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Κχξηνη Τπνπξγνί,
Αγαπεηνί πλάδειθνη,
Κπξίεο θαη Κχξηνη,
Αθνχ επραξηζηήζσ θη εγψ κε ηελ ζεηξά κνπ 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 γηα ηελ ζπλδηνξγάλσζε ηεο Γ.. θαη
ηε θηινμελία, θαζψο θαη ην Γήκαξρν εξξψλ θ. Πέηξν Αγγειίδε γηα ηε θηινμελία, ζα
επηρεηξήζσ λα ζάο δψζσ κία θαζαξή εηθφλα γηα ηνπο βαζηθνχο ηνκείο ζηνπο
νπνίνπο ε Δλσζε ζα επηθεληξψζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζην επφκελν δηάζηεκα.
ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ ν Πξφεδξνο ηεο Δλσζεο πεξηέγξαςε κε ηξφπν
παξαζηαηηθφ θαη δελ ζα ήηαλ ππεξβνιή, αλ ιέγακε, δξακαηηθφ, ην ηνπίν θαη ηελ
πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα κέζα ζηελ νπνία θηλήζεθαλ νη Γ.Δ.Τ.Α. ζην ρξφλν πνπ
δηαλχζακε απφ ηε Γ.. ηεο Υίνπ, ηνλ Ινχιην ηνπ 2013 κέρξη ζήκεξα. Αλαθέξζεθε
αλαιπηηθά ζηηο ελέξγεηεο ηνπ Γ.. πξνζπαζψληαο λα δψζεη ηελ έληαζε πνπ βηψζακε
ζηελ πξνζπάζεηα λα πξνιάβνπκε, λα απνηξέςνπκε θαη λα αλαηξέςνπκε
λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ζε βάξνο ησλ Γ.Δ.Τ.Α. πνπ αλ αμηνινγεζνχλ κε
αληηθεηκεληθφηεηα θξίλνληαη ππεξβνιηθέο θαη άδηθεο.
Η δηαπίζησζε φινπ ηνπ Γ.. ηεο ΔΓΔΤΑ, αιιά θη φινπ ηνπ ρψξνπ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. είλαη
φηη φιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα νη Δ.Ε.Τ.Α. θιήζεθαλ θαη ππνρξεώζεθαλ
λα ιεηηνπξγήζνπλ κέζα ζ’ έλα αζθπθηηθό θινηό λέωλ λνκνζεηηθώλ
ξπζκίζεωλ πνπ όρη κόλν αγλόεζαλ ην ζεζκηθό ηνπο πιαίζην, ηνλ λ.
1069/80, αιιά θαη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο ήηαλ θαηάθωξα αληίζεηεο
πξνο απηό. Η δπζάξεζηε απηή πξαγκαηηθφηεηα πξνζδηνξίδεη θαη ηνπο
πξνγξακκαηηθνχο ζηφρνπο καο γηα ην επφκελν δηάζηεκα. Ο θεληξηθόο καο ζηόρνο
είλαη λα δηαθπιάμνπκε θαη λα πξνζηαηεύζνπκε ηηο Δ.Ε.Τ.Α. από θάζε
πξνζπάζεηα ππνλόκεπζήο ηνπο, από θάζε πξνζπάζεηα λα ππνηηκεζεί ν
ξόινο ηνπο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ ηνκέα
ύδξεπζεο-απνρέηεπζεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, από θάζε πξνζπάζεηα
δηαζηξέβιωζεο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο ζε βάξνο ηνπο.
Σν ζπκπέξαζκά καο απφ φιεο ηηο επαθέο πνπ είρακε κέρξη ζήκεξα κε ηα

ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία θαη θνξείο είλαη φηη ην «θέληξν» (αλ εμαηξέζνπκε, ίζσο, ην
Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ) δελ γλσξίδεη ηηο ΓΔΤΑ, ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο
ηνπο, ηε θχζε, ηνλ ξφιν θαη θπξίσο ην έξγν ηνπο. Οη ΓΔΤΑ ιεηηνχξγεζαλ θαη
ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηθέξεηα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο πεξηθέξεηαο επηζθηάδνληαλ
αλέθαζελ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θέληξνπ. Η άγλνηα απηή είλαη επηθίλδπλε
δηφηη δεκηνπξγείηαη κία ζνιή θαη ζπγθερπκέλε εηθφλα γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη κε ηνλ
ηξφπν απηφ εληάζζνληαη ζε νξηδφληηεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζην δεκφζην ηνκέα.
Έλα παξάδεηγκα πνπ βίσζαλ νη ΓΔΤΑ ηδίσο κεηά ηνλ «Καιιηθξάηε» θαη κε ηε
θαζηέξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην είλαη ε
ζχγρπζε πνπ επηθξάηεζε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ σο πξνο ηε
θχζε ησλ ΓΔΤΑ, αθνχ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηαπηίζζεθαλ κε ηνπο ΟΣΑ κε ηα
γλσζηά απνηειέζκαηα. Γελ ζα ήηαλ ππεξβνιή αλ ιέγακε φηη αθφκα θαη ηψξα ζε
θάπνηεο πεξηπηψζεηο ην ζέκα δελ έρεη μεθαζαξίζεη απνιχησο θαη παξνπζηάδνληαη
θαηά θαηξνχο πξνβιήκαηα.
Δπνκέλσο, επίθεληξν ηεο δξάζεο καο ζην επφκελν δηάζηεκα ζα είλαη λα
εληείλνπκε θαη λα νινθιεξώζνπκε ηελ ελεκέξωζε πνπ μεθηλήζακε πξνο
ηα ζπλαξκόδηα Τπνπξγεία θαη θπξίωο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ απ’ όπνπ
εθπνξεύνληαη πνιιέο νξηδόληηεο ξπζκίζεηο γηα ηηο Δ.Ε.Τ.Α. θνπφο καο ζα
είλαη λα δηαιπζεί θάζε αζάθεηα θαη ακθηβνιία γηα ηηο επηρεηξήζεηο καο. Η
πξνζπάζεηά καο ζα θαηεπζπλζεί θαη πξνο ηα πνιηηηθά θφκκαηα (ήδε φπσο αλέθεξε
ν Πξφεδξνο μεθηλήζακε ηελ ελεκέξσζε ησλ θνκκάησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ
θπβέξλεζε) ψζηε λα ελεκεξσζεί γηα ηηο ΓΔΤΑ φιν ην θάζκα ηνπ πνιηηηθνχ
ζπζηήκαηνο.
Η ελεκέξσζή καο ζα αθνξά ζηε θχζε θαη ην έξγν ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ηνλίδνληαο
ηδηαηηέξσο φηη νη Γ.Δ.Τ.Α. είλαη απηνηειείο σο πξνο ηνπο Γήκνπο επηρεηξήζεηο πνπ
ιεηηνπξγνχλ αληαπνδνηηθά θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο,
έρνπλ εμαηξεζεί απφ ην δεκφζην ηνκέα θαη δελ επηβαξχλνπλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο
ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Δπίζεο, ζα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα δνζεί ηδηαίηεξε
έκθαζε ζην έξγν ηνπο ζηα ηξηάληα πεξίπνπ ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, έξγν πνπ
δελ έρεη πξνβιεζεί φζν ζα ηνπ άμηδε ηφζν απφ πιεπξάο πνηφηεηαο φζν θαη απφ
πιεπξάο κεγέζνπο θαη ράξε ζην νπνίν ε ρψξα καο απέθπγε θαηαδίθεο απφ ηα
επξσπατθά φξγαλα γηα δηάθνξεο πεξηβαιινληηθέο παξαβάζεηο. Αιιά θαη νη ΓΔΤΑ κε
ηελ ζεηξά ηνπο ζα πξέπεη λα πξνβάινπλ ην έξγν ηνπο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ψζηε λα
ηίο έρνπλ ζην πιεπξφ ηνπο ζε θάζε πξνζπάζεηα λα πιεγνχλ αδηθαηνιφγεηα απ’ φπνπ
θη αλ απηή εθπνξεχεηαη.
Γπζηπρψο, θαη γηα ιφγνπο αλεμάξηεηνπο απφ ηε ζέιεζή καο δελ θαηαθέξακε λα
πξαγκαηνπνηήζνπκε αθφκα ηελ εκεξίδα ηελ νπνία εδψ θαη πνιχ θαηξφ ζρεδηάδνπκε
γηα ηηο ΓΔΤΑ, ην έξγν θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπο. Διπίδνπκε φηη ζα κπνξέζνπκε λα ηήλ
πξαγκαηνπνηήζνπκε ζην άκεζν κέιινλ ψζηε νη Γ.Δ.Τ.Α. λα βγνπλ απφ ην πεξηζψξην
θαη λα «αθνπζζεί» ε θσλή ηνπο ζην παλειιήλην κε ηε βνήζεηα θαη ησλ Μέζσλ
Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. Η εκεξίδα απηή είλαη επίθαηξε ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ
πνηέ δηφηη νη ηδησηηθνπνηήζεηο ησλ δχν εηαηξηψλ ηεο Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο θαη
θπξίσο ηεο ΔΤΑΘ βξίζθνληαη πξν ησλ ππιψλ. Ο ηίηινο πνπ έρνπκε επηιέμεη είλαη
«Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Τδξεπζεο-Απνρέηεπζεο: Σξηάληα ρξφληα ζηελ ππεξεζία
ησλ πνιηηψλ ηεο πεξηθέξεηαο». ηόρνο ηεο εκεξίδαο ζα είλαη λα αλαδεηρζεί
θαη λα πξνβιεζεί ηόζν ν ραξαθηήξαο ηωλ Δ.Ε.Τ.Α. θαη ε πξνζθνξά ηνπο
ζην θνηλωληθό ζύλνιν όζν θαη λα παξνπζηαζζεί ζηελ θνηλή γλώκε ε
θαηάζηαζε ηνπ ηνκέα ύδξεπζεο-απνρέηεπζεο ζε επξωπαϊθό επίπεδν κε
έκθαζε ζηελ απνηπρία ηεο ηδηωηηθνπνίεζεο ηνπ λεξνύ όπνπ απηή
εθαξκόζζεθε.
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ην ζέκα ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ λεξνχ ε ζέζε ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. έρεη ήδε εθθξαζζεί
κε ζαθήλεηα θαη κε θάζε δπλαηή επθαηξία θαη ζε θάζε πεξίζηαζε ζα ηνλίδνπκε όηη
ε δηαρείξηζε ηνπ λεξνύ γηα λα είλαη βηώζηκε δελ κπνξεί παξά λα είλαη
δεκόζηνπ ή δεκνηηθνύ ραξαθηήξα.
Πέξα απφ ηα παξαπάλσ νη πξνζπάζεηέο καο ζα επηθεληξσζνχλ ζηελ πξνάζπηζε ηνπ
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. πνπ βάιιεηαη θαη απνδνκείηαη ην ηειεπηαίν ρξνληθφ
δηάζηεκα. Ο λ. 1069/80 ήηαλ έλα πνιχηηκν ζεζκηθφ εξγαιείν κέζσ ηνπ νπνίνπ ν
ηνκέαο χδξεπζεο-απνρέηεπζεο ηεο ρψξαο καο βειηηψζεθε ζεακαηηθά θη έγηλε
εθάκηιινο ησλ επξσπατθψλ. Σν ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη ζαλ λα κελ
ππάξρεη, θη απηφ ρσξίο πξνθαλή ιφγν θη αηηία. Αζθαιψο θη έρεη αηέιεηεο θαη θελά,
γεγνλφο πνπ επηζεκαίλακε φια απηά ηα ρξφληα πξνηείλνληαο ηελ αλαζεψξεζή ηνπ.
Απφ ηε δηαπίζησζε, φκσο, απηή κέρξη ηελ αξγή , αιιά ζπζηεκαηηθή δηάιπζή ηνπ
ππάξρεη κεγάιν δηάζηεκα. Ο λ. 1069/80 ηζρχεη θαη θαλείο δελ κπνξεί λα ηζρπξηζζεί
ην αληίζεην. Κάζε άιιε παξαδνρή θαη άπνςε είλαη αζηήξηθηε θαη παξάινγε θαη
πηζαλφλ λα πξνζθξνχεη ζε ζθνπηκφηεηεο πνπ δελ γλσξίδνπκε. Ο θνηλσθειήο
ραξαθηήξαο ησλ Γ.Δ.Τ.Α. φπσο απηφο θαηνρπξψλεηαη απφ ηνλ λ. 1069/80 δελ ηίο
εληάζζεη ζην δεκφζην ηνκέα, αιιά πξνζδηνξίδεη ηε θχζε ηνπ έξγνπ ηνπο δει. φηη
βαζηθφο γλψκνλαο θαη ζεκέιην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο είλαη ην θνηλφ ζπκθέξνλ
θαη ε θνηλή σθέιεηα. Η επειημία κε ηελ νπνία ν λ. 1069/80 εμφπιηζε ηηο Γ.Δ.Τ.Α
ήηαλ ν βαζηθφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη Γ.Δ.Τ.Α. θαηαζθεχαζαλ ηα έξγα ηνπο θαη
ηά ιεηηνπξγνχλ κε ηξφπν ζχκθσλν κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο. Όια ηα
πξνεγνχκελα ρξφληα δεηνχζακε απφ ηελ Πνιηηεία ηελ αλαζεψξεζε ηνπ λ. 1069/80
ψζηε λα πξνζαξκνζζεί ζηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο ηνπ ηνκέα. Οη απνζπαζκαηηθέο
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λφκνπ βνήζεζαλ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, αιιά δελ αξθνχλ.
Βεβαίσο, ην αίηεκα γηα αλαζεψξεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ίζσο
θαληάδεη ηελ ζηηγκή απηή σο πνιπηέιεηα, αιιά δελ είλαη έηζη. Η αλάπηπμε γηα ηελ
νπνία όινη ζπδεηνύκε ηνλ ηειεπηαίν θαηξό πεξλά θαη κέζα από ηνλ
εθζπγρξνληζκό ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηνκέωλ πνπ ζπκβάιινπλ ζ’ απηήλ.
Παξαπέξα, έρνπκε επαλεηιεκκέλα επηζεκάλεη ζηελ Πνιηηεία φηη νη Γ.Δ.Τ.Α. γηα λα
ιεηηνπξγήζνπλ κε ηξφπν απνηειεζκαηηθφ δει. γηα λα εθπιεξψζνπλ ηνλ ξφιν ηνπο ζα
πξέπεη λα δηαζέηνπλ ην απαξαίηεην αλζξώπηλν δπλακηθό πνπ ζεκαίλεη
επαξθέο θη εμεηδηθεπκέλν πξνζωπηθό. Μάιηζηα, κεηά ηνλ «Καιιηθξάηε» νη
αλάγθεο ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ζε πξνζσπηθφ απμήζεθαλ, αθνχ απμήζεθε ζε ζεκαληηθφ
βαζκφ ην αληηθείκελφ ηνπο. Γπζηπρψο, ζήκεξα νη Γ.Δ.Τ.Α. είλαη δέζκηεο ηεο
απαγφξεπζεο ησλ πξνζιήςεσλ πνπ ηζρχεη ζην δεκφζην ηνκέα θη έηζη φιεο νη
Γ.Δ.Τ.Α. (θαη θπξίσο νη κηθξέο Γ.Δ.Τ.Α.) κεδεκηάο εμαηξνπκέλεο, αληηκεησπίδνπλ
ζνβαξά πξνβιήκαηα πξνζσπηθνχ. Σν αίηεκά καο πξνο ηελ Πνιηηεία είλαη απιφ θαη
δελ ζα θνπξαζζνχκε λα ην επαλαιακβάλνπκε: Γελ δεηνχκε εμαίξεζε απφ
αληηθεηκεληθέο δηαδηθαζίεο πξνζιήςεσλ. Γηεθδηθνχκε λα κάο δνζεί ε δπλαηφηεηα
λα έρνπλ νη επηρεηξήζεηο φιν ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ
ζσζηά. Σν αληηθείκελν ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δεκφζηα πγεία. Πψο ε
Πνιηηεία δηαθηλδπλεχεη ηε δεκφζηα πγεία κε ξπζκίζεηο νξηδφληηνπ ραξαθηήξα θαη
πέξα γηα πέξα άδηθεο; Δπηζεκαίλνπκε θαη ηνλίδνπκε γηα κηα αθφκε θνξά φηη ην
πξνζσπηθφ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. δελ επηβαξχλεη ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, αθνχ νη
Γ.Δ.Τ.Α. έρνπλ ίδηα έζνδα.
Ο Πξφεδξνο αλαθέξζεθε αλαιπηηθά ζηα πξνβιήκαηα απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ.
4093/2012 ηφζν φζνλ αθνξά ζην πξνζσπηθφ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. (κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο,
ππεξσξίεο θ.α.) φζν θαη ζηα Γ.. (απνδεκηψζεηο). ε ζπλεξγαζία θαη κε ηελ ΠΟΔΓΔΤΑ έρνπκε θαηαζέζεη αλαιπηηθά ππνκλήκαηα ζηα Τπνπξγεία Δζσηεξηθψλ θαη
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Οηθνλνκηθψλ ρσξίο κέρξη ζήκεξα απνηέιεζκα. Οη πξνζπάζεηέο καο, θπξίσο, πξνο
ηελ θαηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζα ζπλερηζζνχλ κε ζηφρν λα πεηζζεί
ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ην δίθαην ησλ αηηεκάησλ καο. Θα πξέπεη, φκσο, θαη
ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ γλσξίδνληαο ηηο Γ.Δ.Τ.Α., ην ζεζκηθφ ηνπο πιαίζην θαη ηνλ
ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο λα ελεκεξψζεη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη λα
ππνζηεξίμεη ηα αηηήκαηά καο.
Σν αίηεκα πξνο ηε ΓΔΗ γηα κεηωκέλν ηηκνιόγην γηα ηηο Δ.Ε.Τ.Α. είλαη έλα απφ
ηα αηηήκαηα ηεο ΔΓΔΤΑ πνπ δελ έρεη βξεη ηελ παξακηθξή αληαπφθξηζε απφ ηνλ
απνδέθηε ηνπ. Οη παλνκνηφηππεο απαληήζεηο ηεο ΓΔΗ πξνο ηελ ΔΓΔΤΑ
ζπλερίδνληαη, ην ρξένο ησλ Γ.Δ.Τ.Α. πξνο ηε ΓΔΗ απμάλεη, ελψ ζπλερίδνληαη θαη νη
απεηιέο θαηά ηφπνπο γηα δηαθνπή ηεο ειεθηξνδφηεζεο. Η θαηάζηαζε είλαη
εμαηξεηηθά ζνβαξή κε θίλδπλν λα γίλεη αλεμέιεγθηε. Απφ ην βήκα ηεο Γ.. ζεσξνχκε
ζθφπηκν λα επαλαιάβνπκε ηα εμήο :
Δίλαη παξάδνμν, αιιά θπξίσο άδηθν λα ρξεψλνληαη νη ΔΕΤΑ από ηε ΔΕΗ εδώ θαη
ηξηάληα ρξόληα κε ηνλ ηξόπν πνπ ρξεώλνληαη νη απινί θαηαλαιωηέο , ελώ
ιεηηνπξγνύλ εγθαηαζηάζεηο δωηηθήο ζεκαζίαο θαη θνηλήο ωθέιεηαο όπωο
νη βηνινγηθνί θαζαξηζκνί.
Η ΔΓΔΤΑ κεηά απφ ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ απφ ηηο ΓΔΤΑ θαη κειέηε ηνπο , έρεη
δεηήζεη επαλεηιεκκέλα απφ ηε ΓΔΗ λα ηξνπνπνηήζεη ην ηηκνιφγην κε ην νπνίν
ρξεψλεη ηηο ΓΔΤΑ, ηνλίδνληαο ην βηνκεραληθφ ραξαθηήξα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο,
αιιά θαη ηνλ θνηλσθειή ραξαθηήξα θαη ηνλ αλαπηπμηαθφ ηνπο ξφιν.
Δηδηθφηεξα, δήηεζε γηα ηηο πδξνγεωηξήζεηο θαη ηα αληιηνζηάζηα ύδξεπζεο ην
ηηκνιφγην απφ γεληθήο ρξήζεο λα αιιάμεη ζε αγξνηηθήο ρξήζεο, ελψ γηα ηνπο
βηνινγηθνύο θαζαξηζκνύο θαη ηελ απνρέηεπζε λα ηζρχεη ην ηηκνιφγην
βηνκεραληθήο ρξήζεο ρακειήο ηάζεο. ηα πιαίζηα ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο γηα
εμνξζνινγηζκφ ηνπ ηηκνινγίνπ, ε ΔΓΔΤΑ απεπζχλζεθε θαη ζηελ Ρπζκηζηηθή Αξρή
Δλέξγεηαο ε νπνία αλαγλψξηζε φηη ην αίηεκα ηεο ΔΓΔΤΑ είλαη δίθαην, ρσξίο σζηφζν
πεξαηηέξσ απνηειέζκαηα.
Γπζηπρψο, ε ΔΕΗ αξλείηαη ζπζηεκαηηθά λα αληαπνθξηζεί ζην αίηεκα ηεο
ΔΓΔΤΑ πξνβάιινληαο σο βαζηθφ ιφγν φηη ηα αληιηνζηάζηα θαη νη βηνινγηθνί
θαζαξηζκνί ησλ Γ.Δ.Τ.Α. δελ ππάγνληαη ζηηο βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Η ΔΓΔΤΑ αληηηείλεη φηη ην πξφβιεκα κπνξεί
θαη πξέπεη λα ιπζεί άκεζα κε αιιαγή ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο θη
επηζεκαίλεη ηνλ θίλδπλν εγθαηαζηάζεηο δωηηθήο ζεκαζίαο γηα ην
θνηλωληθό ζύλνιν λα ζηακαηήζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ.
Αλαγλσξίδνληαο σο ΔΓΔΤΑ ηελ ζνβαξφηεηα ηνπ ζέκαηνο ζα μεθηλήζνπκε ζην
ακέζσο επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα λέν θχθιν επαθψλ ηφζν κε ηελ εγεζία ηνπ
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο φζν θαη κε ηελ εγεζία ηεο ΓΔΗ γηα λα εμεπξεζεί ή έζησ λα
δξνκνινγεζεί ιχζε.
Η ππνβνήζεζε ηωλ Δ.Ε.Τ.Α. γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην ύκθωλν
Εηαηξηθήο ρέζεο (Ε) γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020 ζα
απνηειέζεη κία βαζηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο ΕΔΕΤΑ. Αμηνινγνχκε σο
ηδηαηηέξσο ζεηηθφ ην γεγνλφο φηη ην ΤΠΔΚΑ αλαγλψξηζε ηελ Δλσζε σο βαζηθφ
ζπλνκηιεηή ηνπ γηα ηα έξγα ησλ Γ.Δ.Τ.Α. θαη ζπκκεηέρνπκε ζηε ΘΟΔ Τδαηηθψλ
Πφξσλ. Η αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ησλ Γ.Δ.Τ.Α. πεξλά κέζα απφ ην χκθσλν
Δηαηξηθήο ρέζεο θαη ζα πξέπεη απηφ λα γίλεη αληηιεπηφ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ψζηε
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λα ππάξμεη έγθαηξε θαη ζσζηή πξνεηνηκαζία ηνπο. Η ad hoc Οκάδα Δξγαζίαο πνπ
έρνπκε ζπζηήζεη ζηα πιαίζηα ησλ Δπηηξνπψλ καο ειπίδνπκε φηη ζα ζπκβάιιεη ζηελ
απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε φισλ ησλ δεηεκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ, αιιά ζα
πξέπεη θαη νη Γ.Δ.Τ.Α. λα ζπλεξγαζζνχλ κε ηελ Δλσζε ψζηε λα πεηχρνπκε ην
θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα.
Η ζπλεξγαζία καο κε ηελ Εηδηθή Γξακκαηεία Τδάηωλ γηα όια ηα ζέκαηα
ηεο αξκνδηόηεηάο ηεο πνπ ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηωλ Δ.Ε.Τ.Α. ζα
επηδηώμνπκε λα δηεπξπλζεί. Γελ έρνπκε κέρξη ζηηγκήο αληηιεθζεί πνηά είλαη ε
ζέζε θαη νη απφςεηο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τδάησλ φζνλ αθνξά ζηελ
ηδησηηθνπνίεζε ηνπ λεξνχ πνπ επηρεηξείηαη ζηε ρψξα καο. Θεσξνχκε, φκσο, φηη ζα
πξέπεη λα πάξεη μεθάζαξε ζέζε ζ΄έλα δήηεκα πνπ αζθαιψο ζπλδέεηαη κε ηηο
αξκνδηφηεηέο ηεο. Ωο ΔΓΔΤΑ επραξίζησο ζα ζπκκεηέρνπκε ζ’ έλα δηάινγν γηα ηα
δεηήκαηα ηνπ λεξνχ ζηε ρψξα καο θαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ
γεληθφηεξα.
Παξαπέξα δελ ζα πξέπεη λα μερλάκε φηη νη Γ.Δ.Τ.Α. είλαη θνκκάηη ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο παξφιν πνπ ιεηηνπξγνχλ σο αλεμάξηεηεο θη απηνηειείο σο πξνο ηνπο
Γήκνπο επηρεηξήζεηο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα εληείλνπκε ηελ ζπλεξγαζία καο κε ηελ
ΚΔΓΔ, αθνχ ε ζεζκηθή ηεο ηζρχο θαη ν ζεζκηθφο ηεο ξφινο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ
ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνψζεζε ησλ αηηεκάησλ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. Η ΚΔΓΔ ππήξμε
ζην παξειζφλ ππνζηεξηθηήο ησλ αηηεκάησλ καο θη ειπίδνπκε φηη θαη ζην κέιινλ δελ
ζα αξλεζεί λα κάο ζπλδξάκεη.
Η ζπλεξγαζία πνπ πξφζθαηα αλαπηχμακε κε ηελ Medsos ζα ζπλερηζζεί ηφζν σο
πξνο ηελ «πκκαρία γηα ην Νεξφ» φζν θαη σο πξνο άιιεο πξσηνβνπιίεο πνπ
ελδερνκέλσο ζα πξνθχςνπλ.
Πνιχ ζεκαληηθφ ζεσξνχκε θαη ην θνκκάηη ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Δλσζεο κε ηηο
Γ.Δ.Τ.Α. Η Δλσζε ηδξχζεθε απφ ηηο Γ.Δ.Τ.Α. γηα ηηο Γ.Δ.Τ.Α. Η ππνβνήζεζε ησλ
Γ.Δ.Τ.Α. είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο ηεο ίδξπζήο ηεο θαη ζέινπκε λα
πηζηεχνπκε φηη κέρξη ζήκεξα αληαπνθξίζεθε ηθαλνπνηεηηθά κε βάζε θαη ηηο
δπλαηφηεηέο ηεο. Σν ίδην ζα ζπλερίζεη λα θάλεη θαη ζην κέιινλ, αιιά ζα πξέπεη θαη
νη Γ.Δ.Τ.Α. λα αληηιεθζνχλ φηη ε ζρέζε είλαη ακθίδξνκε. Βεβαίσο, ηνλ ηειεπηαίν
θαηξφ θαη κε βάζε φια φζα αλαθέξακε νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γ.Δ.Τ.Α. έρνπλ
δπζθνιέςεη (ειιηπέο πξνζσπηθφ, γξαθεηνθξαηία θ.α.) απηφ, φκσο, δελ ζεκαίλεη φηη
δελ ζα πξέπεη νη Γ.Δ.Τ.Α. λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξσηνβνπιίεο ηεο Δλσζεο γηα
ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Η Δλσζε πξέπεη λα έρεη
κία θαζαξή εηθφλα γηα ηηο Γ.Δ.Τ.Α. ψζηε λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κε αθξηβή
ζηνηρεία θαη ηεθκεξησκέλεο απφςεηο ηα αηηήκαηα ησλ Γ.Δ.Τ.Α.
Κιείλνληαο, ζα ήζεια λα ηνλίζσ ηα παξαθάησ:
Σν επφκελν δηάζηεκα δελ ζα είλαη εχθνιν γηα ηηο Γ.Δ.Τ.Α. Σν ηνπίν κέζα ζην νπνίν
θαινχληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ νη επηρεηξήζεηο θξχβεη θηλδχλνπο θαη πξνβιήκαηα.
Ωζηφζν, απφ ην βήκα ηεο Γ.. δεζκεπφκαζηε θαη δηαβεβαηψλνπκε ηα κέιε καο φηη
ζα θαηαβάινπκε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε νη Γ.Δ.Τ.Α. λα κείλνπλ φρη απιψο
φξζηεο, αιιά λα ζπλερίζνπλ ην έξγν ηνπο πξνο φθεινο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη
ηεο ρψξαο καο.
********************
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