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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Γιώργης Χ. Μαρινάκης, ∆ήµαρχος Ρεθύµνης,
Πρόεδρος Ε.∆.Ε.Υ.Α.
Εισαγωγή
Η 27η Γ.Σ. της Ε.∆.Ε.Υ.Α. που πραγµατοποιείται στη
Χαλκίδα είναι η πρώτη Γενική Συνέλευση που
συγκαλεί το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.∆.Ε.Υ.Α.
που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 26ης Γ.Σ. του
Ρεθύµνου τον Νοέµβριο του 2014.
Η πολιτική αστάθεια και οι αλλεπάλληλες εκλογικές
διαδικασίες της περασµένης δύσκολης χρονιάς δεν
µάς επέτρεψαν ή µάλλον µάς απέτρεψαν από το να
συγκαλέσουµε Γ.Σ. εντός του 2015,αφού πέρα από
τη δραµατική πολιτική ατµόσφαιρα που θα επηρέαζε
αρνητικά τη Γ.Σ., θεωρήσαµε ότι η πιο έντιµη στάση
από την πλευρά µας θα ήταν να µην επιδιώξουµε
µέσω συλλογικών διαδικασιών όπως η Γ.Σ., να
ενισχύσουµε φωνές που εκµεταλλευόµενες µία πολύ
δύσκολη πραγµατικότητα, αναπαράγουν ένα κλίµα
φόβου και ανασφάλειας.
Επιπλέον, οι συναντήσεις και οι επαφές µας µε την
πολιτική ηγεσία των συναρµόδιων Υπουργείων ήταν
λόγω των συνθηκών, περιορισµένες, και είχαν
περισσότερο αναγνωριστικό και ενηµερωτικό
χαρακτήρα χωρίς συγκεκριµένο αποτέλεσµα και,
φυσικά, λόγω των περιστάσεων, χωρίς καµία
δέσµευση από την πλευρά κυρίως του Υπουργείου
Εσωτερικών. Θα ήταν, λοιπόν, καθαρή υποκρισία
απέναντι στα µέλη µας µε επιπτώσεις στην
αξιοπιστία µας, να πραγµατοποιήσουµε Γενική
Συνέλευση µόνο και µόνο για να τηρήσουµε τις
καταστατικές µας υποχρεώσεις, αλλά χωρίς
ουσιαστικό περιεχόµενο και στόχο.
Για τους παραπάνω λόγους, επιλέξαµε την αναβολή
της µε στόχο µόλις η πολιτική κατάσταση
οµαλοποιηθεί σ' ένα βαθµό, να επιταχύνουµε και να
εντατικοποιήσουµε τις προσπάθειές µας για να
ανακτήσουµε το χαµένο χρόνο της αναγκαστικής
αναµονής. Έτσι κι έγινε.

Οι δραστηριότητες της Ε.∆.Ε.Υ.Α.
(Νοέµβριος 2014 - Ιούνιος 2016)
Μετά την συγκρότηση σε σώµα το ∆εκέµβριο του
2014 θέσαµε ως νέο ∆.Σ. τις προτεραιότητες της
δράσης µας µε βάση τον προγραµµατισµό που
ψήφισε η εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. στο Ρέθυµνο
(21/11/2014).Ως άµεσες αξιολογήσαµε τις
προσλήψεις τακτικού προσωπικού, την
κατοχύρωση και βελτίωση του θεσµικού
πλαισίου των ∆.Ε.Υ.Α. και τη ∆ΕΗ.
Τον Μάρτιο του 2015 επισκεφθήκαµε την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών που προέκυψε
από τις εκλογές του Ιανουαρίου µε στόχο την
προώθηση των αιτηµάτων µας. Γρήγορα
αντιληφθήκαµε ότι λόγω της κρισιµότητας της
κατάστασης δεν ήταν δυνατό να έχουµε οποιαδήποτε
εξέλιξη. Ωστόσο, ενηµερώσαµε αναλυτικά τη νέα
ηγεσία του Υπουργείου για τα
αιτήµατά µας,
δίνοντας έµφαση στα πιο επείγοντα όπως οι
προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου και η
κατοχύρωση του θεσµικού µας πλαισίου,
προτείνοντας, µάλιστα, στο Υπουργείο
συγκεκριµένες και νοµοτεχνικά επεξεργασµένες
ρυθµίσεις. Για τους γνωστούς λόγους δεν είχαµε
κανένα αποτέλεσµα.
Επειδή θεωρούµε πολύ σηµαντικό τον ρόλο της
Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων στη διαχείριση των
υδατικών πόρων της χώρας µας και µε την ιδιότητα
του θεσµικού συνοµιλητή της, προσκαλέσαµε τον
Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων κ. Γκανούλη πριν ακόµα
από την ανάληψη των καθηκόντων του, σε ηµερίδα
για την αφαλάτωση που διοργανώσαµε στο Γάζι το
Μάιο του 2015 µε στόχο την οικοδόµηση
συνεργασίας ανάµεσα στην ΕΓΥ και την Ε.∆.Ε.Υ.Α.
Στο πλαίσιο αυτό συνεισφέραµε τις απόψεις µας στις
Οµάδες Εργασίας και συνεργασθήκαµε µε τους
συµβούλους της ΕΓΥ για τη διαµόρφωση ενιαίων
κανόνων κοστολόγησης και τιµολόγησης των
υπηρεσιών ύδρευσης που αποτελεί αιρεσιµότητα
για τα έργα των ∆.Ε.Υ.Α. στο νέο ΕΣΠΑ. Φαίνεται ότι η
διαδικασία αυτή πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της,
αφού επίκειται η σχετική Απόφαση της Εθνικής
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Επιτροπής Υδάτων. Στο πλαίσιο της συνεργασίας
µας µε την ΕΓΥ συµµετείχαµε και στην 3η ∆ιεθνή
∆ιάσκεψη “EUROPE-INBO 2015” τον Οκτώβριο του
2015 όπου µε τα στελέχη µας προβάλαµε τις ∆.Ε.Υ.Α.
µε παρεµβάσεις µας σε στρογγυλά τραπέζια για την
επαναχρησιµοποίηση και την εµπλοκή των
∆.Ε.Υ.Α. στα ∆ιαχειριστικά Σχέδια.
Το πρώτο δύσκολο από πολιτική άποψη εξάµηνο του
2015 αποφασίσαµε να δώσουµε βάρος και να
ε π ι κ ε ν τ ρ ω θ ο ύ µ ε σ το ν σ υ ν το ν ι σ µ ό , τ η ν
υποβοήθηση και ενηµέρωση των ∆.Ε.Υ.Α., αφού η
διεκδικητική µας δράση αναγκαστικά ατόνησε.
Γι α το ν σ κοπ ό α υ τ ό π ρ α γ µ α τοπο ι ή σ α µ ε
ενηµερωτικές συναντήσεις των στελεχών µας όπως
η πανελλαδικού χαρακτήρα ηµερίδα της
Οικονοµικής Επιτροπής για την οργάνωση και
λειτουργία των Οικονοµικών Υπηρεσιών των
∆.Ε.Υ.Α. που πραγµατοποιήθηκε µε πολύ µεγάλη
επιτυχία στην Αθήνα στις 19 Μαρτίου 2015, µε
επίκαιρη θεµατολογία όπως η πτώση της
εισπραξιµότητας των ∆.Ε.Υ.Α. λόγω της οικονοµικής
κρίσης, η φορολόγηση των ∆.Ε.Υ.Α. τα προβλήµατα
από τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των
∆.Ε.Υ.Α. από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η τιµολόγηση
των υπηρεσιών ύδρευσης, καθώς και η ηµερίδα της
Τεχνικής Επιτροπής στις 5 Ιουνίου 2015 για τον
εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας
Περιβάλλοντος που πραγµατοποιήθηκε στην
Λάρισα, µε θέµα τον σχεδιασµό, την υλοποίηση
και τη διαχείριση των έργων και των
εγκαταστάσεων των ∆.Ε.Υ.Α.
Επίσης, σε όλη τη διάρκεια του έτους (2015)
υλοποιήσαµε το πρόγραµµα «Υδάτινες Γέφυρες»
σε συνεργασία µε το ∆ίκτυο Μεσόγειος SOS, µε
στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε 10
πόλεις της χώρας µας, την περιβαλλοντική
εκπαίδευση και την επιµόρφωση του προσωπικού
των ∆.Ε.Υ.Α. που συµµετείχαν στο πρόγραµµα. Οι
«Υδάτινες Γέφυρες» ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο
του 2016 µε διεθνές Συνέδριο που σηµείωσε πολύ
µεγάλη επιτυχία µε θέµα τη βιώσιµη διαχείριση του
αστικού νερού. Στο τέλος του Συνεδρίου
διοργανώσαµε στρογγυλό Τραπέζι, και µαζί µε την

Ε.Υ∆.Α.Π. και την Ε.Υ.Α.Θ. ανταλλάξαµε απόψεις για
τα προβλήµατα και τις προοπτικές του τοµέα
ύδρευσης-αποχέτευσης.
Το Φθινόπωρο του 2015 µετά τις εκλογές του
Σεπτεµβρίου, ιεραρχώντας τα προβλήµατα και τις
προτεραιότητες των µελών µας, ξεκινήσαµε
ένανευρύ κύκλο επαφών µε την νέα πολιτική ηγεσία
των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονοµικών, την
ηγεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της ∆ΕΗ και του
Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων στην
προσπάθειά µας να δροµολογήσουµε λύσεις στα πιο
επείγοντα θέµατα των ∆.Ε.Υ.Α. όπως οι προσλήψεις
τακτικού προσωπικού, η ηλεκτρονική γραφειοκρατία
(ΚΗΜ∆ΗΣ και ΕΣΗ∆ΗΣ), η διενέργεια ελέγχου των
δαπανών των ∆.Ε.Υ.Α. από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το
τιµολόγιο και η ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών
τους προς τη ∆ΕΗ, η δανειοδότηση των ∆.Ε.Υ.Α. από
το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, η
φορολόγησή τους κ.α.
Με την είσοδο στο 2016 πυκνώσαµε τις
δραστηριότητές µας µε βάση τον προγραµµατισµό
µας, αναλαµβάνοντας πρωτοβουλίες προς την
κατεύθυνση της διεκδίκησης επίλυσης των
αιτηµάτων των µελών µας µε κυριότερα αυτά των
προσλήψεων τακτικού προσωπικού και του
τιµολογίου της ∆ΕΗ, αλλά και της ανάδειξης
ζητηµάτων που συνδέονται άµεσα µε τον
εκσυγχρονισµό των ∆.Ε.Υ.Α. όπως είναι η µείωση
του µη ανταποδοτικού νερού (non revenue
water) και η συγκριτική αξιολόγηση. Για τα δύο
παραπάνω θέµατα πραγµατοποιήσαµε διηµερίδα
για το πρώτο στην Λάρισα (7 και 8 Απριλίου 2016) και
workshop µε την DANVA (την αντίστοιχη µε την
Ε.∆.Ε.Υ.Α. 'Ενωση της ∆ανίας), για το δεύτερο, στην
Αθήνα (13-14/4/2016).
Ας δούµε, όµως, αναλυτικά τις δραστηριότητές µας.
Προσλήψεις τακτικού προσωπικού Θεσµικό πλαίσιο
l

Προσλήψεις τακτικού προσωπικού

Το θέµα των προσλήψεων τακτικού προσωπικού
στις ∆.Ε.Υ.Α., κορυφαία προτεραιότητα της 'Ενωσης,
κυριάρχησε, στις επαφές µας µε την πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Εσωτερικών. Στις συναντήσεις που
είχαµε ως ∆.Σ. και Εκτελεστική Επιτροπή τον
Νοέµβριο του 2015 µε τον Υφυπουργό Εσωτερικών
κ. Μπαλάφα, αρµόδιο για τις ∆.Ε.Υ.Α., θέσαµε
τεκµηριωµένα το ζήτηµα της υποστελέχωσης των
∆.Ε.Υ.Α. λόγω των αθρόων συνταξιοδοτήσεων και
της αναστολής προσλήψεων τακτικού προσωπικού,
ζητώντας να εξαιρεθούν νοµοθετικά ως επιχειρήσεις
ανταποδοτικού χαρακτήρα από την αναστολή
προσλήψεων που ισχύει για το προσωπικό του
δηµόσιου τοµέα. Τα επιχειρήµατά µας που είναι
γνωστά και χιλιοειπωµένα, επικεντρώθηκαν στο
χαρακτήρα των ∆.Ε.Υ.Α. που ως επιχειρήσεις αιχµής
και έντασης εργασίας χρειάζονται εργατοτεχνικό,
αλλά κυρίως εξειδικευµένο επιστηµονικό
προσωπικό, όπως και στο ότι οι προσλήψεις δεν
έχουν δηµοσιονοµικό κόστος, αφού οι ∆.Ε.Υ.Α.
έχοντας ίδια έσοδα δεν επιβαρύνουν τον κρατικό
προϋπολογισµό.
Στον Υπουργό τονίσαµε ότι οι ∆.Ε.Υ.Α. χρειάζονται
εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό που να
ενεργεί δηµιουργικά, να µην ασχολείται καθηµερινά
αποκλειστικά και µόνο µε τη διεκπεραίωση και την
συµµόρφωση µε τις επιταγές της γραφειοκρατίας,
αλλά να έχει το χρόνο και το εργασιακό πλαίσιο να
σκέφτεται καινοτοµικά, να οραµατίζεται νέους
στόχους και να είναι κινητήρια δύναµη ανάπτυξης
των επιχειρήσεων. Αµέσως, µετά καταθέσαµε στο
Υπουργείο νοµοτεχνικά επεξεργασµένες
προτάσεις.
Η προσπάθειά µας απέδωσε εν µέρει, αφού µε τον ν.
4368/2016 και την από 16/3/2016 ερµηνευτική του
νόµου εγκύκλιο 9 δόθηκε η δυνατότητα στις
επιχειρήσεις µας να προσλαµβάνουν ∆Ε και ΥΕ
προσωπικό αορίστου χρόνου. Πρέπει, ωστόσο, οι
∆.Ε.Υ.Α. που κατήργησαν τις κενές θέσεις των Ο.Ε.Υ.
τους λόγω µνηµονιακών διατάξεων να
προχωρήσουν σε ανασύστασή τους. 'Ηδη, η ∆.Ε.Υ.Α.
Χανίων τροποποίησε τον Ο.Ε.Υ. της και η
τροποποίηση δηµοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Θα πρέπει
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λοιπόν όσες ∆.Ε.Υ.Α. έχουν καταργήσει οργανικές
θέσεις στον Ο.Ε.Υ. τους να πράξουν το ίδιο. 'Ηταν µία
πρώτη νίκη, αλλά οι ∆.Ε.Υ.Α. δεν έχουν ανάγκη µόνο
από «κατσαβίδια» δηλ. από εργατοτεχνικό
προσωπικό. 'Εχουν, κυρίως, ανάγκη από
εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό που θα
υποστηρίξει τις δραστηριότητες και το έργο τους µε
επάρκεια κι αποτελεσµατικότητα. Και εύλογα
αναρωτιόµαστε: Τί θα απογίνουν οι επενδύσεις των
∆.Ε.Υ.Α, επενδύσεις που ξεπερνούν τα 14 δις που
εκτελέσθηκαν µε την οικονοµική συµµετοχή και
συµβολή των πολιτών της περιφέρειας, αν δεν
υποστηριχθούν από το απαιτούµενο εξειδικευµένο
επιστηµονικό προσωπικό; Και ποιός θα αναλάβει την
ευθύνη αν απαξιωθούν και καταρρεύσουν µε
ανυπολόγιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον και την
ποιότητα ζωής των πολιτών της χώρας µας;
Η µάχη, λοιπόν, για την ενίσχυση και ανανέωση του
στελεχικού δυναµικού των επιχειρήσεών µας
συνεχίζεται. Πολύ θετική είδηση που µάς επιτρέπει
να ελπίζουµε αποτελεί και η πρόσφατη ανακοίνωση
του Αναπληρωτή Υπουργού ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης κ. Βερναρδάκη για προσλήψεις
150 ατόµων στην ΕΥΑΘ. Και µπορεί το νοµικό
καθεστώς των ∆.Ε.Υ.Α. να είναι διαφορετικό από
αυτό της Ε.Υ.Α.Θ., αφού η Ε.Υ.Α.Θ. είναι Ανώνυµη
Εταιρεία, αλλά το αντικείµενό µας είναι κοινό και
λειτουργούµε ανταποδοτικά και µε ίδια έσοδα.
l Κατοχύρωση και βελτίωση του θεσµικού
πλαισίου των ∆.Ε.Υ.Α. (ν. 1069/80) – Αναγνώριση
της Ε.∆.Ε.Υ.Α.
Παραπέρα, η ανάγκη για κατοχύρωση και βελτίωση
του θεσµικού µας πλαισίου, του ν.1069/80, και η
αναγνώριση και θεσµική κατοχύρωση της Ε.∆.Ε.Υ.Α.
τέθηκαν υπ' όψη του Υπουργείου Εσωτερικών στα
τέλη του 2015, χωρίς, όµως, το Υπουργείο να έχει
αναλάβει µέχρι σήµερα πρωτοβουλία προς την
κατεύθυνση που ζητήσαµε. Θεωρούµε ότι
η
παραπέρα καθυστέρηση της κατοχύρωσης του
θεσµικού πλαισίου των ∆.Ε.Υ.Α. και της
αποσαφήνισης του χαρακτήρα των ∆.Ε.Υ.Α. µέσω

αυτού, προκαλεί προβλήµατα στις επιχειρήσεις,
αφού η νοµική φύση τους συνεχώς αµφισβητείται µε
αποτέλεσµα να λειτουργούν σ' ένα περιβάλλον
αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Η νοσηρή αυτή
κατάσταση δεν πρέπει να συνεχισθεί.
Π ρ ό σ φ α τα , σ υ µ µ ε τ ε ί χα µ ε σ τ η δ ι α δ ι κα σ ί α
διαβούλευσης σε συνεργασία µε την ΚΕ∆Ε όσον
αφορά στο προσχέδιο νόµου του Υπουργείου
Εσωτερικών «Ρυθµίσεις θεµάτων ΟΤΑ και άλλες
διατάξεις».
Στο προσχέδιο περιλαµβάνονται διατάξεις που
αφορούν στις ∆.Ε.Υ.Α. όπως το ειδικό τέλος 80%, ο
συµψηφισµός των υποχρεώσεων µεταξύ ∆ήµου και
∆.Ε.Υ.Α., η µεταφορά του προσωπικού στο ∆ήµο σε
περίπτωση λύσης της οικείας ∆.Ε.Υ.Α., η πλειοψηφία
των 3/4 του συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου για την λύση µίας ∆.Ε.Υ.Α., διάταξη µετά
από πρόταση της Ε.∆.Ε.Υ.Α. και της ΠΟΕ-∆ΕΥΑ, που
αν τελικώς ψηφισθεί θα δηµιουργήσει ασφαλέστερο
περιβάλλον για τις ∆.Ε.Υ.Α.
Οσον αφορά στο ειδικό τέλος 80% προτείναµε στο
Υπουργείο Εσωτερικών να γίνει προαιρετικό για όσες
∆.Ε.Υ.Α. τό επιβάλλουν ακόµα, και να δίνεται
ταυτόχρονα η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να
επιβάλλουν µικρότερο ποσοστό. Ωστόσο,
σε
περίπτωση κατάργησής του θα πρέπει να
εγγράφεται πίστωση στον προϋπολογισµό κάθε
∆.Ε.Υ.Α. ως ποσοστό επί των εσόδων της από την
αξία του νερού, διαφορετικά δεν θα εγκρίνεται ο
προϋπολογισµός από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση.
Το θέµα συζητήθηκε ευρέως στο πλαίσιο του ∆.Σ. και
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.∆.Ε.Υ.Α. και η
πρότασή µας βασίσθηκε στην αρχή της
ανταποδοτικότητας σύµφωνα µε την οποία
λειτουργούν οι ∆.Ε.Υ.Α., ενώ µε τις προτάσεις µας
επιχειρήσαµε να αποτρέψουµε διώξεις και
καταλογισµούς σε βάρος µελών των διοικήσεων των
∆.Ε.Υ.Α. για χρήση του ειδικού τέλους λόγω
οικονοµικής δυσπραγίας µε τρόπο παράτυπο, αλλά
όχι παράνοµο.

Έλεγχος των δαπανών των ∆.Ε.Υ.Α. από το
Ελεγκτικό Συνέδριο
Ο έλεγχος των δαπανών των ∆.Ε.Υ.Α. από το
Ελεγκτικό Συνέδριο περιόρισε την ευελιξία των
επιχειρήσεων και προκάλεσε διοικητικά και
λειτουργικά προβλήµατα, αφού αύξησε τη
γραφειοκρατία σε µία εποχή, µάλιστα, που το
προσωπικό των επιχειρήσεων είναι περιορισµένο
όπως παραπάνω περιγράψαµε. Στην Περιφερειακή
συνάντηση της Οικονοµικής Επιτροπής τον Μάρτιο
του 2015 συζητήθηκαν τα σοβαρότερα προβλήµατα
που ανέκυψαν κατά τη διενέργεια του ελέγχου των
δαπανών των ∆.Ε.Υ.Α. από τους κατά τόπους
Επιτρόπους. ∆ιαπιστώθηκε ότι σε κάποιες
περιπτώσεις η κατάσταση δεν ήταν διαχειρίσιµη,
αφού κάποιοι Επίτροποι και κυρίως Ελεγκτές κατά
παράβαση της νοµοθεσίας και της από 19/1/2011
Απόφασης της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού σύµφωνα
µε την οποία ο έλεγχος των ∆.Ε.Υ.Α. πρέπει να γίνεται
σύµφωνα µε το λογιστικό που τίς διέπει, εξοµοίωναν
τις ∆.Ε.Υ.Α. µε τους ∆ήµους, διαταράσσοντας την
εύρυθµη λειτουργία των επιχειρήσεων.
Για τον λόγο αυτό, µαζί µε στελέχη της Ε.∆.Ε.Υ.Α. και
της Οικονοµικής Επιτροπής επισκεφθήκαµε το
∆εκέµβριο του 2015 την Πρόεδρο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου κ. Ανδρονίκη Θεοτοκάτου την οποία
ενηµερώσαµε αναλυτικά για τις δυσκολίες και τα
προβλήµατα και ζητήσαµε να συνηγορήσει ώστε να
επανεξετασθεί το χρηµατικό όριο πάνω από το οποίο
θα διενεργείται προληπτικός έλεγχος των δαπανών
των ∆.Ε.Υ.Α. µε στόχο να µειωθεί η γραφειοκρατία. Η
συνεργασία µας ήταν εξαιρετική. Η Πρόεδρος
ενήργησε ταχύτατα, αφού ακολούθησε σύσκεψη
τεχνικού χαρακτήρα µε την Αντιπρόεδρο κ. Γεωργία
Μαραγκού και την Αναπληρώτρια Συντονίστρια των
Επιτρόπων κ. Εριέττα Ζερβουδάκη. Αποτέλεσµα της
σύσκεψης ήταν οδηγία προς τις ∆.Ε.Υ.Α. που
συντάχθηκε από την Ε.∆.Ε.Υ.Α. µε την συνδροµή της
Οικονοµικής Επιτροπής της 'Ενωσης, για την
εξοµάλυνση του ελέγχου σε συγκεκριµένα ζητήµατα
(ΦΠΑ – ανατροπές αναλήψεων δεσµεύσεων κ.α.). Οι
προτάσεις µας κοινοποιήθηκαν από το Ελεγκτικό
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Συνέδριο στους κατά τόπους Επιτρόπους µε τη
µορφή σύστασης. Η κατάσταση δεν εξοµαλύνθηκε
πλήρως, υπάρχουν ακόµα προβλήµατα, αφού
κάποιοι Επίτροποι και ελεγκτές δεν τηρούν τις
παραπάνω οδηγίες και συστάσεις. Ελπίζουµε ότι µε
την πάροδο του χρόνου και µε την συνεργασία των
∆.Ε.Υ.Α. που θα πρέπει να ενηµερώνουν ανελλιπώς
την Ένωση για τα προβλήµατα συνεργασίας µε τους
Επιτρόπους, η κατάσταση θα ισορροπήσει µέχρι την
οριστική κατάργηση από το 2019 του προληπτικού
ελέγχου όπως έχει προβλεφθεί µε νοµοθετική
ρύθµιση.
∆ΕΗ
Ληξιπρόθεσµες οφειλές
Η διόγκωση του χρέους των ∆.Ε.Υ.Α. προς τη ∆ΕΗ
που ξεπερνά τα 86 δις ευρώ είναι ένα θέµα που µάς
εκθέτει. Εκθέτει, όµως και τη ∆ΕΗ που τόσα χρόνια
δεν δέχθηκε για τυπικούς λόγους (ΣΤΑΚΟ∆) την
αλλαγή του τιµολογίου χρέωσης των εγκαταστάσεων
των ∆.Ε.Υ.Α. που όπως όλοι γνωρίζουµε έχουν τα
χαρακτηριστικά βιοµηχανικής εγκατάστασης.
Από τα τέλη του 2014 ξεκινήσαµε τις επαφές µε την
ηγεσία και τα στελέχη της ∆ΕΗ για το θέµα των
ληξιπρόθεσµων οφειλών των ∆.Ε.Υ.Α. Οι
συναντήσεις µας µε τον Πρόεδρο & ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο της ∆ΕΗ κ. Παναγιωτάκη έγιναν σε πολύ
καλό κλίµα και µε διάθεση για συνεργασία και
εξεύρεση αµοιβαία επωφελούς λύσης. Εξαρχής
θέσαµε στην ηγεσία της ∆ΕΗ το επιχείρηµα ότι
απευθυνόµαστε στο ίδιο καταναλωτικό κοινό που
πλήττεται από την οικονοµική κρίση, κι εποµένως
∆ΕΗ και ∆.Ε.Υ.Α. αντιµετωπίζουµε ανάλογα
προβλήµατα υστέρησης εσόδων και πτώσης της
εισπραξιµότητας.
Με αλλεπάλληλες συναντήσεις πείσαµε τελικώς την
ηγεσία της ∆ΕΗ να βελτιώσει τους όρους της
ρύθµισης που πρότεινε αρχικά, δηλ. να υποχωρήσει
από την απαίτησή της να καταβάλουν οι ∆.Ε.Υ.Α.
προκαταβολή 10% επί της συνολικής οφειλής τους
και να εξασφαλίσουν την εγγύηση του οικείου ∆ήµου.

Παραπέρα, προτείναµε η ρύθµιση που θα
αποφασισθεί για να είναι βιώσιµη να προκύψει από
ένα συνδυασµό διαφορετικών συντελεστών και
παραγόντων όπως τα υδρόµετρα και τα έσοδα κάθε
∆.Ε.Υ.Α. Για τον σκοπό αυτό, συγκεντρώσαµε
πρόσφατα οικονοµικά στοιχεία (βεβαιωθέντα και
εισπραχθέντα έσοδα των ∆.Ε.Υ.Α. έτους 2015) από
τις επιχειρήσεις, τα οποία επεξεργάζεται η ∆ΕΗ.
Ταυτοχρόνως, συστήσαµε στις ∆.Ε.Υ.Α. να είναι
συνεπείς στις τρέχουσες οφειλές τους ώστε να µην
αντιµετωπίσουν τον κίνδυνο διακοπών.
Παράλληλα, είχαµε επαφές µε τον Πρόεδρο του
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων κ. Βαρλαµίτη
µε στόχο να προωθηθεί νοµοθετική ρύθµιση που θα
δίνει στις ∆.Ε.Υ.Α. τη δυνατότητα δανειοδότησης
από το Ταµείο ώστε µε τον τρόπο αυτό να καλύψουν
το χρέος τους προς τη ∆ΕΗ. Σύµφωνα µε
πληροφορίες µας η ρύθµιση δεν προχωρά παρά την
σύµφωνη γνώµη των Υπουργείων Εσωτερικών και
Οικονοµικών διότι υπάρχουν αντιρρήσεις και
εµπόδια νοµικής φύσης από τη Γενική ∆ιεύθυνση
Ανταγωνισµού της ΕΕ. Για να ξεπερασθεί το
πρόβληµα εξετάζονται κάποιες εναλλακτικές λύσεις,
όπως η δηµιουργία ενδιάµεσου φορέα, αλλά ακόµα
δεν έχουν ληφθεί συγκεκριµένες αποφάσεις.
Η κατάσταση δεν είναι εύκολη και ο χρόνος τρέχει σε
βάρος µας. Η ∆ΕΗ είναι µεν συνεργάσιµη, αλλά όσο
καθυστερούµε η ανησυχία και η δυσπιστία
αυξάνονται. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει η ∆ΕΗ να
επιταχύνει τη διαδικασία και στις τελικές
α πο φ ά σ ε ι ς τ η ς ν α σ υ ν υ πο λο γ ί σ ε ι κα ι
συνεκτιµήσει την στάση των ∆.Ε.Υ.Α. απέναντι
στο δηµόσιο χαρακτήρα της. Κι αυτό έχει µεγάλη
σηµασία διότι η ∆ΕΗ οφείλει να αντιληφθεί ότι οι
∆.Ε.Υ.Α. ως φορείς διαχείρισης δηµόσιου αγαθού
αρνούνται για λόγους αρχής να στραφούν σε ιδιώτες
παρόχους που δελεάζουν τους υποψήφιους πελάτες
τους µε εκπτώσεις στην τιµή του ρεύµατος.
Τιµολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας
Το υπέρογκο χρέος των ∆.Ε.Υ.Α. προς τη ∆ΕΗ

οφείλεται σ' ένα µεγάλο βαθµό στο τιµολόγιο
χρέωσης που αντί να είναι βιοµηχανικό όπως θα
έπρεπε λόγω του βιοµηχανικού χαρακτήρα των
εγκαταστάσεών τους και τον κοινωφελή χαρακτήρα
των ∆.Ε.Υ.Α., είναι γενικής χρήσης µε αποτέλεσµα
το ενεργειακό κόστος των εγκαταστάσεών τους που
είναι ιδιαιτέρως ενεργοβόρες να είναι υψηλότατο.
Εποµένως, ακόµα και αν ρυθµισθούν οι
ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις, αν δεν µειωθεί το
ενεργειακό κόστος, θα δηµιουργηθεί νέο χρέος και
νέα προβλήµατα.
Μετά από συστηµατική συγκέντρωση στοιχείων
κατανάλωσης ενέργειας των εγκαταστάσεων των
∆.Ε.Υ.Α. στη διάρκεια του 2014 συντάξαµε αναλυτικό
υπόµνηµα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας ζητώντας ταυτόχρονα και την συναίνεση
της ∆ΕΗ, προτείνοντας συγκεκριµένες θεσµικές
παρεµβάσεις τόσο για το τιµολόγιο των
εγκαταστάσεων άρδευσης όσο και των υπόλοιπων
εγκαταστάσεων των ∆.Ε.Υ.Α. (αντλιοστάσια,
διυλιστήρια, ΕΕΛ). ∆εν είχαµε, ωστόσο, κάποιο
αποτέλεσµα. Παράλληλα, ο κ. Πελτέκης, Τεχνικός
∆/ντής της ∆.Ε.Υ.Α. Κοµοτηνής και µέλος της
Τεχνικής Επιτροπής της Ένωσης µετά από απόφαση
του ∆.Σ. της Ε.∆.Ε.Υ.Α. εκπόνησε Οδηγό
ορθολογικής κατανάλωσης ενέργειας για τις
∆.Ε.Υ.Α. µε σκοπό να περιορισθεί το ενεργειακό
κόστος.
Στις 16 Μαϊου 2016 συναντήσαµε το Γενικό
Γραµµατέα Ενέργειας κ. Βερροιόπουλο µαζί µε
τον Αντιπρόεδρο της Ε.∆.Ε.Υ.Α. και ∆ήµαρχο
Λάρισας κ. Καλογιάννη και τον Πρόεδρο της ∆.Ε.Υ.Α.
Ηρακλείου κ. Φακουρέλη. Φαίνεται ότι το Υπουργείο
έχει τη βούληση να επιλύσει το θέµα προς µία
διαφορετική, όµως, κατεύθυνση δηλ.
προσανατολίζεται στην επιλογή της εφαρµογής
τεχνικών παρεµβάσεων στις εγκαταστάσεις των
∆.Ε.Υ.Α. ώστε να µειωθεί η κατανάλωση ενέργειας
και κατά συνέπεια και το ενεργειακό κόστος.
Ταχύτατα και σε συνεργασία µε το Κέντρο
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
(ΚΑΠΕ) που
ανέλαβε την επεξεργασία των στοιχείων,
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π ρ οχω ρ ή σ α µ ε σ τ η ν σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η µ έ σ ω
ερωτηµατολογίου στοιχείων που αφορούν στις
καταναλώσεις των αντλιοστασίων άρδευσης,
ύδρευσης και των βιολογικών καθαρισµών, από ένα
δείγµα ∆.Ε.Υ.Α. επιλέγοντας κυρίως των ∆.Ε.Υ.Α.
που έχουν ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις. Η
διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και µόλις
ολοκληρωθεί µε βάση τα συµπεράσµατα και τις
προτάσεις θα πρέπει να προχωρήσουµε , Υπουργείο
και ∆ΕΥΑ, στις απαραίτητες ενέργειες για την
προσαρµογή των εγκαταστάσεών µας.
Φορολόγηση των ∆.Ε.Υ.Α.
Με τον ν. 4172/2013 οι ∆.Ε.Υ.Α. για πρώτη φορά
υπήχθησαν σε φορολόγηση µε έναρξη το 2015.
Παρά τις παρεµβάσεις µας στο Υπουργείο
Οικονοµικών, και τις ενέργειες της Οικονοµικής
Επιτροπής (έγγραφα κι επισκέψεις στο Υπουργείο
Οικονοµικών) δεν πετύχαµε την απαλλαγή των
επιχειρήσεών µας διότι στον ν. 1069/80 δεν
αναφέρεται ρητά ότι ∆.Ε.Υ.Α. είναι µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα. Η υπαγωγή των ∆.Ε.Υ.Α. στη φορολογία
εισοδήµατός επιβεβαιώθηκε µε µεγάλη
καθυστέρηση τον Ιανουάριο του 2016 (από τη
φορολόγηση εξαιρέθηκε µόνο το ειδικό τέλος 80%), κι
αφού είχαµε συστήσει στις ∆.Ε.Υ.Α. να υποβάλουν
φορολογικές δηλώσεις µε επιφύλαξη. Ως αντίδραση
η ∆ΕΥΑ Χανίων κατέθεσε ενδικοφανή προσφυγή που
απορρίφθηκε αναγκάζοντάς την να προσφύγει στα
δικαστήρια. Εποµένως, το θέµα θα κριθεί δικαστικά.
Από τις παραπάνω εξελίξεις προκύπτει το εύλογο
ερώτηµα: πώς είναι δυνατό επιχειρήσεις που
διέπονται από συγκεκριµένο θεσµικό πλαίσιο να
υπάγονται άλλοτε σε διατάξεις στις οποίες υπάγεται
το δηµόσιο και άλλοτε σε διατάξεις που υπάγεται ο
ιδιωτικός τοµέας; Γιατί δεν επιτρέπεται στις ∆.Ε.Υ.Α.
να προσλάβουν προσωπικό υπαγόµενες στην
αναστολή προσλήψεων που ισχύει για το δηµόσιο
τοµέα, αλλά φορολογούνται όπως οι ιδιωτικές
επιχειρήσεις; Αν αυτό δεν είναι παραλογισµός, πώς
αλλιώς θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί;

Νέο ΕΣΠΑ (2014-2020)
Για να διαχειρισθούµε αποτελεσµατικά τα θέµατα του
νέου ΕΣΠΑ και µε δεδοµένο ότι αναγνωρισθήκαµε ως
Κοινωνικός Εταίρος στην νέα Προγραµµατική
Περίοδο, συγκροτήσαµε ειδική Επιστηµονική
Επιτροπή µε συντονιστή τον κ. Καρασταύρου,
Πρόεδρο της ∆.Ε.Υ.Α. Κοµοτηνής και µέλος του ∆.Σ.
της 'Ενωσης. Η Επιτροπή ΕΣΠΑ, αφού κατέγραψε
µέσω ερωτηµατολογίων τις επενδυτικές ανάγκες των
∆.Ε.Υ.Α., θα διερευνήσει χρηµατοδοτικά εργαλεία και
προγράµµατα για τη χρηµατοδότηση των
επενδύσεων των ∆.Ε.Υ.Α. και θα υποστηρίξει τις
∆.Ε.Υ.Α. µε στόχο την αποτελεσµατικότερη
διαχείριση των πόρων που θα διατεθούν.
Στο πλαίσιο αυτό, το Γενάρη του 2016 συναντήσαµε
τον κ. Καπετάνιο, Γενικό Γραµµατέα Συντονισµού
∆ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Α πο β λ ή τω ν το υ Υ πο υ ρ γ ε ί ο υ
Εσωτερικών και συζητήσαµε τη δυνατότητα
εκπόνησης ενός πολυτοµεακού και πολυταµειακού
επιχειρησιακού προγράµµατος σε επίπεδο χώρας
που θα δεσµεύει το σύνολο των ∆.Ε.Υ.Α. και τους
φορείς χρηµατοδότησης και θα αποτυπώνει τις
δράσεις και τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν
στην νέα προγραµµατική περίοδο. Η πρόταση δεν
προχώρησε για λόγους γραφειοκρατίας και
πολυδιάσπασης αρµοδιοτήτων, αλλά κι εξαιτίας της
νοµικής µορφής της Ε.∆.Ε.Υ.Α. και της µη
θεσµοθέτησής της.
Επίσης, στα τέλη Μαϊου επισκέφθηκα ως Πρόεδρος
της Ε.∆.Ε.Υ.Α. τη Βαυαρία στο πλαίσιο επίσκεψης
αντιπροσωπείας ∆ηµάρχων, κι ενηµερώθηκα
εκτενώς για τα µικρά και αποκεντρωµένα συστήµατα
επεξεργασίας λυµάτων και για καινοτοµικούς
τρόπους διαχείρισής τους. Ως Ε.∆.Ε.Υ.Α. µε βάση
κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για
ενηµέρωση των στελεχών των ∆.Ε.Υ.Α. θα
διοργανώσουµε τον Σεπτέµβριο workshop για τα
µικρά συστήµατα επεξεργασίας λυµάτων στο
πλαίσιο διεθνούς Συνεδρίου της IWA.

Μισθολογικά θέµατα
Με την ΠΟΕ-∆ΕΥΑ έχουµε ως Ε.∆.Ε.Υ.Α. µία πολύ
καλή συνεργασία. Μάλιστα είµαστε από τους
ελάχιστους φορείς που το 2104 υπογράψαµε
Κλαδική Σύµβαση µε ισχύ µέχρι τα τέλη του
2016.Αλλά, ως 'Ενωση εκπροσωπούµε τις ∆.Ε.Υ.Α.
και δεν µπορούµε να µην εκφράσουµε την ανησυχία
µας για δικαστικές προσφυγές εργαζοµένων κατά
των οικείων ∆.Ε.Υ.Α. µε στόχο οι µισθοί τους να
διαµορφωθούν στα προ του µνηµονίου και της
κρίσης επίπεδα.
Ως Ε.∆.Ε.Υ.Α. έχουµε καθαρή θέση που συζητήθηκε
και σε πρόσφατη συνεδρίαση του ∆.Σ. στην
Αλεξανδρούπολη στις 13/5.∆εν είµαστε υπέρ των
µειώσεων των µισθών των εργαζοµένων σύµφωνα
µε τις ρυθµίσεις της γνωστής εγκυκλίου του ν.
4093/2012,αλλά δεν µπορούν οι µισθοί να γυρίσουν
στα προ της κρίσης επίπεδα. Είναι µία πρόκληση
προς την κοινωνία που υπηρετούµε και µία απειλή
στη βιωσιµότητα των ∆.Ε.Υ.Α. Ως Ε.∆.Ε.Υ.Α. είµαστε
κατηγορηµατικά αντίθετοι και θα υποστηρίξουµε τις
∆.Ε.Υ.Α. στα δικαστήρια όπου και όταν απαιτηθεί. Ας
επικρατήσει λογική και µετριοπάθεια διότι οι
προβληµατισµοί σε κάποιους ∆ηµάρχους για λύση
των οικείων ∆.Ε.Υ.Α. δεν έχουν εκλείψει και µπορεί
να µετατραπούν σε αποφάσεις, αν η κατάσταση
πάρει µία τροπή προς την κατεύθυνση που ανέφερα.
Μετά τη Γ.Σ. σκοπεύουµε µαζί µε την ΠΟΕ-∆ΕΥΑ να
επισκεφθούµε τον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονοµικών κ. Χουλιαράκη για να δούµε τα
µισθολογικά θέµατα των ∆.Ε.Υ.Α. ενηµερώνοντάς τον
για τις ιδιαιτερότητες των επιχειρήσεων.
Πέρα από όλα τα παραπάνω, στον 1,5 χρόνο που
αναφερόµαστε πραγµατοποιήσαµε σηµαντικές
εκδηλώσεις (ηµερίδες, περιφερειακές συναντήσεις,
Συνέδρια κ.α.) για να ενηµερώσουµε τα στελέχη µας
και να αναδείξουµε σοβαρά θέµατα που συνδέονται
µε την λειτουργία των ∆.Ε.Υ.Α. µε στόχο να
βελτιώσουµε την λειτουργία και απόδοση των
επιχειρήσεών µας. Αναλυτική αναφορά τους
γίνεται στο παράρτηµα της εισήγησης.
Οι Επιστηµονικές Επιτροπές της 'Ενωσης
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(Οικονοµική, Τεχνική, ΕΣΠΑ και Περιβάλλοντος)
συζήτησαν κι επεξεργάσθηκαν θέµατα κοινού
ενδιαφέροντος για τις ∆.Ε.Υ.Α. και κάποια από αυτά
(τιµολόγηση, συγκριτική αξιολόγηση, διαχείριση
υδατικών πόρων κ.α.) παρουσιάσθηκαν χθες στην
Κοινή Συνεδρίαση των Επιτροπών. Τέλος, τα στελέχη
της 'Ενωσης συµµετείχαν ενεργά στις Επιτροπές και
το ∆.Σ. της EurEau παρεµβαίνοντας σε θέµατα όπως
η διαφάνεια, η τιµολόγηση των υπηρεσιών
ύδρευσης, θέµατα ποιότητας νερού, επαναχρησιµοποίησης επεξεργασµένων λυµάτων κ.α.
Συµπεράσµατα
Το νέο ∆.Σ. της Ε.∆.Ε.Υ.Α. επιχείρησε µέσα ένα πολύ
δύσκολο και ασταθές πολιτικό, θεσµικό και
οικονοµικό περιβάλλον να διεκδικήσει βιώσιµες
λύσεις για τα σοβαρά και επείγοντα ζητήµατα των
∆.Ε.Υ.Α. όπως οι προσλήψεις τακτικού
π ρ ο σ ωπ ι κο ύ κα ι ι δ ί ω ς ε π ι σ τ η µ ο ν ι κο ύ
προσωπικού, το θεσµικό πλαίσιο, οι ληξιπρόθεσµες οφειλές και το τιµολόγιο της ∆ΕΗ, το
νέο ΕΣΠΑ.
Κάποια από τα θέµατα προχώρησαν, κάποια άλλα
όπως οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού και η
∆ΕΗ βρίσκονται σε εξέλιξη και τα αποτελέσµατα των
ενεργειών της 'Ενωσης δεν έχουν ακόµα φανεί
ακόµα. Ταυτόχρονα, η Ε.∆.Ε.Υ.Α. συνεργάσθηκε µε
την Ειδική Γραµµατεία Υδάτων ως θεσµικός
συνοµιλητής για τη διαµόρφωση των κανόνων
κοστολόγησης και τιµολόγησης των υπηρεσιών
ύδατος. Με την συνδροµή και βοήθεια των
Επιστηµονικών
Επιτροπών
της η 'Ενωση
ενηµέρωσε τις ∆.Ε.Υ.Α. για τα ζητήµατα του νέου
ΕΣΠΑ διεκδικώντας τη βελτίωση της διαχείρισής τους
σε σχέση µε τις ∆.Ε.Υ.Α., ενώ παράλληλα ανέδειξε
σηµαντικά ζητήµατα που στοχεύουν στον
εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεων όπως η ανάδειξη
νέων τεχνολογιών στη διαχείριση των δικτύων
τους, η µείωση του µη ανταποδοτικού νερού και η
συγκριτική αξιολόγηση. Ωστόσο, η
µη αναγνώριση και θεσµοθέτηση της Ε.∆.Ε.Υ.Α. από την
Πολιτεία δηµιουργεί σοβαρά εµπόδια στη δράση της.
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ - ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ Ε.∆.Ε.Υ.Α.
(Ιανουάριος 2015 - Ιούνιος 2016)
Ηµερίδα: «Η λειτουργία των ∆.Ε.Υ.Α. στις νέες
συνθήκες – Οργάνωση & Λειτουργία των
Οικονοµικών Υπηρεσιών των ∆.Ε.Υ.Α.» (Αθήνα,
19/3/2015)
Η Ε.∆.Ε.Υ.Α. πραγµατοποίησε στην Αθήνα, στις
19/3/2015 ηµερίδα µε πρωτοβουλία της Οικονοµικής
Επιτροπής µε θέµα «Η λειτουργία των ∆.Ε.Υ.Α.
στις νέες συνθήκες - Οργάνωση & Λειτουργία των
Οικονοµικών Υπηρεσιών των ∆.Ε.Υ.Α.».
Το θεµατολόγιο της ηµερίδας περιελάµβανε θέµατα
όπως η πτώση της εισπραξιµότητας των ∆.Ε.Υ.Α.
λόγω της οικονοµικής κρίσης, η φορολόγηση των
∆.Ε.Υ.Α., τα προβλήµατα από τον προληπτικό έλεγχο
των δαπανών των ∆.Ε.Υ.Α. από το Ελεγκτικό
Συνέδριο και η τιµολόγηση των υπηρεσιών
ύδρευσης.
Η µ ε ρ ί δ α : " Τε χ ν ο λο γ ί ε ς Α φ α λά τω σ η ς Αναδυόµενες Τάσεις”, (Γάζι Ηρακλείου Κρήτης,
22/5/2015)
Η Ε.∆.Ε.Υ.Α. και η ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου
πραγµατοποίησαν στο Γάζι Ηρακλείου Κρήτης,
στις 22/5/2015 ηµερίδα µε θέµα: “Τεχνολογίες
αφαλάτωσης - Αναδυόµενες τάσεις”.
Συνοπτικά οι σκοποί της ηµερίδας ήταν:
α) Η ενηµέρωση του κοινού σε αντικείµενα
παραγωγής και κυρίως ποιότητας
αφαλατωµένου νερού,
β) Η αλληλοενηµέρωση των ∆.Ε.Υ.Α. στις
αναδυόµενες τεχνολογικές τάσεις και
προοπτικές αφαλάτωσης και
γ) Η α ν τ α λ λ α γ ή α π ό ψ ε ω ν σ ε θ έ µ α τ α
υπερδιήθησης, κόστους παραγοµένου νερού και

πιθανών επιπτώσεων στο θαλάσσιο
περιβάλλον.
Ηµερίδα: "Σχεδιασµός - Υλοποίηση και
∆ιαχείριση έργων και εγκαταστάσεων των
∆.Ε.Υ.Α. στις νέες συνθήκες - Προβλήµατα και
προοπτικές ” (Λάρισα, 5/6/2015)
Η Ε.∆.Ε.Υ.Α. για τον εορτασµό της Παγκόσµιας
Ηµέρας Περιβάλλοντος διοργάνωσε µε
πρωτοβουλία της Τεχνικής Επιτροπής ηµερίδα στη
Λάρισα στις 5/6/2015, µε θέµα «Σχεδιασµός Υ λ οπο ί η σ η κα ι ∆ ι α χ ε ί ρ ι σ η έ ρ γ ω ν κα ι
εγκαταστάσεων των ∆.Ε.Υ.Α. στις νέες συνθήκες Προβλήµατα και προοπτικές».
Επιστηµονικό Συνέδριο: «Βιώσιµη ∆ιαχείριση
Αστικού Νερού - Ανταλλαγή Βέλτιστων
Πρακτικών στην Ευρώπη» (Αθήνα, 26-27/1/2016)
Η Ε.∆.Ε.Υ.Α. και το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
υλοποίησαν το πρόγραµµα Υ∆ΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ:
Ενώνουµε τη φωνή µας για το νερό που
χρηµατοδοτήθηκε από το Πρόγραµµα «Είµαστε όλοι
Πολίτες», το οποίο είναι µέρος του συνολικού
Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού του ΕΟΧ
(Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου) για την Ελλάδα.
∆ιαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράµµατος ήταν
το Ίδρυµα Μποδοσάκη.
Το Πρόγραµµα στο οποίο συµµετείχαν 10 ∆.Ε.Υ.Α.
µέλη της Ε.∆.Ε.Υ.Α. είχε ως στόχο την προώθηση
µιας νέας, συµµετοχικής κουλτούρας για το αστικό και
ηµιαστικό νερό.
Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράµµατος, και µε
αφορµή την ολοκλήρωσή του, διοργανώθηκε
Επιστηµονικό Συνέδριο µε τίτλο «Βιώσιµη
∆ιαχείριση Αστικού Νερού - Ανταλλαγή
Βέλτιστων Πρακτικών στην Ευρώπη» στις 26 & 27
Ιανουαρίου 2016, στην Αθήνα.
Με βασικό άξονα την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βιώσιµη διαχείριση του

αστικού νερού, το Συνέδριο παρουσίασε τα
αποτελέσµατα και τις εµπειρίες από την υλοποίηση
του προγράµµατος Υ∆ΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, και
προσέγγισε τα ευρύτερα θέµατα βιώσιµης
διαχείρισης του αστικού νερού σε πολιτικό,
τεχνολογικό και επικοινωνιακό επίπεδο
προτείνοντας παράλληλα καλές πρακτικές και
εφαρµόσιµες λύσεις.
Για το σκοπό αυτό στο Συνέδριο συµµετείχαν
εκπρόσωποι ευρωπαϊκών και εθνικών θεσµικών
φορέων, αρµόδιων υπουργείων, επιχειρήσεων
ύδρευσης, πανεπιστηµίων, ερευνητικών κέντρων, µη
κυβερνητικών οργανώσεων, εταιριών κ.λπ. από την
Ελλάδα και το εξωτερικό. Η διαµορφωθείσα ατζέντα
περιελάµβανε πολιτικά ζητήµατα και θέµατα ορθής
διακυβέρνησης, καθώς επίσης και τεχνικά θέµατα και
ζητήµατα διαχείρισης του νερού των πόλεων. Στο
πλαίσιο της διήµερης εκδήλωσης, η Ε.∆.Ε.Υ.Α.
συντόνισε Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας µε
αντικείµενο «Βιώσιµη ∆ιαχείριση Αστικού Νερού και
Τοπική Αυτοδιοίκηση: Προοπτικές και Προκλήσεις».
Π ερι φ ερει ακή Σ υ ν άν τ η σ η των ∆ . Ε . Υ. Α .
Θεσσαλίας µε πρωτοβουλία της Οικονοµικής
Επιτροπής της Ε.∆.Ε.Υ.Α. (Λάρισα, 19/2/2016)
Η Οικονοµική Επιτροπή της Ε.∆.Ε.Υ.Α. έχει
περιλάβει στον προγραµµατισµό της τη διοργάνωση
Περιφερειακών συναντήσεων µεταξύ των ∆.Ε.Υ.Α. µε
στόχο την ευρεία συζήτηση των κοινών
προβληµάτων των ∆.Ε.Υ.Α. και την ανταλλαγή
απόψεων που θα συµβάλλουν στη διαµόρφωση
προτάσεων για την επίλυσή τους. Στο πλαίσιο αυτό
διοργάνωσε Περιφερειακή Συνάντηση των ∆.Ε.Υ.Α.
της Θεσσαλίας η οποία πραγµατοποιήθηκε στη
Λάρισα, στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α. Λάρισας, την
Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016.
Στην συνάντηση έγινε παρουσίαση του προφίλ και
των δραστηριοτήτων τριών ∆.Ε.Υ.Α. της Θεσσαλίας
(∆.Ε.Υ.Α. Λάρισας, ∆.Ε.Υ.Α. Καρδίτσας και ∆.Ε.Υ.Α.
Αγιάς) και ακολούθησε εκτενής συζήτηση που
επικεντρώθηκε στα τρέχοντα προβλήµατα και
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ζητήµατα που αντιµετωπίζουν οι ∆.Ε.Υ.Α. στην
καθηµερινή λειτουργία τους.
Κυρίαρχα θέµατα αναδείχθηκαν τα θέµατα της
υποστελέχωσης των ∆.Ε.Υ.Α. και του ελέγχου από
το Ελεγκτικό Συνέδριο. Παραπέρα, αναδείχθηκε
και το θέµα των συνεργασιών µεταξύ των ∆.Ε.Υ.Α. και
των συνεργειών. Επίσης, τονίσθηκε η ανάγκη να
υπάρχει µεταξύ των ∆.Ε.Υ.Α. ενιαία γραµµή και
κοινή αντιµετώπιση των σοβαρών ζητηµάτων µε
βάση τις συστάσεις της Ε.∆.Ε.Υ.Α. που αποτελεί
ένα “δίχτυ προστασίας” των ∆.Ε.Υ.Α.
Περιφερειακή Συνάντηση των ∆.Ε.Υ.Α. Β.
Ελλάδας µε πρωτοβουλία της Οικονοµικής
Επιτροπής της Ε.∆.Ε.Υ.Α. (Σέρρες, 17/3/2016)
Η Περιφερειακή Συνάντηση των ∆.Ε.Υ.Α. της Β.
Ελλάδας πραγµατοποιήθηκε στις Σέρρες, στα
γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α. Σερρών, την Πέµπτη 17
Μαρτίου 2016.
Στην Περιφερειακή Συνάντηση συµµετείχαν πάνω
από 60 στελέχη από τις 43 ∆.Ε.Υ.Α. της Βόρειας
Ελλάδας, γεγονός που δικαίωσε την επιλογή της
Οικονοµικής Επιτροπής για πραγµατοποίηση
Περιφερειακών Συναντήσεων και παράλληλα δείχνει
το ενδιαφέρον των στελεχών των ∆.Ε.Υ.Α. για τα
θέµατα και τα προβλήµατα που απασχολούν τις
∆.Ε.Υ.Α. σήµερα.
Στην Περιφερειακή συνάντηση πραγµατοποιήθηκε
παρουσίαση του προφίλ και των δραστηριοτήτων
των ∆.Ε.Υ.Α. Σερρών και Βέροιας. Τα θέµατα που
αναπτύχθηκαν ήταν η τιµολόγηση και κοστολόγηση
των υπηρεσιών ύδατος µε βάση την Οδηγία
60/2000/ΕΕ, οι υποχρεώσεις των ∆.Ε.Υ.Α. ενόψει του
νέου ΕΣΠΑ ,το ΕΣΗ∆ΗΣ, η διαδικασία προσλήψεων
ορισµένου χρόνου στις ∆.Ε.Υ.Α.
Ηµερίδα: «Νέες απαιτήσεις παρακολούθησης
της ποιότητας του πόσιµου νερού στο πλαίσιο
των Οδηγιών 2015/1787/ΕΕ και
2013/51/EURATOΜ» (Πάτρα, 23/3/2016)

Με αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας
του Νερού στις 22 Μαρτίου, η Ε.∆.Ε.Υ.Α. σε
συνεργασία και µε την οργανωτική υποστήριξη της
∆.Ε.Υ.Α. Πάτρας, διοργάνωσαν ηµερίδα µε θέµα :
«Νέες απαιτήσεις παρακολούθησης της
ποιότητας του πόσιµου νερού στο πλαίσιο των
Οδηγιών 2015/1787/ΕΕ και 2013/51/EURATOΜ».
Η ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 23
Μαρτίου 2016 στην Πάτρα.
Σκοπός της ηµερίδας στην οποία συµµετείχαν
στελέχη από το Υπουργείο Υγείας και την Ελληνική
Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας ήταν η παρουσίαση
και η συζήτηση των νέων απαιτήσεων που
προκύπτουν από την εφαρµογή των δύο νέων
Οδηγών (2015/1787/ΕΕ & 2013/51/EURATOM)
σχετικά µε την παρακολούθηση της ποιότητας του
πόσιµου νερού.
∆ιηµερίδα: «Ενιαία εφαρµογή υδατικού
ισοζυγίου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα
δίκτυα των ∆.Ε.Υ.Α. (Λάρισα, 7-8/4/2016)
Η Ε . ∆ . Ε . Υ. Α . κ α ι η ∆ . Ε . Υ. Α . Λ ά ρ ι σ α ς
συνδιοργάνωσαν διηµερίδα µε θέµα: "Ενιαία
εφαρµογή υδατικού ισοζυγίου και αξιοποίηση
νέων τεχνολογιών στα δίκτυα των ∆.Ε.Υ.Α.". Η
διηµερίδα πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 7 & την
Παρασκευή 8 Απριλίου 2016, στη Λάρισα.
Ο σκοπός της διηµερίδας ήταν :
α) Η υιοθέτηση ενιαίας µεθοδολογίας από τις ∆.Ε.Υ.Α.
για τον υπολογισµό του υδατικού ισοζυγίου στα
δίκτυα ύδρευσης ώστε να προκύψει βελτίωση της
υφιστάµενης κατάστασης σχετικά µε το Μη
Ανταποδοτικό Νερό ( Non Revenue Water).
β) Η ανάδειξη των νέων τεχνολογιών που
εφαρµόζονται στη διαχείριση των δικτύων ύδρευσης
και άρδευσης για την καταγραφή και αποτύπωση
δεδοµένων όλων των λειτουργιών, προκειµένου να
υπάρξει αξιοποίησή τους για τεκµηριωµένη λήψη
αποφάσεων (DSS) και µείωση του λειτουργικού
κόστους.
Με βασικό άξονα την ανταλλαγή καλών πρακτικών
από ∆.Ε.Υ.Α., το Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας

Λεµεσού Κύπρου και τα Πανεπιστήµια Θεσσαλίας
και Κύπρου, παρουσιάσθηκαν οι εµπειρίες από την
αξιοποίηση των τεχνολογιών και προτάθηκαν
εφαρµόσιµες λύσεις.
Workshop για τη συγκριτική αξιολόγηση
(benchmarking), (Αθήνα 13-14/4/2016)
Η Ε.∆.Ε.Υ.Α. πραγµατοποίησε workshop για τη
συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) στην Αθήνα
στις 13 & 14/4/2016 στο οποίο συµµετείχαν
εκπρόσωποι της DANVA (Ενωση των Επιχειρήσεων
Ύδρευσης και Αποχέτευσης της ∆ανίας), 10 στελέχη
από 9 ∆.Ε.Υ.Α. της χώρας και τα στελέχη της
Ε.∆.Ε.Υ.Α. Από το Workshop αναδείχθηκε η ανάγκη
να προχωρήσουν οι ∆.Ε.Υ.Α. άµεσα στη διαδικασία
της συγκριτικής αξιολόγησης την οποία οι ∆ανοί
εφαρµόζουν από το 2002 (από το 2002 προαιρετικά
και από το 2011 υποχρεωτικά) ως εργαλείο
βελτίωσης της απόδοσης των επιχειρήσεων.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016 ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Απόστολος Καλογιάννης, ∆ήµαρχος Λαρισαίων,
Αντιπρόεδρος της Ε.∆.Ε.Υ.Α. για διοικητικά και
οικονοµικά θέµατα
Εισαγωγή
Στη Γενική Συνέλευση της Ενωσης είθισται να
αναφερόµαστε στον προγραµµατισµό των
δραστηριοτήτων του τρέχοντος έτους. Ο σχεδιασµός
µας δεν υπερβαίνει το διάστηµα ενός χρόνου,
καθορίζεται από τις πρόσφατες και τρέχουσες
δραστηριότητές µας και προσδιορίζεται από την
περιρρέουσα ατµόσφαιρα, πολιτική, οικονοµική,
θεσµική. Όµως, αυτή η τακτική δεν αποτελεί παρά µία
διαχείριση της παρούσας κατάστασης η οποία
µπορεί να είναι αποτελεσµατική, όπως έχει
αποδειχθεί στο παρελθόν, αλλά δεν εµπεριέχει ένα
έστω µεσοπρόθεσµο πλάνο και σχεδιασµό για τις
∆.Ε.Υ.Α.
Βεβαίως, θα µπορούσε κάποιος να ισχυρισθεί ότι
λειτουργώντας µέσα σε µία ρευστή από όλες τις
απόψεις κατάσταση όπως είναι η κατάσταση που
βιώνει σήµερα η χώρα µας, θα ήταν ρηξικέλευθος ο
σχεδιασµός µίας συνεκτικής και ολοκληρωµένης
στρατηγικής για τις ∆.Ε.Υ.Α. και τον τοµέα ύδρευσηςαποχέτευσης της χώρας µας γενικότερα. Μόνο
αποσπασµατικές παρεµβάσεις µπορούν να γίνουν
ώστε να συντηρηθεί και να µην καταρρεύσει το
«σύστηµα» των ∆.Ε.Υ.Α. όπως συνηθίζει να λέει ο
Πρόεδρος. ∆εν µπορούµε, όµως, να συνεχίσουµε να
πορευόµαστε µε αυτόν τον τρόπο. 'Ηλθε ο καιρός για
κάτι παραπάνω.
Ως Ε.∆.Ε.Υ.Α. γνωρίζουµε τις δυσκολίες και τα
προβλήµατα. Και σήµερα δεν φιλοδοξώ να
παρουσιάσω και να αναλύσω µία ολοκληρωµένη
στρατηγική γιατί δεν έχουµε καταστρώσει κάτι
ανάλογο. Προτείνω, όµως, να προβληµατισθούµε
όλοι πάνω στην ανάγκη να διαµορφώσουµε ως

Ε.∆.Ε.Υ.Α., αλλά κυρίως ως ∆.Ε.Υ.Α., ως δηµοτικές
ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς κο ι ν ω φ ε λο ύ ς χα ρ α κ τ ή ρ α µ ε
αναπτυξιακό πρόσηµο, µία στρατηγική για το µέλλον.
Και είναι αναγκαίο να διαµορφώσουµε µία
στρατηγική µε συνοχή και διάρκεια διότι οι
προκλήσεις είναι πολλές: Κλιµατική αλλαγή,
κυκλική οικονοµία, διαφάνεια, τιµολόγηση µε
ανάκτηση του κόστους και κοινωνικές
παραµέτρους, συµβολή στην απασχόληση και
την αειφόρο ανάπτυξη.
Στην έκθεση πεπραγµένων ο Πρόεδρος της
Ε.∆.Ε.Υ.Α. αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνεργασία
της Ε.∆.Ε.Υ.Α. µε την Ένωση της ∆ανίας, την DANVA
για την συγκριτική αξιολόγηση των επιχειρήσεων
ύδρευσης. Ενα από τα στοιχεία που έκαναν
εντύπωση στα στελέχη µας ήταν η αναφορά των
∆ανών στη χάραξη ολοκληρωµένης στρατηγικής για
τον τοµέα ύδρευσης-αποχέτευσης µε ορίζοντα το
2020.
Αξίζει, επίσης, να ειπωθεί ότι στη ∆ανία η ορθολογική
και ολοκληρωµένη διαχείριση του αστικού νερού
αλληλεπιδρά µε άλλες παραµέτρους του αστικού
οικοσυστήµατος όπως το πράσινο, η ενέργεια, η
ανακύκλωση των αποβλήτων. Ταυτόχρονα, όµως,
συντίθεται µέσα από µία ολιστική θεώρηση µε
αλληλοεξαρτώµενα πεδία και παράγοντες όπως
αυτός της κλιµατικής αλλαγής.
Η άποψη της Ε.∆.Ε.Υ.Α. την οποία καταθέτουµε για
συζήτηση στη Γ.Σ. είναι ότι οφείλουµε όλοι αιρετοί και
στελέχη που υπηρετούν τις ∆.Ε.Υ.Α. να
συνειδητοποιήσουµε το συντοµότερο δυνατό ότι αν
δεν δώσουµε µία προοπτική στις επιχειρήσεις µας
που αποτελούν θεσµοθετηµένους διαχειριστές του
αστικού νερού, αν δεν καταθέσουµε ένα όραµα για να
προχωρήσουν µπροστά παρά τις αντιξοότητες και τα
θεσµικά και οικονοµικά εµπόδια, θα συντηρήσουµε
µία µιζέρια και ένα τέλµα που ίσως αργά, αλλά µε
µαθηµατική ακρίβεια θα τίς υποσκάψει.Κι έτσι εκτός
από τις εξωτερικές απειλές θα γίνουν ευάλωτες και
στην έσωθεν υπονόµευση.
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Το τελευταίο διάστηµα γίνεται µεγάλη συζήτηση για
την ανάγκη να θωρακισθούν οι ∆.Ε.Υ.Α. θεσµικά,
οικονοµικά, οργανωτικά. Είναι η αµυντική
προσέγγιση για τη διαχείριση της κατάστασης. ∆εν
είναι, όµως, αρκετή. Η χάραξη στρατηγικής για το
µέλλον ακόµα και αν το παρόν είναι δύσκολα
διαχειρίσιµο είναι πλέον επιτακτική και αδήριτη
ανάγκη. Και θα πρέπει επιτέλους να λειτουργήσουµε
ως τοµέας ύδρευσης-αποχέτευσης, εννοώντας ότι θα
πρέπει να συνεργασθούµε στενά και να
συντονισθούµε ΕΥ∆ΑΠ-ΕΥΑΘ-Ε.∆.Ε.Υ.Α., διότι
µπορεί η νοµική µας µορφή και το θεσµικό µας
πλαίσιο να διαφέρουν, αλλά το αντικείµενό µας είναι
κοινό. ∆ιαχειριζόµαστε και προστατεύουµε έναν
ευαίσθητο φυσικό πόρο.
Μάλιστα, το όραµα στο οποίο αναφέροµαι µπορεί να
γίνει κοινό για τον τοµέα ύδρευσης-αποχέτευσης και
να υλοποιηθεί µε διαρκή και συντονισµένη
προσπάθεια. Θα αναφερθώ, όµως, σ' αυτό
παρακάτω.

11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016
Θεσµικά θέµατα
Ως ∆.Σ. της Ε.∆.Ε.Υ.Α. θεωρούµε ότι θα πρέπει
επιτέλους η Πολιτεία να αποσαφηνίσει τη φύση και το
χαρακτήρα των ∆.Ε.Υ.Α. Οσο υπάρχει αυτή η
εκκρεµότητα, όσο συντηρείται εκούσια ή ακούσια η
θεσµική ασάφεια, οι ∆.Ε.Υ.Α. δεν µπορούν να
λειτουργήσουν µε επάρκεια και αποτελεσµατικότητα.
Ο νοµοθέτης των αρχών της δεκαετίας του '80 έδωσε
στις ∆.Ε.Υ.Α. τη δυνατότητα να λειτουργούν µε
ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και σύµφωνα µε τους
κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας θεωρώντας ότι η
αυτοτέλεια των επιχειρήσεων σε σχέση µε τους
∆ήµους, και η ευελιξία θα ενίσχυαν την
αποτελεσµατικότητα της δηµοτικής διαχείρισης του
νερού και των υπηρεσιών αποχέτευσης. Η θεώρηση
αυτή αποδείχθηκε σοφή και στην πράξη αποδοτική,
αφού η εικόνα της χώρας µας
σε υποδοµές
ύδρευσης - αποχέτευσης είναι άνετα συγκρίσιµη µε
την αντίστοιχη εικόνα των χωρών της ΕΕ. ∆ιότι
µπορεί να διαπιστώνουµε µε λύπη ότι δεν κάνουµε
συγκριτική αξιολόγηση όπως οι ∆ανοί, αλλά το
περιβάλλον µας προστατεύεται από τους
βιολογικούς καθαρισµούς των ∆.Ε.Υ.Α. και το νερό
που πίνουν οι δηµότες των πόλεών µας είναι καθαρό
και υγιεινό χάρη στην καθηµερινή προσπάθεια των
εργαζοµένων σ' αυτές.
Η αποσαφήνιση του χαρακτήρα των ∆.Ε.Υ.Α. δεν
µπορεί να γίνει παρά µόνο µέσα από το θεσµικό τους
πλαίσιο το οποίο έχει ανάγκη από βελτίωση. Είναι
αλήθεια και κοινή παραδοχή ότι ο ιδρυτικός µας
νόµος ήταν για την εποχή του πρωτοποριακός,
παραµένει ένα αξιόπιστο εργαλείο, αλλά πρέπει να
προσαρµοσθεί στα σύγχρονα δεδοµένα και
συνθήκες µε στόχο να συµβάλλει τόσο στον
εκσυγχρονισµό των ∆.Ε.Υ.Α. όσο και στη βελτίωση
των υπηρεσιών που παρέχουν στους πολίτες. Η
πολύχρονη εµπειρία από την λειτουργία των ∆.Ε.Υ.Α.
µπορεί να ενσωµατωθεί στον νέο νόµο ώστε να

αποτελέσει ένα συνεκτικό και λειτουργικό θεσµικό
πλαίσιο που θα διευκολύνει την λειτουργία τους και
θα προάγει την αποτελεσµατικότητά τους. Το
Υπουργείο Εσωτερικών οφείλει να πάρει επιτέλους
την απόφαση να προχωρήσει. 'Οσο διστάζει, τόσο τα
προβλήµατα πολλαπλασιάζονται και γεννιούνται νέα.
Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στα ζητήµατα που
συνεχώς ανακύπτουν µε το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η
αποσαφήνιση της νοµικής φύσης των ∆.Ε.Υ.Α. θα
λύσει ή τουλάχιστον θα αµβλύνει αυτά τα
προβλήµατα. Ως Ε.∆.Ε.Υ.Α. δεσµευόµαστε να
συµβάλλουµε µε όλες µας τις δυνάµεις για να
διαµορφωθεί ένα σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο
ανάλογο µε αυτό άλλων ευρωπαϊκών χωρών που
έχουν στρατηγική επιλογή τον δηµόσιο ή δηµοτικό
έλεγχο της παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και
αποχέτευσης.
∆εν αρκεί, όµως, η βελτίωση του θεσµικού πλαισίου
των ∆.Ε.Υ.Α. προς την κατεύθυνση που περιέγραψα.
Αν οι ∆.Ε.Υ.Α. δεν ενισχυθούν µε εξειδικευµένο
επιστηµονικό προσωπικό που όλες τό έχουν
απόλυτη ανάγκη θα αποδυναµωθούν ακόµα
περισσότερο. Η εκχώρηση τοµέων δραστηριοτήτων
τους σε ιδιώτες που ήδη εφαρµόζεται κυρίως από
µικρές ∆.Ε.Υ.Α. για να µπορέσουν να λειτουργήσουν
δεν πρέπει να είναι παρά µία πρόσκαιρη λύση, µία
λύση ανάγκης.
Η Πολιτεία οφείλει να εγκαταλείψει τις αγκυλώσεις
του χθες και να δώσει ανάσα στις επιχειρήσεις µας.
Θα πρέπει, επιτέλους, να συνειδητοποιήσει ότι
αποδυναµώνοντας τις ∆.Ε.Υ.Α., αυτές διολισθαίνουν
προς την έµµεση ιδιωτικοποίηση. Με βάση τα
δεδοµένα αυτά , θα ενταθεί η πίεσή µας προς τα
συναρµόδια Υπουργεία και η προσπάθεια θα πρέπει
να είναι συλλογική, συστηµατική και οργανωµένη.
Αυτό σηµαίνει ότι οι ∆.Ε.Υ.Α. καλούνται µε
τεκµηριωµένα και αναλυτικά στοιχεία να εκπέµψουν
σήµα κινδύνου στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Κάποιες, αλλά, δυστυχώς, λίγες τό έχουν ήδη κάνει.
Κάποιες όχι. Ας τό κάνουν όλες για να αναδειχθεί το
πρόβληµα.
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Οικονοµικά θέµατα - τιµολογιακή πολιτική
Η οικονοµική κρίση έχει προκαλέσει οικονοµικά
προβλήµατα στις ∆.Ε.Υ.Α., αφού παρατηρείται
πτώση των εσόδων των επιχειρήσεων λόγω µείωσης
της εισπραξιµότητας. Η Οικονοµική Επιτροπή της
Ένωσης έχει ασχοληθεί µε το θέµα προς την
κατεύθυνση της αναζήτησης εύκολα εφαρµόσιµων
λύσεων που θα ανατρέψουν την κατάσταση που σε
κάποιες επιχειρήσεις είναι κρίσιµη. Αλλά, πέρα από
τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και τις παραινέσεις
οφείλουν και οι διοικήσεις των επιχειρήσεων να
αντιληφθούν ότι η πτώση των εσόδων των ∆.Ε.Υ.Α.
είναι µεν φυσιολογική, αλλά η οικονοµική κρίση
αποτελεί αφορµή και πρόφαση για ασυνεπείς
καταναλωτές. Εποµένως, θα πρέπει η εισπρακτική
πολιτική των ∆.Ε.Υ.Α. λαµβάνοντας υπ' όψη τη
δυνατότητα που έχουν οι ∆.Ε.Υ.Α. για κοινωνικά
τιµολόγια, να είναι σταθερή, αυστηρή και κοινωνικά
δίκαιη. Παραπέρα, οι ∆.Ε.Υ.Α. και για την ενίσχυση
των εσόδων τους οφείλουν σταδιακά και σε βάθος
χρόνου να εφαρµόσουν την τιµολογιακή τους
πολιτική σε όλες τις δηµοτικές ενότητες που έχουν
αναλάβει µε τον «Καλλικράτη» µε βάση την αρχή της
ανταποδοτικότητας. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να
ενισχύσουν την ενηµέρωση των πολιτών για τα
ζητήµατα του νερού δηµιουργώντας «κουλτούρα
νερού».
Οσον αφορά στη χρηµατοδότηση των έργων των
∆.Ε.Υ.Α. κι επειδή οι πόροι είναι περιορισµένοι, ενώ
οι χρηµατοδοτικές ανάγκες αυξηµένες,
θα
αναζητήσουµε µε το επιστηµονικό µας δυναµικό τα
χρηµατοδοτικά εργαλεία που είναι διαθέσιµα.
Επίσης, θα επιδιώξουµε να λυθεί µε νοµοθετική
ρύθµιση το πρόβληµα µε το Ταµείο Παρακαταθηκών
και ∆ανείων.
Αξίζει, πάντως, να τονισθεί ότι η δυνατότητα που δίνει
στις ∆.Ε.Υ.Α. ο ιδρυτικός τους νόµος για διεύρυνση

του αντικειµένου τους δεν έχει αξιοποιηθεί παρά
ελάχιστα από τις επιχειρήσεις µας και η ευθύνη δεν
είναι αποκλειστικά των ∆.Ε.Υ.Α. Η διεύρυνση του
αντικειµένου τους θα αποφέρει πρόσθετα έσοδα και
θα βελτιώσει την οικονοµική τους κατάσταση.
Το ζήτηµα της διαµόρφωσης ενιαίας τιµολογιακής
πολιτικής από τις ∆.Ε.Υ.Α. µε την έννοια της
διαµόρφωσης της τιµολογιακής τους πολιτικής µε
ενιαίους κανόνες και κριτήρια σύµφωνα µε την
Οδηγία-Πλαίσιο 2000/60/ΕΕ είναι ένα ζήτηµα που θα
απασχολήσει στο άµεσο µέλλον τις επιχειρήσεις,
αφού είναι ζήτηµα ηµερών η έκδοση της Απόφασης
της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων για τη θέσπιση
κανόνων τιµολόγησης και κοστολόγησης των
υπηρεσιών ύδατος. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται
ανάκτηση του κόστους του νερού µε βάση ενιαία
κριτήρια και κανόνες που όσον αφορά στο
χρηµατοοικονοµικό κόστος έχει ως χρονικό ορίζοντα
τα τέλη του 2017.
Ως Ε.∆.Ε.Υ.Α. θα συµβάλλουµε µε κάθε τρόπο στην
υποβοήθηση των ∆.Ε.Υ.Α. ώστε να προσαρµοσθούν
γρήγορα και χωρίς προβλήµατα στους νέους
κανόνες τιµολόγησης και κοστολόγησης. Η
Οικονοµική Επιτροπή της Ένωσης στο πλαίσιο της
οποίας έχει συζητηθεί πολλές φορές το θέµα, σε
συνεργασία µε την Ειδική Γραµµατεία Υδάτων, θα
αναλάβει το βάρος και την ευθύνη της εξειδίκευσης
των κανόνων τιµολόγησης και κοστολόγησης και της
εκτενούς ενηµέρωσης των ∆.Ε.Υ.Α. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι η εφαρµογή των ενιαίων κανόνων δεν
σηµαίνει απαραίτητα και αύξηση της τιµής του νερού,
αλλά συνεπάγεται
τον εξορθολογισµό της
τιµολογιακής πολιτικής των υπηρεσιών νερού σε
συνδυασµό µε την µείωση του λειτουργικού κόστους.
Επίσης, η συγκριτική αξιολόγηση των ∆.Ε.Υ.Α. που
ευελπιστούµε να ξεκινήσουµε και πιστεύουµε ότι θα
προχωρήσει ανακτώντας το χαµένο χρόνο,
σχεδιάζεται µε στοιχεία που απαιτούνται από την
παραπάνω Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής
Υδάτων.
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∆ιαχείριση υδατικών πορών - Συνεργασία µε
Ειδική Γραµµατεία Υδάτων
Με δεδοµένες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν και
απορρέουν από την Οδηγία-Πλαίσιο για τις ∆.Ε.Υ.Α.
και ενόψει της επικαιροποίησης των ∆ιαχειριστικών
Σχεδίων, αλλά και της αναθεώρησης της Οδηγίας για
την ποιότητα του πόσιµου νερού, η Ε.∆.Ε.Υ.Α. θα
εντείνει
την συνεργασία της µε την Ειδική
Γραµµατεία Υδάτων ώστε οι ∆.Ε.Υ.Α. να
ανταποκριθούν εγκαίρως και επαρκώς στις
απαιτήσεις του θεσµικού πλαισίου. Σοβαρά ζητήµατα
όπως τα Master Plans και τα Σχέδια Ασφάλειας
Νερού συνιστούν υποχρεώσεις των ∆.Ε.Υ.Α. και η
Ένωση θα στηρίξει επιστηµονικά τις ∆.Ε.Υ.Α. για την
επιτυχή υλοποίησή τους. Παραπέρα, όµως,
θεωρούµε ότι οι ∆.Ε.Υ.Α. που είναι θεσµοθετηµένοι
διαχειριστές του αστικού νερού θα µπορούσαν µε
κάποιους όρους και προϋποθέσεις και την ανάλογη,
φυσικά, προσαρµογή του θεσµικού πλαισίου, να
αναλάβουν αναβαθµισµένο ρόλο εντός των λεκανών
απορροής ποταµών όπου δραστηριοποιούνται. Ως
Ε.∆.Ε.Υ.Α θεωρούµε ότι η Πολιτεία θα πρέπει,
επιτέλους, να αξιοποιήσει την συσσωρευµένη στις
∆.Ε.Υ.Α. εµπειρία και τεχνογνωσία, καθώς και την
αποδεδειγµένη στην πράξη ικανότητά τους για
παραγωγή, λειτουργία και διαχείριση έργων
ύδρευσης, αποχέτευσης και αφαλάτωσης.

∆ΕΗ
Σε συνέχεια της επίµονης προσπάθειας και των
επαφών που πραγµατοποιήθηκαν από τις αρχές του
2015 µέχρι σήµερα µε τη ∆ΕΗ και το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα επιδιώξουµε να
δοθεί λύση το συντοµότερο δυνατό τόσο στο θέµα
της ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων οφειλών όσο και
στο θέµα της µείωσης του ενεργειακού κόστους των
∆.Ε.Υ.Α.
Το θέµα των ληξιπρόθεσµων οφειλών είναι ένα
«αγκάθι» στην λειτουργία αρκετών ∆.Ε.Υ.Α. και θα
πρέπει να λυθεί άµεσα µε τρόπο ώστε να µην
απειλείται η εύρυθµη λειτουργία και η βιωσιµότητα
των επιχειρήσεων.
Παραπέρα, αν διαπιστωθεί µετά από συστηµατική
συγκέντρωση στοιχείων κατανάλωσης και κόστους
που πραγµατοποιείται αυτόν τον καιρό, ότι
συγκεκριµένες παρεµβάσεις και εφαρµογές τεχνικού
χαρακτήρα στις εγκαταστάσεις των ∆.Ε.Υ.Α. θα έχουν
ως αποτέλεσµα την σοβαρή εξοικονόµηση ενέργειας
και την µείωση του ενεργειακού κόστους για τις
∆.Ε.Υ.Α., θα πρέπει να δροµολογηθούν άµεσα. Η
Ε.∆.Ε.Υ.Α. µέσω των Επιστηµονικών της Επιτροπών
θα διερευνήσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις που
παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία για την µείωση του
ενεργειακού κόστους (π.χ. αυτοπαραγωγή και
ενεργειακός συµψηφισµός). Βεβαίως, και η Πολιτεία
οφείλει να συµβάλλει και να διευκολύνει
χρηµατοδοτικά τις απαιτούµενες ενέργειες. Σηµασία
για τις ∆.Ε.Υ.Α. έχει να µειωθεί το ενεργειακό κόστος
και αν αυτό γίνει µε λύσεις που θα εκσυγχρονίσουν τις
εγκαταστάσεις µας µε τρόπο αειφορικό κάνοντάς τις
λιγότερο ενεργοβόρες τόσο το καλύτερο.

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Επισηµάνθηκε ήδη η ανάγκη να ανοίξει η συζήτηση
για το µέλλον των ∆.Ε.Υ.Α., και γιατί όχι και για το
µέλλον του τοµέα µας, ενός τοµέα µε µεγάλη
περιβαλλοντική και αναπτυξιακή σηµασία που
µάλλον υποτιµήθηκε στο παρελθόν στη χώρα µας. Η
οραµατική προσέγγιση ενός θέµατος όσο κι αν
ακούγεται τολµηρή και πολλές φορές ανεδαφική ή
ακόµα και ουτοπική, αποτελεί τις περισσότερες
φορές σοβαρή και ισχυρή κινητήρια δύναµη για
πρόοδο και ανάπτυξη. Αρκεί το όραµα να είναι
συλλογικό και η φύση της Ε.∆.Ε.Υ.Α. που ενώνει
επιχειρήσεις µε κοινό αντικείµενο και στόχους ευνοεί
και ενισχύει µία τέτοια εξέλιξη.
Πρώτα απ' όλα θεωρούµε ότι οι επιχειρήσεις µας
οφείλουν να κάνουν ένα άλµα προς τα εµπρός µε ό,τι
αυτό σηµαίνει και συνεπάγεται. Η διαπίστωση αυτή
δεν αναιρεί το γεγονός ότι οι ∆.Ε.Υ.Α. είναι σύγχρονες
επιχειρήσεις, και ικανές να συγκριθούν µε αντίστοιχες
ευρωπαϊκές, αλλά υπάρχουν σοβαρά περιθώρια
βελτίωσης και εκσυγχρονισµού. Οι πρόσφατες
πρωτοβουλίες που αναλάβαµε ως Ε.∆.Ε.Υ.Α. και
αναφέροµαι στην συγκριτική αξιολόγηση και στο
θέµα του ελέγχου του µη ανταποδοτικού νερού
κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.
Η σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ή α ξ ι ο λ ό γ η σ η τ ω ν ∆ . Ε . Υ. Α .
(benchmarking) που είναι ένα εργαλείο βελτίωσης
και ανάπτυξης είναι ανάγκη να προχωρήσει και
µάλιστα µε γοργά βήµατα. ∆εν είναι δυνατό η χώρα
µας να είναι ουραγός και σ' αυτόν τον τοµέα. Η
ευρωπαϊκή αλλά και η διεθνής
εµπειρία θα
συµβάλλουν ουσιαστικά στην υλοποίηση του έργου.
Αλλά, θα πρέπει και οι ∆.Ε.Υ.Α. να στηρίξουν την όλη
διαδικασία και να συµµετέχουν ενεργά χωρίς
δισταγµό και αµφιβολίες. Είναι γεγονός ότι υπάρχει
ανοµοιογένεια ανάµεσα στις επιχειρήσεις µας, αλλά
η συγκριτική αξιολόγηση θα βοηθήσει σε κάθε
περίπτωση τις ∆.Ε.Υ.Α. να βελτιωθούν. Πιθανόν να
χρειασθεί να συµβάλουν και οικονοµικά και να
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στηρίξουν το εγχείρηµα σε περίπτωση που η
Ε.∆.Ε.Υ.Α. δεν εξασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους
διότι, δυστυχώς, η νοµική µορφή της Ένωσης
αποτελεί εµπόδιο για τη χρηµατοδότησή της. 'Οπως
και να έχει, πάντως, η βούληση της Ένωσης είναι να
προχωρήσει και να εφαρµόσει τη διαδικασία στις
∆.Ε.Υ.Α. µε στόχο τη βελτίωση της απόδοσης των
επιχειρήσεων. Η Ε.∆.Ε.Υ.Α. φιλοδοξεί να αναλάβει
τον ρόλο του διαχειριστή του συστήµατος .
'Οσον αφορά στη διαχείριση των δικτύων και το µη
ανταποδοτικό νερό θα προχωρήσουµε µε βάση τον
Οδικό Χάρτη που χαράξαµε στη διηµερίδα της
Λάρισας στις 7 και 8 Απριλίου. Χάσαµε κι εδώ
πολύτιµο χρόνο που πρέπει να ανακτήσουµε. Σε µία
εποχή που τα έσοδα των ∆.Ε.Υ.Α. µειώνονται λόγω
της µείωσης της εισπραξιµότητας, η µείωση του µη
ανταποδοτικού νερού και η σωστή διαχείριση των
δικτύων θα βελτιώσουν την οικονοµική κατάσταση
των ∆.Ε.Υ.Α., θα αναβαθµίσουν τις υπηρεσίες που
παρέχουν στους πολίτες και θα διαφυλάξουν έναν
πολύτιµο φυσικό πόρο όπως είναι το νερό. Η
πρότασή µας που διατυπώθηκε προς το Υπουργείο
Ανάπτυξης (κ. Μαµαλούγκα) στη διηµερίδα της
Λάρισας για χρηµατοδότηση της αποτύπωσης και
ψηφιοποίησης των δικτύων των ∆.Ε.Υ.Α. και είχε
θετική ανταπόκριση, πρέπει να υλοποιηθεί χωρίς
καθυστέρηση.
Παραπέρα θα µπορούσαµε από κοινού µε την ΕΥΑΘ
και την ΕΥ∆ΑΠ να αναλάβουµε πρωτοβουλίες που
θ α ε κσ υ γ χ ρ ο ν ί σ ο υ ν το ν το µ έ α µ α ς πο υ
αναµφισβήτητα είναι ένας τοµέας ζωτικής σηµασίας
για τους πολίτες και το περιβάλλον της χώρας µας.
Για παράδειγµα µία από αυτές θα ήταν ένα
ολοκληρωµένο εργαλείο αποτύπωσης και
διαχείρισης των Υποδοµών Αστικού Νερού. Στόχος:
ένα εθνικό σύστηµα που θα αποτυπώνει τις
υποδοµές ύδρευσης-αποχέτευσης, τα λειτουργικά
χαρακτηριστικά τους, το ανθρώπινο δυναµικό, αλλά
και οικονοµικά στοιχεία. Ακούγεται πολύ φιλόδοξο και
τολ µ η ρ ό σ ε µ ί α ε ποχ ή ο ι κο ν ο µ ι κ ή ς κα ι
δηµοσιονοµικής κρίσης. Το κόστος του θα είναι ένα

πρόβληµα προς επίλυση και σίγουρα θα πρέπει να
αναζητηθεί χρηµατοδότηση. 'Εχουµε επίγνωση ότι
δεν µπορεί να γίνει από την µία στιγµή στην άλλη,
είναι ένα βαρύ οικοδόµηµα, θα κτισθεί σταδιακά. Θα
αποτελέσει, όµως, ένα στοίχηµα που ενδεχοµένως
να πλήξει το βραχνά της γραφειοκρατίας που κάνει
τις επιχειρήσεις µας σήµερα να ασφυκτιούν.
Επιπλέον, θα οδηγήσει στην παραγωγή αξιόπιστων
συγκεντρωτικών στοιχείων σε όλα τα επίπεδα για τον
τοµέα µας που σήµερα είναι ελλιπή και πολλές φορές
µη επαληθεύσιµα. Με τον τρόπο αυτό θα µάς δώσει
την αξιόπιστη βάση που έχουµε ανάγκη στην
αναζήτηση χρηµατοδοτικών εργαλείων και υποβολή
αναπτυξιακών προτάσεων. Θα εµφανιζόµαστε σε
όλα τα επίπεδα µε στοιχεία και αποδείξεις.
Ως Ε.∆.Ε.Υ.Α. και κάνοντας ένα πρώτο βήµα προς
την κατεύθυνση που περιέγραψα παραπάνω,
διερευνούµε τη δυνατότητα δηµιουργίας σε
συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας µίας βάσης
δεδοµένων σε πανελλαδικό επίπεδο, ανάλογης µε
αυτή του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τις
εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών υγρών
αποβλήτων, στην οποία θα εισάγονται όλα τα
στοιχεία ποιότητας νερού και θα παράγονται οι
απαιτούµενες εκθέσεις που αποστέλλονται στην Ε.Ε.
Αν καταφέρουµε να υλοποιήσουµε αυτόν τον στόχο,
θα έχουµε βάλει τις βάσεις και τα θεµέλια για κάτι
πολύ πιο φιλόδοξο.
Παραπέρα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι
∆.Ε.Υ.Α. θα πρέπει να ξεκινήσουν να διερευνούν τις
δυνατότητες διεύρυνσης του αντικειµένου τους. Η
κλιµατική αλλαγή και η Συµφωνία στο Παρίσι το 2015
για την αντιµετώπισή της θα προκαλέσει ή µάλλον
ήδη έχει προκαλέσει στροφή στις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας και την πράσινη οικονοµία. Οι
∆.Ε.Υ.Α. από τον ιδρυτικό τους νόµο έχουν τη
δυνατότητα να ασχοληθούν µε τις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας. Και αναφερόµενοι στην κλιµατική
αλλαγή, δεν θα πρέπει να εκπονηθούν από τις
επιχειρήσεις µας σχέδια προσαρµογής και
αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής;

Επίσης, τί γίνεται µε το φυσικό αέριο, µία ακόµα
δυνητική αρµοδιότητα των ∆.Ε.Υ.Α.; Ως Ε.∆.Ε.Υ.Α. θα
διερευνήσουµε και το θέµα αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι κατά καιρούς έχουν τεθεί τα
παραπάνω ερωτήµατα κι έχουν διερευνηθεί κάποιες
προοπτικές και λύσεις, αλλά τίποτε παραπάνω. Η
κρίση, φυσικά, κάλυψε κάθε αναζήτηση, αφού
υψώθηκαν απειλές και οι επιχειρήσεις µας
κλυδωνίσθηκαν.
Οι πρωτοβουλίες και προοπτικές στις οποίες
αναφέρθηκα θα έχουν κινητήριο µοχλό την 'Ενωση
και στυλοβάτες τις ∆.Ε.Υ.Α. Αλλά, τί θα γίνει επιτέλους
µε την Ε.∆.Ε.Υ.Α., αυτό το πολύ πετυχηµένο πείραµα
αποκέντρωσης όπως συνηθίζουµε να λέµε; Θα
εξακολουθήσει να είναι ένα απλό σωµατείο
πολιτιστικού χαρακτήρα µε περιορισµένες θεσµικές
και οικονοµικές δυνατότητες; Η Πολιτεία και κυρίως
το Υπουργείο Εσωτερικών και η Ειδική Γραµµατεία
Υδάτων συνοµιλούν θεσµικά µε την Ένωση, το νέο
ΕΣΠΑ έχει αναγνωρίσει την 'Ενωση ως θεσµικό
εκπρόσωπο των ∆.Ε.Υ.Α., αλλά η Ε.∆.Ε.Υ.Α.
αδυνατεί να υπογράψει ακόµα και µία απλή
προγραµµατική σύµβαση. 'Ενα ακόµα από τα πολλά
παράδοξα της χώρας µας.
Ως ∆.Σ. της Ε.∆.Ε.Υ.Α. είµαστε αποφασισµένοι να
εντείνουµε τις προσπάθειές µας για να πείσουµε την
Πολιτεία να αναγνωρίσει την 'Ενωση ως επίσηµο
εκπρόσωπο των ∆.Ε.Υ.Α. Είναι µία αναγνώριση
χωρίς κόστος, αλλά µε πολλαπλά οφέλη για τον
τοµέα µας. ∆ιότι εκτός των άλλων δεν είναι δυνατό να
εκπροσωπούµε τη χώρα µας στην Ευρώπη για
ζητήµατα ύδρευσης-αποχέτευσης και να µην είµαστε
αναγνωρισµένοι από την ελληνική Πολιτεία. Πάντως,
όποια και αν είναι η εξέλιξη του θέµατος θεωρούµε ότι
αν πετύχουµε έστω και αν µέρει τους στόχους στους
οποίους αναφέρθηκα παραπάνω, η αναγνώριση και
η θεσµοθέτηση της 'Ενωσης, θα είναι η φυσική
συνέπεια της καταξίωσης και της συµβολής της στην
ανάπτυξη του τοµέα.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η τρέχουσα δυσµενής οικονοµική κατάσταση της
χώρας µας έχει προκαλέσει σοβαρά θεσµικά και
οικονοµικά προβλήµατα στις ∆.Ε.Υ.Α. Η έλλειψη
προσωπικού, η ηλεκτρονική γραφειοκρατία, η
πτώση των εσόδων τους, η αµφισβήτηση και
αποδυνάµωση του θεσµικού τους πλαισίου, το
υψηλό ενεργειακό κόστος των εγκαταστάσεών τους,
έχουν κλονίσει τις επιχειρήσεις. Παραταύτα
εξακολουθούν να παρέχουν υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες στους πολίτες της περιφέρειας της χώρας,
προστατεύοντας ταυτόχρονα και το περιβάλλον.
Το ζωτικής και υψηλής περιβαλλοντικής και
α ν α π τ υ ξ ι α κ ή ς σ η µ α σ ί α ς α ν τ ι κ ε ί µ ε ν ο πο υ
διαχειρίζονται οι ∆.Ε.Υ.Α., αλλά και κάποιες αναγκαίες
θεσµικές παρεµβάσεις από την Πολιτεία όπως η
αποσαφήνιση του θεσµικού τους χαρακτήρα, η
κατοχύρωση και ο εκσυγχρονισµός του θεσµικού
τους πλαισίου, η ενίσχυση των ∆ΕΥΑ µε
επιστηµονικό προσωπικό, καθώς και πρωτοβουλίες
και ενέργειες από τις ίδιες τις επιχειρήσεις προς την
κατεύθυνση του εκσυγχρονισµού τους, θα δώσουν
τη δυνατότητα στις ∆.Ε.Υ.Α. να υπερβούν
τα
τρέχοντα προβλήµατα και να χαράξουν την
στρατηγική τους για το µέλλον.
Η Ε.∆.Ε.Υ.Α. καλεί και προτρέπει τις ∆.Ε.Υ.Α. να
στηρίξουν µε κάθε µέσο στην προσπάθειά της για τον
εκσυγχρονισµό τους και την αναβάθµιση του τοµέα
ύδρευσης-αποχέτευσης. Ταυτόχρονα, καλεί τις
ΕΥΑΘ και ΕΥ∆ΑΠ να αναλάβουν πρωτοβουλίες και
να συνεργασθούν µε την Ένωση για τη βελτίωση του
τοµέα ύδρευσης και αποχέτευσης της χώρας µας.
Είναι ένα στοίχηµα που πρέπει όλοι µαζί να
κερδίσουµε.
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2014
Στη Λάρισα, σήµερα, 20 Μαΐου, ο κ. Σωτήριος Σακκάς, Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α. Τρικάλων και Πρόεδρος της
Ελεγκτικής Επιτροπής της Ένωσης ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Ε.∆.Ε.Υ.Α.), αφού
έκανε τον προβλεπόµενο από το άρθρο 22 του Καταστατικού της Ε.∆.Ε.Υ.Α. έλεγχο για τη διαχειριστική περίοδο
από 1.1.2014 ως 31.12.2014 διαπίστωσε τα ακόλουθα :
1.

Τηρείται κανονικά το προβλεπόµενο από την παρ. 1 περ. 3 του άρθρου 26 του Καταστατικού της
Ε.∆.Ε.Υ.Α. βιβλίο.

2.

Πέρα από αυτά, τηρείται και βιβλίο εσόδων - εξόδων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του ίδιου
άρθρου του Καταστατικού.

3.

Από τον λεπτοµερή έλεγχο που έγινε στο ταµείο της Ε.∆.Ε.Υ.Α. και στο βιβλίο εσόδων - εξόδων
βρέθηκε ότι :
α. Υπόλοιπο Ταµείου (αποθεµατικό) στις 31.12.2013:
β. Πραγµατοποιήθηκαν έσοδα ύψους:

78.344,39 ευρώ
342.792,72 ευρώ

Για τα έσοδα αυτά εκδόθηκαν τα από Νο.4570 έως 4844 Γραµµάτια είσπραξης.
γ. Πραγµατοποιήθηκαν έξοδα ύψους:
4.

288.817,20 ευρώ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

α. Υπόλοιπο Ταµείου 31.12.13
β. Έσοδα από 1.1.2014 - 31.12.2014
Σύνολο

78.344,39 ευρώ
342.792,72 ευρώ
421.137,11 ευρώ

Έξοδα από 1.1.2014 - 31.12.2014
Υπόλοιπο Ταµείου την 31.12.2014

288.817,20 ευρώ
132.319,91 ευρώ

Τα οποία βρίσκονται :
n 88.957,73 ευρώ στον υπαριθµ. 738 00 2002 004220 λογαριασµό όψεως της Ε.∆.Ε.Υ.Α. στην ALPHA
BANK.
n 38.250,69 ευρώ στον υπαριθµ. 0026.0763.18.0200091334 λογαριασµό που τηρείται στη EUROBANK.
n 5.111,49 ευρώ στο Ταµείο της Ε.∆.Ε.Υ.Α.
Σύνολο

421.137,11 ευρώ
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5.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. Οι δαπάνες πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις
αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων της Ε.∆.Ε.Υ.Α.
( ∆ . Σ . κα ι Γ. Σ . ) κα ι τ ι ς π ρ ο β λ έ ψ ε ι ς το υ
Προϋπολογισµού της Ε.∆.Ε.Υ.Α. έτους 2014.
Β. Το έτος 2014 είχαµε σηµαντική αύξηση εσόδων
από συνδροµές µελών σε σχέση µε το 2013.
Ειδικότερα, κατά το έτος 2014 πραγµατοποιήθηκαν
έσοδα κατά 81.480,00 ευρώ περισσότερα σε σχέση
µε το 2013. Συγκεκριµένα το 2013 τα έσοδα από
συνδροµές µελών της Ε.∆.Ε.Υ.Α. ήταν 237.210,00
ευρώ ενώ για το 2014 τα έσοδα ήταν 318.690,00
ευρώ. Επίσης, η διαφορά ανάµεσα στα έσοδα που
πραγµατοποιήθηκαν το 2014 και στα αντίστοιχα
έξοδα, ανέρχεται στο ποσό των 53.975,52 ευρώ.
Η αύξηση των εσόδων οφείλεται στο γεγονός ότι οι
∆.Ε.Υ.Α. ήταν περισσότερο συνεπείς στις
οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση σε
σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια εξοφλώντας την
ετήσια συνδροµή τους έτους 2014. Βεβαίως,
εκτιµάται ότι τα έσοδα της Ε.∆.Ε.Υ.Α. έτους 2014 ήταν
αυξηµένα και για έναν πρόσθετο λόγο, δηλαδή το
γεγονός ότι η 26η Τακτική Γενική Συνέλευση της
Ε.∆.Ε.Υ.Α. που πραγµατοποιήθηκε στο Ρέθυµνο,
στις 20 & 21 Νοεµβρίου 2016 ήταν
εκλογοαπολογιστική και απαραίτητη προϋπόθεση
για να µπορέσουν να συµµετάσχουν σε αυτήν ήταν η
τακτοποίηση των οικονοµικών τους υποχρεώσεων
προς την Ε.∆.Ε.Υ.Α. Επίσης, κάποιες από τις
∆.Ε.Υ.Α. µε ληξιπρόθεσµες οφειλές παρελθόντων
ετών, ανταποκρίθηκαν στην πρόταση της Ε.∆.Ε.Υ.Α.
να προβούν σε διακανονισµό για τη ρύθµιση των
ληξιπρόθεσµων οφειλών τους µε αποτέλεσµα να
υπάρξουν έσοδα από ∆.Ε.Υ.Α. που για χρόνια δεν
ανταποκρίνονταν στις οικονοµικές τους
υποχρεώσεις προς την Ένωση. ∆υστυχώς όµως,
υπάρχουν ακόµα επτά (7) ∆.Ε.Υ.Α. που δεν έχουν
ανταποκριθεί στην πρόταση της Ε.∆.Ε.Υ.Α. µε
αποτέλεσµα να διογκώνεται το ποσό των
ληξιπρόθεσµων οφειλών τους.

6.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

α. Τηρούνται κανονικά και νόµιµα όλα τα
προβλεπόµενα από το Καταστατικό βιβλία της
Ε.∆.Ε.Υ.Α.
β. Η έγκαιρη και τακτική εκπλήρωση των οικονοµικών
υποχρεώσεων των ∆.Ε.Υ.Α. µελών της Ε.∆.Ε.Υ.Α.
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχίσει η
Ένωση την απρόσκοπτη λειτουργία της προς όφελος
των ∆.Ε.Υ.Α.
γ. Οι ∆.Ε.Υ.Α. που οφείλουν εισφορές παρελθόντων
ετών καλούνται να προβούν σε διακανονισµό των
οφειλών τους το συντοµότερο δυνατό. Σε
διαφορετική περίπτωση το ∆.Σ. της Ε.∆.Ε.Υ.Α. θα
πρέπει να πάρει µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα τα
προβλεπόµενα από το Καταστατικό της Ε.∆.Ε.Υ.Α.
µέτρα.
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2015
Στη Λάρισα, σήµερα, 20 Μαΐου, ο κ. Σωτήριος Σακκάς, Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α. Τρικάλων και Πρόεδρος της
Ελεγκτικής Επιτροπής της Ένωσης ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Ε.∆.Ε.Υ.Α.), αφού
έκανε τον προβλεπόµενο από το άρθρο 22 του Καταστατικού της Ε.∆.Ε.Υ.Α. έλεγχο για τη διαχειριστική περίοδο
από 1.1.2015 ως 31.12.2015 διαπίστωσε τα ακόλουθα :
1.

Τηρείται κανονικά το προβλεπόµενο από την παρ. 1 περ. 3 του άρθρου 26 του Καταστατικού της
Ε.∆.Ε.Υ.Α. βιβλίο.

2.

Πέρα από αυτά, τηρείται και βιβλίο εσόδων - εξόδων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του ίδιου
άρθρου του Καταστατικού.

3.

Από τον λεπτοµερή έλεγχο που έγινε στο ταµείο της Ε.∆.Ε.Υ.Α. και στο βιβλίο εσόδων - εξόδων
βρέθηκε ότι :
α. Υπόλοιπο Ταµείου (αποθεµατικό) στις 31.12.2014:

132.319,91 ευρώ

β. Πραγµατοποιήθηκαν έσοδα ύψους:

269.034,75 ευρώ

Για τα έσοδα αυτά εκδόθηκαν τα από Νο.4845 έως 5065 Γραµµάτια είσπραξης.
γ. Πραγµατοποιήθηκαν έξοδα ύψους:
4.

263.652,28 ευρώ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

α. Υπόλοιπο Ταµείου 31.12.14
β. Έσοδα από 1.1.2015 - 31.12.2015
Σύνολο

132.319,91 ευρώ
269.034,75 ευρώ
401.354,66 ευρώ

Έξοδα από 1.1.2015 - 31.12.2015
Υπόλοιπο Ταµείου την 31.12.2015

263.652,28 ευρώ
137.702,38 ευρώ

Τα οποία βρίσκονται :
n 75.212,65 ευρώ στον υπαριθµ. 738 00 2002 004220 λογαριασµό όψεως της Ε.∆.Ε.Υ.Α. στην ALPHA
BANK.
n 60.043,75 ευρώ στον υπαριθµ. 0026.0763.18.0200091334 λογαριασµό που τηρείται στη EUROBANK.
n 2.445,98 ευρώ στο Ταµείο της Ε.∆.Ε.Υ.Α.
Σύνολο

401.354,66 ευρώ

19

5.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. Οι δαπάνες πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις
αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων της Ε.∆.Ε.Υ.Α.
( ∆ . Σ . κα ι Γ. Σ . ) κα ι τ ι ς π ρ ο β λ έ ψ ε ι ς το υ
Προϋπολογισµού της Ε.∆.Ε.Υ.Α. έτους 2015.
Μάλιστα, τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα ήταν
λιγότερα κατά 27.197,72 ευρώ από τα
προϋπολογισθέντα. Η διαφορά οφείλεται σε δύο
έκτακτα γεγονότα δηλ. στο ότι δεν
πραγµατοποιήθηκε Γενική Συνέλευση το 2015 και
στην αποχώρηση από την Ε.∆.Ε.Υ.Α. της κ.
Βαρδάκου τον Μάρτιο του 2015 λόγω της οποίας
µειώθηκε το λειτουργικό κόστος της Ε.∆.Ε.Υ.Α.
Β. Το έτος 2015 είχαµε σηµαντική µείωση εσόδων
από συνδροµές µελών σε σχέση µε το 2014.
Ειδικότερα, κατά το έτος 2015 πραγµατοποιήθηκαν
έσοδα κατά 71.765,00 ευρώ λιγότερα σε σχέση µε το
2014. Συγκεκριµένα το 2014 τα έσοδα από
συνδροµές µελών της Ε.∆.Ε.Υ.Α. ήταν 318.690,00
ευρώ ενώ για το 2015 τα έσοδα ήταν 246.925,00
ευρώ. Για τον λόγο αυτό η διαφορά ανάµεσα στα
έσοδα που πραγµατοποιήθηκαν το 2015 και στα
αντίστοιχα έξοδα, ανέρχεται στο ποσό των 5.382,47
ευρώ. Η µείωση των εσόδων στο έτος 2015 σε σχέση
µε το 2014 οφείλεται κυρίως στο ότι µεγάλο µέρος
των ληξιπρόθεσµων οφειλών των ∆.Ε.Υ.Α.
εξοφλήθηκαν εντός του 2014. Επίσης, και αυτό
σηµειώνεται ως αρνητικό στοιχείο που θα πρέπει να
επισηµανθεί, παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην
απόδοση στην Ε.∆.Ε.Υ.Α. της Β΄ δόσης της
συνδροµής έτους 2015 από 28 ∆.Ε.Υ.Α. παρά τις
επανειληµµένες οχλήσεις της Ε.∆.Ε.Υ.Α. δηλ. 28
∆.Ε.Υ.Α. δεν κατέβαλαν τη Β' δόση του έτους 2015
εντός του 2015.

6.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

α. Τηρούνται κανονικά και νόµιµα όλα τα
προβλεπόµενα από το Καταστατικό βιβλία της
Ε.∆.Ε.Υ.Α.
β. Η έγκαιρη και τακτική εκπλήρωση των οικονοµικών
υποχρεώσεων των ∆.Ε.Υ.Α. µελών της Ε.∆.Ε.Υ.Α.
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχίσει η
Ένωση την απρόσκοπτη λειτουργία της προς όφελος
των ∆.Ε.Υ.Α. Κάποιες ∆.Ε.Υ.Α. συστηµατικά
καθυστερούν την απόδοση της συνδροµής τους
παρά το ότι η οικονοµική τους κατάσταση είναι
ικανοποιητική.
γ. Οι ∆.Ε.Υ.Α. που οφείλουν συνδροµές
παρελθόντων ετών καλούνται να προβούν σε
διακανονισµό των οφειλών τους το συντοµότερο
δυνατό. Σε διαφορετική περίπτωση το ∆.Σ. της
Ε.∆.Ε.Υ.Α. θα πρέπει να πάρει µέσα σε εύλογο
χρονικό διάστηµα τα προβλεπόµενα από το
Καταστατικό της Ε.∆.Ε.Υ.Α. µέτρα.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Ε.∆.Ε.Υ.Α.
ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ευάγγελος Μυτιληνός, Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α.
Αλεξανδρούπολης και Ταµίας της Ε.∆.Ε.Υ.Α.
Από τα στοιχεία που κατέχει το λογιστήριο της
Ε.∆.Ε.Υ.Α., κατά το οικονοµικό έτος 2014 η γενική
εικόνα απολογιστικά παρουσιάζει τους εξής πίνακες
των εσόδων και εξόδων:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
ΕΣΟ∆Α
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
ΕΣΟ∆Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΤΟΚΟΙ)
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ∆Α
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2013
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΥΡΩ
318.690,00
22.800,00
50,18
1.252,54
342.792,72
78.344,39
421.137,11

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
ΕΞΟ∆Α
ΕΠΙΠΛΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΤΡΙΤΩΝ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α
ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝ. ΕΞΟ∆Α ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦ. Α.Τ.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ
ΕΞΟ∆Α
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟ 2014
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΥΡΩ
0,00
115.745,19
29.569,40
51.860,41
11.276,52
80.067,24
262,30
36,14
288.817,20
288.817,20
132.319,91
421.137,11

Ι. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ως προς τον απολογισµό της Ε.∆.Ε.Υ.Α. έτους 2014
διατυπώνουµε τις εξής ειδικές παρατηρήσεις ανά
κωδικό εσόδων:
Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ
01.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 78.344,39 ευρώ

Αφορά στα χρηµατικά διαθέσιµα που είχε η
Ε.∆.Ε.Υ.Α. κατά την έναρξη του οικονοµικού έτους
2014 δηλ. 01.01.2014. Το αποθεµατικό της
διαχείρισης του οικονοµικού έτους 2014 ανερχόταν
στο ποσό των 78.344,39 ευρώ το οποίο βρισκόταν :
35.783,89 ευρώ στον υπαριθµ. 738 00 2002 004220
λογαριασµό όψεως (Alpha Bank), 38.631,59 ευρώ
στον υπαριθµ. 0026.0763.1.8.0200091334
λογαριασµό της Eurobank (στο λογαριασµό αυτό
κατατίθενται οι εισροές από τυχόν προγράµµατα στα
οποία συµµετέχει ως εταίρος η Ε.∆.Ε.Υ.Α.) και
3.928,91 ευρώ ως ρευστό στο Ταµείο της Ε.∆.Ε.Υ.Α..
02.

ΕΣΟ∆Α 2014 : 342.792,72 ευρώ

1. Εσοδα από συνδροµές: 318.690,00 ευρώ
Αφορά σε έσοδα από εγγραφές και ετήσιες
συνδροµές µελών (έτους 2014 και
παρελθόντων ετών). Η τακτική ετήσια
εισφορά για τις ∆.Ε.Υ.Α µε πληθυσµό
µεγαλύτερο των 5.000 κατοίκων είναι 2.360
ευρώ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις, ενώ
για τις ∆.Ε.Υ.Α µε πληθυσµό µικρότερο των
5.000 κατοίκων είναι 880 ευρώ που
κατανέµεται επίσης σε δύο δόσεις. Το ποσό
της εγγραφής στην Ε.∆.Ε.Υ.Α. είναι 740
ευρώ για τις ∆.Ε.Υ.Α. µε πληθυσµό
µεγαλύτερο των 5.000 κατοίκων κ α ι 3 0 0
ευρώ για τις ∆.Ε.Υ.Α. µε πληθυσµό
µικρότερο των 5.000 κατοίκων. Το ποσό της
εγγραφής καταβάλλεται εφάπαξ.
2. Έσοδα από χορηγούς: 22.800,00 ευρώ
Αφορά στα έσοδα που εισέπραξε η
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Ε.∆.Ε.Υ.Α. από τη συµµετοχή των
εταιρειών: ΑΚΑΤΤ Α.Ε., CAPRARI HELLAS
A.E. Εµπορία-Εισαγωγή Αντλιών,
CONSTRAT EΠΕ., DIALYNAS S.A.
Environmental Technology, DIMTECH S.A.
Ανώνυµη Τεχνική & Εµπορική Εταιρεία,
EREN HELLAS S.A., MACHINOR A.E.,
METRICA A.E., MICROSYSTEMS LTD
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & Συστήµατα
ΕΠΕ, OTS A.E., PIPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.,
S C I E N TA C T A . E . , S I E M E N S ,
SOFTWORKS Α.Ε. Εφαρµογές
Πληροφορικής, SUBOR ΣΩΛΗΝΕΣ Α.Ε.,
TEC Επιχειρησιακές Λύσεις Α.Ε., ΕΒΕΤΑΜ
Α.Ε., ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕ
ΤΕΧΝΩΡ Engineering, KAΡΚΑΝΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ A.E.,
ΜYΒΑ Α.Ε. Τεχνικά & Περιβαλλοντικά
Έργα, ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε.
Εισαγωγή & Εµπορία Υδραυλικών &
Λοιπών Ειδών, ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ
ΝΤΑΤΑΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΕ, ΤΕΜΑΚ Α.Ε.
Ανώνυµος Εταιρεία Υδραυλικού
Ε ξοπ λ ι σ µ ο ύ , Χ ΑΤ Ζ Ο Π ΟΥΛΟΥ Ν . Α .
ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε. “CHEMA FLO”, ως χορηγών
στην 26η Τακτική Γενική Συνέλευση της
Ε.∆.Ε.Υ.Α. στο Ρέθυµνο (20.11.2014), (22
Χ 1.000 = 22.000 ευρώ), (1 X 500 = 500
ευρώ) (1 X 300 = 300 ευρώ).
Στις αρχές του έτους 2015 εισπράξαµε το
ποσό των 2.200 ευρώ από χορηγίες που
δεν εξοφλήθηκαν εγκαίρως και αφορούν
στην 26η Γενική Τακτική Συνέλευση της
Ε.∆.Ε.Υ.Α. Οι εταιρείες που εξόφλησαν την
χορηγία το 2015 είναι οι εξής: Σ. Αϊβαζίδης
Α.Ε.Β.Ε. (1.000 ευρώ), CAPRARI HELLAS
A.E. Εµπορία-Εισαγωγή Αντλιών (700
ευρώ) και SUBOR ΣΩΛΗΝΕΣ Α.Ε., (500
ευρώ).
3. Έσοδα κεφαλαίων: 50,18 ευρώ
Αφορά σε έσοδα από τόκους των
λογαριασµών της Ε.∆.Ε.Υ.Α. που διατηρεί
στην Alpha Bank και στην Eurobank.

4. ∆ιάφορα έσοδα: 1.252,54 ευρώ
Αφορά στη λογιστική τακτοποίηση εσόδων εξόδων.
Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ
1. ΕΠΙΠΛΑ : 0,00 ευρώ
Αγορά επίπλων: 0,00 ευρώ
Η Ε.∆.Ε.Υ.Α. δεν έχει κάνει αγορά επίπλων.
2. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 115.745,19 ευρώ
Αµοιβές µόνιµου προσωπικού : 115.745,19 ευρώ
Αφορά
στις µεικτές αποδοχές του µόνιµου
προσωπικού της Ε.∆.Ε.Υ.Α (3 άτοµα) που
αποτελείται από τους εξής: Όλγα Κοτσελίδου,
νοµικός, Γενική ∆/ντρια της Ε.∆.Ε.Υ.Α., Γιώργος
Μπατάλης, αρχιτέκτονας µηχανικός, Τεχνικός ∆/ντης
της Ε.∆.Ε.Υ.Α. και ∆ήµητρα Βούλγαρη, Γραµµατέας.

Αφορά στην αµοιβή λογιστή για τον έλεγχο και την
παρακολούθηση των οικονοµικών της 'Ένωσης, την
υποβολή δηλώσεων προς το Taxis κ.λ.π.
Αµοιβή για µηχανογραφική επεξεργασία:
2.493,80 ευρώ
Αφορά στη συντήρηση ιστοσελίδας και στο λογιστικό
πρόγραµµα «Κεφάλαιο». Από τα 2.493,80, δόθηκαν
1.300 ευρώ για την εξόφληση τιµολογίου έτους 2013
που αφορά στην ανάπτυξη της νέας ιστοσελίδας της
Ε.∆.Ε.Υ.Α. βασιζόµενη σε πλήρως δυναµική
τεχνολογία CMS.
Αποζηµιώσεις εκτός έδρας µελών ∆.Σ.,
προσωπικού και συνεργατών: 16.474,30 ευρώ
Αφορά στις αποζηµιώσεις εκτός έδρας του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, του µόνιµου προσωπικού
της Ε.∆.Ε.Υ.Α., καθώς και των Συµβούλων της
Ένωσης, δηλ. της κ. Ελένης Βαρδάκου, Ειδικού
Συµβούλου και του κ. Ανδρέα Αγγελάκη, Τεχνικού
Συµβούλου της Ένωσης.
5. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ: 11.276,52 ευρώ

3. ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: 29.569,40 ευρώ
Αφορά στις εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ και στο
ΤΣΜΕ∆Ε για το µόνιµο προσωπικό της Ε.∆.Ε.Υ.Α.
4. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΤΡΙΤΩΝ:
51.860,41 ευρώ
Αφορά σε:
Αµοιβή νοµικού συµβούλου: 7.611,50 ευρώ
Αφορά στην αµοιβή του νοµικού συµβούλου της
Ε.∆.Ε.Υ.Α. Ο Νοµικός Σύµβουλος της Ε.∆.Ε.Υ.Α. κ.
Παναγιώτης Ζυγούρης αµείβεται ανά γνωµοδότηση
και η αµοιβή του καλύπτεται από τις συνδροµές των
∆.Ε.Υ.Α.
Αµοιβές και έξοδα Τεχνικών: 1.040,81
Αφορά στη συντήρηση κι επισκευή Η/Υ, τηλεφωνικού
κέντρου και φωτοτυπικού µηχανήµατος.
Αµοιβή ειδικού Συµβούλου: 18.340,00 ευρώ
Αφορά στην αµοιβή της ειδικού Συµβούλου της
Ε.∆.Ε.Υ.Α. κ. Ελένης Βαρδάκου.
Αµοιβή Καθαρίστριας: 3.300,00 ευρώ
Αµοιβή Λογιστή : 2.600,00 ευρώ

l
l
l
l
l
l
l

Αφορά :
Ηλεκτρικό ρεύµα: 1.528,90 ευρώ
Φυσικό αέριο: 760,52 ευρώ
∆.Ε.Υ.Α.Λ.: 87,50 ευρώ
Τηλεπικοινωνίες: 1.033,00 ευρώ
Ταχυδροµικά: 788,63 ευρώ
Ενοίκια: 5.594,40 ευρώ
Αφορά στο ενοίκιο των γραφείων της
Ε.∆.Ε.Υ.Α. µε µηνιαίο µίσθωµα 466,20 ευρώ.
Μηχαν.-τεχν. εγκατ.-λοιπού µηχ/κου
εξοπλισµού: 1.483,57 ευρώ
Αφορά στην αγορά ενός εκτυπωτή και την
αναβάθµιση των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

6. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α: 80.067,24 ευρώ
Αφορά σε:
Έξοδα ταξιδίων εσωτερικού: 19.755,55 ευρώ
Το ποσό αυτό αφορά σε έξοδα ταξιδίων εσωτερικού
(εισιτήρια και δαπάνες ξενοδοχείων) του ∆.Σ., του
προσωπικού και των συνεργατών της Ε.∆.Ε.Υ.Α.
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Έξοδα ταξιδίων εξωτερικού: 8.737,39 ευρώ
Το ποσό αυτό αφορά σε έξοδα ταξιδίων εξωτερικού
(εισιτήρια και έξοδα ξενοδοχείων) των εκπροσώπων
της Ε.∆.Ε.Υ.Α. στη EurEau.
Έξοδα συνεδριάσεων και φιλοξενίας: 2.389,17
ευρώ
Έξοδα Γενικής Συνέλευσης - Ηµερίδων:
18.212,71 ευρώ
Το ποσό αφορά στα έξοδα της 26ης Γενικής
Συνέλευσης που πραγµατοποιήθηκε στο Ρέθυµνο
στις 21 Νοεµβρίου 2014 (περιλαµβάνει τις δαπάνες
εισιτηρίων, τα ξενοδοχεία, τις αµοιβές εκτός έδρας
του προσωπικού, το γεύµα της Ε.∆.Ε.Υ.Α. στη Γ.Σ., τα
έντυπα και τους φακέλους της Γ.Σ., ζωντανή
αναµετάδοση της Γ.Σ.).
Συνδροµές: 20.523,00 ευρώ
l 13.688,00 ευρώ: Αφορά στη συνδροµή που
καταβάλλει η Ε.∆.Ε.Υ.Α για την συµµετοχή της
στη EurEau, η οποία καθορίζεται από τον
πληθυσµό και το ΑΕΠ κάθε χώρας - µέλους.
l 6.000,00 ευρώ: Αφορά στη συνδροµή της
ιστοσελίδας Αftodioikisi.gr µε την οποία
συνεργάζεται η Ε.∆.Ε.Υ.Α. για την προβολή
του έργου της και του έργου των ∆.Ε.Υ.Α.
l 135,00 ευρώ: Αφορά στην ετήσια συνδροµή της
εφηµερίδας «Ελευθερία».
l 700,00 ευρώ: Αφορά σε χορηγία και συµµετοχή
της Ε.∆.Ε.Υ.Α. στο συνέδριο IWA που
πραγµατοποιήθηκε στην Πάτρα στις
21.03.2014.
Έντυπα - Γραφική ύλη: 1.213,60 ευρώ
Αφορά σε αγορά γραφικής ύλης και toner
εκτυπωτών.
Έξοδα δηµοσιεύσεων & ανακοινώσεων: 40,65
ευρώ
Κοινόχρηστα: 310,53 ευρώ
∆ιάφορα Έξοδα: 1.004,56 ευρώ
Φ.Π.Α. : 7.880,08 ευρώ
7. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ∆Α ΤΡΑΠΕΖΩΝ:
262,30 ευρώ
l Αφορά σε παρακράτηση φόρου από τόκους
από την Alpha Bank και την Eurobank καθώς επίσης
και σε διάφορα έξοδα τραπεζών.

8.

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ : 36,14 ευρώ

Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης.

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Από τις γενικές και ειδικές παρατηρήσεις όπως
παραπάνω διατυπώθηκαν, προκύπτουν τα εξής :

Ο προϋπολογισµός της Ε.∆.Ε.Υ.Α. έτους 2014
προέβλεπε έσοδα 408.290,00 ευρώ και τελικά το
2014 πραγµατοποιήθηκαν έσοδα 342.792,72
ευρώ.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα έσοδα που
πραγµατοποιήθηκαν το 2014 είναι κατά 65.497,28
ευρώ λιγότερα από τα προϋπολογισθέντα. Η
απόκλιση οφείλεται στο ότι συγκεκριµένες ∆.Ε.Υ.Α.
(Επιδαύρου, Καλαµπάκας, Κύµης-Αλιβερίου,
Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας Άννας, Νέστου,
Σοφάδων, Φαιστού, Φαρκαδόνας, Ωραιοκάστρου)
οφείλουν συνδροµές περασµένων ετών. Ωστόσο, το
2014 πραγµατοποιήθηκε αύξηση εσόδων κατά
84.214,31ευρώ σε σχέση µε τα έσοδα του έτους
2013. Επίσης, τα έσοδα που πραγµατοποιήθηκαν το
2014 ήταν κατά 53.975,52 ευρώ περισσότερα από τα
έξοδα. Αυτό οφείλεται στην έγκαιρη εκπλήρωση των
οικονοµικών υποχρεώσεων των ∆.Ε.Υ.Α. ενόψει της
26ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ε.∆.Ε.Υ.Α.,
στην εγγραφή 5 νέων ∆.Ε.Υ.Α.-µελών (∆.Ε.Υ.Α.
Βοΐου, ∆.Ε.Υ.Α. Βόρειας Κυνουρίας, ∆.Ε.Υ.Α.
Μυλοποτάµου, ∆.Ε.Υ.Α. Βισαλτίας και ∆.Ε.Υ.Α.
Τεµπών) και στη συνέπεια σχεδόν όλων των ∆.Ε.Υ.Α.
που είχαν προβεί σε διακανονισµό ρύθµισης των
ληξιπρόθεσµων οφειλών τους.

l
Η Ε.∆.Ε.Υ.Α. το έτος 2014 ανταποκρίθηκε στα
λειτουργικά της έξοδα.

Ο προϋπολογισµός της Ε.∆.Ε.Υ.Α. έτους 2014
προέβλεπε έξοδα 284.720,00 ευρώ και τελικά
πραγµατοποιήθηκαν έξοδα 288.817,20 ευρώ.
Όσον αφορά στα έξοδα της Ε.∆.Ε.Υ.Α. έτους 2014
παρατηρείται µικρή αύξηση κατά 4.097,20 ευρώ σε
σχέση µε τα προϋπολογισθέντα για το έτος 2014. Η
διαφορά των 4.097,20 ευρώ οφείλεται στις δαπάνες
που προέκυψαν για τη διεξαγωγή της 26ης Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης της Ε.∆.Ε.Υ.Α. στην πόλη του
Ρεθύµνου. Οι επιπρόσθετες δαπάνες για την ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.∆.Ε.Υ.Α. δεν είχαν
προϋπολογισθεί διότι δεν ήταν γνωστή εκ των
προτέρων η πόλη που θα φιλοξενούσε την 26η

l
Το 2014 παρατηρήθηκε αύξηση των εσόδων
της Ε.∆.Ε.Υ.Α. σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη,
αφού εισέπραξε οφειλές από παρελθούσες χρήσεις,
και κυρίως από τις ∆.Ε.Υ.Α. που έκαναν ρύθµιση των
ληξιπρόθεσµων οφειλών τους µε διακανονισµό ο
οποίος προβλέπει την καταβολή µηνιαίου ποσού
500,00 ευρώ µέχρι την εξόφληση της οφειλής. Οι
∆.Ε.Υ.Α. που έχουν προβεί σε διακανονισµό είναι οι
εξής: Αγιάς, Αλµωπίας, Ερέτριας, Ζαχάρως,
Ζακύνθου, Κέρκυρας, Λαγκαδά, Μεσολογγίου,
Παιονίας, Σκύδρας. Από τις παραπάνω ∆.Ε.Υ.Α., η
∆.Ε.Υ.Α. Σκύδρας έχει εξοφλήσει την οφειλή της.
l
Θα πρέπει, ωστόσο, για να βελτιωθεί η
οικονοµική κατάσταση της Ενωσης να προσέλθουν
για διακανονισµό και οι υπόλοιπες ∆.Ε.Υ.Α.
(Επιδαύρου, Καλαµπάκας, Κύµης-Αλιβερίου,
Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας Άννας, Νέστου,
Σοφάδων, Φαιστού, Φαρκαδόνας, Ωραιοκάστρου)
που οφείλουν µεγάλα ποσά στην Ε.∆.Ε.Υ.Α. Η
ετήσια εισφορά των ∆.Ε.Υ.Α. προς την Ε.∆.Ε.Υ.Α.
είναι σχετικά χαµηλή και παραµένει σταθερή από το
έτος 1998. Οι ∆.Ε.Υ.Α. που δεν είναι συνεπείς στις
οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς την Ε.∆.Ε.Υ.Α.
αν συνεχίσουν την ίδια τακτική θα αναγκάσουν το
∆.Σ. της Ενωσης να εφαρµόσει το Καταστατικό της
και να τίς διαγράψει από τη δύναµη των µελών της µε
αποτέλεσµα να αποµονωθούν από τις υπόλοιπες
επιχειρήσεις.
Κλείνοντας, προτείνεται το ∆.Σ. της Ε.∆.Ε.Υ.Α. να
εξετάσει τρόπους βελτίωσης της οικονοµικής
κατάστασης της Ένωσης ώστε να αναβαθµίσει και να
διευρύνει της δραστηριότητές της.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Ε.∆.Ε.Υ.Α.
ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ευάγγελος Μυτιληνός, Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α.
Αλεξανδρούπολης και Ταµίας της Ε.∆.Ε.Υ.Α.

Α. ΕΣΟ∆Α
01.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 132.319,91 ευρώ

Το κονδύλιο αυτό αφορά στο ποσό που υπήρχε
κατατεθειµένο στις 31.12.2014 στον υπαριθµ. 738
002002 004220 λογαριασµό όψεως της Ε.∆.Ε.Υ.Α.
στην Alpha Bank (88.957,73 ευρώ), στον υπαριθµ.
0026.0763.18.0200091334 λογαριασµό στη
Eurobank (38.250,69 ευρώ) στο λογαριασµό αυτό
κατατίθενται οι εισροές από τυχόν προγράµµατα στα
οποία συµµετέχει ως εταίρος η Ε.∆.Ε.Υ.Α., και ως
ρευστό στο Ταµείο της Ε.∆.Ε.Υ.Α. (5.111,49 ευρώ). Το
αποθεµατικό είναι υψηλό σε σχέση µε τα
προηγούµενα έτη διότι τα έσοδα έτους 2014 ήταν
αυξηµένα.
02.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α: 325.695,00 ευρώ

Αφορά σε:

Ι. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Από τον πίνακα του προϋπολογισµού έτους 2015,
προκύπτουν οι ακόλουθες ειδικές παρατηρήσεις:

Α. Τακτικές εισφορές µελών 2015: 255.760,00
ευρώ
Το ποσό αυτό αφορά στις τακτικές εισφορές του
έτους 2015 των ∆.Ε.Υ.Α. - µελών της Ε.∆.Ε.Υ.Α. Στο
ποσό αυτό δεν συµπεριλαµβάνονται οι εισφορές
έτους 2015 των εξής
9 ∆.Ε.Υ.Α.: Επιδαύρου,
Καλαµπάκας, Κύµης - Αλιβερίου, ΜαντουδίουΛίµνης-Αγίας Άννας, Νέστου, Σοφάδων, Φαιστού,
Φαρκαδόνας, Ωραιοκάστρου. Οι παραπάνω ∆.Ε.Υ.Α.
δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόταση της Ε.∆.Ε.Υ.Α.
για διακανονισµό των ληξιπρόθεσµων οφειλών τους
προς την Ένωση.
Η τακτική ετήσια εισφορά για τις ∆.Ε.Υ.Α µε
πληθυσµό µεγαλύτερο των 5.000 κατοίκων είναι
2.360 ευρώ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις, ενώ για
τις ∆.Ε.Υ.Α µε πληθυσµό µικρότερο των 5.000
κατοίκων είναι 880 ευρώ σε δύο δόσεις. Επίσης, στο
ποσό αυτό έχουµε προϋπολογίσει την εγγραφή και
τις εισφορές 2 νέων µελών στην Ε.∆.Ε.Υ.Α. Το ποσό
της εγγραφής στην Ε.∆.Ε.Υ.Α. είναι 740 ευρώ για τις
∆.Ε.Υ.Α. µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 5.000
κατοίκων και 300 ευρώ για τις ∆.Ε.Υ.Α. µε πληθυσµό
µικρότερο των 5.000 κατοίκων. Το ποσό της
εγγραφής καταβάλλεται εφάπαξ.

Β. Τακτικές εισφορές µελών παρελθόντων ετών:
69.935,00 ευρώ
Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε εισφορές των ∆.Ε.Υ.Α
που οφείλουν εισφορές έως και το έτος 2014. ∆εν
συµπεριλαµβάνονται στο ποσό αυτό οι εισφορές των
∆.Ε.Υ.Α. που προαναφέρθηκαν και οι οφειλές των
οποίων αναλύονται ως εξής: Επιδαύρου: 10.980
ευρώ, Καλαµπάκας: 9.280 ευρώ, Κύµης - Αλιβερίου:
13.660 ευρώ, Μαντουδίου – Λίµνης- Αγίας Άννας:
13.191, Νέστου: 12.980 ευρώ, Σοφάδων: 12.390
ευρώ, Φαιστού: 14.750 ευρώ, Φαρκαδόνας: 18.010
ευρώ, Ωραιοκάστρου: 12.980 ευρώ. Οι παραπάνω
∆.Ε.Υ.Α. όπως προαναφέρθηκε, δυστυχώς, δεν
ανταποκρίθηκαν στην πρόταση της Ε.∆.Ε.Υ.Α. να
προβούν σε διακανονισµό για τη ρύθµιση των
ληξιπρόθεσµων οφειλών τους προς την Ένωση.
03.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α: 35.444,50 ευρώ

Αφορά σε έσοδα από χορηγίες (20.00,00 ευρώ) που
συνήθως καταβάλλονται από εταιρείες που
συµµετέχουν στην ετήσια Τακτική Γ.Σ. της Ε.∆.Ε.Υ.Α.
και σε ηµερίδες της Ε.∆.Ε.Υ.Α. προβάλλοντας τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.
Η Ε.∆.Ε.Υ.Α. συµµετέχει ως συνεργαζόµενος εταίρος
στο πρόγραµµα «Υδάτινες - Γέφυρες» που
χρηµατοδοτείται από το Ιδρυµα Μποδοσάκη και από
το οποίο έλαβε το ποσό των 15.444,50 ευρώ για το
έτος 2015.
04.

ΕΣΟ∆Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: 100,00 ευρώ

Αφορά σε τόκους από τον υπαριθµ. 738 00 2002
004220 λογαριασµού της Ε.∆.Ε.Υ.Α. στην Alpha
Bank καθώς και σε τόκους του υπαριθµ.
0026.0763.18.0200091334
λογαριασµού της
Ε.∆.Ε.Υ.Α. στη Eurobank.
05.

∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ∆Α: 1.000,00 ευρώ

Αφορά στη λογιστική τακτοποίηση εσόδων-εξόδων.
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Β. ΕΞΟ∆Α
01. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
500,00 ευρώ
To ποσό αυτό αφορά σε αγορά µικροεπίπλων κι
εξοπλισµού στα γραφεία της Ε.∆.Ε.Υ.Α.
02. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 118.000,00 ευρώ
Αφορά
στις µεικτές αποδοχές του µόνιµου
προσωπικού της
Ε.∆.Ε.Υ.Α (3 άτοµα) που
αποτελείται από τους εξής : Ολγα Κοτσελίδου,
νοµικός, Γενική ∆/ντρια της Ε.∆.Ε.Υ.Α., Γιώργος
Μπατάλης, αρχιτέκτονας µηχανικός, Τεχνικός ∆/ντης
της Ε.∆.Ε.Υ.Α. και ∆ήµητρα Βούλγαρη, Γραµµατέας.
03. ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: 28.000,00 ευρώ
Αφορά στις εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ και στο
ΤΣΜΕ∆Ε του µόνιµου προσωπικού της Ε.∆.Ε.Υ.Α.
04. Α Μ Ο Ι Β Ε Σ Κ Α Ι
37.000,00 ευρώ

ΕΞΟ∆Α

ΤΡΙΤΩΝ:

l
l

l

Ένωσης.
Αµοιβή Καθαρίστριας: 3.300,00 ευρώ.
Αµοιβή Λογιστή: 3.000,00 ευρώ.
Αφορά σε αµοιβή λογιστή για τον έλεγχο και
την παρακολούθηση των οικονοµικών της
'Ενωσης, την υποβολή δηλώσεων προς το
Taxis κ.λ.π.
Αµοιβή Τεχνικών: 3.000,00 ευρώ.
Αφορά στη συντήρηση κι επισκευή Η/Υ,
συντήρηση ιστοσελίδας, λογιστικό πρόγραµµα
«Κεφάλαιο», κ.λ.π.).
Προµήθειες: 400,00 ευρώ.

05. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ : 12.000,00 ευρώ
Αφορά σε:
l Ηλεκτρικό ρεύµα: 1.800,00 ευρώ
l Φυσικό Αέριο: 800,00 ευρώ
l ∆.Ε.Υ.Α.Λ.: 100,00 ευρώ
l Τηλεπικοινωνίες: 1.600,00 ευρώ
l Ταχυδροµικά: 1.700,00 ευρώ
l Ενοίκια: 5.600,00 ευρώ
l Κοινόχρηστα γραφείου: 400,00 ευρώ
06. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α : 91.000,00 ευρώ

Αφορά σε:
l Αποζηµιώσεις εκτός έδρας του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, του µόνιµου προσωπικού της
Ε.∆.Ε.Υ.Α., καθώς και των Συµβούλων της
Ένωσης, δηλ. της κ. Ελένης Βαρδάκου, Ειδικού
Συµβούλου και του κ. Ανδρέα Αγγελάκη,
Τεχνικού Συµβούλου της Ένωσης: 15.000,00
ευρώ.
l Αµοιβή Νοµικού Συµβούλου: 9.000,00 ευρώ.
Ο κ . Π α ν α γ ι ώτ η ς Ζ υ γ ο ύ ρ η ς Ν ο µ ι κό ς
Σύµβουλος της Ε.∆.Ε.Υ.Α., συντάσσει
γνωµοδοτήσεις µετά από ερωτήµατα των
∆.Ε.Υ.Α. προς την Ένωση.
l Αµοιβή Ειδικού Συµβούλου: 3.300,00 ευρώ.
Πρόκειται για την αµοιβή της κ. Ελένης
Βαρδάκου, η οποία αποχώρησε από την
Ε.∆.Ε.Υ.Α. τον Μάρτιο του 2015.
Ο κ. Αγγελάκης είναι άµισθος Σύµβουλος της

Αφορά σε:
l Έξοδα ταξιδιών εσωτερικού & εξωτερικού:
28.000,00 ευρώ.
(εισιτήρια και έξοδα ξενοδοχείων)
l Έ ξ ο δ α π ρ ο β ο λ ή ς , δ ι α φ ή µ ι σ η ς κα ι
φιλοξενίας: 1.500,00 ευρώ.
l Έξοδα Γενικής Συνέλευσης - Συνεδρίων Ηµερίδων: 27.000,00 ευρώ.
Το ποσό αυτό συµπεριλαµβάνει το σύνολο
των εξόδων που αφορούν στη Γ.Σ. της Ένωσης
(ξενοδοχεία, εισιτήρια, αποζηµιώσεις εκτός έδρας,
ζωντανή αναµετάδοση της Γ.Σ., γεύµα, ενοικίαση
αίθουσας, έντυπα, κ.λ.π.). Τα έξοδα της Γ.Σ.
κ α λύ π το ν τα ι α π ό τ ι ς χο ρ η γ ί ε ς . Ε π ί σ η ς ,
συµπεριλαµβάνει και τα έξοδα για τη διοργάνωση
Ηµερίδων και Συνεδρίων.

Συνδροµές: 21.200,00 ευρώ.
Αφορά :
l
Στην ετήσια συνδροµή της Ε.∆.Ε.Υ.Α. προς
την EurEau, την Ευρωπαϊκή Ένωση των
Ενώσεων και των Επιχειρήσεων Υδρευσης Αποχέτευσης, της οποίας η Ε.∆.Ε.Υ.Α είναι
µέλος, εκπροσωπώντας τον τοµέα ύδρευσης αποχέτευσης της χώρας µας. Η ετήσια
συνδροµή κάθε χώρας προσδιορίζεται µε βάση
τον πληθυσµό της και το Α.Ε.Π. και για την
Ελλάδα ανέρχεται στο ποσό 19.700,00 ευρώ.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι από το 2013 η
Ε.Υ.Α.Θ., την οποία και ευχαριστούµε,
καταβάλλει το ποσό των 6.000,00 ευρώ
µειώνοντας την συµβολή της Ε.∆.Ε.Υ.Α. στο
ποσό των 13.700 ευρώ.
l
Στην ετήσια συνδροµή της Ε.∆.Ε.Υ.Α. ύψους
7.380,00 ευρώ προς την ιστοσελίδα
www.Aftodioikisi.gr για την ανάρτηση άρθρων,
συνεντεύξεων και ειδήσεων από τις ∆.Ε.Υ.Α.
της χώρας.
l
Στην ετήσια συνδροµή της Ε.∆.Ε.Υ.Α. ύψους
120,00 ευρώ προς την εφηµερίδα
«Ελευθερία», εφηµερίδα της Λάρισας.
l
∆ωρεές για κοινωφελείς σκοπούς:
500,00 ευρώ.
l
Εντυπα - Γραφική ύλη: 1.500,00 ευρώ.
l
Υλικά άµεσης κατανάλωσης: 1.000,00 ευρώ.
l
∆ιάφορα έξοδα: 1.000,00 ευρώ.
Αφορά στη λογιστική τακτοποίηση εσόδωνεξόδων.
l
Φ.Π.Α.: 9.300,00 ευρώ.
07. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΤΡΑΠΕΖΩΝ: 300,00 ευρώ
08. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦ.Α.Τ. - ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ: 50,00 ευρώ
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Με βάση τις παραπάνω ειδικές παρατηρήσεις επί του
προϋπολογισµού της Ε.∆.Ε.Υ.Α. έτους 2015,
µπορούµε να διατυπώσουµε τις ακόλουθες γενικές
παρατηρήσεις :
Α.
Ο προϋπολογισµός έτους 2015 ως προς τα
έσοδα έχει διαφορά σε σχέση µε τον προϋπολογισµό
έτους 2014. Ειδικότερα για το έτος 2015 έχουν
προβλεφθεί έσοδα 362.239,00 ευρώ, ενώ στον
προϋπολογισµό του 2014 είχαµε πρόβλεψη για
πραγµατοποίηση εσόδων ύψους 408.290,00 ευρώ.
Η διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι το έτος
2014 οι περισσότερες ∆.Ε.Υ.Α. ήταν συνεπείς στις
οικονοµικές τους υποχρεώσεις και εξόφλησαν τις
οφειλές τους µε αποτέλεσµα για το έτος 2015 να
προβλεφθούν λιγότερα έσοδα.
Β.
Ο προϋπολογισµός έτους 2015 ως προς τα
έξοδα έχει ελάχιστη διαφορά από τον
προϋπολογισµό εξόδων έτους 2014. Ειδικότερα για
το έτος 2015 έχουν προβλεφθεί έξοδα 286.850,00
ευρώ, ενώ στον προϋπολογισµό του έτους 2014
είχαµε προβλέψει 284.720,00 ευρώ. Ο κωδικός του
προϋπολογισµό στα «∆ιάφορα Έξοδα» έχει αύξηση
λόγω των δαπανών που καλύπτει η Ε.∆.Ε.Υ.Α. για το
πρόγραµµα «Υδάτινες Γέφυρες» και για την
πραγµατοποίηση ηµερίδων.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Ε.∆.Ε.Υ.Α.
ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ευάγγελος Μυτιληνός, Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α.
Αλεξανδρούπολης και Ταµίας της Ε.∆.Ε.Υ.Α.
Από τα στοιχεία που κατέχει το λογιστήριο της
Ε.∆.Ε.Υ.Α., κατά το οικονοµικό έτος 2015 η γενική
εικόνα απολογιστικά παρουσιάζει τους εξής πίνακες
των εσόδων και εξόδων:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
ΕΣΟ∆Α
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
EΣΟ∆Α ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Υ∆ΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ»
ΕΣΟ∆Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΤΟΚΟΙ)
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ∆Α
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2014
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΥΡΩ
246.925,00
6.200,00
15.444,50
42,34
422,91
269.034,75
132.319,91
401.354,66

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
ΕΞΟ∆Α
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΤΡΙΤΩΝ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α
ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝ. ΕΞΟ∆Α ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦ. Α.Τ.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ
ΕΞΟ∆Α
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟ 2015
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΥΡΩ
117.778,60
27.539,58
36.195,23
10.602,09
71.094,95
413,36
28,47
263.652,28
263.652,28
137.702,38
401.354,66

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ως προς τον απολογισµό της Ε.∆.Ε.Υ.Α. έτους 2015
διατυπώνουµε τις εξής ειδικές παρατηρήσεις ανά
κωδικό εσόδων:
Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ
01.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 132.319,91 ευρώ

Αφορά στα χρηµατικά διαθέσιµα που είχε η
Ε.∆.Ε.Υ.Α. κατά την έναρξη του οικονοµικού έτους
2015 δηλ. 01.01.2015. Το αποθεµατικό της
διαχείρισης του οικονοµικού έτους 2015 ανερχόταν
στο ποσό των 132.319,91 ευρώ το οποίο βρισκόταν:
88.957,73 ευρώ στον υπαριθµ. 738 00 2002 004220
λογαριασµό όψεως (Alpha Bank), 38.250,69 ευρώ
στον υπαριθµ. 0026.0763.1.8.0200091334
λογαριασµό της Eurobank (στο λογαριασµό αυτό
κατατίθενται οι εισροές από τυχόν προγράµµατα στα
οποία συµµετέχει ως εταίρος η Ε.∆.Ε.Υ.Α.) και
5.111,49 ευρώ ως ρευστό στο Ταµείο της Ε.∆.Ε.Υ.Α..
02.

ΕΣΟ∆Α 2015: 269.034,75 ευρώ

1. Έσοδα από συνδροµές: 246.925,00 ευρώ
Αφορά σε έσοδα από εγγραφές και ετήσιες
συνδροµές µελών (έτους 2015 και
παρελθόντων ετών). Η τακτική ετήσια
εισφορά για τις ∆.Ε.Υ.Α µε πληθυσµό
µεγαλύτερο των 5.000 κατοίκων είναι 2.360
ευρώ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις, ενώ
για τις ∆.Ε.Υ.Α µε πληθυσµό µικρότερο των
5.000 κατοίκων είναι 880 ευρώ σε δύο
δόσεις. Το ποσό της εγγραφής στην
Ε.∆.Ε.Υ.Α. είναι 740 ευρώ για τις ∆.Ε.Υ.Α. µε
πληθυσµό µεγαλύτερο των 5.000 κατοίκων
και 300 ευρώ για τις ∆.Ε.Υ.Α. µε πληθυσµό
µικρότερο των 5.000 κατοίκων. Το ποσό της
εγγραφής καταβάλλεται εφάπαξ.

2. Έσοδα από χορηγούς: 6.200,00 ευρώ
Αφορά στα έσοδα που εισέπραξε η
Ε.∆.Ε.Υ.Α. από τη συµµετοχή
των
εταιρειών:
α) CONSTRAT EΠΕ., ΤΕΜΑΚ Α.Ε.,
SYCHEM S.A., A.Z. και SUSTAINABLE
MEDIA SERVICES LTD ως χορηγοί στην
ηµερίδα που συνδιοργάνωσε η Ε.∆.Ε.Υ.Α.
κ α ι η ∆ . Ε . Υ. Α . Μ α λ ε β ι ζ ί ο υ π ο υ
πραγµατοποιήθηκε στο Γάζι Ηρακλείου, στις
20.5.2015 (4 Χ 1.000 = 4.000 ευρώ) και
β) CAPRARI HELLAS A.E. (700 ευρώ),
SUBOR ΣΩΛΗΝΕΣ Α.Ε.(500 ευρώ) και Σ.
ΑΪΒΑΖΙ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε. (1.000 ευρώ), ως
χορηγοί στην 26η Τακτική Γενική Συνέλευση
της Ε.∆.Ε.Υ.Α. που πραγµατοποιήθηκε στο
Ρέθυµνο, στις 20-21/11/2014 και εξόφλησαν
τη χορηγία τους ή και µέρος της χορηγίας
τους στο έτος 2015.
3. Έσοδα από το πρόγραµµα «Υδάτινες
Γέφυρες»: 15.444,50 ευρώ
Αφορά σε έσοδα που έλαβε η Ένωση από το
πρόγραµµα «Υδάτινες Γέφυρες» το οποίο
χρηµατοδοτείται από το Ίδρυµα
Μποδοσάκη. Στο πρόγραµµα η Ένωσης
συµµετείχε ως συνεργαζόµενος εταίρος και
υπολογίζεται να λάβει περίπου άλλες
15.000 ευρώ µέσα στο έτος 2016.
4. Έσοδα κεφαλαίων: 42,34 ευρώ
Αφορά σε έσοδα από τόκους των
λογαριασµών της Ε.∆.Ε.Υ.Α. που διατηρεί
στην Alpha Bank και στην Eurobank.
5. ∆ιάφορα έσοδα: 422,91 ευρώ
Αφορά στη λογιστική τακτοποίηση εσόδων –
εξόδων.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ο προϋπολογισµός της Ε.∆.Ε.Υ.Α. έτους 2015
προέβλεπε έσοδα 362.239,50 ευρώ και τελικά το
2015 πραγµατοποιήθηκαν έσοδα 269.034,75
ευρώ.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα έσοδα που
πραγµατοποιήθηκαν το 2015 είναι κατά 93.204,75
ευρώ λιγότερα από τα προϋπολογισθέντα. Το 2015
παρατηρήθηκε µείωση εσόδων από συνδροµές
µελών κατά 71.765 ευρώ σε σχέση µε τα έσοδα από
συνδροµές µελών του έτους 2014. Η µείωση των
εσόδων οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότερες
∆.Ε.Υ.Α., ενόψει της 26ης Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης της Ε.∆.Ε.Υ.Α. που πραγµατοποιήθηκε
στο Ρέθυµνο 20 & 21 Νοεµβρίου 2014, φρόντισαν να
εξοφλήσουν την ετήσια συνδροµή τους (συνδροµή
έτους 2014) και τις οφειλές τους προς την Ε.∆.Ε.Υ.Α.
που αφορούσαν παρελθούσες χρήσεις. Επίσης,
παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην απόδοση στην
Ε.∆.Ε.Υ.Α. της Β΄ δόσης της συνδροµής έτους 2015
από 28 ∆.Ε.Υ.Α. παρά τις επανειληµµένες οχλήσεις
της Ε.∆.Ε.Υ.Α. δηλ. 28 ∆.Ε.Υ.Α. δεν κατέβαλαν τη Β'
δόση του έτους 2015 εντός του 2015. Επίσης, η
µείωση των εσόδων του 2015 οφείλεται και στο ότι
δεν εισπράχθηκαν χορηγίες λόγω της µη
πραγµατοποίησης της Γ.Σ.
Τέλος, τα έσοδα που πραγµατοποιήθηκαν το 2015
ήταν κατά 5.382,47 ευρώ περισσότερα από τα έξοδα
έτους 2015.
Ο προϋπολογισµός της Ε.∆.Ε.Υ.Α. έτους 2015
προέβλεπε έξοδα 286.850,00 ευρώ και τελικά
πραγµατοποιήθηκαν έξοδα 263.652,28 ευρώ.
Όσον αφορά στα έξοδα της Ε.∆.Ε.Υ.Α. έτους 2015
παρατηρούµε µείωση κατά 23.197,72 ευρώ σε
σχέση µε τα προϋπολογισθέντα για το έτος 2015. Η
διαφορά αυτή προκύπτει από την µείωση της
µισθολογικής δαπάνης λόγω αποχώρησης της
Ειδικού Συµβούλου της Ε.∆.Ε.Υ.Α. κ. Ελένης
Βαρδάκου και στην µη διεξαγωγή της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης της Ε.∆.Ε.Υ.Α. µέσα στο έτος
2015.

Από τις γενικές και ειδικές παρατηρήσεις όπως
παραπάνω διατυπώθηκαν, προκύπτουν τα εξής:
l Η Ε.∆.Ε.Υ.Α. το έτος 2015 ανταποκρίθηκε στα
λειτουργικά της έξοδα µε προσεκτική οικονοµική
διαχείριση. Όπως προαναφέρθηκε η διαφορά
ανάµεσα στα έξοδα και τα έσοδα ήταν 5.382,47ευρώ.
l Το 2015 παρατηρήθηκε µείωση στην είσπραξη
των συνδροµών των ∆.Ε.Υ.Α. λόγω καθυστέρησης
καταβολής της Α και Β΄ δόσης της ετήσιας συνδροµής
2015, καθώς και της συνδροµής από παρελθούσες
χρήσεις. Οι ∆.Ε.Υ.Α. που έχουν προβεί σε
διακανονισµό για τη ρύθµιση των οφειλών τους είναι
οι εξής : Αγιάς, Αλµωπίας, Ερέτριας, Ζαχάρως,
Ζακύνθου, Κέρκυρας, Λαγκαδά, ΜαντουδίουΛίµνης-Αγίας Άννας, Μεσολογγίου και Παιονίας. Από
τις παραπάνω ∆.Ε.Υ.Α., οι ∆.Ε.Υ.Α. Αγιάς, Ζακύνθου,
Κέρκυρας, Λαγκαδά, Μεσολογγίου και Παιονίας
έχουν εξοφλήσει την οφειλή τους.
l Θα πρέπει, ωστόσο, για να βελτιωθεί η
οικονοµική κατάσταση της Ένωσης να προσέλθουν
για διακανονισµό και οι υπόλοιπες ∆.Ε.Υ.Α.
(Επιδαύρου : 13.340 ευρώ, Καλαµπάκας: 11.640
ευρώ, Κύµης-Αλιβερίου : 16.020 ευρώ, Νέστου:
15.340 ευρώ, Σοφάδων: 14.750 ευρώ, Φαιστού:
17.110, Ωραιοκάστρου: 15.340 ευρώ) που οφείλουν
µεγάλα ποσά στην Ε.∆.Ε.Υ.Α.
Σε περίπτωση που δεν ρυθµισθούν οι οφειλές τους,
το ∆.Σ. της Ε.∆.Ε.Υ.Α. θα εφαρµόσει τις διατάξεις του
Καταστατικού της Ένωσης και θα προχωρήσει στη
διαγραφή τους.
Κλείνοντας, προτείνεται το ∆.Σ. της Ε.∆.Ε.Υ.Α. να
εξετάσει τρόπους βελτίωσης της οικονοµικής
κατάστασης της Ένωσης ώστε να αναβαθµίσει και να
διευρύνει της δραστηριότητές της.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Ε.∆.Ε.Υ.Α.
ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ευάγγελος Μυτιληνός, Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α.
Αλεξανδρούπολης και Ταµίας της Ε.∆.Ε.Υ.Α.

Α. ΕΣΟ∆Α
01. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 137.702,38 ευρώ
Το κονδύλιο αυτό αφορά στο ποσό που υπήρχε
κατατεθειµένο στις 31.12.2015 στον υπαριθµ. 738
002002 004220 λογαριασµό όψεως της Ε.∆.Ε.Υ.Α.
στην Alpha Bank (75.212,65 ευρώ), στον υπαριθµ.
0026.0763.18.0200091334 λογαριασµό στη
Eurobank (60.043,75 ευρώ), στο λογαριασµό αυτό
κατατίθενται οι εισροές από τυχόν προγράµµατα στα
οποία συµµετέχει ως εταίρος η Ε.∆.Ε.Υ.Α., και ως
ρευστό στο Ταµείο της Ε.∆.Ε.Υ.Α. (2.445,98 ευρώ).
02. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α: 351.370,00 ευρώ
Αφορά σε:

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Από τον πίνακα του προϋπολογισµού έτους 2016,
προκύπτουν οι ακόλουθες ειδικές παρατηρήσεις :

Α. Τακτικές εισφορές µελών 2016:
262.100,00 ευρώ
Το ποσό αυτό αφορά στις τακτικές εισφορές του
έτους 2016 των ∆.Ε.Υ.Α. - µελών της Ε.∆.Ε.Υ.Α. Στο
ποσό αυτό δεν συµπεριλαµβάνονται οι εισφορές
έτους 2016 των εξής 7 ∆.Ε.Υ.Α. : Επιδαύρου,
Καλαµπάκας, Κύµης – Αλιβερίου, Νέστου, Σοφάδων,
Φαιστού και Ωραιοκάστρου. Οι παραπάνω ∆.Ε.Υ.Α.
δεν ανταποκρίνονται στις οικονοµικές τους
υποχρεώσεις προς την Ε.∆.Ε.Υ.Α. αλλά ούτε και στην
πρόταση της Ένωσης για διακανονισµό των
ληξιπρόθεσµων οφειλών τους.
Η τακτική ετήσια εισφορά για τις ∆.Ε.Υ.Α µε
πληθυσµό µεγαλύτερο των 5.000 κατοίκων είναι
2.360 ευρώ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις, ενώ για
τις ∆.Ε.Υ.Α µε πληθυσµό µικρότερο των 5.000
κατοίκων είναι 880 ευρώ σε δύο δόσεις. Επίσης, στο
ποσό αυτό έχουµε προϋπολογίσει την εγγραφή και
τις εισφορές 1 νέου µέλους στην Ε.∆.Ε.Υ.Α. Το ποσό
της εγγραφής στην Ε.∆.Ε.Υ.Α. είναι 740 ευρώ για τις
∆.Ε.Υ.Α. µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 5.000
κατοίκων και 300 ευρώ για τις ∆.Ε.Υ.Α. µε πληθυσµό
µικρότερο των 5.000 κατοίκων. Το ποσό της
εγγραφής καταβάλλεται εφάπαξ.

Β. Τακτικές εισφορές µελών παρελθόντων
ετών: 89.270,00 ευρώ
Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε εισφορές των ∆.Ε.Υ.Α
που οφείλουν συνδροµές έως και το έτος 2015.
∆εν συµπεριλαµβάνονται στο ποσό αυτό οι εισφορές
των εξής ∆.Ε.Υ.Α.: Επιδαύρου: 13.340 ευρώ,
Καλαµπάκας: 11.640 ευρώ, Κύµης - Αλιβερίου:
16.020 ευρώ, Νέστου: 15.340 ευρώ, Σοφάδων:
17.110 ευρώ, Φαιστού: 17.110 ευρώ, Ωραιοκάστρου:
15.340 ευρώ. Οι παραπάνω ∆.Ε.Υ.Α. όπως
προαναφέρθηκε, δυστυχώς, δεν ανταποκρίθηκαν
στην πρόσκληση της Ε.∆.Ε.Υ.Α. για διακανονισµό
των οφειλών τους προς την Ένωση.
03. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α: 35.000,00 ευρώ
Αφορά σε έσοδα από χορηγίες (20.000,00 ευρώ)
που συνήθως καταβάλλονται από εταιρείες που
συµµετέχουν στην ετήσια Τακτική Γ.Σ. της Ε.∆.Ε.Υ.Α.
και σε ηµερίδες της Ε.∆.Ε.Υ.Α., προβάλλοντας τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.
Η Ε.∆.Ε.Υ.Α. συµµετέχει ως συνεργαζόµενος
εταίρος, έως και τον Ιανουάριο του 2016, στο
πρόγραµµα «Υδάτινες - Γέφυρες» που
χρηµατοδοτείται από το Ίδρυµα Μποδοσάκη και από
το οποίο θα λάβει µέχρι 15.000,00 ευρώ για το έτος
2016.
Με βάση τα παραπάνω τα έκτακτα έσοδα της
Ε.∆.Ε.Υ.Α. ανέρχονται στα 35.000 ευρώ.
04. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ∆Α: 1.000,00 ευρώ
Αφορά στη λογιστική τακτοποίηση εσόδων-εξόδων.
05. ΕΣΟ∆Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: 100,00 ευρώ
Αφορά σε τόκους από τον υπαριθµ. 738 00 2002
004220 λογαριασµού της Ε.∆.Ε.Υ.Α. στην Alpha
Bank, καθώς και σε τόκους του υπαριθµ.
0026.0763.18.0200091334
λογαριασµού της
Ε.∆.Ε.Υ.Α. στη Eurobank.
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Β. ΕΞΟ∆Α
01. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 118.000,00 ευρώ
Αφορά στις µεικτές αποδοχές του τακτικού
προσωπικού της Ε.∆.Ε.Υ.Α (3 άτοµα) που
αποτελείται από τους εξής : Ολγα Κοτσελίδου,
νοµικός, Γενική ∆/ντρια της Ε.∆.Ε.Υ.Α., Γιώργος
Μπατάλης, αρχιτέκτονας µηχανικός, Τεχνικός ∆/ντης
της Ε.∆.Ε.Υ.Α. και ∆ήµητρα Βούλγαρη, Γραµµατέας.
02. ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: 28.000,00 ευρώ
Αφορά στις εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ και στο
ΤΣΜΕ∆Ε του µόνιµου προσωπικού της Ε.∆.Ε.Υ.Α.
03. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΤΡΙΤΩΝ:
40.000,00 ευρώ
Αφορά σε:
l Αποζηµιώσεις εκτός έδρας 20.000,00 ευρώ
Αφορά στις αποζηµιώσεις του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, του µόνιµου προσωπικού της
Ε.∆.Ε.Υ.Α., καθώς και των Συµβούλων της
Ένωσης, δηλ. του κ. Ανδρέα Αγγελάκη,
Τεχνικού Συµβούλου της Ένωσης και του κ.
Μάρκου Σκληβανιώτη, Υπευθύνου
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ε.∆.Ε.Υ.Α. :
Οι κ.κ. Αγγελάκης και Σκληβανιώτης είναι
άµισθοι σύµβουλοι της Ένωσης.
l Αµοιβή Νοµικού Συµβούλου (κ. Πάνος
Ζυγούρης): 10.000,00 ευρώ.
Ο κ. Ζυγούρης συντάσσει γνωµοδοτήσεις µετά
από ερωτήµατα των ∆.Ε.Υ.Α. προς την Ένωση.
l Αµοιβή Καθαρίστριας: 3.300,00 ευρώ.
l Αµοιβή Λογιστή: 3.000,00 ευρώ. Αφορά στην
αµοιβή του λογιστή για τον έλεγχο και την
παρακολούθηση των οικονοµικών της
Ένωσης, την υποβολή δηλώσεων προς το
Taxis κ.λ.π.
l Αµοιβή Τεχνικών: 3.000,00 ευρώ
Αφορά στη συντήρηση κι επισκευή Η/Υ, στη

συντήρηση ιστοσελίδας, στο λογιστικό
πρόγραµµα «Κεφάλαιο» κ.λ.π.).
l Προµήθειες: 700,00 ευρώ.
04. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ : 12.000,00 ευρώ
Αφορά σε:
l Ηλεκτρικό ρεύµα: 1.900,00 ευρώ
l Φυσικό Αέριο: 1.000,00 ευρώ
l ∆.Ε.Υ.Α.Λ.: 150,00 ευρώ
l Τηλεπικοινωνίες: 1.500 ,00 ευρώ
l Ταχυδροµικά: 1.500,00 ευρώ
l Ενοίκια: 5.600,00 ευρώ
l Κοινόχρηστα γραφείου: 350,00 ευρώ
05. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α : 97.000,00 ευρώ
Αφορά σε:
l Έξοδα ταξιδίων εσωτερικού & εξωτερικού:
35.000,00 ευρώ.
(εισιτήρια και έξοδα ξενοδοχείων)
l Έξοδα προβολής, διαφήµισης και
φιλοξενίας: 1.300,00 ευρώ.
l Έξοδα Γενικής Συνέλευσης - Ηµερίδων:
24.000,00 ευρώ.
Το ποσό αυτό συµπεριλαµβάνει το σύνολο των
εξόδων που αφορούν στη Γ.Σ. της Ένωσης
(ξενοδοχεία, εισιτήρια, αποζηµιώσεις εκτός
έδρας, ζωντανή αναµετάδοση της Γ.Σ., γεύµα,
ενοικίαση αίθουσας, έντυπα, κ.λ.π.) καθώς και
στα έξοδα διοργάνωσης ηµερίδων και
περιφερειακών συναντήσεων. Τα έξοδα της Γ.Σ.
καλύπτονται από τις χορηγίες.
Συνδροµές: 21.200,00 ευρώ.
Αφορά:
l Στην ετήσια συνδροµή της Ε.∆.Ε.Υ.Α. προς την
EurEau, την Ευρωπαϊκή Ενωση των Ενώσεων
και των Επιχειρήσεων Υδρευσης Αποχέτευσης, της οποίας η Ε.∆.Ε.Υ.Α είναι
µέλος, εκπροσωπώντας τον τοµέα

ύδρευσης - αποχέτευσης της χώρας µας. Η
EurEau εκπροσωπεί τα µέλη της ενώπιον της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προωθεί τα
συµφέροντά τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων
της Ε.Ε. Επίσης, ενηµερώνει τα µέλη της για όλες
τις εξελίξεις του τοµέα ύδρευσης-αποχέτευσης. Η
ετήσια συνδροµή κάθε χώρας προσδιορίζεται µε
βάση τον πληθυσµό της και το Α.Ε.Π. και για την
Ελλάδα ανέρχεται στο ποσό 19.700,00 ευρώ. Το
ποσό είναι υψηλό για τα ελληνικά δεδοµένα και γι'
αυτό υποβάλαµε αίτηµα στη EurEau για µείωση
της συνδροµής µας λόγω µείωσης του Α.Ε.Π.
Μέχρι στιγµής δεν έχουµε απάντηση. Θα πρέπει
να σηµειωθεί ότι από το 2013 η Ε.Υ.Α.Θ., την
οποία και ευχαριστούµε, καταβάλλει το ποσό των
6.000,00 ευρώ µειώνοντας την συµβολή της
Ε.∆.Ε.Υ.Α. στο ποσό των 13.700 ευρώ.
l Στην ετήσια συνδροµή της Ε.∆.Ε.Υ.Α. ύψους
7 . 3 8 0 , 0 0 ε υ ρ ώ π ρ ο ς τ η ν ι σ το σ ε λ ί δ α
Aftodioikisi.gr για την ανάρτηση άρθρων,
συνεντεύξεων και ειδήσεων από τις ∆.Ε.Υ.Α. της
χώρας.
l Στην ετήσια συνδροµή της Ε.∆.Ε.Υ.Α. ύψους
120,00 ευρώ προς την εφηµερίδα «Ελευθερία»,
εφηµερίδα της Λάρισας.
l ∆ ω ρ ε έ ς γ ι α κο ι ν ω φ ε λ ε ί ς σ κοπο ύ ς :
1.000,00 ευρώ.
l Έντυπα – Γραφική ύλη – Μελάνη Η/Υ
κ.λ.π.: 2.000,00 ευρώ.
l Μηχανολογικός Εξοπλισµός: 500,00 ευρώ.
l Υλικά άµεσης ανάλωσης: 1.000,00 ευρώ.
l ∆ιάφορα έξοδα: 2.000,00 ευρώ.
Αφορά στη λογιστική τακτοποίηση εσόδωνεξόδων.
Φ.Π.Α.: 9.000,00 ευρώ.
06. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΤΡΑΠΕΖΩΝ: 400,00
ευρώ
07. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦ.Α.Τ. - ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ: 50,00 ευρώ
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Με βάση τις παραπάνω ειδικές παρατηρήσεις επί του
προϋπολογισµού της Ε.∆.Ε.Υ.Α. έτους 2016,
µπορούµε να διατυπώσουµε τις ακόλουθες γενικές
παρατηρήσεις :

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Από τις γενικές και ειδικές παρατηρήσεις στον
προϋπολογισµό του 2016 προκύπτουν τα ακόλουθα
συµπεράσµατα και προτείνονται τα εξής:
Α. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Α. ΕΣΟ∆Α
Ο προϋπολογισµός του έτους 2016 σε σχέση µε
αυτόν του έτους 2015 έχει µία διαφορά ως προς τα
έσοδα κατά 25.230,50 ευρώ. Ειδικότερα για το έτος
2016 έχουν προβλεφθεί έσοδα 387.470,00 ευρώ,
ενώ στον προϋπολογισµό του 2015 είχαµε
πρόβλεψη για πραγµατοποίηση εσόδων ύψους
362.239,50 ευρώ. Η διαφορά αυτή οφείλεται στο
γεγονός ότι το έτος 2015 οι περισσότερες ∆.Ε.Υ.Α.
ήταν συνεπείς στις οικονοµικές τους υποχρεώσεις και
εξόφλησαν τις συνδροµές τους, όµως υπήρξαν 28
∆.Ε.Υ.Α. που καθυστέρησαν να εξοφλήσουν την
συνδροµή τους στο έτος 2015 και προσδοκούµε να
ανταποκριθούν µέσα στο έτος 2016.
Β. ΕΞΟ∆Α
Ο προϋπολογισµός έτους 2016 σε σχέση µε αυτόν
του 2015 ως προς τα έξοδα έχει διαφορά κατά 8.600
ευρώ. Ειδικότερα για το έτος 2016 έχουν προβλεφθεί
έξοδα ύψους 295.450,00 ευρώ, ενώ στον
προϋπολογισµό του έτους 2015 είχαµε προβλέψει
έ ξο δ α ύ ψ ο υ ς 2 8 6 . 8 5 0 , 0 0 ε υ ρ ώ . Στ ο ν
προϋπολογισµό του 2016 παρατηρείται µικρή
αύξηση στον κωδικό «∆ιάφορα Έξοδα» σε σχέση µε
τον προϋπολογισµό του 2015, διότι προβλέπεται ότι
το 2016 η δραστηριότητα της Ε.∆.Ε.Υ.Α. σε Ηµερίδες
και Περιφερειακές Συναντήσεις θα είναι πλουσιότερη
σε σχέση µε το 2015. Ήδη έχουµε πραγµατοποιήσει
τα εξής : ένα Συνέδριο (Αθήνα, 26-27/1/2016), δύο
Περιφερειακές Συναντήσεις (Λάρισα, 19/2/2016 και
Σέρρες, 17/3/2016), µία ηµερίδα (Πάτρα, 23/3/2016),
µία διηµερίδα (Λάρισα, 7-8/4/2016) και ένα workshop
για το Benchmarking (Αθήνα, 13-14/4/2016).

Η εκτέλεση του προϋπολογισµού της Ε.∆.Ε.Υ.Α.
έτους 2016 θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από την
έγκαιρη καταβολή των εισφορών των ∆.Ε.Υ.Α. στην
Ε.∆.Ε.Υ.Α. Μέχρι στιγµής φαίνεται ότι η πλειοψηφία
των ∆.Ε.Υ.Α. ανταποκρίνεται στις οικονοµικές της
υποχρεώσεις προς την Ε.∆.Ε.Υ.Α. έστω και µε
κάποια καθυστέρηση. ∆υστυχώς υπάρχουν ∆.Ε.Υ.Α.
που συστηµατικά καθυστερούν να εξοφλήσουν την
ετήσια εισφορά τους (συµπεριλαµβάνονται και
µεγάλες ∆.Ε.Υ.Α.) αλλά είναι λιγότερες σε σχέση µε
προηγούµενα έτη.
Επίσης, παρατηρείται καθυστέρηση στην καταβολή
των δόσεων από τις ∆.Ε.Υ.Α. που έχουν προβεί σε
διακανονισµό των εισφορών τους και το στοιχείο
αυτό είναι ανησυχητικό. Οι παραπάνω ∆.Ε.Υ.Α. θα
πρέπει να φροντίσουν άµεσα για την τακτοποίηση
των οικονοµικών τους υποχρεώσεων προς την
Ε.∆.Ε.Υ.Α. διότι διαφορετικά θα συσσωρεύσουν εκ
νέου χρέος το οποίο θα είναι πλέον αδύνατο να
εξοφληθεί.
Επίσης, καλούνται οι διοικήσεις των ∆.Ε.Υ.Α. που δεν
έχουν προβεί σε διακανονισµό των οφειλών τους να
επανεξετάσουν την πρόταση της Ε.∆.Ε.Υ.Α. και ή να
την αποδεχθούν ή να υποβάλουν δική τους πρόταση
ανάλογα µε τα οικονοµικά δεδοµένα των
επιχειρήσεών τους. Σε αντίθετη περίπτωση, το νέο
∆.Σ. της Ε.∆.Ε.Υ.Α. θα αναγκασθεί, εφαρµόζοντας το
Καταστατικό της Ένωσης να τίς διαγράψει µε
συνέπεια να αποµονωθούν και να αντιµετωπίσουν
σοβαρά προβλήµατα.

Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Έχει επανειληµµένα διατυπωθεί στο παρελθόν η
άποψη από διάφορες ∆.Ε.Υ.Α.- µέλη της Ε.∆.Ε.Υ.Α.
ότι δεν θα πρέπει οι εισφορές των µελών της να
είναι ισόποσες, αφού οι ∆.Ε.Υ.Α. έχουν
διαφορετικές οικονοµικές δυνατότητες και
µέγεθος. Η άποψη αυτή προσκρούει στο
Καταστατικό της Ε.∆.Ε.Υ.Α. που προβλέπει ίσες
εισφορές για τα µέλη της Ε.∆.Ε.Υ.Α. στην νοµική
µορφή της Ε.∆.Ε.Υ.Α. που είναι σωµατείο και άρα οι
υποχρεώσεις των µελών της είναι ίσες. Ωστόσο, η
ισότητα αυτή δηµιουργεί ταυτόχρονα και άδικη
µεταχείριση των µελών της 'Ενωσης, αφού οι µικρές
∆.Ε.Υ.Α. έχουν περιορισµένες οικονοµικά
δυνατότητες σε σχέση µε τις µεσαίες και µεγάλες.
Επειδή η συνδροµή των µελών της Ε.∆.Ε.Υ.Α.
παραµένει σταθερή από το 1998 µέχρι σήµερα,
προτείνεται η αναπροσαρµογή της ετήσιας εισφοράς
των ∆.Ε.Υ.Α. µε γνώµονα τη δικαιότερη κατανοµή της
οικονοµικής επιβάρυνσης στα µέλη και στόχο τη
βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης της Ε.∆.Ε.Υ.Α.
Τέλος, καλούµε τις ∆.Ε.Υ.Α. - µέλη της Ε.∆.Ε.Υ.Α. να
είναι περισσότερο συνεπείς στην εκπλήρωση των
οικονοµικών τους υποχρεώσεων προς την 'Ένωση
εντός του έτους που αυτές αφορούν, και να στηρίξουν
οικονοµικά την Ένωση ώστε να διευρύνει και να
αναβαθµίσει τις δραστηριότητές της προς όφελος
των ∆.Ε.Υ.Α. και του τοµέα ύδρευσης – αποχέτευσης
της χώρας µας.
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Πρόταση για την αναπροσαρµογή της
ετήσιας συνδροµής των ∆.Ε.Υ.Α. προς
την Ε.∆.Ε.Υ.Α. - Τροποποίηση του
άρθρου 25 του Καταστατικού της
Ε.∆.Ε.Υ.Α.
Ευάγγελος Μυτιληνός, Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α.
Αλεξανδρούπολης και Ταµίας της Ε.∆.Ε.Υ.Α.
Εισαγωγή
Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Ένωσης τα έσοδά
της βασίζονται κατά κύριο λόγο στις ετήσιες
συνδροµές των ∆.Ε.Υ.Α. – µελών της (τα υπόλοιπα
προέρχονται από χορηγίες και προγράµµατα στα
οποία η Ένωση συµµετέχει ως εταίρος). Σήµερα οι
∆.Ε.Υ.Α. καταβάλλουν στην Ε.∆.Ε.Υ.Α. ως ετήσια
συνδροµή το ποσό των 2.360 ευρώ σε δύο δόσεις.
Το ποσό αυτό καταβάλλεται από όλες τις ∆.Ε.Υ.Α.
πλην των ∆.Ε.Υ.Α. µε πληθυσµό µικρότερο των 5.000
κατοίκων των οποίων η ετήσια συνδροµή είναι 880
ευρώ. Η παραπάνω συνδροµή ισχύει από το 1998
δηλ. έχουν περάσει 18 χρόνια από την τελευταία
αναπροσαρµογή. Με το δεδοµένο αυτό και µε στόχο
την αύξηση των εσόδων της Ε.∆.Ε.Υ.Α. ώστε να
ενισχύσει το προσωπικό της και να διευρύνει τις
δραστηριότητές της, διατηρώντας ταυτοχρόνως κι
ένα ικανοποιητικό αποθεµατικό, είναι άµεση και
επιτακτική ανάγκη να αναπροσαρµοσθεί η
ετήσια εισφορά των ∆.Ε.Υ.Α. προς την Ε.∆.Ε.Υ.Α.
Σε αντίθετη περίπτωση η Ε.∆.Ε.Υ.Α. σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα θα αντιµετωπίσει σοβαρά
λειτουργικά προβλήµατα.
Πρόταση για την αναπροσαρµογή της ετήσιας
εισφοράς των ∆.Ε.Υ.Α. προς την Ε.∆.Ε.Υ.Α.
Με βάση τα παραπάνω το ∆.Σ. της Ε.∆.Ε.Υ.Α.
π ρ ο τ ε ί ν ε ι σ τ η Γ. Σ . τ ω ν µ ε λώ ν τ η ς τ η ν
αναπροσαρµογή της ετήσιας εισφοράς τους προς
την Ε.∆.Ε.Υ.Α.

Για την αναπροσαρµογή αυτή θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη τα παρακάτω δεδοµένα:
Κατά καιρούς, µικρές κυρίως ∆.Ε.Υ.Α. (από αυτές
που καταβάλλουν συνδροµή 2.360 ευρώ)
διαµαρτύρονται διότι επιβαρύνονται ισόποσα µε τις
µεγάλες ∆.Ε.Υ.Α. Οι διαµαρτυρίες έχουν
πολλαπλασιασθεί το τελευταίο διάστηµα της
οικονοµικής κρίσης όπου οι περισσότερες ∆.Ε.Υ.Α.
(και κυρίως οι µικρές ∆.Ε.Υ.Α.) αντιµετωπίζουν
σοβαρά προβλήµατα εισπραξιµότητας των εσόδων
τους. Από την άλλη, το Καταστατικό της Ε.∆.Ε.Υ.Α.
προβλέπει ίσες εισφορές για τα µέλη της (αρ. 25 παρ.
α του Καταστατικού).

l

l

l

Έως 10.000 ενεργά υδρόµετρα, η ετήσια
συνδροµή ανά ∆.Ε.Υ.Α. προτείνεται να είναι
1.000 ευρώ, (17 ∆.Ε.Υ.Α. x 1.000 ευρώ =
17.000 ευρώ).
Από 10.001 έως 80.000 ενεργά υδρόµετρα, η
ετήσια συνδροµή ανά ∆.Ε.Υ.Α. προτείνεται να
είναι 3.000 ευρώ,(95 ∆.Ε.Υ.Α. x 3.000 ευρώ =
285.000 ευρώ).
Από 80.001 και άνω ενεργά υδρόµετρα, η
ετήσια συνδροµή ανά ∆.Ε.Υ.Α. προτείνεται να
είναι 4.000 ευρώ, (5 ∆.Ε.Υ.Α. x 4.000 ευρώ =
20.000 ευρώ).

Σύνολο εσόδων : 322.000 ευρώ
Με βάση όλα τα παραπάνω, και µε στόχο να
διασφαλισθεί η οικονοµική βιωσιµότητα της
Ε.∆.Ε.Υ.Α. και η αύξηση των εσόδων της ώστε να
ενισχύσει το προσωπικό της και να αναβαθµίσει
της δραστηριότητές της, προτείνεται η
αναπροσαρµογή της ετήσιας συνδροµής των
∆.Ε.Υ.Α. προς την Ένωση µε κριτήριο τα ενεργά
υδρόµετρα των µελών. Το κριτήριο αυτό θεωρείται
αντικειµενικό διότι από το πλήθος των υδροµέτρων
κάθε ∆.Ε.Υ.Α. εξαρτώνται τα έσοδά τους.
Ακολουθεί η πρόταση αναπροσαρµογής των
εισφορών που συνοδεύεται από πίνακα ο οποίος
περιλαµβάνει τις ∆.Ε.Υ.Α. που κατατάσσονται σε
τρεις κατηγορίες σύµφωνα µε τα ενεργά τους
υδρόµετρα.
Στόχος µας είναι τα ετήσια έσοδα της Ε.∆.Ε.Υ.Α. µε
την αναπροσαρµογή να υπερβαίνουν τις 300.000
ευρώ. Από τον απολογισµό έτους 2015 προκύπτει
ότι τα ετήσια έσοδα της Ένωσης ανέρχονται στο
ποσό περίπου των 270.000 ευρώ, ενώ τα ετήσια
έξοδα στο ποσό των 280.000 ευρώ περίπου.
Επίσης, θα πρέπει να λάβουµε υπ' όψη τις
επισφαλείς απαιτήσεις από τις ασυνεπείς ∆.Ε.Υ.Α. µε
αποτέλεσµα τα έσοδα να µην είναι σταθερά.
Πρόταση για αναπροσαρµογή της ετήσιας
συνδροµής των ∆.Ε.Υ.Α.

Οι ∆.Ε.Υ.Α. µε κόκκινο χρώµα (Επιδαύρου,
Καλαµπάκας, Κύµης – Αλιβερίου, Νέστου, Σοφάδων,
Φαιστού και Ωραιοκάστρου) είναι αυτές που οφείλουν
συνδροµές πολλών ετών και δεν έχουν ανταποκριθεί
στην πρόταση της Ε.∆.Ε.Υ.Α. για διακανονισµό των
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ΕΝΕΡΓΑ
Υ∆ΡΟΜΕΤΡΑ
1.797
2.716
3.500
5.300
5.750
6.579
6.782
7.030
7.760
8.820
7.899
7.918
850
9.271
9.600
9.630
9.781
ΕΝΕΡΓΑ
Υ∆ΡΟΜΕΤΡΑ
10.037
10.067
10.100
10.241
10.250
10.516
10.761
11.006
11.500
11.837
11.940
11.946

∆.Ε.Υ.Α. ΜΕ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΑ
ΕΩΣ 10.000
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (∆ΕΤΕΠΑ)
ΣΥΜΗΣ
ΣΚΙΑΘΟΥ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ
ΚΙΛΕΛΕΡ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΣΚΥ∆ΡΑΣ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΣΟΦΑ∆ΩΝ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ
∆.Ε.Υ.Α. ΜΕ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΑ
ΑΠΟ 10.001 ΕΩΣ 80.000
ΤΥΡΝΑΒΟΥ
∆ΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ)
ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛ.
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΘΗΒΑΙΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΑΒ∆ΗΡΩΝ
ΑΛΜΥΡΟΥ
ΤΕΜΠΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΕΤΗΣΙΑ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ

ΕΤΗΣΙΑ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ

Α/Α
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ΕΝΕΡΓΑ
Υ∆ΡΟΜΕΤΡΑ
12.233
12.500
12.565
12.756
13.365
14.000
14.800
15.279
15.347
15.359
15.416
15.462
15.548
15.673
15.696
16.000
16.270
16.456
16.500
16.655
17.289
17.710
17.761
17.788
18.570
18.706
18.750
19.026
19.139
19.168
19.430

∆.Ε.Υ.Α. ΜΕ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΑ
ΕΩΣ 10.000
ΒΟΡEΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ
ΝΕΣΤΟΥ
ΒΟΪΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΠΑΡΟΥ
ΦΑΙΣΤΟΥ
ΘΑΣΟΥ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
∆ΥΜΑΙΩΝ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
Ε∆ΕΣΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ (∆.Ε.ΤΗ.)

ΕΤΗΣΙΑ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Α/Α
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

ΕΝΕΡΓΑ
Υ∆ΡΟΜΕΤΡΑ
19.884
20.149
20.485
20.557
21.041
21.067
21.517
21.579
21.654
21.782
22.200
22.221
22.247
23.000
23.080
23.422
23.671
24.000
24.000
24.118
25.172
26.220
27.500
27.544
28.886
29.607
29.838
30.100
30.300
30.893
32.100

∆.Ε.Υ.Α. ΜΕ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΑ
ΕΩΣ 10.000
ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΚΩ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
∆ΕΛΤΑ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΛΑΓΚΑ∆Α
ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΠΥΡΓΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΤΗΛ)
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΘΕΡΜΗΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΠΕΛΛΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΙΛΚΙΣ
ΞΑΝΘΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΕΤΗΣΙΑ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ

Α/Α
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Α/Α
1
2
3
4
5

ΕΝΕΡΓΑ
Υ∆ΡΟΜΕΤΡΑ
32.748
33.998
35.178
35.755
36.750
38.511
39.650
40.068
40.717
40.987
42.991
43.896
44.063
47.011
49.012
62.214
64.045
71.000
71.164
71.404
71.795
ΕΝΕΡΓΑ
Υ∆ΡΟΜΕΤΡΑ
80.000
82.303
83.000
87.000
141.250

∆.Ε.Υ.Α. ΜΕ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΑ
ΕΩΣ 10.000
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
∆ΡΑΜΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΧΙΟΥ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΛΑΜΙΑΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ
ΛΕΣΒΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
∆.Ε.Υ.Α. ΜΕ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΑ
ΑΠΟ 80.000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΡΟ∆ΟΥ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΒΟΛΟΥ
ΠΑΤΡΕΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ

ΕΤΗΣΙΑ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ
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Η παραπάνω πρόταση µειώνει τη συνδροµή στις
µικρές ∆.Ε.Υ.Α. (17 ∆.Ε.Υ.Α.) από 2.360 ευρώ σε
1.000 ευρώ και εποµένως δίνει τη δυνατότητα στις
µικρές επιχειρήσεις να είναι συνεπείς στις
υποχρεώσεις τους προς την Ένωση. Η πλειοψηφία
των ∆.Ε.Υ.Α. (95 ∆.Ε.Υ.Α.) επιβαρύνεται πολύ λίγο σε
σχέση µε τα ισχύοντα (από 2.360 ευρώ σε 3.000
ευρώ), ενώ σε πέντε µεγάλες ∆.Ε.Υ.Α. η ετήσια
εισφορά σχεδόν διπλασιάζεται, αλλά θεωρούµε ότι το
µέγεθός τους επιτρέπει την προτεινόµενη
επιβάρυνση. Η παραπάνω πρόταση εφόσον
ψηφισθεί από τη Γ.Σ. θα αποφέρει στην Ε.∆.Ε.Υ.Α.
έσοδα ύψους 322.000 ευρώ και η αναπροσαρµογή
προτείνεται να ισχύσει από το 2017. Επίσης,
προτείνεται η ετήσια συνδροµή να καταβάλλεται σε
δύο δόσεις η πρώτη µέχρι τέλος Ιουνίου και η
δεύτερη µέχρι τέλος ∆εκεµβρίου (µέχρι σήµερα η
ετήσια συνδροµή καταβάλλεται σε δύο δόσεις, η
πρώτη µέχρι τέλος Μαρτίου και η δεύτερη µέχρι τέλος
Ιουνίου).
Τροποποίηση του άρθρου 25 του
Καταστατικού της Ε.∆.Ε.Υ.Α.
Σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Καταστατικού της
Ε.∆.Ε.Υ.Α. η τακτική ετήσια εισφορά είναι ίση για όλα
τα µέλη της Ένωσης. Εποµένως για να
αναπροσαρµοσθεί η ετήσια εισφορά µε βάση την
πρόταση του ∆.Σ. της Ε.∆.Ε.Υ.Α., θα πρέπει να
τροποποιηθεί το άρθρο 25 παρ. α του Καταστατικού
δηλ. να διαγραφεί η πρόβλεψη του Καταστατικού
σύµφωνα µε την οποία η τακτική ετήσια εισφορά είναι
ίση για όλα τα µέλη της Ένωσης. Βεβαίως, η
Ε.∆.Ε.Υ.Α. είναι σωµατείο, αλλά η ανοµοιογένεια των
µελών της επιβάλλει για λόγους δικαιοσύνης τη
διαφοροποίηση της ετήσιας συνδροµής.
Καλείται η Γ.Σ. των µελών της Ε.∆.Ε.Υ.Α. να
αποφασίσει σχετικά. Η πρόταση του ∆.Σ. για να γίνει
δεκτή θα πρέπει να συγκεντρώσει πλειοψηφία των
3/4 των παρόντων µελών (αρ. 15 παρ. 3 του
Καταστατικού της Ε.∆.Ε.Υ.Α.)
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κατασκευάσει και λειτουργούν
σηµαντικότατα έργα ύδρευσης και
αποχέτευσης µε µεγάλη αναπτυξιακή,
κοινωνική και περιβαλλοντική αξία.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ∆.Ε.Υ.Α. ΣΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
∆ηµήτριος Καρασταύρου
Πρόεδρος ∆.Ε.Υ.Α. Κοµοτηνής
Μέλος ∆.Σ. & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΠΑ
Ε.∆.Ε.Υ.Α.

l

Το ο ι κ ο ν ο µ ι κ ό α π ο τ ύ π ω µ α τ ω ν
παρεµβάσεων αυτών αγγίζει τα 12 δις ευρώ
περίπου µε σηµερινές τιµές.

ΧΑΛΚΙ∆Α 9-10/06/2016

l

Για την υλοποίηση των παραπάνω έργων
χρησιµοποιήθηκαν διαχρονικά όλα τα
χρηµατοδοτικά εργαλεία αλλά και ίδιοι
πόροι. (Ίδια συµµετοχή αυτοχρηµατοδότηση - αυτεπιστασία)

Εισαγωγή
l

Στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 η Πολιτεία
αποφάσισε να αντιµετωπίσει ριζικά τα
ζητήµατα της ύδρευσης και της
αποχέτευσης των οικιστικών δοµών της
χώρας.

l

Με το Ν. 1069/80 δόθηκε το εργαλείο στους
∆ήµους (πλην Αθήνας & Θεσσαλονίκης) να
ιδρύσουν αυτοτελείς & ευέλικτες
επιχειρήσεις, τις ∆ΕΥΑ, ώστε να καλυφθεί το
χαµένο έδαφος των προηγούµενων ετών.

l

35 χρόνια µετά είµαστε σε θέση να κρίνουµε
αν το εργαλείο αυτό, οι ∆ΕΥΑ, πέτυχαν τον
σκοπό για τον οποίο δηµιουργήθηκαν.

Βασικές αρµοδιότητες ∆.Ε.Υ.Α.
l
l
l
l
l

Ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων.
Προστασία περιβάλλοντος.
Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός υποδοµών
ύδρευσης.
Εγκαταστάσεις ΜΜΕ και ανάπτυξη δικτύων
αποχέτευσης.
Ανάπτυξη και συντήρηση δικτύων οµβρίων
υδάτων.

Ύδρευση - Αποχέτευση
l

Από τη λειτουργία τους οι ∆ΕΥΑ έχουν

Ύδρευση - Αποχέτευση
l

Λειτουργούν πάνω από 170 Ε.Ε.Λ.

l

∆ιαχειρίζονται & συντηρούν πάνω από
70.000 χλµ δικτύων ύδρευσης & 30.000 χλµ
δικτύων αποχέτευσης.
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l
l
l
l

∆ιαθέτουν χιλιάδες χώρους αποθήκευσης
νερού (δεξαµενές)
Ελέγχουν πάνω από 5.500 γεωτρήσεις.
Εκατοντάδες µικρά αλλά και πολλά µεγάλα
φράγµατα.
Απασχολούν 4500 εργαζόµενους. (Ο
µοναδικός καθοδικός δείκτης)

Οικονοµική δραστηριότητα
l
l
l
l
l

Επενδύσεις 12 δις ευρώ εξαντλώντας όλα τα
χρηµατοδοτικά εργαλεία.
Ενισχύουν µε τη δράση τους τις τοπικές
κοινωνίες µε πάνω από 600 εκ ευρώ
ετησίως.
Συνεργάζονται µε χιλιάδες τοπικές
επιχειρήσεις.
Με τα ποιο πάνω δηµιουργούν αλλά και
συντηρούν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις
εργασίας.
Συνεισφέρουν στο κράτος πρόνοιας µε
ποσά άνω των 200 εκ. ευρώ ετησίως (ειδικά κοινωνικά τιµολόγια)

ΕΣΠΑ 2007 -2013
l
l
l
l
l
l
l
l

Υλοποιήθηκαν 334 Έργα
Προϋπολογισµού 1.098.725.905 ευρώ
Ύψους συµβάσεων 751.263.619 ευρώ
163 Έργα αφορούν παρεµβάσεις στον τοµέα
της Ύδρευσης,
υλοποιήθηκαν από 57 ∆ΕΥΑ
µε συνολικό προϋπολογισµό 289.636.911 ευρώ
συνολικό ύψος συµβάσεων 242.395.996 ευρώ
171 Έργα αφορούν παρεµβάσεις στον

l
l
l

τοµέα της Αποχέτευσης
υλοποιήθηκαν από 61 ∆ΕΥΑ
Συνολικός προϋπολογισµός 809.088.994 ευρώ
Συνολικό ύψος συµβάσεων 508.867.623 ευρώ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1069/80 - ΝΕΕΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΕΥΑ

Εταιρικό Σύµφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
ΕΣΠΑ 2014 - 2020
l Το Ε Σ Π Α 2 0 1 4 - 2 0 2 0
αποτελεί το βασικό στρατηγικό
σχέδιο για την ανάπτυξη της
χώρας µε τη συνδροµή σηµαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά
∆ιαρθρωτικά και Επενδυτικά
Ταµεία (Ε∆ΕΤ) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Άρδευση

Βασικά χαρακτηριστικά του ΕΣΠΑ 2014-2020
5 Χρηµατοδοτικές Προτεραιότητες - Στόχοι
l

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και
της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,
µετάβαση στην ποιοτική επιχειρηµατικότητα µ ε
αιχµή την καινοτοµία και αύξηση της εγχώριας
προστιθέµενης αξίας

l

Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων
α ν θ ρ ώπ ι ν ο υ δ υ ν α µ ι κο ύ - ε ν ε ρ γ ό ς
κοινωνική ενσωµάτωση

l

Προστασία του περιβάλλοντος - Μετάβαση σε
µία οικονοµία φιλική στο περιβάλλον

l

Ανάπτυξη - εκσυγχρονισµός - ολοκλήρωση
υποδοµών για την οικονοµική και κοινωνική
ανάπτυξη

l

Βελτίωση της θεσµικής επάρκειας και της
αποτελεσµατικότητας της δηµόσιας διοίκησης
και της τοπικής αυτοδιοίκησης

∆ιαχείριση ιλύος

Φυσικό αέριο
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Η αναγκαιότητα
l

Έλλειψη υδάτινων πόρων και δυσκολίες
εκµετάλλευσής τους.

l

Υπεράντληση για αρδευτικούς σκοπούς και
συνεχής µείωση διαθέσιµων πόρων.

l

Έλλειψη υποδοµής διαχείρισης δικτύων
άρδευσης.

l

Βιώσιµη αγροτική ανάπτυξη.

l

Α υ ξα ν ό µ ε ν ο κό σ το ς κα τα ν ά λω σ η ς
ηλεκτρικής ενέργειας.

l

Απαξίωση
εξοπλισµού.

l

Αναντιστοιχία χρήσης νερού/ενέργειας,
χρέωσης και εισπράξεων.

∆ιαχείριση απορριµµάτων

ΑΠΕ

Άρδευση
1.
2.
3.

Τηλεθέρµανση

Εµφιάλωση - εµπορία νερού

Ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων.
Προστασία γεωτρήσεων από υπεράντληση.
Εξοικονόµηση καταναλισκόµενης ηλεκτρικής
ενέργειας.

Το παράδειγµα της ∆.Ε.Υ.Α. Λάρισας
Αρδεύονται 3.400 στρ, 143 αγροτεµάχια, από 19
γεωτρήσεις.

ηλεκτροµηχανολογικού
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Παρεµβάσεις
1.

l

Χρήση µετρητών καταγραφής ενεργειακών
παραµέτρων.

l

Αποµακρυσµένος έλεγχο εγκαταστάσεων
µέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM/GPRS
και ενσωµάτωση σε SCADA.

Συντήρηση εγκαταστάσεων.

2.

Τοποθέτηση µετρητών παροχής.

3.

Αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων ισχύος.

4.

Τοποθέτηση συστήµατος ελέγχου πρόσβασης
– ωροµέτρησης.

5.

Το π ο θ έ τ η σ η σ υ σ τ ή µ α τ ο ς α σ φ ά λ ε ι α ς
γεωτρήσεων.

Πρακτικές γεωργίας ακριβείας
l

Στόχος η αύξηση της αποτελεσµατικότητας
του αρδευόµενου νερού.

l

Εκτιµάται ότι από το νερό άρδευσης που
εφαρµόζεται στις καλλιέργειες στην χώρα
µας µόνο το 55-60 % χρησιµοποιείται από
τα φυτά, 8-10 % αποτελεί απώλειες κατά τη
µεταφορά, 10-12% αποτελεί απώλειες κατά
την εφαρµογή του στον αγρό, ενώ 23-25%
άνεται λόγω υπέρ-άρδευσης.

Τι προτείνεται

l

Χρήση προγραµµατιζόµενων λογικών ελεγκτών
PLC .

l

Χρήση ηλεκτροµαγνητικών παροχοµέτρων.

l

Χρήση ειδικών καρτών τεχνολογίας RFID.

l

Χρήση ειδικού κυτίου εξουσιοδότησης χρήσης
αντλιοστασίου εξωτερικά του οικίσκου.

l

Χρήση οµαλών εκκινητών.

∆εδοµένα καρτών χρήσης

Βάση δεδοµένων χρηστών

∆ιαχείριση µέσω scada

l

Η εγκατάσταση ενός πλήρους λειτουργικού
δικτύου µετεωρολογικών σταθµών.

l

Αισθητήρων καταγραφής εδαφολογικών και
υδροδυναµικών παραµέτρων για την
παρακολούθηση του µικροκλίµατος των
αγροτικών εκτάσεων.

l

Ενσωµάτωση µιας βάσης δεδοµένων µε
δείκτες για τις διαχρονικές απαιτήσεις της
κάθε καλλιέργειας.
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Πλεονεκτήµατα
l

Τα συστήµατα αυτά, σε συνδυασµό µε την
εφαρµογή ενός µετεωρολογικού
προγνωστικού µοντέλου υψηλής χωρικής
ανάλυσης και ενός συστήµατος υποστήριξης
αποφάσεων σχετικά µε την άρδευση των
καλλιεργειών θα µπορούσαν να καθοδηγήσουν
τους αγρότες µε στόχο την αποδοτική
αξιοποίηση του αρδευτικού νερού και την
βελτιστοποίηση των καλλιεργητικών
διεργασιών.

Στην ∆ΕΥΑ Κοµοτηνής το πρόγραµµα ξεκίνησε πιλοτικά το 2012 µε 100 στρ και
σήµερα εξαντλούµε τα αποθέµατά µας σε πάνω από 2000 στρ.
l
Οι αιτήσεις είναι πολύ περισσότερες.
l
Μηδενικό κόστος για τον πολίτη.
l
Η δαπάνη δεν ξεπερνά τις 25.000 ευρώ ετησίως.
Η ∆ΕΥΑ Λάρισας ξεκίνησε το 2009 και εξυπηρετεί 1000 στρ περίπου ετησίως.
Για το θέµα αυτό υπάρχει ξεχωριστή παρουσίαση από τη ∆ΕΥΑ Κατερίνης.
Αξιοποίηση βιοαερίου από αστικά λύµατα
Επεξεργασία υγρών

Επεξεργασία ιλύος

1. Αστικά λύµατα

1. Πρωτοβάθµια και

2. Μηχανική επεξεργασία

δευτεροβάθµια ιλύ

3. Πρωτοβάθµια ιλύς

2. Οµογενοποίηση

4. Βιολογική επεξεργασία

3. Χώνευση

5. ∆ευτεροβάθµια ιλύς

4. Αφυδάτωση

6. Απολύµανση (χλωρίωση)

5. Χυτά

Ηλεκτρική ενέργεια
Θερµική ενέργεια

7. ∆ιάθεση (Πηνειός)
Εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου
∆ιαχείριση ιλύος
l

l

l

Η σταθεροποιηµένη ιλύς που εξέρχεται από το
στάδιο της χώνευσης στην Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Λυµάτων παραµένει στον
ήλιο για περαιτέρω αφυδάτωση, η οποία οδηγεί
την υγρασία µέχρι και 60%.
Κατόπιν, διοχετεύεται ως έχει, χωρίς καµία άλλη
επεξεργασία ή πρόσµιξη σε αγρούς, οι οποίοι
κατέχουν ετήσια άδεια χρήσης από την ∆/νση
Αγροτικής Οικονοµίας.
Η δράση αυτή αντιµετωπίζει το πρόβληµα
συσσώρευσης της ιλύος και συγχρόνως τη
διαθέτει ως εδαφοβελτιωτικό σε καλλιεργητές.

∆εξαµενές χώνευσης

Συµπίεση βιοαερίου

Αφυγραντής χαµηλής πίεσης

Κεντρική ανοξείδωτη στεφάνη

Αποθήκευση σε αεριοφυλάκια

Πυρσός καύσης
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∆εδοµένα παραγωγής
Για κάθε ζεύγος χωνευτών
l
Παροχή ιλύος 210 µ3/ηµέρα
l
Χρόνος παραµονής 15 ηµέρες
l
Παραγωγή βιοαερίου 2800 µ3/ηµέρα
l
Συνολική θερµική αξία βιοαερίου 750 KW
Τηλεθέρµανση
l

Αξιοποίηση των λειτουργούντων µονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ∆ΕΗ
για την θέρµανση των πόλεων.

l

Τα πετυχηµένα µοντέλα της Κοζάνης,
Φλώρινας, Αµυνταίου, Πτολεµαΐδας και
Μεγαλόπολης.

l

l
l
l
l

Η Θερµική ισχύς εξασφαλίζεται σε ποσοστό άνω
του 98%.
Έναρξη λειτουργίας 1993.
Εγκατεστηµένη θερµική ισχύς 297 MWth.
Συµβολαιοποιηµένη ικανότητα απολαβής
θερµικής ισχύος µε συµπαραγωγή από ∆ΕΗ 37
Mwth.

Οφέλη Τ/Θ – Παράδειγµα Κοζάνης
l

Αναβάθµιση της ποιότητας ζωής µε 24ώρη
οµοιόµορφη θέρµανση και θερµό νερό χρήσης.

l

Την περίοδο 2014-2015 τιµολογούµενη
θερµική ενέργεια 281.729 ΜWhth, συνολικής
δαπάνης 13.848.000 ευρώ. Αυτό ισοδυναµεί µε
33.139.478 λίτρα πετρελαίου θέρµανσης
(απόδοση λέβητα 85%), συνολικής δαπάνης
31.482.504 ευρώ. Άµεσο όφελος
καταναλωτών 18.000.000 ευρώ από 15
Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου χωρίς να
συνυπολογίσουµε κόστος συντήρησης
28.000 λεβήτων πετρελαίου.

l

Οικονοµικά οφέλη για το ελληνικό δηµόσιο
περιορίζοντας τις ανάγκες εισαγωγής
πετρελαίου. Εκτιµώντας ότι το 35% της τιµής
του πετρελαίου αποτελεί το πραγµατικό κόστος
αγοράς, µεταφράζεται σε συναλλαγµατικό
όφελος καθόλη την περίοδο λειτουργιάς 114
εκατ. Ευρώ.

l

Συνολικό ύψος επενδύσεων από το 1993, 140
εκατ. Ευρώ για την υλοποίηση έργων και
προµηθειών µε αποτέλεσµα την
βραχυπρόθεσµη και µεσοπρόθεσµη
απασχόληση σηµαντικού αριθµού εργαζοµένων
κατά το στάδιο υλοποίησης των έργων.

l

Ασφάλεια των εγκαταστάσεων,
εξοικονόµηση δαπανών συντήρησης και
επισκευών - εξοικονόµηση χώρου στα κτίρια.

l

Μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος,
4.800 καπνοδόχοι «έσβησαν» τελείως.

l

Υψηλές προδιαγραφές εγκατάστασης,
λειτουργίας και συντήρησης.

Τ/Θ Κοζάνης

Σκοπός της τηλεθέρµανσης είναι η
τροφοδότηση της πόλης µε θερµότητα για
θέρµανση χώρων και παρασκευή θερµού
νερού χρήσης.

T/Θ Κοζάνης – ∆εδοµένα
l
l
l
l

5.520 συνδεδεµένα κτίρια.
29.800 εξυπηρετούµενα διαµερίσµατα.
Πάνω από 2,5 εκατ. m2
453 χλµ δικτύου διανοµής και αγωγών
µεταφοράς.
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l

Κατά την µόνιµη λειτουργία της εγκατάστασης
απασχολούνται σχεδόν περισσότερα από 40
άτοµα.

Οφέλη Τ/Θ
l

Κεντρικός έλεγχος λειτουργίας.

l

Υψηλή ποιότητα
πολίτη.

l

Αναπτύσσει την επιχειρηµατικότητα και την
ανταγωνιστικότητα µε την µείωση του
λειτουργικού κόστους των επαγγελµατικών
χώρων και την µείωση του κόστους
παραγωγής προϊόντων που χρειάζονται
θερµότητα.

υπηρεσιών προς τον

l Τι γίνεται στην περίπτωση όπου δεν υπάρχουν
αντίστοιχες µονάδες της ∆ΕΗ ή αν υπάρχουν
δεν µπορούν να υποστηρίξουν τέτοια έργα
γιατί βρίσκονται σε αδράνεια … πολιτική ή
λειτουργική!!!

l

Απαιτούµενη θερµική ενέργεια : 226.000 –
271.000 MWH

l

Πωλούµενη θερµική ενέργεια:
234.000 ΜWH

Τηλεθέρµανση Κοµοτηνής

Πηγές ενέργειας

l Η τοπική αυτοδιοίκηση τολµά, σχεδιάζει,
ωριµάζει µεγάλα έργα και δράσεις αναπτυξιακής
ανασυγκρότησης της υπαίθρου.

l

ΑΗΣ Κοµοτηνής (Άρνηση από τη ∆ΕΗ)

l

Φυσικό Αέριο

l Αλλά το ελληνικό κράτος αποδεικνύεται
µικρότερο των περιστάσεων…

l

∆ασική Βιοµάζα: Καυσόξυλα, υπολείµµατα
υλοτοµίας 153.000 ΜWH

l Αξίζει να δούµε το ιστορικό του εγχειρήµατος.

l

Γ ε ω ρ γ ι κ ή β ι ο µ ά ζα : Υ π ολ ε ί µ µ α τ α
καλλιεργειών (βαµβάκι, σιτηρά, αραβόσιτος,
δέντρα)
638.000 MWH. Τα υπολείµµατα
της βαµβακοκαλλιέργειας αποδίδουν 446.000
MW
(Τα σιτηρά αποκλείστηκαν λόγω χρήσης
στην κτηνοτροφία)

Ιστορικό
l

Εισάγει στην ελληνική περιφέρεια νέες
ενεργειακές τεχνολογίες, Έλληνες κατασ κ ε υ α σ τ έ ς , ε π ι σ τ ή µ ο ν ε ς κα ι τ ε χ ν ι κο ί
αποκτούν τεχνογνωσία, από την µελέτη και
την κατασκευή µέχρι την λειτουργία της
Τηλεθέρµανσης.

l

∆ηµιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης µε την
χρήση θερµότητας για θερµοκήπια,
ξηραντήρια κλπ.

l

∆ιεύρυνση κύκλου εργασιών µε αντίστοιχη
δράση στην αντιµετώπιση της ανεργίας.

l Σκοπός µας να εφαρµόσουµε τις πετυχηµένες
πρακτικές της Κοζάνης.
l Επαφή µε ∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης για ενσωµάτωση της
εµπειρίας της µε το δικό µας σχεδιασµό.

Πλεονεκτήµατα

l Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε την
ΑΝ.ΚΟ. µε σκοπό την µελέτη του έργου και την
εξακρίβωση της οικονοµικής βιωσιµότητας
αυτού, όπως και τρόπος χρηµατοδότησης του.

•

Όλα όσα αναφέρθηκαν στην περίπτωση της
Κοζάνης.

•

Μείωση κόστους θέρµανσης των κτιρίων
της πόλης 20 εκ. ευρώ ανά έτος.

l Έρευνα για την ανταπόκριση των χρηστών
στην εφαρµογή της τηλεθέρµανσης.

•

Ανταπόδοση στην τοπική κοινωνία για την
προµήθεια βιοµάζας 8 εκ. ευρώ ανά έτος.
(Αγρότες, δεµατοποίηση
και µεταφορά
βιοµάζας).

•

Συµπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για να
είναι βιώσιµο το εγχείρηµα.

•

Π ρ ο ϋ πολο γ ι σ µ ό ς το υ έ ρ γ ο υ ( µ ο ν ά δ α
καύσης και ανάπτυξη δικτύων) 160 εκ. ευρώ µε
ΦΠΑ.

Συµπεράσµατα από τη λειτουργία Τ/Θ
Απαιτήσεις του έργου
l

Τα έ ρ γ α τ η λ ε θ έ ρ µ α ν σ η τ η ς ∆ υ τ ι κ ή ς
Μακεδονίας είναι έργα «πράσινης ανάπτυξης»
και συγχρόνως χειροπιαστή απόδειξη ότι η
Τοπική Αυτοδιοίκηση (∆.Ε.Υ.Α.) και πρέπει και
µπορεί να πραγµατοποιεί µε αποτελεσ µ α τ ι κ ότ η τα έ ρ γ α µ ε γ ά λ η ς κ λ ί µ α κ α ς
περιφερειακής ανάπτυξης.

188.000 –

l Να καλυφθούν οι ανάγκες για ένα πληθυσµό
50-70 χιλ. κατοίκους µε την πρόβλεψη για τα
επόµενα 30 χρόνια.
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Φυσικό αέριο
Στο άρθρο 2 του Ν. 1069/80 όπως τροποποιήθηκε αναφέρεται: ∆ιεύρυνση αντικειµένου και επέκταση περιοχής αρµοδιότητος.
γ) τη µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων φυσικού αερίου, σύµφωνα µε την υπάρχουσα
νοµοθεσία.

∆ίκτυο µεταφοράς φυσικού αερίου Υψηλής πίεσης

ΕΠΑ που έχουν συσταθεί µέχρι σήµερα

ΕΠΑ που έπρεπε ήδη να έχουν συσταθεί & να έχουν αναπτύξει δίκτυα.

ΕΠΑ υπό µελέτη
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Φυσικό αέριο
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ∆ΕΠΑ:
l
Αύξηση της συµµετοχής του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της
χώρας και γεωγραφική εξάπλωση της πρόσβασης στο φυσικό αέριο σε
όλη την Ελλάδα µε γνώµονα την προστασία του περιβάλλοντος
l

Υπό ίδρυση είναι οι ΕΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής
Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας.
Ο διαγωνισµός άγονος και σε αναµονή από το 2012.

Ο προγραµµατισµός της ∆ΕΠΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2016-2025 (∆ΕΣΦΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2015
«Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, στην παρούσα µελέτη γίνεται η
θεώρηση ότι η όποια ανάπτυξη δικτύων Μέσης και Χαµηλής Πίεσης στις
περιοχές αυτές (είτε υπό τη µορφή νέων ΕΠΑ είτε µε επέκταση των ορίων
ευθύνης των υφιστάµενων ΕΠΑ) θα υλοποιηθεί από το έτος 2020 κ.ε.»
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Φυσικό αέριο
l
Γίνεται αντιληπτό ότι η ∆.Ε.Π.Α. έχει
µπλοκαριστεί στη δηµιουργία νέων Ε.Π.Α. (νυν Ε∆Α,
άρθρο 80Α, Ν.4001/11) λόγω των άγονων
διαγωνισµών.
l
Γίνεται µια προσπάθεια σε συνεργασία µε τις
περιφέρειες Αν. Μακεδονίας και Θράκης και Στερεάς
Ελλάδας να απεµπλακούν και να αναπτύξουν δίκτυα
µε πόρους από τα ΠΕΠ και το πακέτο Γιούνκερ.
Ν.4001/11 – Επισηµάνσεις
Άρθρο 56: ∆ιαδικασία ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας µε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
•
Να εξασφαλίζεται ότι καµία επιχείρηση δεν αποκλείεται
εκ των προτέρων και να µπορεί να ορίζονται διαφορετικές
επιχειρήσεις ή οµάδες επιχειρήσεων για την παροχή υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας για κάθε διαφορετική κατηγορία πελατών ή για
την κάλυψη διαφορετικών περιοχών της χώρας.
•
Να περιλαµβάνει συγκριτική αξιολόγηση µεταξύ των
προτεινόµενων τιµολόγιων για κάθε κατηγορία πελατών και του
αιτούµενου ανταλλάγµατος που υποβάλλει κάθε ενδιαφερόµενος
για την παροχή των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
Άρθρο 80: ∆ιανοµή φυσικού αερίου και διαχείριση δικτύων
φυσικού αερίου.
•
Ο ∆ιαχειριστής ∆ικτύου ∆ιανοµής οφείλει να υλοποιήσει
το δίκτυο διανοµής µε πόρους του κατόχου της άδειας διανοµής,
σύµφωνα µε το πρόγραµµα ανάπτυξης, το οποίο καταρτίζεται
από τον διαχειριστή και υποβάλλεται στην ΡΑΕ προς έγκριση,
σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ιαχείρισης…... Οι βασικοί άξονες
ανάπτυξης ∆ικτύου καθορίζονται για χρονικό ορίζοντα 5 ετών.
Άρθρο 80Γ: Άδειες ∆ιανοµής και ∆ιαχείρισης των ∆ικτύων
∆ιανοµής Λοιπής Ελλάδος, Αττικής, Θεσσαλίας και
Θεσσαλονίκης.
•
Για επιµέρους περιοχές εντός των γεωγραφικών
ορίων που έχει χορηγηθεί Άδεια ∆ιαχείρισης ∆ικτύου ∆ιανοµής και
οι οποίες εντάσσονται στο εγκεκριµένο πρόγραµµα ανάπτυξης,
αλλά έχουν παρέλθει 18 µήνες χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η
προβλεπόµενη από το χρονοδιάγραµµα που περιέχεται στην
Άδεια ∆ιανοµής ανάπτυξη του ∆ικτύου, κάθε ενδιαφερόµενος, ο
οποίος πληροί τις προϋποθέσεις του Κανονισµού Αδειών, δύναται
να υποβάλει αίτηση στη ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας ∆ιανοµής και
Άδεια ∆ιαχείρισης ∆ικτύου ∆ιανοµής για την ανάπτυξη ∆ικτύου
στην εν λόγω επιµέρους περιοχή.

l Είναι η κατάλληλη στιγµή να εµφανιστούν οι
∆.Ε.Υ.Α. και να συµπληρώσουν το γρανάζι του
διαχειριστή των δικτύων φυσικού αερίου εκεί όπου
λείπει. Βέβαια θα πρέπει να δούµε τους όρους
συµµετοχής και µε τις αντίστοιχες µελέτες
βιωσιµότητας να επιλεγεί και το κατάλληλο µοντέλο
χρηµατοδότησης.
l Οι ∆ΕΥΑ σαν ΝΠΙ∆ µε κοινωφελή χαρακτήρα
δύναται να τύχουν χρηµατοδότησης αυτού του
πλάνου σε αντίθεση µε τον οποιοδήποτε ιδιώτη. Σε
συνδυασµό µε το γεγονός ότι είναι ήδη στηµένες για
παρόµοιες υπηρεσίες (υπηρεσίες δικτύων) έχουν το
µεγάλο συγκριτικό πλεονέκτηµα που µπορούν να
πετύχουν την εξάπλωση του φυσικού αερίου σε όλη
τη χώρα.
Σύγχρονα συστήµατα διαχείρισης δικτύων
l
l
l
l
l
l

Χαρτογράφηση δικτύων
Γεωκωδικοποίηση καταναλωτών
∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων
∆ιασύνδεση µε τα συνεργεία
On-line παρακολούθηση, σύνδεση µε scada
∆ιατήρηση ιστορικότητας (βλάβες,
παρεµβάσεις κλπ)

Νέο επιστηµονικό προσωπικό
l

Είναι ολοφάνερο ότι οι ∆.Ε.Υ.Α. χρησιµοποιούν

αλλά αναπτύσσουν και οι ίδιες τεχνολογίες αιχµής σε
όλα τα επιστηµονικά πεδία που δραστηριοποιούνται.
l Χρησιµοποιούν όλα τα σύγχρονα εργαλεία
εφαρµογής της εποχής µας τις βασικές αρχές της
διαφύλαξης της δηµόσιας υγείας, το σεβασµό στο
περιβάλλον και την εξυπηρέτηση των πολιτών σε
24ωρη βάση.
l Όλα αυτά µε το αρχικό προσωπικό που
δ η µ ι ο υ ρ γ ή θ η κα ν κα ι ο δ ε ύ ε ι π λ έ ο ν π ρ ο ς
συνταξιοδότηση.
l Για να µη σβήσουν ξαφνικά τέτοιοι δραστήριοι
φορείς ανάπτυξης στη χώρα µας απαιτείται άµεσα να
πλαισιωθούν µε νέο επιστηµονικό προσωπικό.
l Τη στιγµή που οι έλληνες επιστήµονες
µεταναστεύουν µαζικά στο εξωτερικό, οι ∆.Ε.Υ.Α.
µπορούν να απορροφήσουν ένα σηµαντικό ποσοστό
αυτών, 2.000 περίπου, χωρίς να επιβαρύνεται ο
κρατικός προϋπολογισµός.
l Η πολιτεία πρέπει να δράσει άµεσα, για να
σταµατήσουµε να είµαστε το ανέκδοτο της Ευρώπης
……..
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α
Αστέριος Μπουσνάκης, Μέλος ∆.Σ. ∆.Ε.Υ.Α.
Κατερίνης, Αντιπρόεδρος, αρµόδιος για τεχνικά
θέµατα
Οι ελληνικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων
κατασκευάστηκαν ως επί το πλείστον κατά τη
δεκαετία του 90'. Την τελευταία δεκαετία η Ελλάδα
έχοντας επιλύσει σηµαντικά αλλά όχι ολοκληρωτικά
το ζήτηµα της επεξεργασίας των λυµάτων,
προσπαθεί να αντιµετωπίσει το ζήτηµα της
διαχείρισης της ιλύος.
Σύµφωνα µε στοιχεία του ΥΠΕΚΑ κατά το έτος 2010 η
ετήσια παραγωγή ιλύος υπολογίστηκε σε 196.200
τόνους επί ξηρού (D.S.) η οποία προέρχεται κατά
86,1% (169.000 τόνοι) από εγκαταστάσεις
επεξεργασίας λυµάτων, από 12,7% (25.000 τόνοι)
από την βιοµηχανία τροφίµων και 1,1% (2.200 τόνοι)
από αυτόνοµες εγκαταστάσεις ξενοδοχείων και
camping. Οι παραπάνω ποσότητες προήλθαν από
189 Ε.Ε.Λ. Από την παραπάνω συνολική ποσότητα
το 5,3% (10.310 τόνοι) αξιοποιήθηκε στην γεωργία,
το 33,7% (66.080 τόνοι) αξιοποιήθηκε ενεργειακά
κυρίως σε κλιβάνους τσιµέντου και τέλος, το 61,1%
(119.810 τόνοι) διατέθηκε προς ταφή. Αξίζει να
σηµειωθεί πως σύµφωνα µε την συγκεκριµένη
έκθεση η ταφή ως επί το πλείστον πραγµατοποιείται
ανεξέλεγκτα σε µη αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις.
Γενι-κά, η έλλειψη ενός οργανωµένου ΧΥΤΑ σε έναν
νοµό ή νησί συνεπάγεται την εµφάνιση αυξηµένων
ποσοτήτων σε ΧΑ∆Α. Αυτό ενισχύεται και από την
άρνηση των ΧΥΤΑ να αποδέχονται την ιλύ (ΥΠΕΚΑ,
2010). Η απευθείας µεταφορά της αφυδατωµένης
ιλύος για ταφή αποτελεί παραδοσιακά τον τρόπο
διαχείρισης στις δηµοτικές ΕΕΛ.
Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των ιλύων:
l Το 39% της συνολικής ποσότητας αποτελείται
από θερµικά ξηραµένη ιλύ και προέρ-χεται από

l

l

το ΚΕΛ Ψυτάλλειας, το ΚΕΛ Μεταµόρφωσης
και την µονάδα στην ΕΕΛΘ
Για την αφυδάτωση της ιλύος η συντριπτική
πλειοψηφία των ΕΕΛ ανεξαρτήτως µεγέθους
χρησιµοποιεί µηχανικά µέσα, στις περισσότερες
των περιπτώσεων ταινιοφιλτρόπρεσσες και ένα
µικρό ποσοστό κλίνες ξήρανσης
Το 5 0 % τ η ς σ υ ν ο λ ι κ ή ς π ο σ ό τ η τ α ς
σταθεροποιείται σε αναερόβιους χωνευτές ενώ
το υπόλοιπο συνήθως σταθεροποιείται µε
παρατεταµένο αερισµό

Οι καταγεγραµµένες ποσότητες στις ΕΕΛ κατά το
2008 παραπέµπουν σε µέση ειδική παραγωγή 12,8
kg ξηρής ιλύος ανά συνδεδεµένο κάτοικο και έτος,
ποσότητα που είναι συγκριτικά µικρότερη σε σχέση
µε τις -επιδόσεις άλλων χωρών της ΕΕ Γενικά
σύµφωνα µε την ίδια έκθεση η ποιότητα της ιλύος
εκτιµάται ως καλή. Η περιεκτικότητα σε βαρέα
µέταλλα είναι χαµηλότερη από τα όρια της ισχύουσας
νοµοθεσίας για την χρήση στη γεωργία, αντίθετα η
περιεκτικότητα σε επικίνδυνους οργανικούς
ρυπαντές δεν είναι γνωστή λόγω έλλειψης
µετρήσεων. Τέλος, η καταγραφή των παραµέτρων
αγρονοµικού ενδιαφέροντος (TOC, N, P, K) δείχνουν
ότι οι ιλύες εµπεριέχουν σε σοβαρό βαθµό συστατικά
ωφέλιµα για την γεωργική αξιοποίηση τους. Στην
Ελλάδα κατά την τριετία 2008-2011 έχουν
πραγµατοποιηθεί πιλοτικές εφαρµογές ηλιακής
ξήρανσης και κοµποστοποίησης, γεωργικής
αξιοποίησης σε καλλιέργειες βαµβακιού, συνκοµποστοποίηση και συν-χώνευση µε κτηνοτροφικά
απόβλητα και εδαφοβελτίωση καλλιεργήσιµων
εκτάσεων µε σκοπό την ενεργειακή αξιοποίηση της
ιλύος και την µεταστροφή της αντιµετώπισης της
ιλύος από απόβλητο σε εν δυνάµει πόρο.
Από στοιχεία του 2011 προκύπτει:
l 260 ΕΕΛ λειτουργούν στο σύνολο της χώρας 9.643.701 κάτοικοι εξυπηρετούνται
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l 89% του απογεγραµµένου πληθυσµού
l 121.783 τόνοι/έτος συνολική ποσότητα
αφυδατωµένης ιλύος
l 2,6 kgr DS/έτος µέση, ανά κάτοικο, παραγωγή
ξηρής ιλύος

Πίνακας 1 Ποσοστό παραγόµενης ποσότητας ιλύος προς χρήση στη γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Έτος

1995

2000

Παραγωγή
Ιλύος (tDS)

Χρήση στη
Γεωργία (%)

Παραγωγή
Ιλύος (tDS)

Χρήση στη
Γεωργία (%)

390,000

12

401,867

10

Φλάνδρα

73,325

13

80,708

0

Βαλλονία

14,311

75

18,228

59

∆ανία

166,584

67

155,621 (1999)

61 (1999)

Φιλανδία

141,000

33

160,000

12

Γαλλία

750,000

66

855,000 (1999)

65 (1999)

2,248,647

42

2,297,460

37

Ελλάδα

51,624

0

66,335

0

Ιρλανδία

38,290 (1997)

11 (1997)

35,039

40

609,256

26

850,504

26

-

-

7,000 (1999)

80 (1999)

145,855

30

238,680

16

Ισπανία

685,669 (1997)

46 (1997)

853,482

53

Σουηδία

230,000

29

220,000

16

Ηνωµένο Βασίλειο

1,120,00

49

1,066,176

55

Σύνολο (EU-15)

6,664,781

42

7,306,342

40

Κράτος Μέλος
Προσέγγιση
Μια ολοκληρωµένη στρατηγική διαχείρισης της ιλύος
π ρ έ π ε ι ν α π ε ρ ι λα µ β ά ν ε ι α ποτ ε λ ε σ µ α τ ι κ ή
επεξεργασία και ασφαλή περιβαλλοντικά διάθεση
της. Η ιλύς από την µια πλευρά µπορεί να περιέχει
πλήθος πολύτιµων συστατικών, όπως θρεπτικά και
υψηλή θερµική αξία οδηγώντας σε θετικά
αποτελέσµατα από την επαναχρησιµοποίηση της.
Σύµφωνα µε µελέτη της Ευρωπαικής Ένωσης
προκύπτει ότι κύριοι τρόποι διάθεσης αποτελούν η
καύση και η χρήση στην γεωργία. Το µελλοντικό
σενάριο έως το 2020 προβλέπει ότι η χρήση στην
γεωργία θα επικρατήσει. Επισηµαίνεται ότι η
ποσότητα διάθεσης της ιλύος στους χώρους
υγειονοµικής ταφής από το 1995 και µετά σταδιακά
µειώνεται.
Ο Πίνακας 1 δείχνει την ποσότητα της παραγόµενης
ιλύος κατά τα έτη 1995 και 2000 καθώς και το
ποσοστό που διατίθεται στην γεωργία.
Παρατηρείται ότι σε αρκετές χώρες το ποσοστό
µειώνεται. Αιτίες µπορεί να είναι η ανάπτυξη νέων
τεχνολογιών διάθεσης, όπως η ενεργειακή
αξιοποίηση της ιλύος, αλλά και συνεχής γνώση των
ρυπαντών που µπορεί να υπάρξουν στην ιλύ και οι
επιπτώσεις τους. Το µηδενικό ποσοστό της Ελλάδας
θα µπορούσε να οφείλεται στην ουσιαστική
ανάπτυξη των εγκαταστάσεων επεξεργασίας
λυµάτων κατά την δεκαετία του '90 και στο ότι πολύ
αργότερα άρχισε να αναπτύσσεται η στρατηγική
διαχείρισης της ιλύος. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι
στην ΕΕ η χρήση της ιλύος στη γεωργία αποτελεί
διαδεδοµένη πρακτική. Όπως φαίνεται από τον
Πίνακα 1 κατά το έτος 2000 το 40% της συνολικής
παραγόµενης ποσότητας ιλύος διατέθηκε στη
γεωργία.

Αυστρία
Βέλγιο

Γερµανία

Ιταλία
Λουξεµβούργο
Πορτογαλία
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ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ∆ΙΑΘΕΣΗΣ
Κόστη ∆ιαχείρισης Ιλύος από ΕΕΛ
µε στρογγυλοποιηµένα στοιχεία για το 2011/2012/2013

ΚΕΛ Ψυττάλειας

100

48 βάσει σύµβασης

148

ΕΕΛ Θεσ/νίκης

47

37 βάσει σύµβασης

84

1.1 ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
& ∆ΙΑΘΕΣΗ

Θερµική ξήρανση

Ηλιακή ξήρανση
Ανοικτού Τύπου

ΕΕΛ Χανίων
(Αποφ. Αριθ.
198/2012 ∆ΕΥΑΧ)

Ηλιακή ξήρανση
Θερµοκηπιακού
Τύπου

ΕΕΛΧερσόνησου
(Αποφ. ΦΟΣ∆Α
Α∆Α:Β431ΟΕ7Χ-Χ5θ)

14

Αφυδάτωση
µε µηχανικά µέσα

100 ΕΕΛ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΧΥΤΑ

Αφυδάτωση
µε µηχανικά µέσα &
κοµποστοποίηση

9 ΕΕΛ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ COMPOST

Κλίνες ξήρανσης

40 ΕΕΛ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΧΥΤΑ

21

15

10

60

27

10

Μαζί µε
ξήρανση

37

10-15

15-65

25 - 80

35 - 92*

10-15

15-65

35 - 92

25 - 80

Στην Ψυτάλλεια, η ιλύς υπόκειται σε µηχανική
πάχυνση τύπου "τράπεζας", επεξεργάζεται σε
µονάδα αναερόβιας χώνευσης µε παραγωγή και
εκµετάλλευση βιοαερίου και αφυδατώνεται µηχανικά
σε µονάδα θερµικής ξήρανσης.
Η παραγόµενη ξηραµένη ιλύς έχει κατά µ.ο. 94%
περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά. Το ξηραµένο προϊόν
συσκευάζεται σε µεγάλα σακιά (big bags) και
αποθηκεύεται προσωρινά στο νησί. Μεταφέρεται δια
θαλάσσης και οδικώς για τελική ενεργειακή
αξιοποίηση στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό
κυρίως στην τσιµεντο-βιοµηχανία.
Η κύρια µονάδα επεξεργασίας λυµάτων στην
ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, µε µέση παροχή
εισερχοµένων λυµάτων 760.000 m3/d, είναι το
Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας(ΚΕΛΨ).
Οι εγκαταστάσεις του κατασκευάστηκαν από το
ΥΠΕΧΩ∆Ε σε δύο φάσεις. Οι εγκαταστάσεις της Α'
Φάσης λειτουργούν από το 1994, ενώ το 2004
ξεκίνησε η λειτουργία των εγκαταστάσεων της Β'
Φάσης. Η ΕΥ∆ΑΠ ανέλαβε την ευθύνη της
λειτουργίας των εγκαταστάσεων της Α' Φάσης του
ΚΕΛΨ το 1996 και της Β' Φάσης στα τέλη του 2007.
Οι εγκαταστάσεις της Α' Φάσης περιλαµβάνουν
προεπεξεργασία των λυµάτων στις εγκαταστάσεις
του Ακροκέραµου µε αποµάκρυνση των βαρέων
στερεών, εσχάρωση, εξάµµωση και απόσµηση. Τα
προεπεξεργασµένα λύµατα µεταφέρονται µε δύο
υποθαλάσσιους αγωγούς στη νήσο Ψυττάλεια, όπου
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η επεξεργασία συνεχίζεται µε πρωτοβάθµια
επεξεργασία στις δεξαµενές πρωτοβάθµιας
καθίζησης και επεξεργασία της ιλύος, που
περιλαµβάνει προπάχυνση, αναερόβια χώνευση και
αφυδάτωση. Οι εγκαταστάσεις της Β΄ Φάσης
περιλαµβάνουν τη βιολογική βαθµίδα επεξεργασίας
των λυµάτων µε το σύστηµα της ενεργού ιλύος, που
αποτελείται από τους βιολογικούς αντιδραστήρες και
τις τελικές καθιζήσεις, καθώς και την επεξεργασία της
βιολογικής ιλύος που περιλαµβάνει µηχανική
πάχυνση, αναερόβια χώνευση και αφυδάτωση.
Επίσης η γραµµή επεξεργασίας ιλύος περιλαµβάνει
και τη µονάδα ξήρανσης µε θερµική επεξεργασία της
αφυδατωµένης ιλύος, που κατασκευάστηκε από το
ΥΠΕΧΩ∆Ε και λειτουργεί σε πλήρη δυναµικότητα.
Κατά τη διεργασία της χώνευσης της µεικτής ιλύος
παράγεται βιοαέριο, το οποίο αποτελείται κυρίως
από µεθάνιο CH4 σε ποσοστό 61-65% και διοξείδιο
του άνθρακα CΟ2 σε ποσοστό 34-38%. Το
παραγόµενο βιοαέριο χρησιµοποιείται ως καύσιµο
στη µονάδα συµπαραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής
ενέργειας (ΣΗΘΕ), ηλεκτρικής ισχύος 7,14 MW και
10,35 MW ωφέλιµης θερµότητας, η οποία
κατασκευάστηκε από την ΕΥ∆ΑΠ και λειτουργεί στην
Ψυττάλεια από το 2001.
Το 2009, η ΕΥ∆ΑΠ ολοκλήρωσε την κατασκευή της
επέκτασης της υφιστάµενης µονάδας
συµπαραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας
(ΣΗΘΕ) µε την προσθήκη δύο επιπλέον
παλινδροµικών κινητήρων εσωτερικής καύσης
βιοαερίου, συνολικής ηλεκτρικής ισχύος 4,25 MW και
6,80 MW ωφέλιµης θερµότητας. Το εν λόγω έργο
κατασκευάστηκε µε συγχρηµατοδότηση από το Γ΄
ΚΠΣ. Το έργο ΣΗΘΕ Βιοαερίου στην Ψυττάλεια, µετά
την κατασκευή της επέκτασης, έχει συνολική ισχύ
11,39 ΜW και 17,15 ΜW ωφέλιµης θερµότητας.
Στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις, το βιοαέριο που
παράγεται στους χωνευτές κατευθύνεται σε
αεριοφυλάκια και στη συνέχεια, αφού καθαριστεί

Στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις, το βιοαέριο που
παράγεται στους χωνευτές κατευθύνεται σε
αεριοφυλάκια και στη συνέχεια, αφού καθαριστεί
στην πλυντηρίδα (προκειµένου η συγκέντρωση του
υδρόθειου να φθάσει σε επίπεδα χαµηλότερα από
1000 ppm), συµπιέζεται σε συµπιεστές και κατόπιν
υποβάλλεται σε αφύγρανση. Στη συνέχεια το
συµπιεσµένο βιοαέριο καίγεται σε παλινδροµικούς
κινητήρες εσωτερικής καύσης και µέσω γεννητριών,
η χηµική ενέργεια µετατρέπεται τελικώς σε ηλεκτρική
ενέργεια που διοχετεύεται στο ηλεκτρικό δίκτυο του
ΚΕΛΨ καλύπτοντας τις ανάγκες των εγκαταστάσεων
επεξεργασίας, καθώς επίσης και σε θερµική
ενέργεια, η οποία αξιοποιείται µε την ψύξη των
λιπαντικών και του νερού των χιτωνίων των
κινητήρων και µέσω εναλλακτών θερµότητας
καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος των θερµικών
αναγκών των χωνευτών της Α' και Β' Φάσης.
Οι τρεις εγκατεστηµένοι κινητήρες της Α' φάσης
βιοαερίου είναι του οίκου Dresser Waukesha που
καταναλώνουν βιοαέριο σε πίεση 3,2 bar. Οι
γεννήτριες είναι του οίκου Leroy Somer και παράγουν
ρεύµα 3300 V σε συχνότητα 50 Hz. Η τάση αυτή
µετασχηµατίζεται σε 20 kV και στη συνέχεια η
ηλεκτρική ενέργεια διατίθεται στις εγκαταστάσεις του
ΚΕΛΨ και το περίσσευµα στον ∆ΕΣΜΗΕ
(∆ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Ηλεκτρικής Ενέργειας). Οι άλλοι δύο κινητήρες της Β'
φάσης βιοαερίου είναι του οίκου GEJenbacher. Οι
γεννήτριες είναι του οίκου AVK (µοντέλο TIG 130 I/4)
και παράγουν ρεύµα 3.300 V στις 1.500 rpm σε
συχνότητα 50 Hz.
Στην παρούσα φάση η παραγωγή της µονάδας
ΣΗΘΕ βιοαερίου καλύπτει τις ανάγκες των
εγκαταστάσεων της Α' Φάσης του ΚΕΛΨ σε
ηλεκτρική ενέργεια και το µεγαλύτερο µέρος των
θερµικών αναγκών των δεξαµενών αναερόβιας
χώνευσης της Α' και Β' Φάσης, µε αντίστοιχη
εξοικονόµηση λειτουργικού κόστους, ενώ
παράλληλα υπάρχει οικονοµικό όφελος µέσω της
πώλησης της περίσσειας της ηλεκτρικής ενέργειας
στον ∆ΕΣΜΗΕ.
Η ΕΥ∆ΑΠ επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της στο
χώρο της ενέργειας και στα πλαίσια της εξασφάλισης
της θερµικής ενέργειας που απαιτείται για τη
λειτουργία του εργοστασίου της ξήρανσης ιλύος του
Κέντρου Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας, έχει
κατασκευάσει µονάδα συµπαραγωγής ηλεκτρικής
και θερµικής ενέργειας τύπου αεροστροβίλου–
γεννήτριας (Siemens µοντέλο SGT 400) µε καύση
φυσικού αερίου, η οποία θα αποδίδει 12,9 MW
ηλεκτρικής ισχύος και 17,3 MW ωφέλιµης
θερµότητας.
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Με την ολοκλήρωση των έργων Β' φάσης του ΚΕΛΨ
ο ενεργειακός σχεδιασµός αποσκοπεί:
i.
στη λειτουργία των κινητήρων βιοαερίου Α'
και Β' φάσης για την τροφοδότηση των
ενεργειακών αναγκών (ηλεκτρικών και
θερµικών) του Κέντρου. Αν υπάρχει
περίσσευµα ηλεκτρικής ενέργειας πωλείται
στο ∆ΕΣΜΗΕ.
ii.
στη λειτουργία του κινητήρα φυσικού αερίου
κάποιες ώρες για την παραγωγή της
απαραίτητης θερµότητας για την ξήρανση
της αφυδατωµένης ιλύος µε παράλληλη
τροφοδότηση της παραγόµενης ηλεκτρικής
ενέργειας στη Β' φάση του Κέντρου τις ώρες
λειτουργίας του κινητήρα. Αν κατά τις ώρες
αυτές υπάρξει περίσσευµα, θα πωλείται στο
∆ΕΣΜΗΕ.
Τα οφέλη από τη Λειτουργία της Μονάδας ΣΗΘΕ του
ΚΕΛΨ είναι τόσο οικονοµικά, καθόσον επιτυγχάνεται
εξοικονόµηση λειτουργικού κόστους και πρόσοδος
από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στον
∆ΕΣΜΗΕ, όσο και περιβαλλοντικά. Το βιοαέριο είναι
ανανεώσιµη πηγή ενέργειας που αντικαθιστά τα
συµβατικά καύσιµα. Η ελεγχόµενη καύση του
βιοαερίου σε µηχανικές εσωτερικής καύσης έχει ως
αποτέλεσµα να εκλύονται στην ατµόσφαιρα
σηµαντικά µειωµένοι αέριοι ρύποι σε σύγκριση µε την
καύση του βιοαερίου σε δαυλούς που
πραγµατοποιείτο πριν την κατασκευή της Μονάδας.
Η λειτουργία της Μονάδας ΣΗΘΕ συµβάλει στην
αυτοδυναµία της εγκατάστασης, καθώς δύναται να
λειτουργεί ανεξάρτητα από τη διαθεσιµότητα
ηλεκτρικής ενέργειας του δικτύου της ∆ΕΗ,
εξασφαλίζοντας την αποδοτική και αδιάλειπτη
λειτουργία των εγκαταστάσεων που εξυπηρετεί.
Συνοψίζοντας, τα έργα ΣΗΘΕ που λειτουργούν στα
πλαίσια της επεξεργασίας λυµάτων στη Νήσο
Ψυττάλεια έχουν συνολική ηλεκτρική ισχύ 24,3 ΜW
και 34,5 ΜW ωφέλιµης θερµότητας.

ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Στη Θεσσαλονίκη για τη διαχείριση της ιλύος
χρησιµοποιούνται µηχανικοί παχυντές, αναερό-βιοι
χωνευτές και η αφυδάτωση πραγµατοποιείται µε
ταινιοφιλτρόπρεσσες. Από τον Αύγουστο του 2006 η
αφυδατωµένη ιλύς υποβάλλεται σε ανάµιξη µε
υδράσβεστο για βελτίωση των χαρακτηριστικών της
και µείωση του υγειονοµικού κινδύνου. Η
ασβεστοποίηση γίνεται µε προσθήκη άνυδρου
ασβέστη Ca(OH)2 σε µορφή σκόνης. Κατά το 2008
παρήχθησαν 63.000 τόνοι αφυδατωµένης ιλύος
περιεκτικότητας 22% σε στερεά, ποσότητα που
αντιστοιχεί σε 14.2 kg D.S. ανά συνδεδεµένο κάτοικο
ανά έτος.

ΘΕΡΜΙΚΗ ΞΗΡΑΝΣΗ
Η µονάδα θερµικής ξήρανσης ιλύος απαρτίζεται από
δύο (2) παράλληλες γραµµές ξήρανσης µε
περιστρεφόµενα τύµπανα, ονοµαστικής ικανότητας
εξάτµισης (ανά γραµµή) 4.000 χγρ. νερού την ώρα σε
συνεχή λειτουργία (ξηρότητα τελικού προϊόντος
92%) και µέγιστης δυνατότητας εξάτµισης (ανά
γραµµή) 4.600 χγρ. νερού την ώρα (για συνεχή
λειτουργία 7 ηµερών). Η µονάδα είναι επεκτάσιµη, µε
πρόβλεψη αναµονών και χώρου για την µελλοντική
εγκατάσταση µιας επιπλέον γραµµής ξήρανσης µε
τον αναγκαίο περιφερειακό εξοπλισµό.
Ως προς την αλληλουχία της εκτέλεσης των επί
µέρους έργων, το αντικείµενο της εργολαβίας
διαχωρίζεται στα εξής διακεκριµένα τµήµατα:
1ο τµήµα του έργου, που αποτελείται από το πρώτο
µέρος (εκπόνηση οριστικής µελέτης, µελέτης
εφαρµογής και πλήρη κατασκευή των έργων) και το
δεύτερο µέρος (θέση σε αποδοτική λειτουργία και
εκτέλεση δοκιµών απόδοσης-συµµόρφωσης της
εγκατάστασης).
2ο τµήµα του έργου, που περιλαµβάνει τη
δοκιµαστική λειτουργία και συντήρηση της
εγκατάστασης από τον Ανάδοχο για 15 µήνες
(περίοδος συντήρησης).
Η προσωρινή παραλαβή προβλέφθηκε να
πραγµατοποιηθεί ξεχωριστά για το πρώτο και το
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δεύτερο τµήµα. Η οριστική παραλαβή προβλέφτηκε
ταυτόχρονα µε την προσωρινή παραλαβή του
δεύτερου τµήµατος.
Με την λειτουργία της µονάδας ξήρανσης
επιτυγχάνεται δραστική µείωση του όγκου και του
βάρους και επίσης βελτίωση των χαρακτηριστικών
του τελικού προϊόντος της ιλύος της ΕΕΛΘ που
οδηγείται προς διάθεση ή απόθεση. Αυτό επιτρέπει
την οικονοµική και ασφαλή διακίνηση και
αποθήκευση και του προϊόντος, ελαχιστοποιεί το
πρόβληµα εναποθέσεων και παρέχει εναλλακτικές
προοπτικές τελικής διάθεσης όπως στη γεωργία,
δασοκοµία, ή σαν καύσιµο στην τσιµεντοβιοµηχανία
και τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής. Σηµειώνεται
ότι από τον Ιανουάριο του 2007 σταµάτησε η διάθεση
της παραγόµενης ιλύος της ΕΕΛΘ στην χωµατερή
των Ταγαράδων, οπότε, µέχρι την έναρξη λειτουργίας
της µονάδας ξήρανσης, η παραγόµενη λάσπη
συσσωρεύτηκε στην περιοχή της εγκατάστασης.
Με τη θέση της µονάδας ξήρανσης ιλύος σε
λειτουργία άρχισε η χρήση του Φυσικού Αερίου. Κατά
την διάρκεια της δοκιµαστικής λειτουργίας της
µονάδας ξήρανσης, οι δαπάνες για το φυσικό αέριο
δεν είναι συµβατική ευθύνη του αναδόχου της
εργολαβίας της µονάδας, και πληρώνονται από
εθνικούς πόρους (ΣΑΕ076/3). Μέχρι το τέλος της
εκτέλεσης του υποέργου 1 (δηλαδή µέχρι 15-4-2013)
πληρώθηκαν 3.548.106 ευρώ, εκ των κονδυλίων του
συνολικού έργου. Στη συνέχεια οι δαπάνες του
φυσικού αερίου αφορούν την ΕΥΑΘ Α.Ε

αποµάκρυνσης του νερού και καθώς αναθερµαίνεται
µε την είσοδο του στο θερµοκήπιο αποκτά µεγάλη
δυναµικότητα προσρόφησης νερού, διευκολύνοντας
έτσι τη µεταφορά του τελευταίου καθώς εξατµίζεται.
Τα θερµοκήπια αποτελούνται από γαλβανισµένη
ατσάλινη κατασκευή υποστήριξης και καλύπτονται
είτε από διπλό κάλυµµα πολυαιθυλενίου είτε από
διπλό κάλυµµα πολύανθρακικού εστέρα είτε γυαλί
ασφαλείας. Πρόκειται για ελαφριές κατασκευές, οι
οποίες τοποθετούνται σε στεγανή τσιµεντένια
επιφάνεια µε τοιχία στις τρεις πλευρές ύψους 1 m και
πλάτους 0,25m. Επειδή τα χαρακτηριστικά της ιλύος
µεταβάλλονται σηµαντικά κατά την ξήρανση, στο
εσωτερικό των θερµοκηπίων υπάρχουν αισθητήρες
που καταγράφουν τις παραµέτρους
παρακολούθησης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
τους και ρυθµίζουν την ταχύτητα του αέρα στην
επιφάνεια της ιλύος µέσω των ανεµιστήρων που
υπάρχουν µέσα στα θερµοκήπια. Η εναλλαγή του
αέρα µε τον ατµοσφαιρικό ελέγχεται µέσω
εξωτερικών ανεµιστήρων και πτερύγια εισόδου.

Η ηλιακή ξήρανση έχει µικρό κόστος επένδυσης
καθώς και λειτουργικό κόστος. Επίσης αποτελεί
περιβαλλοντικώς ορθή λύση εφόσον εκµεταλλεύεται
την ηλιακή ενέργεια και άρα είναι µέθοδος πολύ
χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Πρόκειται για
µέθοδο µε ευρύτατη εφαρµογή κυρίως στη Γερµανία,
τη Γαλλία, Αυστρία, Ολλανδία, Ισπανία καθώς και
στις ΗΠΑ. Επίσης, πρόκειται για µέθοδο εξαιρετικά
απλή στην εφαρµογή της και εύκολα επεκτάσιµη.
Τέλος, οδηγεί σε σηµαντική µείωση του όγκου του
τελικού προϊόντος κατά 70%, το οποίο µπορεί να
διατεθεί α) ως εδαφοβελτιωτικό εφαρµόζοντας
κατάλληλο πρόγραµµα περιβαλλοντικής
παρακολούθησης, β) να αξιοποιηθεί ως καύσιµο σε
επακόλουθη µονάδα ενεργειακής αξιοποίησης ή να
πωληθεί σε άλλες µονάδες καύσης και γ) να διατεθεί
σε ΧΥΤΑ, εφόσον είναι σταεθεροποιηµένο και
υγειονοποιηµένο και έχει καλές µηχανικές ιδιότητες.
1.4 ∆ΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

1.3 ΦΟ∆ΣΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ
Η ηλιακή ξήρανση βασίζεται στην επαφή, κάτω από
ένα θερµοκήπιο, του αέρα που συνεχώς ανανεώνεται
και της ιλύος που είναι διαστρωµένη σε µια πλάκα
από µπετόν και αναδεύεται µηχανικά. Η ιλύς
θερµαίνεται µέχρι τη θερµοκρασία που επιτυγχάνεται
µέσα στο θερµοκήπιο και η ξήρανση της
επιτυγχάνεται µέσω της εξάτµισης του νερού στην
επιφάνειά της. Ο αέρας είναι ο φορέας

υγιεινοποιείται και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως
εδαφοβελτιωτικό, µέθοδος που έχει ήδη εφαρµοστεί
στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Συγχρόνως τα βιοστερεά
που παράγονται από την ηλιακή ξήρανση
παρουσιάζουν µεγάλη θερµογόνο δύναµη (11 MJ/kg)
και άρα θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν και ως
καύσιµο σε επακόλουθη θερµική αξιοποίηση.

Οσον αφορά στα πλεονεκτήµατα της ηλιακής
ξήρανσης, µε τη µέθοδο αυτή επιτυγχάνεται ξήρανση
της ιλύος σε ποσοστό τουλάχιστον 70% και συνεπώς
µειώνεται ο όγκος των προς διάθεση βιοστερεών κατ'
ελάχιστο στο 1/3 του αρχικού. Επίσης λόγω της
ανάπτυξης θερµοκρασιών άνω των 50°C, η ιλύς

Η ∆ΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ εφαρµόζει πιλοτικά ιλύ σε
βαµβακοχώραφα για την αναγκαία λίπανση των
καλλιεργειών. Τα αποτελέσµατα τα οποία
προέκυψαν από το 2009 λειτούργησαν σαν έργο
αναφοράς δίδοντας µέσα από την διάχυση της
εµπειρίας και τη δυνατότητα σε άλλες ∆ΕΥΑ να
εφαρµόσουν την αντίστοιχη µέθοδο. Η εφαρµογή της
ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών
λυµάτων στο έδαφος έχει ως αποτέλεσµα την
ανακύκλωση του αζώτου (N), του φωσφόρου (P),
άλλων θρεπτικών συστατικών (όπως ασβέστιο (Ca),
κάλιο (K) και θείο (S)), ιχνοστοιχείων (όπως ο χαλκός
(Cu) και ο ψευδάργυρος(Zn)) και της οργανικής ύλης
παρέχοντας γεωργικά οφέλη.
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Οι πιο κρίσιµες όµως παράµετροι για την επιλογή της
συγκεκριµένης µεθόδου αποτελούν η περιεκτικότητα
σε βαρέα µέταλλα, σε οργανικούς ρυπαντές και
παθογόνους µικροοργανισµούς. Τα βαρέα µέταλλα
µετά την επεξεργασία των αστικών λυµάτων
συγκεντρώνονται ως επί το πλείστον στην ιλύ. Τα
µέταλλα βρίσκονται στην ιλύ κυρίως σε µορφή
αδιάλυτων θειούχων και ανθρακικών αλάτων ή
συµπλοκών ιόντων, ή είναι ενσωµατωµένα σε
µικροοργανισµούς.
Περιοριστικός παράγοντα για τον καθορισµό της
ποσότητας της ιλύος που θα διατεθεί στο έδαφος
είναι συνήθως η µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή
προσθήκης ολικού αζώτου που στις περισσότερες
περιπτώσεις είναι 250 kg N/ha ετησίως, όπως
ορίζεται στην οδηγία 91/676/ΕΟΚ για τη
νιτρορρύπανση. Το παραπάνω όριο µπορεί να
µειωθεί περαιτέρω σε 175 kg N/ha ετησίως σε
περιοχές µε µεγαλύτερο κίνδυνο νιτρορύπανσης. Η
οδηγία 86/278/ΕΟΚ ορίζει ότι: «στις περιπτώσεις
όπου η ιλύ µπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσµατα
όσον αφορά τις αγρονοµικές παραµέτρους θα
πρέπει να ενθαρρύνεται η χρήση της στη γεωργία
υπό την προϋπόθεση ότι χρησιµοποιείται σωστά.
Επίσης η χρήση της δεν πρέπει να βλάπτει την
ποιότητα του εδάφους και των γεωργικών
προϊόντων». Η οδηγία προβλέπει επίσης στο άρθρο
8 ότι: «η ιλύς πρέπει να χρησιµοποιείται µε τέτοιο

τρόπο ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι ανάγκες
θρέψεως των φυτών και ότι η ποιότητα του εδάφους
και των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων να µην
υποβαθµίζεται».
Ένα επιπλέον κριτήριο που θα πρέπει να
διασφαλίζεται πριν τη γεωργική εφαρµογή της ιλύος
είναι η προστασία των επιφανειακών και υπόγειων
νερών. Η ελεγχόµενη χρήση της ιλύος στη γεωργία
ουσιαστικά συµβάλλει στην προστασία των
επιφανειακών νερών διότι η οργανική ύλη που
περιέχεται στην ιλύ ενισχύει τη δηµιουργία δεσµών
µεταξύ των κόκκων του εδάφους και βελτιώνει τη
δοµή του. Έτσι όσο καλύτερη είναι η δοµή του
εδάφους τόσο µεγαλύτερη είναι η αντοχή του
απέναντι στην ανεπιθύµητη διάβρωση. Τέλος, η
χρήση της ιλύος σε γεωργικές εκτάσεις απουσία
ολοκληρωµένου σχεδίου εφαρµογής δηµιουργεί τον
κίνδυνο µόλυνσης των υπόγειων υδάτων από
νιτρικά.
Τα βιοστερεά µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως
εδαφοβελτιωτικό εδαφών σε καλλιέργειες όπως το
καλαµπόκι, η σόγια και διάφορες ζωοτροφές οι
οποίες έχουν υψηλή αφοµοιωτική ικανότητα αζώτου.
Ωστόσο σε καλλιέργειες µε ανθοφόρα τµήµατα,
όπως το βαµβάκι, µπορεί η χρήση βιοστερεών να
προκαλέσει ανεπιθύµητη βλαστική ανάπτυξη. Η
αφοµοιωτική ικανό-τητα αζώτου από τα φυτά δεν
αποτελεί το µοναδικό κριτήριο, παράδειγµα αποτελεί
η βιοµη-χανία καπνού η οποία έχει απαγορεύσει τη
χρήση βιοστερεών στις καλλιέργειες της. Τα συγκεκριµένα φυτά συσσωρεύουν εύκολα τα βαρέα
µέταλλα, όπως το κάδµιο. Τέλος, η χρήση σε πράσινα
φυλλώδη λαχανικά πρέπει να αποφεύγεται διότι
συσσωρεύουν βαρέα µέταλλα και η µεταφορά στον
άνθρωπο των διάφορων επιβλαβών ουσιών γίνεται
απευθείας µε την κατανάλωση.
Για να είναι εφικτή η γεωργική αξιοποίηση της ιλύος,
πρέπει να πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις, οι
οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό
νοµοθετικό πλαίσιο (ΚΥΑ 80568/4225/1991:
«Μέθοδοι, όροι και περιορισµοί για την

χρησιµοποίηση στη γεωργία της ιλύος που
προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών
λυµάτων»)
Οι κυριότερες είναι:
n
Η παραγόµενη ιλύς να µην προέρχεται
από επεξεργασµένα βιοµηχανικά λύµατα.
n
Οι συγκεντρώσεις βαρέων µετάλλων στη
βιολογική ιλύ να είναι µικρότερες των
προβλεπόµενων ορίων.
n
Η ιλύς να υφίσταται την απαραίτητη
σταθεροποίηση ώστε να µην τίθεται σε
κίνδυνο η δηµόσια υγεία.
Στην Ελλάδα, από το 2008, η ∆.Ε.Υ.Α. Λάρισας
εφαρµόζει σχέδιο διάθεσης της ιλύος στη γεωργία, σε
συνεργασία µε τους γεωργικούς παραγωγούς του
θεσσαλικού κάµπου. Το πρόγραµµα προχωρά µε
συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση της ιλύος από τους
παραγωγούς (Ηµερίδα ΕΘΙΑΓΕ: «Εφαρµοσµένες
Πρακτικές ∆ιαχείρισης Ιλύος από Εγκαταστάσεις
Επεξεργασίας Λυµάτων», Λάρισα, 7/5/2010).
Επιπρόσθετα σηµαντικότατο έργο αποτελεί η
διάθεση ιλύος σε γεωργικές καλλιέργειες για
λογαριασµό της ΕΥΑΘ Α.Ε. περίπου 45.000 τόνων
ασβεστοποιηµένης ιλύος από τις εγκαταστάσεις της
ΕΥΑΘ στην Σίνδο Θεσσαλονίκης οι οποίοι
µεταφέρθηκαν και διανεµηθήκαν σε αγροτεµάχια του
νοµού Θεσσαλονίκης από την Άνοιξη του 2012 έως
και την Άνοιξη του 2015 σε συνολικά επτά
καλλιεργητικές περιόδους.
Η ∆.Ε.Υ.Α Κατερίνης υλοποίησε τον Απρίλιο του 2016
την πιλοτική εφαρµογή 390,6 tn ιλύος από την ΕΕΛ
Κορινού και Κατερίνης σε καλλιέργειες της περιοχής
σ ύ µ φ ω ν α µ ε τα ο ρ ι ζό µ ε ν α σ τ η ν Κ ΥΑ
80568/4225/1991: Μέθοδοι, όροι και περιορισµοί
για την χρησιµοποίηση στη γεωργία της ιλύος
που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και
αστικών λυµάτων»
Ειδικότερα οι εργασίες θα περιλαµβάνουν:
1.
Την προκαταρτική µελέτη και προετοιµασία
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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΙΛΥΟΣ

Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Αφορά την εδαφοληψία από τα αγροτεµάχια και την
ανάλυση των εδαφών µε βάση την νοµοθεσία

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

1.6 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες ∆ΕΥΑ οδηγούνται στη λύση
διάθεσης της ιλύος σε αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις µε την διαδικασία
διαγωνισµού. Οι όροι και προυποθέσεις διαφέρουν κατά περίπτωση
αλλά κατ΄ελάχιστο θα πρέπει:
n

n

n

n

η εγκατάσταση τελικής διάθεσης να διαθέτει, κατά περίπτωση, όλες
τις νόµιµες εγκρίσεις και άδειες για τη διάθεση ιλύος ΕΕΛ (ΕΚΑ:
190805) η οποία καλύπτει το σύνολο της προς διαχείριση ετήσιας
ποσότητας.
ο µεταφορέας να διαθέτει άδεια συλλογής και µεταφοράς ιλύος
από ΕΕΛ (ΕΚΑ 19 08 05) η οποία έχει εκδοθεί από την
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση της Περιφέρειας στην οποία υπάγεται η
∆ΕΥΑ και από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση της Περιφέρειας στην
οποία έιναι εγκατεστηµένη η εγκατάσταση διάθεσης (σύµφωνα µε
την ΚΥΑ 50910/2727/2003) και βρίσκεται σε ισχύ κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
Με µέριµνα του αναδόχου να τηρείται Ηµερολόγιο. Το ηµερολόγιο
συµπληρώνεται και θα αναγράφονται σε αυτό στοιχεία για την ιλύ η
οποία παραλαµβάνεται και µεταφέρεται προς αξιοποίηση, µε
αναφορά: στα αντίστοιχα ζυγολόγια, τις καιρικές συνθήκες που
επικρατούν, τις εκτελούµενες υπηρεσίες µε συνοπτικό τρόπο, τις
εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, σε τυχόν
έκτακτα περιστατικά σε κάθε άλλο σχετικό µε την υλοποίηση της
παραλαβής, µεταφοράς και αξιοποίησης της ιλύος σηµαντικό
πληροφοριακό στοιχείο.
Η επιµέτρηση των ποσοτήτων των εργασιών που έχουν
παρασχεθεί ανά µήνα συντάσσεται και υπογράφεται από τον
Ανάδοχο και θα πιστοποιείται από την επίβλεψη, βάσει των
ζυγολογίων που έχουν προσκοµιστεί από τον Ανάδοχο και
σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό και το τιµολόγιο µελέτης.

1.6 ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ
Βασικός στόχος του Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων είναι η επίτευξη υψηλού ποσοστού αξιοποίησης της ιλύος µε
αντίστοιχη µείωση του ποσοστού τελικής διάθεσης. Προς επίτευξη της
µείωσης του ποσοστού της παραγόµενης ιλύος προκρίνεται η µέθοδος
της βιοεξυγίανσης ή βιοενίσχυσης η οποία βασίζεται στην προσθήκη και
καλλιέργεια συγκεκριµένων µικροοργανισµών και άλλων στοιχείων της
βιολογικής διαδικασίας.
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Η εφαρµογή της µεθόδου έχει ως αποτέλεσµα την
παραγωγή πλήρως σταθεροποιηµένης ιλύος καθώς
και την µείωση της ποσότητας η οποία κυµαίνεται σε
ποσοστό από 45% έως και 90%. Η µέθοδος της
βιοενίσχυσης (Bio-augmentation method) που
π ρ οτ ε ί ν ε τα ι ε φ α ρ µ ο γ ή σ ε Ε γ κα τα σ τά σ ε ι ς
Επεξεργασίας Aστικών Λυµάτων που εφαρµόζουν το
σ ύ σ τ η µ α τ η ς ε ν ε ρ γ ο ύ ι λύ ο ς ( κ λ α σ σ ι κ ό ,
παρατεταµένος αερισµός κλπ). Η µέθοδος στηρίζεται
στην ελεγχόµενη προσθήκη και καλλιέργεια
επιλεγµένων µικροοργανισµών (κυρίως βακτηρίων)
οι οποίοι χαρακτηρίζονται από συγκεκριµένες
ιδιότητες και επιτελούν εξειδικευµένες λειτουργίες
ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν στο
περιβάλλον εντός του οποίου δραστηριοποιούνται. Η
επιλογή των µικροοργανισµών που θα
χρησιµοποιηθούν γίνεται µε βάση την ικανότητά τους
να επιτελούν συγκεκριµένες λειτουργίες, όπως π.χ. ο
σχηµατισµός φλόκων µε την διάσπαση των ενώσεων
που περιέχονται στα λύµατα. Ο συνεχής έλεγχος του
συστήµατος, σε συνδυασµό µε τις µικροβιακές
αναλύσεις που πραγµατοποιούνται παρέχουν τις
απαραίτητες πληροφορίες προκειµένου να γίνουν οι
κατάλληλες λειτουργικές ρυθµίσεις και να διατηρηθεί
η ποικιλοµορφία των µικροοργανισµών µε τα
κατάλληλα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την
επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος. Ο
µεταβολισµός των µικροοργανισµών είναι τέτοιος
ώστε δεν δηµιουργούνται οσµές, υποπροϊόντα ή
άλλες παρενέργειες στην λειτουργία της
εγκατάστασης. Η δοσολογία τους καθώς και το
σηµείο εφαρµογής εξαρτώνται από την µέθοδο που
προτείνεται.
Με τη µέθοδο της βιοεξυγίανσης – βιοενίσχυσης
αναµένεται να επιτευχθούν πρωτίστως η µείωση της
τελικώς παραγόµενης ιλύος και δευτερευόντως άλλα
λειτουργικά οφέλη.
Κύριοι στόχοι είναι:
I.
Η τήρηση του επιπέδου απόδοσης των
Ε.Ε.Λ. σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους
Περιβαλλοντικούς Όρους.

ii.

Η Μείωση της παραγόµενης τελικώς
αφυδατωµένης ιλύος κατά τουλάχιστον
70%.

∆ευτερεύοντες στόχοι:
i.
Μείωση λιπών – ελαίων (FOG's)
ii.
Μείωση των οσµών (ειδικά οσµών
υδροθείου). Αύξηση του ρυθµού
Νιτροποίησης - Απονιτροποίησης
iii.
Μείωση της καταναλισκόµενης ηλεκτρικής
ενέργειας στον αερισµό
iv.
Αύξηση της δυναµικότητας της
εγκατάστασης σε σχέση µε τις σχεδιαστικές
προδιαγραφές
1.7 ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Σκοπός της θερµικής επεξεργασίας είναι:
i.
η ελάττωση του όγκου της ιλύος
ii.
η µετατροπή της σε υλικά µη επιβλαβή για
την υγεία του ανθρώπου και
iii.
η κατά το δυνατόν εκµετάλλευση της
ευρισκόµενης στην ιλύ ενέργειας ως
θέρµανση, ατµό, ηλεκτρικό ρεύµα ή καύσιµο
υλικό.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι θερµικής επεξεργασίας
της ιλύος όπως η καύση, η θερµική οξείδωση, η
πυρόλυση κτλ.
Η Οδηγία 2000/76 θέτει τα όρια εκποµπών για τις
µονάδες αποτέφρωσης. ∆ιακρίνονται οι παρακάτω
κατηγορίες αποτέφρωσης της ιλύος:
i.
Χωριστή αποτέφρωση (mono-incineration):
η ι λύ ς α ποτ ε φ ρ ώ ν ε τα ι σ ε ε ι δ ι κ έ ς
εγκαταστάσεις αποτέφρωσης,
ii.
Αποτέφρωση της ιλύος µαζί µε στερεά
απόβλητα, κυρίως οικιακά απορρίµµατα,
iii.
Αποτέφρωση της ιλύος σε βιοµηχανικές
εγκαταστάσεις (co-incineration): η ιλύς
χρησιµοποιείται ως καύσιµο σε
εγκαταστάσεις των οποίων σκοπός είναι η
παραγωγή ενέργειας (σταθµοί παραγωγής
ενέργειας) ή άλλων προϊόντων (µονάδες
παραγωγής τσιµέντου).

Πυρόλυση
Η πυρόλυση είναι µια θερµική επεξεργασία σε
απουσία οξυγόνου. Η ιλύς δεν καίγεται, αλλά
εισερχόµενη σε θερµοκρασία 300ΟC έως 900ΟC,
παράγονται δύο είδη παραπροϊόντων: στερεά που
περιέχουν αδρανή υλικά και άνθρακα, και απαέρια.
∆εδοµένου ότι τα προϊόντα της πυρόλυσης έχουν
θερµαντική αξία, η πυρόλυση θεωρείται ως
επεξεργασία, που απαιτεί την περαιτέρω αξιοποίηση
των στερεών καταλοίπων και των απαερίων.
Η πυρόλυση παρουσιάζει τα ακόλουθα
πλεονεκτήµατα:
i.
µια µειωµένη εκποµπή αερίου σε σύγκριση
µε την αποτέφρωση (περίπου 30%),
ii.
µειωµένες εκποµπές PCDD/F, λόγω της
χαµηλής θερµοκρασίας της διαδικασίας,
iii.
ενδεχόµενη αξιοποίηση των
παραπροϊόντων
iv.
µειωµένο κόστος επένδυσης σε σχέση µε
την καύση
Λόγω των παραπάνω πλεονεκτηµάτων, σε
εγκαταστάσεις µέχρι 200.000 t/έτος η πυρόλυση
απορριµµάτων έχει σηµαντική εφαρµογή σε σχέση
µε την καύση, ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν ένα
παρόµοιο συµπέρασµα θα µπορούσε να εφαρµοστεί
και στην ιλύ.
Αεριοποίηση
Η αεριοποίηση είναι µια θερµική διαδικασία κατά τη
διάρκεια της οποίας ένα καύσιµο υλικό (χωνευµένη ή
µη χωνευµένη ιλύς) µετατρέπεται µε τον αέρα ή το
οξυγόνο σε εύφλεκτο αέριο και αδρανές υπόλειµµα.
Αυτός ο τρόπος επεξεργασίας πραγµατοποιείται σε
υψηλή θερµοκρασία: µεταξύ 900°C και 1.100°C (µε
αέρα), ή µεταξύ 1.000°C και 1.400°C (µε οξυγόνο). Η
πυρόλυση µπορεί να θεωρηθεί ως µία παραλλαγή
της αεριοποίησης πραγµατοποιούµενη µε απουσία
οξυγόνου. Ωστόσο, µπορεί να συνδυαστούν οι δύο
µέθοδοι επεξεργασίας: η αεριοποίηση µπορεί να
εφαρµοστεί στο στερεό υπόλειµµα της πυρόλυσης.

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.∆.Ε.Υ.Α.
ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.

Γεώργιος Μαρινάκης,
∆ήµαρχος Ρεθύµνης, Πρόεδρος

1.

Κωνσταντίνος Κόκορης,
Αντιπρόεδρος ∆.Ε.Υ.Α. Ζακύνθου

2.

Απόστολος Καλογιάννης,
∆ήµαρχος Λαρισαίων, Αντιπρόεδρος, αρµόδιος για διοικητικά &
οικονοµικά θέµατα

2.

Ανδρέας Παπανικήτας,
Πρόεδρος ∆.Ε.Υ.Α. Πάτρας

3.

Αστέριος Μπουσνάκης,
Μέλος ∆.Σ. ∆.Ε.Υ.Α. Κατερίνης, Αντιπρόεδρος, αρµόδιος για
τεχνικά θέµατα

4.

Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης,
∆ήµαρχος Ηράκλειας, Γραµµατέας

5.

Ευάγγελος Μυτιληνός,
Πρόεδρος ∆.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης, Ταµίας

6.

∆ηµήτριος Καρασταύρου,
Πρόεδρος ∆.Ε.Υ.Α. Κοµοτηνής

7.

Σαράντος Μαρινάκης,
Μέλος ∆.Σ. ∆.Ε.Υ.Α. Καλαµάτας

8.

Αλέξανδρος Πνευµατικός,
∆ήµαρχος Κορινθίων

9.

Αγγελάκης Σαµακοβλής,
Πρόεδρος ∆.Ε.Υ.Α. Θερµαϊκού

10.

Νικόλαος Σταυρογιάννης,
∆ήµαρχος Λαµιέων

11.

Αντώνιος Σχετάκης,
Πρόεδρος ∆.Ε.Υ.Α. Χανίων

12.

Παναγιώτης Σχοινοχωρίτης,
Πρόεδρος ∆.Ε.Υ.Α. Αργους

13.

Νικόλαος Φακουρέλης,
Πρόεδρος ∆.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.∆.Ε.Υ.Α.
1.

Σωτήριος Σακκάς,
Πρόεδρος ∆.Ε.Υ.Α. Τρικάλων, Πρόεδρος

4.

Εµµανουήλ Καραβελάκης,
Πρόεδρος ∆.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου

3.

Αντώνιος Κωστάλας,
Μέλος ∆.Σ. ∆.Ε.Υ.Α. Λαυρεωτικής

