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ΑΠΟΦΑΕΙ ΣΗ 28θσ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Ε.Δ.Ε.Τ.Α.
(‘Αρτα, 2 Ιουνίου 2017)

Η Γ.Σ. των μελϊν τθσ Ενωςθσ Δθμοτικϊν Επιχειριςεων ΥδρευςθσΑποχζτευςθσ (Ε.Δ.Ε.Υ.Α) που πραγματοποιικθκε ςτθν ‘Αρτα ςτισ 2 Ιουνίου
2017:
-

Θεωρεί ότι το νομοςχζδιο του Υπουργείου Εςωτερικϊν «Ρυκμίςεισ για
τον εκςυγχρονιςμό του κεςμικοφ πλαιςίου οργάνωςθσ και
λειτουργίασ των Δθμοτικϊν Επιχειριςεων Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ
(Δ.Ε.Τ.Α.) – Ρυκμίςεισ για τθν οργάνωςθ, τθ λειτουργία, τα
οικονομικά και το προςωπικό των Ο.Σ.Α. – Ευρωπαϊκοί ‘Ομιλοι
Εδαφικισ υνεργαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» είναι μία ςοβαρι
κεςμικι κατάκτθςθ τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. και των Δ.Ε.Υ.Α., και ηθτά να
ψθφιςκεί το ςυντομότερο δυνατό ϊςτε να αποτελζςει ζνα αςφαλζσ
και ςυνεκτικό κεςμικό πλαίςιο για τισ Δ.Ε.Υ.Α. και να αναβακμίςει
κεςμικά τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Παραπζρα, θ Γ.Σ. επιςθμαίνει ςε όλουσ τουσ ςυναρμόδιουσ φορείσ ότι οι
Δ.Ε.Τ.Α. ςυγκαταλζγονται ςτουσ καλφτερα οργανωμζνουσ φορείσ ςε τοπικό
επίπεδο, με αναπτυξιακό χαρακτιρα και προοπτικι να παίξουν ςοβαρό
ρόλο ςτθν παραγωγικι αναςυγκρότθςθ τθσ χϊρασ.
Ωςτόςο, τα τελευταία χρόνια οι Δ.Ε.Υ.Α. αντιμετωπίηουν ςοβαρά προβλιματα
όπωσ θ υποςτελζχωςθ, το υψθλό ενεργειακό κόςτοσ, το υψθλό ποςοςτό
διαρροϊν, οι ςοβαρζσ οικονομικζσ υποχρεϊςεισ λόγω ςυναφκζντων δανείων
για τθν εκτζλεςθ των ζργων τουσ, θ πτϊςθ των εςόδων τουσ λόγω χαμθλισ
ειςπραξιμότθτασ.

Ειδικότερα:

-

Η Γ.Σ. κεωρεί ότι, επειδι οι Δ.Ε.Υ.Α. ζχουν αποδυναμωκεί ςτα χρόνια
τθσ οικονομικισ κρίςθσ και κάποιεσ είναι ςτα όρια τθσ κατάρρευςθσ
λόγω των ςοβαρότατων ελλείψεων τακτικοφ προςωπικοφ και ιδίωσ
επιςτθμονικοφ, πρζπει να προχωριςει τάχιςτα, και αν κρικεί
αναγκαίο με νομοκετικι ρφκμιςθ από τα ςυναρμόδια Τπουργεία
Εςωτερικϊν & Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ, θ διαδικαςία
προςλιψεων προςωπικοφ ΙΔΑΧ ΠΕ και ΤΕ που ζχει δρομολογθκεί το
2016, ϊςτε οι Δ.Ε.Υ.Α. να ενιςχυκοφν με το απαραίτθτο για τθν
λειτουργία τουσ ανκρϊπινο δυναμικό.
Η Γ.Σ. επιςθμαίνει ότι όςο κακυςτερεί θ διαδικαςία προςλιψεων, οι
επιχειριςεισ αποδυναμϊνονται και μεγαλϊνει ο κίνδυνοσ ζμμεςθσ
ιδιωτικοποίθςισ τουσ και απϊλειασ του δθμοτικοφ χαρακτιρα τθσ
διαχείριςθσ του νεροφ ςτθν περιφζρεια τθσ χϊρασ μασ.

-

Η Γ.Σ. διαμαρτφρεται εντονότατα για τθν ςυνεχιηόμενθ διαχρονικι
αδικία τθσ τιμολόγθςθσ των εγκαταςτάςεων των Δ.Ε.Υ.Α. από τθ ΔΕΗ
με το τιμολόγιο γενικισ χριςθσ που επιβαρφνει τισ επιχειριςεισ με
υψθλότατο ενεργειακό κόςτοσ πλιττοντασ τθ βιωςιμότθτά τουσ. Για
τον λόγο αυτό ηθτά από τουσ ςυναρμόδιουσ φορείσ (ΚΑΠΕ, Τ.Π.&Δ.) να
επιςπεφςουν τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ ϊςτε όχι μόνο να μειωκεί
ςφντομα το ενεργειακό κόςτοσ των Δ.Ε.Υ.Α., αλλά να αποκτιςουν και
τθν προοπτικι παραγωγισ εςόδων απαραίτθτων για τθ διαςφάλιςθ
τθσ βιωςιμότθτάσ τουσ.
Παράλλθλα, ηθτά από τθν ΚΕΔΕ τθν ςυνδρομι και ςτιριξι τθσ για από
κοινοφ αντιμετϊπιςθ του ενεργειακοφ κόςτουσ και εξουςιοδοτεί το
Δ.Σ., τον επιςτθμονικό μθχανιςμό και τισ Επιτροπζσ τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. να
διερευνιςουν όλεσ τισ δυνατότθτεσ που δίνονται ςτισ Δ.Ε.Υ.Α. (κεςμικό
πλαίςιο για ενεργειακό ςυμψθφιςμό, ενεργειακοί ςυνεταιριςμοί) για
μείωςθ του ενεργειακοφ τουσ κόςτουσ.
Ωσ προσ το αρδευτικό τιμολόγιο ηθτά από το Υπουργείο
Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ να προωκιςει τθν νομοκετικι ρφκμιςθ
που πρότεινε θ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ϊςτε να χρεϊνεται θ κατανάλωςθ ενζργειασ
ςτισ αρδευτικζσ εγκαταςτάςεισ των Δ.Ε.Υ.Α. με αγροτικό τιμολόγιο.

-

Η Γ.Σ. κεωρεί ότι οι υψθλζσ απϊλειεσ των δικτφων και το μθ
ανταποδοτικό νεροφ αποτελεί μείηον πρόβλθμα για τισ Δ.Ε.Υ.Α. και
πρζπει να αντιμετωπιςκεί το ςυντομότερο δυνατό με βάςθ τθ διεκνι
εμπειρία και τεχνογνωςία. Επίςθσ, διαμαρτφρεται για τθν
2

κακυςτζρθςθ χρθματοδότθςθσ από τα ςυναρμόδια Υπουργεία τθσ
ολοκλθρωμζνθσ και κοςτολογθμζνθσ πρόταςθσ τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. για
χαρτογράφθςθ και ψθφιοποίθςθ των δικτφων των Δ.Ε.Υ.Α. και ηθτά να
προχωριςει άμεςα θ ζγκριςθ τθσ αναγκαίασ χρθματοδότθςθσ.
-

Η Γ.Σ. κεωρεί ότι θ κεςμικι δυνατότθτα διεφρυνςθσ των αρμοδιοτιτων
των Δ.Ε.Υ.Α. πζρα από τθν φδρευςθ και αποχζτευςθ, κα πρζπει να
διερευνθκεί ςυςτθματικά από το Δ.Σ. τθσ ‘Ενωςθσ προσ τθν
κατεφκυνςθ τθσ διαςφάλιςθσ τθσ βιωςιμότθτασ των Δ.Ε.Υ.Α. και τθσ
μετατροπισ τουσ ςε υγιι κφτταρα ανάπτυξθσ των τοπικϊν κοινωνιϊν.

-

Η κακυςτζρθςθ ρφκμιςθσ των δανείων των Δ.Ε.Υ.Α. με νομοκετικι
διάταξθ επιβαρφνει ςοβαρά τισ Δ.Ε.Υ.Α. και τουσ εγγυθτζσ των δανείων
Διμουσ ςε μια εποχι μάλιςτα που θ ειςπραξιμότθτα των εςόδων των
επιχειριςεων παρουςιάηει ςοβαρι κάμψθ. Η Γ.Σ. ηθτά από τα
ςυναρμόδια Υπουργεία Εςωτερικϊν και Οικονομικϊν να προωκιςουν
άμεςα τθν ςχετικι διάταξθ για να αποφευχκοφν επιπτϊςεισ ςτθ
βιωςιμότθτα των επιχειριςεων.

-

Η πρόςφατα εκδοκείςα Απόφαςθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Υδάτων για
τθν κοςτολόγθςθ και τιμολόγθςθ των Υπθρεςιϊν Φδατοσ δθμιουργεί
ςοβαρζσ υποχρεϊςεισ ςτισ Δ.Ε.Υ.Α. ςτισ οποίεσ καλοφνται να
ανταποκρικοφν μζςα ςτα χρονοδιαγράμματα που θ Απόφαςθ κζτει.
Παρόλο που οι προτάςεισ τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. όςον αφορά ςτθν τιμολόγθςθ
ςτθ χαμθλι κλίμακα και τισ ευπακείσ ομάδεσ ζχουν ενςωματωκεί ςτθν
Απόφαςθ, θ Γ.Σ. εκφράηει τθν ζντονθ ανθςυχία τθσ για τθν
προβλεπόμενθ από τθν Απόφαςθ διαχείριςθ του περιβαλλοντικοφ
τζλουσ, αφοφ ενζχει τον κίνδυνο να μετατραποφν οι Δ.Ε.Υ.Α. ςε
φοροειςπρακτικοφσ μθχανιςμοφσ και να μθν εκτελεςκοφν τα
απαραίτθτα για τθν προςταςία και βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ ζργα
ςτο πλαίςιο των Συμπλθρωματικϊν Μζτρων που προβλζπονται από τα
Διαχειριςτικά Σχζδια των Λεκανϊν Απορροισ Ποταμϊν.
Περαιτζρω θ Γ.Σ. εξουςιοδοτεί το Δ.Σ. τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. , να προβεί ςε όλεσ
τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για ζγκαιρθ και ζγκυρθ ενθμζρωςθ των
Δ.Ε.Υ.Α. όςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τθν
Απόφαςθ.

-

Η Γ.Σ. εκτιμά ωσ πολφ κετικι τθν ςυμμετοχι τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ωσ εταίρου
ςτο Ειδικό Επιχειρθςιακό Σχζδιο για τουσ οικιςμοφσ Γ’ Προτεραιότθτασ
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με ςτόχο τθν ςυςτθματικι ενθμζρωςθ και υποςτιριξθ των Δ.Ε.Υ.Α.
που κα αναλάβουν τθν καταςκευι των ζργων, κακϊσ και τθν
ςυντιρθςθ και λειτουργία τουσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ
τουσ.
Ωςτόςο, εκφράηει τθν ζντονθ ανθςυχία τθσ για άλλα ςοβαρά κζματα
που εκκρεμοφν όπωσ τα ζργα επαναχρθςιμοποίθςθσ των εκροϊν των
ΕΕΛ, και τα ζργα αξιοποίθςθσ τθσ ιλφοσ των ΕΕΛ. Παράλλθλα, ηθτά από
τα ςυναρμόδια Υπουργεία να διερευνιςουν τθ
δυνατότθτα
χρθματοδότθςθσ των απαραίτθτων ζργων επεξεργαςίασ λυμάτων για
οικιςμοφσ με ιςοδφναμο πλθκυςμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων.
-

Η Γ.Σ. τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. αποδοκιμάηει ζντονα τισ προςφυγζσ μερίδασ
εργαηομζνων των Δ.Ε.Υ.Α. με τισ οποίεσ ηθτοφν τθν επαναφορά των
αμοιβϊν τουσ ςτα προ κρίςθσ επίπεδα και δθλϊνει κατθγορθματικά
αντίκετθ με ενζργειεσ που κζτουν ςε ςοβαρό κίνδυνο τθ βιωςιμότθτα
των Δ.Ε.Υ.Α.Η Γ.Σ. ηθτά από όλουσ τουσ εργαηόμενουσ να επιδείξουν
ςφνεςθ και μετριοπάκεια για μθν απωλζςουν οι Δ.Ε.Υ.Α. τθν
εμπιςτοςφνθ και ςτιριξθ των τοπικϊν κοινωνιϊν που υπθρετοφν.
Επίςθσ, θ Γ.Σ. ηθτά από τθν ΠΟΕ-Δ.Ε.Υ.Α. να ςυμβάλει προσ τθν
παραπάνω κατεφκυνςθ.

Η Γ.Σ. τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
 Εγκρίνει ομόφωνα τθν ζκκεςθ πεπραγμζνων και τον προγραμματιςμό
του 2017.
 Εγκρίνει ομόφωνα τθν Ζκκεςθ τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ και τον
απολογιςμό του ζτουσ 2016.
 Εγκρίνει ομόφωνα τον προχπολογιςμό του ζτουσ 2017.
 Εγκρίνει ομόφωνα τθν πρόταςθ του Δ.Σ. τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. να προςτεκεί
εδάφιο Δ’ ςτθν απόφαςθ τθσ 27θσ Γ.Σ. τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. για τθν
αναπροςαρμογι τθσ ετιςιασ ειςφοράσ των Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
και να τροποποιθκεί ωσ εξισ:
«Η Γ.Σ. των μελϊν τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. εγκρίνει ομόφωνα τθν πρόταςθ του Δ.Σ. τθσ
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. για αναπροςαρμογι τθσ ετιςιασ ειςφοράσ των Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. κεωρϊντασ ότι για τθν αναβάκμιςθ τθσ ‘Ενωςθσ και τθ διεφρυνςθ
των δραςτθριοτιτων τθσ είναι απαραίτθτθ θ οικονομικι τθσ ενίςχυςθ. Η
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αναπροςαρμογι κα γίνει με βάςθ τα ενεργά υδρόμετρα κάκε Δ.Ε.Υ.Α.
Με βάςθ τα παραπάνω θ ετιςια ειςφορά των Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
αναπροςαρμόηεται ωσ εξισ:
Α. Η ετιςια ειςφορά των Δ.Ε.Υ.Α. με ενεργά υδρόμετρα μζχρι 10.000 κα είναι
1.000 ευρϊ.
Β. Η ετιςια ειςφορά των Δ.Ε.Υ.Α. με ενεργά υδρόμετρα 10.001 ζωσ 80.000 κα
είναι 3.000 ευρϊ.
Γ. Η ετιςια ειςφορά των Δ.Ε.Υ.Α. με άνω των 80.000 ενεργά υδρόμετρα κα
είναι 4.000 ευρϊ.
Δ. Στθν περίπτωςθ που οι Δ.Ε.Υ.Α. χρθςιμοποιοφν ογκομετρικά υδρόμετρα θ
ετιςια ειςφορά τουσ κα διαμορφωκεί με βάςθ τον πλθκυςμό του οικείου
Διμου όπωσ προκφπτει από τθν τελευταία επίςθμθ απογραφι ωσ εξισ:
Α. Η ετιςια ειςφορά των Δ.Ε.Υ.Α. με πλθκυςμό μζχρι 10.000 κα είναι 1.000
ευρϊ.
Β. Η ετιςια ειςφορά των Δ.Ε.Υ.Α. με πλθκυςμό 10.001 ζωσ 80.000 κα είναι
3.000 ευρϊ.
Γ. Η ετιςια ειςφορά των Δ.Ε.Υ.Α. με πλθκυςμό άνω των 80.000 κα είναι 4.000
ευρϊ.
Η ειςφορά κα καταβάλλεται ςε δφο δόςεισ, θ πρϊτθ μζχρι τισ 30 Απριλίου και
θ δεφτερθ μζχρι τισ 30 Σεπτεμβρίου κάκε ζτουσ. Η αναπροςαρμογι τθσ
ετιςιασ ειςφοράσ κα ιςχφςει από το ζτοσ 2017».

Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
ΑΡΣΑ 2 ΙΟΤΝΙΟΤ 2017
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