο, αθνχ νη Δ.Ε.Τ.Α. ζεσξήζεθαλ
Ιδησηηθέο Επηρεηξήζεηο. Κη απηφ δηφηη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΚΤΑ 14196/10.11.87
πνπ πξνβιέπεη κεησκέλν αγξνηηθφ ηηκνιφγην γηα ηνπο Δήκνπο θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο
εγθαηαζηάζεηο πνπ εμππεξεηνχλ δίθηπα άξδεπζεο.
Με έγγξαθφ καο ηνλ πεξαζκέλν Απξίιην πξνο ηνλ ηφηε Τθππνπξγφ ΠΕΚΑ θ.
Μαληάηε δεηήζακε λα πεξηιεθζνχλ νη Δ.Ε.Τ.Α. ζηελ παξαπάλσ ΚΤΑ. Επίζεο,
δεηήζακε λα παξαιακβάλνπλ αηειψο ζηελ θπξηφηεηά ηνπο ηνπο κεηξεηέο.
Δπζηπρψο, δελ πξνιάβακε λα ζπλαληήζνπκε ηνλ θ. Μαληάηε θαη λα ηνχ
αλαπηχμνπκε ηηο απφςεηο καο, αθνχ κάο πξφιαβαλ νη εθινγέο. Ωζηφζν, δελ ζα
παξαηηεζνχκε απφ ην αίηεκά καο θαη ζα πηέζνπκε γηα ηελ επίιπζή ηνπ ηελ λέα
εγεζία ηνπ ΤΠΕΚΑ.
3. Γάλεηα ησλ Γ.Δ.Τ.Α. από ην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ
Με ηνλ λ. 3965/2011 νη Δ.Ε.Τ.Α. ππήρζεζαλ ζην «εκπνξηθφ» θνκκάηη ησλ
δαλεηνδνηήζεσλ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ. Ωζηφζν, ην Σακείν
εγθξίλεη δάλεηα γηα ηηο Δ.Ε.Τ.Α. κε ηνπο φξνπο πνπ εγθξίλνληαη γηα ηνπο δήκνπο,
αλαγλσξίδνληαο ηνλ θνηλσθειή ραξαθηήξα ηνπο. Γηα λα δηαζθαιίζνπκε, πάλησο,
ηελ απξφζθνπηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Δ.Ε.Τ.Α. θαη γηα λα απνθχγνπκε θάζε
εκπινθή ζα πηέζνπκε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ππαγσγήο ησλ Δ.Ε.Τ.Α. κε
λνκνζεηηθή ξχζκηζε ζην θαζεζηψο δαλεηνδφηεζεο ησλ δήκσλ.
Οζνλ αθνξά ζηα ζέκα ησλ έξγσλ ησλ Δ.Ε.Τ.Α. πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην
ΕΠΑ ζα γίλεη ηδηαίηεξε αλαθνξά απφ ηνλ θ. Μπνπζλάθε, Πξφεδξν ηεο ΔΕΤΑ
Καηεξίλεο ζην αληίζηνηρν ζέκα. Αμίδεη, φκσο, λα ηνληζζεί φηη ε Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ζα
αθηεξψζεη ζεκαληηθφ θνκκάηη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ
εμειίμεσλ θαη ζα είλαη ζε εηνηκφηεηα ψζηε λα παξέκβεη φπνπ ρξεηαζζεί. Ο
Πξφεδξνο αλαθέξζεθε ζηηο ελέξγεηέο καο πξνο ηνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο (Εηδηθή
Γξακκαηέα ΕΠΑ, Πεξηθέξεηεο, Δηαρεηξηζηηθέο Αξρέο) γηα ηελ κεηαθνξά ησλ
έξγσλ ησλ Δ.Ε.Τ.Α. ησλ Πεξηθεξεηψλ ηνπ ηφρνπ 2 ζην ΕΠΠΕΡΑΑ ψζηε ε ίδηα
ζπκκεηνρή ηνπο λα κεησζεί ζην 3,25% φπσο θαη ησλ ππφινηπσλ Δ.Ε.Τ.Α.
Αλαγλσξίδνπκε, βεβαίσο ηηο δπζθνιίεο, αιιά ζα εκκείλνπκε ζην αίηεκά καο.
Η ζπλεξγαζία πνπ εγθαηληάζακε κε ηελ Εηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ ζηηο αξρέο ηεο
ζεηείαο καο ζα επηδηψμνπκε λα έρεη ζπλέρεηα, αθνχ ηα δεηήκαηα πνπ δηαρεηξίδεηαη ε
Γξακκαηεία είλαη ζηνλ ζηελφ θχθιν ησλ ελδηαθεξφλησλ καο. Η παξαθνινχζεζε
εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 60/2000, ε αμηνπνίεζε ηεο ιάζπεο ησλ βηνινγηθψλ
θαζαξηζκψλ, θαζψο θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ εθξνψλ ησλ επεμεξγαζκέλσλ
πγξψλ απνβιήησλ ηνπο είλαη ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ έληνλα ηηο Δ.Ε.Τ.Α. θαη γηα
ηνλ ιφγν απηφ ε παξαθνινχζεζή ηνπο θαη ε ελεκέξσζή καο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ζα
είλαη δηαξθήο.
Ο ηετνοκραηικός ρόλος ηης Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
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ηα πιαίζηα ηνπ ηερλνθξαηηθνχ ξφινπ ηεο Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ζα είκαζηε ζην πιεπξφ ησλ
Δ.Ε.Τ.Α. φπσο είκαζηαλ φια ηα ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο καο παξέρνληαο λνκηθή,
δηνηθεηηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε. Λφγσ ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο πνπ νδήγεζε
ζηε ζέζπηζε αιιεπάιιεισλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ έπξεπε λα εξκελεπζνχλ
θαη λα εθαξκνζζνχλ, ε αλάγθε γηα ελεκέξσζε ησλ Δ.Ε.Τ.Α. εληζρχζεθε θαη ζα
εληζρπζεί αθφκα πεξηζζφηεξν. Η επηθνηλσλία κε ηηο Δ.Ε.Τ.Α. γίλεηαη πιένλ
απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθά, ελψ ε ζπλεξγαζία καο κε ηελ ηζηνζειίδα aftodioikisi.gr
ζα αλαβαζκίζεη ηελ πξνβνιή ηφζν ηεο Ε.Δ.Ε.Τ.Α. φζν θαη ησλ Δ.Ε.Τ.Α. ζην ρψξν ηεο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, αιιά θαη γεληθφηεξα. Οη Επηζηεκνληθέο Επηηξνπέο ηεο
Ελσζεο ζα αλαδηαξζξσζνχλ κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπο. Οη
Οκάδεο Εξγαζίαο πνπ ιεηηνχξγεζαλ ζηα πιαίζηα ησλ Επηηξνπψλ θαη
δηαρεηξίζζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ήηαλ ηδηαηηέξσο παξαγσγηθέο
θαη ε δηαπίζησζε απηή κάο νδεγεί ζηελ απφθαζε γηα ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο
θαη ελδερφκελε επέθηαζή ηνπο.
Σσνεργαζία ηης Ε.Δ.Ε.Υ.Α. με ζσναρμόδιοσς θορείς
ηα πιαίζηα ηεο πξνψζεζεο ησλ αηηεκάησλ καο ζα εληείλνπκε ηελ ζπλεξγαζία καο
κε ηελ ΚΕΔΕ ψζηε λα πεηχρνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. Όπσο ηφληζε θαη
ν Πξφεδξνο ε ζπλδξνκή ηεο ΚΕΔΕ ζηελ λνκνζεηηθή ξχζκηζε ζπγθεθξηκέλσλ
δεηεκάησλ ησλ Δ.Ε.Τ.Α. ήηαλ θαζνξηζηηθή. Εμάιινπ νη Δ.Ε.Τ.Α. είλαη έλα πνιχ
δπλακηθφ θνκκάηη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ε Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ζα πξέπεη λα
πξνζαξκφδεη ηε δξάζε ηεο ζηελ παξαπάλσ παξαδνρή.
Οζνλ αθνξά ζηηο ΕΤΔΑΠ θαη ΕΤΑΘ ζα επηρεηξήζνπκε λα αλνίμνπκε δηάινγν γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο , αιιά δελ μέξνπκε θαηά πφζν ζηε
θάζε απηή ζα είλαη απηφ δπλαηφ, αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηηο ελδερφκελεο αιιαγέο
ζηηο εηαηξείεο απηέο.
πλερίδνληαο ηελ πξαθηηθή ηνπ παξειζφληνο ζα επηδηψμνπκε ηελ ζπκκεηνρή καο ζε
επξσπατθά Πξνγξάκκαηα θαη Πξσηνβνπιίεο ζε ζπλεξγαζία κε παλεπηζηεκηαθά
ηδξχκαηα, πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο, θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο φπσο ε
ΕΕΣΑΑ,ΠΕΣΑ θ.ι.π.
Δπζηπρψο, ε νηθνλνκηθή καο θαηάζηαζε δελ επηηξέπεη ηελ πιήξε παξνπζία θαη
ζπκκεηνρή καο ζηελ EUREAU. Ωζηφζν, ζα ζπλερίζνπκε λα παξαθνινπζνχκε ηα
δεηήκαηα κε ηα νπνία αζρνιείηαη θαη φπνπ ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε ηηο απαξαίηεηεο
παξεκβάζεηο πξνβάιινληαο ηηο ειιεληθέο ζέζεηο θαη απφςεηο γηα ζέκαηα ηνπ ηνκέα
καο. ηα πιαίζηα απηά, ζα ζπλεξγαζζνχκε θαη κε ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία θαη
θνξείο ηεο ρψξαο καο ψζηε ηα ζηνηρεία πνπ παξέρνπκε λα είλαη αθξηβή θαη
αμηφπηζηα.
Κιείλνληαο, ζα ήζεια λα ηνλίζσ φηη ε Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ιεηηνπξγψληαο είθνζη πεξίπνπ
ρξφληα ζην πιεπξφ ησλ Δ.Ε.Τ.Α. έρεη επίγλσζε ησλ δπζρεξεηψλ θαη ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. Ερεη, επίζεο, πιήξε επίγλσζε ηεο θξηζηκφηεηαο
ηεο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο καο. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή
πξνζπάζεηα θαη ζα ζπλερίζεη λα αγσλίδεηαη ζην πιεπξφ ησλ Δ.Ε.Τ.Α. ψζηε λα
ζπκβάιεη φζν απηφ είλαη εθηθηφ ζηελ άκβιπλζε ησλ δπζθνιηψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο
θαηάζηαζεο.
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