ΕΝΩΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ
ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ

- Ε.Δ.Ε.Τ.Α. Πατρόκλου 15, 412 22 Λάρισα
Tηλ.2410258261, Fax 2410532347,
e-mail:info@edeya.gr
web: www.edeya.gr

ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Γιώργης Χ. Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνης, Πρόεδρος Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
Κχξηνη Τπνπξγνί,
Αγαπεηνί πλάδειθνη,
Κπξίεο θαη Κχξηνη,
Πξηλ μεθηλήζσ ηελ εηζήγεζή κνπ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηηο ΓΔΤΑ
εξξψλ θαη Ηξάθιεηαο θαη πξνζσπηθά ηνπο αγαπεηνχο Κιεάλζε Κνηζαθηαρίδε,
Γήκαξρν Ηξάθιεηαο θαη Γξακκαηέα ηεο Δλσζεο, θαη Θεφδσξν Αξακπαηδή,
Πξφεδξν ηεο ΓΔΤΑ εξξψλ θαη Πξφεδξν ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΔΓΔΤΑ
ηφζν γηα ηελ επγεληθή πξφζθιεζε φζν θαη γηα ηελ άξηηα δηνξγάλσζε ηεο Γ.. θαη
ηε ζεξκφηαηε θηινμελία ζηελ πεξηνρή ηνπο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ
θαη ην Γήκαξρν εξξψλ θ. Πέηξν Αγγειίδε πνπ κάο θηινμελεί ζηελ πφιε ηνπ.
Όηαλ αλαιάβακε ηε δηνίθεζε ηεο ΔΓΔΤΑ πξηλ απφ δχν ρξφληα είρακε λα
αληηκεησπίζνπκε κία θαηάζηαζε έληνλνπ πξνβιεκαηηζκνχ απφ ηελ πιεπξά
θάπνησλ Γεκάξρσλ, θπξίσο ησλ κηθξφηεξσλ Γήκσλ, φζνλ αθνξά ζην αλ ζα
πξέπεη νη Γ.Δ.Τ.Α. λα ζπλερίζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο σο απηνηειείο επηρεηξήζεηο
ή λα κεηαθεξζνχλ νη ππεξεζίεο ηνπο ζηνπο νηθείνπο Γήκνπο.
ε πνιιέο πεξηπηψζεηο δψζακε ζθιεξφ αγψλα γηα λα πεηζζνχλ φηη ν ηνκέαο
χδξεπζεο-απνρέηεπζεο είλαη έλαο λεπξαιγηθφο ηνκέαο θαη κφλν κέζα απφ έλα
επέιηθην ζρήκα φπσο απηφ ησλ ΓΔΤΑ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ηθαλνπνηεηηθά θαη
πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Οη πεξηζζφηεξνη, επηπρψο, πείζζεθαλ θη
επηπιένλ ηα επηρεηξήκαηα νηθνλνκηθήο θχζεο γηα ηε δηάιπζε ησλ ΓΔΤΑ θαη ηελ
κεηαθνξά ησλ ππεξεζηψλ ζηνπο Γήκνπο θαηαξξίθζεθαλ, αθνχ κε λνκνζεηηθέο
ξπζκίζεηο άιιαμε ην θαζεζηψο ΦΠΑ γηα ηηο ππεξεζίεο χδξεπζεο ησλ Γήκσλ θαη
κεηψζεθε ε ίδηα ζπκκεηνρή γηα ηηο ΓΔΤΑ φζνλ αθνξά ζηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα
έξγα ηνπο. Αιιά θαη ζηηο ιίγεο πεξηπηψζεηο πνπ νη ΓΔΤΑ δηαιχζεθαλ απνδείρζεθε
φηη ε επηινγή ήηαλ βηαζηηθή θαη ιάζνο, αθνχ ε παξνρή ππεξεζηψλ χδξεπζεο1

απνρέηεπζεο πξνο ηνπο δεκφηεο ππνβαζκίζζεθε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ μεθίλεζαλ
δηαδηθαζίεο επαλίδξπζεο ησλ ΓΔΤΑ πνπ δηαιχζεθαλ. Σαπηνρξφλσο, ε απέληαμε
έξγσλ απφ ην ΔΠΑ ζε πεξηπηψζεηο ΓΔΤΑ πνπ δηαιχζεθαλ κε πιεζπζκφ
κεγαιχηεξν ησλ 10.000 θαηνίθσλ απέηξεςε πεξηζζφηεξεο δηαιχζεηο
επηρεηξήζεσλ. Η ζέζε θαη χπαξμε ησλ ΓΔΤΑ παγηψζεθε θαη ηα δηιήκκαηα
μεζψξηαζαλ.
Πέξα, φκσο, απφ ηα παξαπάλσ, κε ηνλ «Καιιηθξάηε 2» (λ. 4071/2012) πεηχρακε
λα ξπζκηζζνχλ ζέκαηα φπσο ην πάγην ηέινο, ην θνηλσληθφ ηηκνιφγην, ε θαηαλνκή
ηεο εηήζηαο επηρνξήγεζεο κέζσ ησλ ΚΑΠ, ν έιεγρνο ησλ ΓΔΤΑ απφ ην Διεγθηηθφ
πλέδξην γηα εληάικαηα πάλσ απφ 5.000 επξψ, ε απνζαθήληζε ηνπ ειέγρνπ ησλ
απνθάζεσλ ησλ ΓΔΤΑ απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε , θαζψο θαη ε
δπλαηφηεηα ησλ ΓΔΤΑ λα ζεζπίδνπλ θνηλσληθά ηηκνιφγηα γηα εππαζείο
θνηλσληθέο νκάδεο. Δπίζεο κε ηνλ λ. 4072/2012 ζεζπίζζεθε ε ρξεκαηνδφηεζε
ηνπ ΦΠΑ ησλ εληαγκέλσλ ζην ΔΠΑ έξγσλ ησλ ΓΔΤΑ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ
ηθαλνπνηήζεθε έλα ζεκαληηθφ αίηεκα ηεο ΔΓΔΤΑ.
Σν δεχηεξν ρξφλν ηεο ζεηείαο καο δει. απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Υίνπ κέρξη
ζήκεξα βξεζήθακε, δπζηπρψο, αληηκέησπνη κε νξηδφληηεο ξπζκίζεηο θαη
παξεκβάζεηο απφ ηελ πιεπξά ηεο Πνιηηείαο ε νπνία θάλεθε λα αγλνεί ηνλ ξφιν ,
ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη θπξίσο ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ ΓΔΤΑ, ηνλ λ. 1069/80.
Δδψ θαη πνιιά ρξφληα φινη νη «παξνηθνχληεο ζηελ Ιεξνπζαιήκ» ζεσξνχζακε θη
εμαθνινπζνχκε λα ζεσξνχκε φηη ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ ΓΔΤΑ απνηέιεζε κελ γηα
ηξηάληα πεξίπνπ ρξφληα έλα ζεζκηθφ «πεξηβάιινλ» κε αηέιεηεο, πξνβιήκαηα θαη
θελά, αιιά ζε γεληθέο γξακκέο βνήζεζε ηηο ΓΔΤΑ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε επειημία
θαη απνηειεζκαηηθφηεηα θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηνλ ξφιν θαη ην αληηθείκελφ
ηνπο δει. λα εμαζθαιίδνπλ πφζηκν λεξφ επαξθνχο πνζφηεηαο θαη άξηζηεο
πνηφηεηαο ζηνπο θαηαλαισηέο θαη λα θαζαξίδνπλ ην ρξεζηκνπνηεκέλν λεξφ
πξνθεηκέλνπ λα ηφ απνξξίςνπλ ζε θάπνηνλ απνδέθηε. Με άιια ιφγηα
ζπλέβαιε ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο.
Η ΔΓΔΤΑ ζηα ηξηάληα πεξίπνπ ρξφληα ιεηηνπξγίαο αγσλίδεηαη λα πείζεη ηελ
Πνιηηεία θαη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο φηη ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ ΓΔΤΑ έρεη πνιιά
ζεηηθά ζηνηρεία θη απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηηο ΓΔΤΑ, αιιά ζα πξέπεη
λα αλαζεσξεζεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ησλ ΓΔΤΑ θαη ηεο
πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο θαη ηηο επηθξαηνχζεο ηάζεηο ηνπ
ηνκέα χδξεπζεο-απνρέηεπζεο ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.
Αλη’ απηνχ εδψ θη αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα ν λ. 1069/80 βάιιεηαη απφ
λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ «γέλλεζε» ε δεκνζηνλνκηθή θξίζε, γηα λα κελ πνχκε
ην ρεηξφηεξν «θαηεδαθίδεηαη», κε άκεζν απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη αζθπμία
ζηηο ΓΔΤΑ θαη λα δπζρεξαίλεηαη ε θαζεκεξηλφηεηα θαη ην έξγν ηνπο. Δλα
παξάδεηγκα πνπ κπνξεί λα αλαθεξζεί γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ παξαπάλσ είλαη ε
λνκνζεηηθή ξχζκηζε (λ. 4111/2013) ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη Γήκνη
πξνκεζεχνληαη πιένλ ηα θαχζηκα θαη θάπνηα αλαιψζηκα γηα ινγαξηαζκφ ησλ
ΓΔΤΑ. Αδπλαηνχκε πξάγκαηη λα αληηιεθζνχκε ηελ ινγηθή ηνπ λνκνζέηε πνπ,
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αγλνψληαο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ΓΔΤΑ θαη ηε θχζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ηίο
ππάγεη ρσξίο νπζηαζηηθφ ιφγν ζ’ έλα δπζθίλεην θαζεζηψο κε επηπηψζεηο ζηελ
ιεηηνπξγία ηνπο. χκθσλα κε ην ζεζκηθφ ηνπο πιαίζην νη ΓΔΤΑ ιεηηνπξγνχλ σο
Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ, κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη
ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, σο απηνηειείο σο πξνο ηνπο
Γήκνπο επηρεηξήζεηο κε αληαπνδνηηθφηεηα, κε ίδηα έζνδα θαη ρσξίο λα
επηβαξχλνπλ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Όια ηα παξαπάλσ δελ ειήθζεζαλ
ππφςε απφ ηελ Πνιηηεία θη επηβιήζεθαλ ζηηο ΓΔΤΑ ξπζκίζεηο δπζκελείο γηα ην
πξνζσπηθφ θαη ηηο επηρεηξήζεηο.
Ιεξαξρψληαο ηα πξνβιήκαηα ησλ ΓΔΤΑ απφ άπνςε έληαζεο θη επηπηψζεσλ ζηελ
ιεηηνπξγία ηνπο ζα βάδακε ζηελ θνξπθή ηηο ζνβαξφηαηεο ειιείςεηο
πξνζσπηθνχ πνπ αληηκεησπίδνπλ σο απνηέιεζκα ησλ πεξηνξηζκψλ ησλ
πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη ησλ αζξφσλ ζπληαμηνδνηήζεσλ. Αδπλαηνχκε
θαη πάιη λα θαηαλνήζνπκε γηαηί νη ΓΔΤΑ ζα πξέπεη λα εληάζζνληαη ζε ηέηνηνπ
είδνπο ηζνπεδσηηθέο ξπζκίζεηο θαη λα απνδπλακψλνληαη φηαλ ην πξνζσπηθφ ηνπο
κηζζνδνηείηαη απφ ηα έζνδά ηνπο θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπ κε λέν ζα ζπλέβαιε
ζηελ κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη ηελ αληίζηνηρε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο. Κάπνηεο
πξφζθαηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο (λ.4147/2013) πνπ άθεζαλ «παξάζπξα» γηα ην
πξνζσπηθφ νξηζκέλνπ ρξφλνπ απνηέιεζαλ «αζπηξίλε» θαη εκίκεηξα, αθνχ νη
ΓΔΤΑ σο επηρεηξήζεηο αηρκήο θη έληαζεο εξγαζίαο θαη ιφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ
ηνπο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε δεκφζηα πγεία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
έρνπλ αλάγθε απφ έκπεηξν θη εμεηδηθεπκέλν κφληκν πξνζσπηθφ. Δπηπιένλ ε
πξφζιεςε πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γίλεηαη κε ηδηαίηεξα ρξνλνβφξεο
δηαδηθαζίεο.
Ωο Γ.. ηεο ΔΓΔΤΑ
κε επαλεηιεκκέλα ππνκλήκαηα θαη παξαζηάζεηο
πξνζπαζήζακε λα πείζνπκε ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία θαη θπξίσο ην επνπηεχνλ
Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ φηη επεηδή νη ΔΕΤΑ δελ αλήθνπλ ζην δεκφζην
ηνκέα θαη δελ επηβαξχλνπλ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ζα πξέπεη νη
ίδηεο λα ζρεδηάδνπλ θαη λα απνθαζίδνπλ ζρεηηθά κε ηηο πξνζιήςεηο ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ηνλ Οξγαληζκφ
Εζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπο. Γπζηπρψο, δελ θαηαθέξακε λα πείζνπκε ηελ
πνιηηηθή εγεζία ησλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγείσλ, αιιά επεηδή γλσξίδνπκε φηη ην
ζέκα ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη κείδνλ ζέκα γηα ηηο ΓΔΤΑ θαη ζπλδέεηαη κε ηε
βησζηκφηεηά ηνπο ζα ζπλερίζνπκε ηηο ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο, ειπίδνληαο φηη
θάπνηα ζηηγκή ζα πείζνπκε ηνπο αξκφδηνπο γηα ην δίθαην ηνπ αηηήκαηφο καο.
Αξλεηηθέο ππήξμαλ θαη νη ξπζκίζεηο ηνπ λ. 4093/2012 (Μλεκφλην 3) γηα
ην πξνζσπηθφ ησλ ΔΕΤΑ, αιιά θαη γηα ηα Δηνηθεηηθά ηνπο πκβνχιηα. Οη
κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο ηνπ παξαπάλσ λφκνπ ήιζαλ σο ζπλέρεηα ξπζκίζεσλ ησλ
λφκσλ 3833/2010 θαη 4024/2011 πνπ είραλ κεηψζεη ην κηζζνχο ηνπ πξνζσπηθνχ
ησλ ΓΔΤΑ θη ελέηαμαλ ην πξνζσπηθφ ησλ ΓΔΤΑ ζην εληαίν κηζζνιφγην, ελψ θη
άιιεο ξπζκίζεηο ηνπ Ν. 4093/2012 φπσο απηέο γηα ηηο ππεξσξίεο θαη ηελ ακνηβή
ηνπο δεκηνχξγεζαλ κία θαηάζηαζε πνπ δελ ζπλάδεη κε επηρεηξήζεηο φπσο νη
ΓΔΤΑ. Δπίζεο, ν λ. 1069/80 παξαθάκθζεθε κε ηξφπν ηειείσο αδηθαηνιφγεην
φζνλ αθνξά ζηηο απνδεκηψζεηο ησλ Πξνέδξσλ ησλ ΓΔΤΑ πνπ νη πεξηζζφηεξνη
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αζρνινχληαη ψξεο αηειείσηεο κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ ΓΔΤΑ. Οη ελέξγεηέο καο θαη
ε αληίδξαζή καο σο Γ.. ηεο Δλσζεο ήηαλ άκεζεο. Οη πξνηάζεηο θαη απφςεηο καο
(κηζζνιφγην, απνδεκηψζεηο Πξνέδξσλ ππεξσξίεο, εηνηκφηεηα, αλζπγηεηλφ)
ηεθκεξησκέλεο απφ θάζε πιεπξά θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε δπζκελή νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ηεο ρψξαο καο θαηαηέζεθαλ ηφζν ζηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ φζν θαη ζηελ εγεζία ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ θαη
Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. πλεξγαζζήθακε
θαη κε ηελ ΠΟΔ-ΓΔΤΑ ψζηε νη πξνζπάζεηέο καο λα είλαη ζπληνληζκέλεο.Μάιηζηα
νη απφςεηο καο ήηαλ θαη λνκνηερληθά επεμεξγαζκέλεο, αθνχ πήξαλ ηελ κνξθή
πξνηεηλφκελσλ δηαηάμεσλ κε ζηφρν λα πεξηιεθζνχλ ζε εγθχθιην ή ΚΤΑ. Θα
πξέπεη λα νκνινγήζνπκε φηη ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη
ηδίσο ν Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο θ. Υ. Αζαλαζίνπ κάο άθνπζε κε πξνζνρή θαη
ζπλεξγάζζεθε καδί καο, ρσξίο, σζηφζν, απνηέιεζκα. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ
πνπ δελ γλσξίδεη ηηο ΓΔΤΑ θαη ην έξγν ηνπο θαίλεηαη φηη είλαη αλέλδνην. Γελ ζα
θακθζνχκε, ζα ζπλερίζνπκε.
Πέξα, φκσο, απφ ηα παξαπάλσ ππήξμαλ θαη ζεηηθέο εμειίμεηο γηα ηηο ΓΔΤΑ.
Ξερσξίδνπκε απφ απηέο ηελ θαηάξγεζε ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα
έξγα ηνπο πνπ είλαη εληαγκέλα ζην ΕΠΑ κε ηνλ λ. 4111/2013. Η εμέιημε
απηή ήιζε σο ζπλέρεηα ηεο κείσζεο ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ζην 3,25% πνπ
πξνεγήζεθε ηεο θαηάξγεζεο. Έλα αίηεκα ηεο ΔΓΔΤΑ ην νπνίν δηεθδηθήζακε κε
πνιχ έληαζε απφ ηελ ζχζηαζή ηεο αθφκα έγηλε επηηέινπο δεθηφ. Ωο Γ.. ηεο
ΔΓΔΤΑ πείζακε ηελ εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο
ξχζκηζεο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επλντθή ζπγθπξία ζε επξσπατθφ επίπεδν ε
ίδηα ζπκκεηνρή θαηαξγήζεθε κέρξη ην ηέινο ηνπ 2013 κε ελδερφκελε ηελ
παξάηαζε ηεο ξχζκηζεο θπξίσο γηα ην Σακείν πλνρήο. Η αδηθία ζε βάξνο ησλ
πνιηηψλ ηεο πεξηθέξεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο πνιίηεο ηεο Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο
απνθαηαζηάζεθε έζησ θαη κεηά απφ ηξηάληα ρξφληα. Δπίζεο, ιχζε δφζεθε θαη
ζην ζέκα ησλ ππνιφγσλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ησλ ΓΔΤΑ πνπ
είλαη εληαγκέλα ζην ΔΠΑ , αθνχ κε ηνλ λ. 4111/2013 κπνξεί νη ίδηεο νη ΓΔΤΑ λα
είλαη πιένλ ππφινγνη θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη ε νκαιή εθηέιεζε ησλ
έξγσλ ηνπο.
Καη κηα θαη αλαθεξζήθακε ζηα έξγα ησλ ΓΔΤΑ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην ΔΠΑ
είλαη αλαγθαίν λα θάλνπκε αλαθνξά πνιχ ζπλνπηηθά (πεξηζζφηεξεο
ιεπηνκέξεηεο ζα καο δψζεη ν θ. Παθίιεο ζηελ ζρεηηθή εηζήγεζε) ζηηο ελέξγεηέο
καο φζνλ αθνξά ηφζν ην ΔΠΑ φζν θαη ην χκθσλν Δηαηξηθήο ρέζεο (Δ) δει.
ηελ
πξνγξακκαηηθή
πεξίνδν
2014-2020.Οζνλ
αθνξά
ζην
ΔΠΑ
ζπλεξγαζζήθακε ζηελά κε ηε Δηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΕΠΠΕΡΑΑ θαη
ηελ Εηδηθή Γξακκαηεία ηνπ ΕΠΑ ψζηε λα ππάξμεη νκαιή
ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ ησλ ΔΕΤΑ. Πξφζθαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο
10/6 ζπλαληεζήθακε κε ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ΔΠΠΔΡΑΑ θ.
Ν. Μακαινχγθα κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε γηα ηα έξγα ησλ Γ.Δ.Τ.Α. φζνλ αθνξά
ζην ΔΠΠΔΡΑΑ. ηελ ζπλάληεζε εζίγεζαλ ηα πξνβιήκαηα ησλ έξγσλ εληνπηζκνχ
δηαξξνψλ θαη ζπζηεκάησλ ηειεειέγρνπ θαη ηειερεηξηζκνχ ζε πνιιά απφ ηα νπνία
έρεη ζηακαηήζεη ν έιεγρνο ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ε έθδνζε πξνεγθξίζεσλ.
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Απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή δφζεθε ε απάληεζε φηη κέζα ζηνλ Ινχλην ζα
ζπλερηζζεί ν έιεγρνο. Οζνλ αθνξά ζηηο πξνηάζεηο πνπ ππέβαιαλ νη Γ.Δ.Τ.Α. γηα
έξγα δηαρείξηζεο θαη αζθαινχο δηάζεζεο ηεο ηιχνο, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή
πξνρσξά ζηελ θαηάξηηζε πξνδηαγξαθψλ ηππνπνηψληαο ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή
αλάιπζε ζηελ πξφηαζε θάζε Γ.Δ.Τ.Α. θη εκθαλίδνληαο ζ’ απηήλ έλα εχινγν
θέξδνο. ηελ ζπλέρεηα ν Ννκηθφο χκβνπινο ηνπ ΤΠΔΚΑ ζα πξνρσξήζεη ζηελ
ζχληαμε ελφο Καλνληζκνχ θαη ε δηαδηθαζία ζα νινθιεξσζεί κε ηελ έθδνζε κίαο
ΚΤΑ.Η ζπλάληεζε έθιεηζε κε αλαθνξά ζηελ λέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν ζηελ
νπνία θαίλεηαη φηη ηα έξγα απνρέηεπζεο ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζε επίπεδν
Πεξηθέξεηαο, ελψ ηα έξγα Δ.Δ.Λ. ζε επίπεδν ΔΠΠΔΡΑΑ γηα λα ππάξρεη θεληξηθή
επνπηεία ησλ πεξηβαιινληηθψλ ειέγρσλ.
Οζνλ αθνξά ζην χκθσλν Δηαηξηθήο ρέζεο ζπκκεηείρακε ζηα Αλαπηπμηαθά
πλέδξηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξφζθαηα γηα ην ζέκα απηφ θαη
ζπκκεηέρνπκε ζηε Θεκαηηθή Οκάδα Τδαηηθψλ Πφξσλ ηνπ ΤΠΕΚΑ
πξνβάιινληαο θαη ππνζηεξίδνληαο ηα ζέκαηα ησλ ΓΔΤΑ. Μάιηζηα, ζηα πιαίζηα
ησλ Δπηζηεκνληθψλ Δπηηξνπψλ ηεο Δλσζεο έρνπκε ζπγθξνηήζεη Οκάδα
Δξγαζίαο κε ζπληνληζηή ηνλ θ. Παθίιε ε νπνία ζα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο θαη
ζα ελεκεξψλεη ηηο ΓΔΤΑ γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ ηίο αθνξνχλ ψζηε λα ππάξμεη
ζσζηή θαη ηαρεία πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζην Δ.
Ωο ζεηηθφ θξίλεηαη θαη ην γεγνλφο ηεο ξχζκηζεο ησλ δαλείσλ ησλ ΔΕΤΑ απφ
ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ κε επλντθνχο φξνπο φπσο είλαη ε
νθηαεηήο επηκήθπλζε ηεο εμφθιεζεο, ε κείσζε θαηά κηζή κνλάδα ηνπ επηηνθίνπ
θαη ε ηξηεηήο πεξίνδνο ράξηηνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη ΓΔΤΑ θαη ζπλαθφινπζα νη
εγγπεηέο Γήκνη πήξαλ νηθνλνκηθή αλάζα ζε κία ηφζν δχζθνιε δεκνζηνλνκηθά
ζπγθπξία.
Γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ ΓΔΤΑ θαη θπξίσο ησλ κηθξψλ ΓΔΤΑ ζα
θαηαλεκεζεί απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ πνζφ 10 εθ. επξψ πνπ αθνξά ζηελ
εηήζηα επηρνξήγεζε ησλ ΓΔΤΑ ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4071/2012.Σν πνζφ ηεο
επηρνξήγεζεο είλαη κεησκέλν ζε ζρέζε κε άιια έηε, αιιά φινη αληηιακβαλφκαζηε
ηνλ ιφγν.
Έλα άιιν, επίζεο, ζέκα πνπ ξπζκίζζεθε κεηά απφ πξφηαζή καο πξνο ην
Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη γηα λα κπνξέζνπλ νη ΓΔΤΑ λα πξνζαξκνζζνχλ ζηηο
δχζθνιεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζπλζήθεο πνπ δεκηνχξγεζε ν «Καιιηθξάηεο»
ήηαλ ε παξάηαζε κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2014 πνπ δφζεθε κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε
(λ. 4147/2013) ζηηο ΓΔΤΑ γηα ηελ επέθηαζή ηνπο ζην ζχλνιν ηεο
δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο ησλ «Καιιηθξαηηθψλ» Δήκσλ.
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Σν ζέκα ησλ πξνκεζεηψλ ησλ ΓΔΤΑ, είλαη έλα δήηεκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ
ιεηηνπξγία ηνπο θαη γηα κεγάιν δηάζηεκα έκελε «κεηέσξν» δεκηνπξγψληαο
ζχγρπζε θαη ζνβαξά πξνβιήκαηα. Ο Πξφηππνο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ πνπ
ζπλέηαμε Οκάδα Δξγαζίαο ε νπνία ζπγθξνηήζεθε θαη ιεηηνχξγεζε ζηα πιαίζηα
ησλ Δπηηξνπψλ ηεο Δλσζεο θνηλνπνηήζεθε ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θη έρεη αλνίμεη έλαο δίαπινο επηθνηλσλίαο κε ην
Τπνπξγείν γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζή ηνπ ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα ζηαζεξφ
πεξηβάιινλ γηα ηηο ΓΔΤΑ ζην ζεκαληηθφ απηφ θνκκάηη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Σαπηνρξφλσο ε Οκάδα Δξγαζίαο νινθιήξσζε θαη ηελ ζχληαμε Πξφηππσλ
Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο γηα Πξνκήζεηεο κε βάζε ηνλ ΔΚΠΟΣΑ, θαη γηα Τπεξεζίεο
κε βάζε ην Π.Γ. 28/80. ηφρνο ε δεκηνπξγία ελφο εχρξεζηνπ εξγαιείνπ απφ ηα
ζηειέρε ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ησλ Γ.Δ.Τ.Α., δεδνκέλνπ φηη νη θαηεγνξίεο ησλ
πξνο δεκνπξάηεζε εηδψλ είλαη ε ίδηα γηα φιεο ηηο Γ.Δ.Τ.Α. Δπίζεο, δηεπθνιχλεη ζε
θαζνξηζηηθφ βαζκφ ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο, ηηο απαιιάζζεη απφ αλαδεηήζεηο ζηηο
δαηδαιψδεηο δηαηάμεηο θαη ηηο πξνζηαηεχεη απφ λνκηθέο εκπινθέο ζηα ζηάδηα
δηελέξγεηαο ησλ πξνκεζεηψλ.
Η Σερληθή Δπηηξνπή νινθιήξσζε θαη ην πξψην κέξνο ηνπ Οδεγνχ ησλ Δλεξγεηψλ
ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ησλ ΓΔΤΑ. ηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα
απνηειέζεη έλα εξγαιείν απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγηάο ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
ησλ ΓΔΤΑ, ζπγθεληξψλνληαο θαη θαηεγνξηνπνηψληαο φιεο ηηο Γηαδηθαζίεο
Παξαγσγήο Έξγσλ-Μειεηψλ-Πξνκεζεηψλ-Τπεξεζηψλ-Δξγαζηψλ-πληήξεζεοΔπηζθεπψλ θαη Δπεθηάζεσλ ησλ Γηθηχσλ.
Οη πξσηνβνπιίεο ηνπ Γ.. ηεο ΔΓΔΤΑ επεθηάζεθαλ θαη ζε δξάζεηο ζπλεξγαζίαο
κε θνξείο ζπλαθψλ ελδηαθεξφλησλ φπσο γηα παξάδεηγκα ε Medsos. Ωο ΔΓΔΤΑ
ππνζηεξίδνπκε ηελ πξσηνβνπιία «πκκαρία γηα ην λεξφ» πνπ ε Medsos
ζπγθξφηεζε κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ηεο ρψξαο καο γηα κία βηψζηκε
δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ.
Κχξηνη Τπνπξγνί,
Αγαπεηνί πλάδειθνη,
Κπξίεο θαη Κχξηνη,
Μέρξηο εδψ ζάο έδσζα κία εηθφλα ηεο δπζκελνχο αηκφζθαηξαο θαη ησλ
πξνβιεκάησλ κέζα ζηα νπνία θηλνχληαη νη ΓΔΤΑ ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν θαη ησλ
ελεξγεηψλ ηνπ Γ.. γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζεκάησλ πνπ ηίο αθνξνχλ.
Γελ ζα κπνξνχζα, σζηφζν, λα κελ αλαθεξζψ ζην ζέκα ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ
λεξνχ πνπ απαζρνιεί πξφζθαηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία. Ωο ΔΓΔΤΑ θαη κε
αλαθνίλσζή καο πνπ δεκνζηνπνηήζεθε ζηηο 22 Μαξηίνπ (Παγθφζκηα Ηκέξα
Νεξνχ) εθθξάζακε ηελ αληίζεζή καο ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ λεξνχ πνπ μεθηλά
απφ ηελ ΔΤΑΘ. Αδπλαηνχκε λα αληηιεθζνχκε πψο ε Πνιηηεία πξνρσξά ηε
δηαδηθαζία γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο ΔΤΑΘ φηαλ ε δηεζλήο εκπεηξία απέδεημε
φηη ε ηδησηηθνπνίεζε ηνπ λεξνχ έρεη απνηχρεη παηαγσδψο, αθνχ νδήγεζε ηφζν
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ζηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ φζν θαη ζηελ ππνβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ απφ ηνπο
ηδηψηεο ππεξεζηψλ. Αιιά, θαη ε θνηλή γλψκε πιένλ έρεη εθθξαζζεί καδηθά θαηά
ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ λεξνχ (δεκνςεθίζκαηα ζηελ Ιηαιία θαη Απζηξία,
ζπιινγή ππνγξαθψλ θ.α.).
Γηα ηελ ΕΔΕΤΑ ε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ δελ είλαη ζέκα πξνζθνξάο θαη
δήηεζεο. Η δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ γηα λα είλαη βηψζηκε θαη αεηθφξνο δελ
κπνξεί παξά λα είλαη δεκφζηνπ ή δεκνηηθνχ ραξαθηήξα θαη κφλν.
Πέξα φκσο απφ ην ζέκα ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ έρνπλ δεη ην
θσο ηεο δεκνζηφηεηαο δεκνζηεχκαηα ζρεηηθά κε δηάιπζε λνκηθψλ πξνζψπσλ ησλ
Γήκσλ θαη απνιχζεηο πξνζσπηθνχ. Μάιηζηα θάπνηεο ιίζηεο ζην δηαδίθηπν
πεξηιάκβαλαλ θαη ΓΔΤΑ. Ωο ΔΓΔΤΑ δελ δίλνπκε βάζε ζηηο αθξηηνκπζίεο, ηηο
θήκεο θαη ηελ παξαπιεξνθφξεζε, αιιά αλεζπρνχκε ζνβαξά δηφηη νη θήκεο
απηέο πξνθαινχλ ζχγρπζε θαη αλαζηάησζε ζηηο επηρεηξήζεηο καο. Γηα λα
δηαιχζνπκε ηηο θήκεο επηζθεθζήθακε κε ηνλ Πξφεδξν ηεο ΠΟΔ-ΓΔΤΑ ζηηο 10/6
ηνλ Τθππνπξγφ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θ. Βνινπδάθε θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο
ΓΗΜΑΡ θ. Κνπβέιε. Ο θ. Βνινπδάθεο κάο αλέθεξε φηη γλσξίδεη ην έξγν ησλ
Γ.Δ.Τ.Α. πνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη φηη δελ ππάξρεη
θακηά ζθέςε γηα αιιαγέο ζην θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ο θ. Κνπβέιεο δήισζε
φηη ζεσξεί ηδηαηηέξσο ζεηηθφ ην έξγν ησλ Γ.Δ.Τ.Α. θη επεζήκαλε φηη ε ΓΗΜΑΡ
έρεη ηαρζεί δεκνζίσο θαηά ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ λεξνχ.
Πέξα απφ ηα παξαπάλσ θαη απφ ην βήκα ηεο Γ.. ζα ζέιακε λα δειψζνπκε πξνο
θάζε θαηεχζπλζε φηη θάζε ζπδήηεζε πνπ αθνξά ζηηο ΓΔΤΑ πξέπεη λα θιείζεη
ακέζσο. Κάζε ζθέςε γηα αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο ηνπο ή άιινπ είδνπο
κεηαβνιέο ζα πξέπεη λα απνθιεηζζεί. Οη ΓΔΤΑ ζχκθσλα θαη κε πξφζθαηα
νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο είλαη νη πεξηζζφηεξεο πιένλ
πγηείο νηθνλνκηθά θαη βηψζηκεο. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ
κία «θαιή πξαθηηθή» θαη γηα άιινπο ηνκείο.
Κιείλνληαο θη επεηδή κάο ηηκνχλ κε ηελ παξνπζία ηνπο εθπξφζσπνη ηεο
Πνιηηείαο, ζα ήζεια σο Πξφεδξνο ηεο ΔΓΔΤΑ θαη ζεσξψληαο φηη εθθξάδσ ηελ
αγσλία φισλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.. θαη ησλ ΓΔΤΑ λα απεπζχλσ δεκφζηα ηα
παξαθάησ εξσηήκαηα :
1. Πψο ήηαλ ε θαηάζηαζε ηνπ ηνκέα χδξεπζεο-απνρέηεπζεο ζηηο
αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 πξηλ απφ ηελ ίδξπζε ησλ ΔΕΤΑ θαη
γηαηί ζεζπίζζεθε ν λ. 1069/80;
2. Ερνπλ ή φρη νη ΔΕΤΑ δηθφ ηνπο εηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην
πξνζαξκνζκέλν ζηε θχζε θαη ην αληηθείκελφ ηνπο; Γηαηί ην
ζεζκηθφ απηφ πιαίζην αληί λα εθζπγρξνληζζεί θαη λα
πξνζαξκνζζεί ζηελ επξσπατθή θαη δηεζλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ
ηνκέα , ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ πιήηηεηαη απφ ξπζκίζεηο αληίζεηεο κε
ηε θχζε θαη ην ραξαθηήξα ησλ ΔΕΤΑ;
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3. Είλαη ή φρη νη ΔΕΤΑ δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο αληαπνδνηηθνχ
ραξαθηήξα, απηνηειείο σο πξνο ηνπο Δήκνπο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε
ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο σο επηρεηξήζεηο αηρκήο θη
έληαζεο εξγαζίαο;
4. Ερνπλ ή φρη νη ΔΕΤΑ ίδηα έζνδα θαη ιεηηνπξγνχλ ρσξίο λα
επηβαξχλνπλ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ;
5. Γηαηί απνδπλακψλνληαη θαζεκεξηλά αληί λα εληζρχνληαη
επηρεηξήζεηο φπσο νη ΔΕΤΑ πνπ ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία
νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο είλαη
νηθνλνκηθά βηψζηκεο;
6. Απνηεινχλ ή φρη νη ΔΕΤΑ βαζηθνχο θνξείο δηαρείξηζεο πδαηηθψλ
πφξσλ θαη βαζηθνχο θνξείο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ζηε
ρψξαο καο πνπ έρνπλ θαηαζθεπάζεη έξγα εθάκηιια απηψλ ησλ
ρσξψλ ηεο Ε.Ε.;
7. πκβάιινπλ ή φρη νη ΔΕΤΑ ζηελ ηήξεζε ηεο επξσπατθήο
πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο απφ ηε ρψξα καο;
8. πκβάιινπλ ή φρη νη ΔΕΤΑ ζηελ ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο, ηελ
πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ηελ αεηθνξία;
θαη ηέινο
9. Γλσξίδεη ε Πνιηηεία πνηέο είλαη νη ΔΕΤΑ, ν ξφινο θαη ην έξγν
ηνπο;

*****************
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