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Ε.Δ.Ε.Τ.Α.
(έξξεο, 20 Ινπλίνπ 2013)
Η Γ.Σ. ησλ κειώλ ηεο Ε.Δ.Ε.Υ.Α. πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Σέξξεο ζηηο 20
Ινπλίνπ 2013, επηζεκαίλεη όηη ελ κέζσ ηεο ζνβαξήο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ
δηαλύεη ε ρώξα καο, νη Δεκνηηθέο Επηρεηξήζεηο Υδξεπζεο-Απνρέηεπζεο
απνηεινύλ ζηα πιαίζηα ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζεκαληηθνύο θνξείο κε
θνηλσθειή ραξαθηήξα θαη ζνβαξό αλαπηπμηαθό θαη πεξηβαιινληηθό ξόιν.
Ωζηόζν, ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, ην ζεζκηθό ηνπο πιαίζην, ν λ. 1069/80, πνπ
επί 30 ρξόληα απνηέιεζε, παξά ηηο όπνηεο αηέιεηεο θαη αδπλακίεο ηνπ,
ζνβαξό αλαπηπμηαθό εξγαιείν, βάιιεηαη από νξηδόληηεο ξπζκίζεηο θαη
απνδπλακώλεηαη ζπλερώο, κε επηπηώζεηο ζηελ ιεηηνπξγία ησλ Δ.Ε.Τ.Α.
θαη ζπλαθόινπζα ζηηο παξερόκελεο ζηνπο πνιίηεο ππεξεζίεο.
Η Γ.Σ. ησλ κειώλ ηεο Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ηνλίδεη πξνο θάζε θαηεύζπλζε όηη νη
Δ.Ε.Τ.Α. είλαη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο εηδηθνύ ζθνπνύ, έρνπλ εμαηξεζεί
από ην δεκόζην ηνκέα, ιεηηνπξγνύλ κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη
ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, αληαπνδνηηθά θαη
ρσξίο λα επηβαξύλνπλ ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό.
Επεηδή νη Δ.Ε.Υ.Α. δηαρεηξίδνληαη έλα αγαζό δσηηθήο ζεκαζίαο θαη ηδηαίηεξα
επαίζζεην γηα ην θνηλσληθό ζύλνιν, ζα πξέπεη λα δηαθπιαρζεί ν ραξαθηήξαο
ηνπο σο δεκνηηθώλ επηρεηξήζεσλ, ε απηνηέιεηα θαη ε επειημία ηνπο ώζηε λα
κελ θηλδπλεύζεη ε δεκόζηα πγεία , ε πνηόηεηα δσήο ησλ πνιηηώλ θαη ην
πεξηβάιινλ ηεο ρώξαο καο. Πξνο ηνλ ζθνπό απηό ε Γ.Σ. ησλ κειώλ ηεο
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. δεηά ηελ ζπλδξνκή θαη ηεο ΚΕΔΕ, αθνύ νη Δ.Ε.Υ.Α. σο
δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνύλ θαη δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν ηεο
Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Η Γ.Σ. ησλ κειώλ ηεο Ε.Δ.Ε.Υ.Α. δεηά:
 Να αλαγλσξηζζεί από ηελ Πνιηηεία κε ζαθή θαη θαηεγνξεκαηηθό
ηξόπν όηη ν λ. 1069/80 είλαη θαη παξακέλεη ην ζεζκηθό πιαίζην ησλ
Δ.Ε.Τ.Α. Οπνηαδήπνηε αληίζεηε κε ηνλ λ. 1069/80 δηάηαμε λα κελ
ηζρύεη γηα ηηο Δ.Ε.Υ.Α., αθνύ ν λ. 1069/80 σο lex specialis ππεξηζρύεη
θάζε αληίζεηεο ξύζκηζεο. Ωζηόζν, θαη παξά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ
έρνπλ γίλεη από ηελ ηζρύ ηνπ κέρξη ζήκεξα, ν λ. 1069/80 πξέπεη λα
αλαζεσξεζεί ώζηε λα πξνζαξκνζζεί ζηηο ζύγρξνλεο ζπλζήθεο ηνπ
ηνκέα ύδξεπζεο-απνρέηεπζεο.Τν λέν ζεζκηθό πιαίζην λα απνηειέζεη
αθεηεξία γηα κία λέα πνξεία γηα ηηο Δ.Ε.Υ.Α. ώζηε λα αληαπνθξηζνύλ

κε επηηπρία ζηηο αλαπηπμηαθέο πξνθιήζεηο ηνπ Σπκθώλνπ Εηαηξηθήο
Σρέζεο (ΣΕΣ) ζηα πιαίζηα ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ 2014-2020.
 Η ζπκκεηνρή ησλ Δ.Ε.Υ.Α. ζην Σύκθσλν Εηαηξηθήο Σρέζεο, αιιά θαη ε
θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπο κε επειημία θαη απνηειεζκαηηθόηεηα
πξνϋπνζέηεη ηελ ύπαξμε ηνπ αλαγθαίνπ κόληκνπ πξνζσπηθνύ. Τν
ηειεπηαίν
δηάζηεκα
νη
Δ.Ε.Υ.Α.
εμαηηίαο
ησλ
αζξόσλ
ζπληαμηνδνηήζεσλ θαη ηεο ππαγσγήο ηνπο ζηνλ πεξηνξηζκό
πξνζιήςεσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, αληηκεησπίδνπλ ζνβαξόηαηα
πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ιόγσ έιιεηςεο ηνπ απαξαίηεηνπ αλζξώπηλνπ
δπλακηθνύ. Λακβαλνκέλνπ ππόςε όηη νη Δ.Ε.Υ.Α. δελ επηβαξύλνπλ ηνλ
θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό, λα δνζεί λνκνζεηηθά ε δπλαηόηεηα ζηηο
Δ.Ε.Υ.Α. λα πξνζιακβάλνπλ κόληκν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό θαη
θπξίσο ην πξνζσπηθό πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο
θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ αλαπηπμηαθνύ ηνπο ζρεδηαζκνύ.
 Να γίλνπλ δεθηέο κε ΚΤΑ από ηα Τπνπξγεία Οηθνλνκηθώλ θαη
Εζσηεξηθώλ νη πξνηάζεηο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί από ηελ
Ε.Δ.Ε.Τ.Α. γηα ην κηζζνιόγην ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Δ.Ε.Τ.Α.,
θαζώο θαη γηα ηηο ακνηβέο ησλ ππεξσξηώλ, ην αλζπγηεηλό επίδνκα
θαη ηελ εηνηκόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο. Οη ξπζκίζεηο
κηζζνινγηθνύ ραξαθηήξα ηνπ λ. 4093/2012 σο ζπλέρεηα ησλ
ξπζκίζεσλ ησλ λ. 3833/2010 θαη 4024/2011 αληίζηνηρα, δελ
ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ην ραξαθηήξα ησλ Δ.Ε.Υ.Α. πνπ είλαη
επηρεηξήζεηο «αηρκήο» θη απαηηνύλ έκπεηξν θη εμεηδηθεπκέλν
πξνζσπηθό.
 Να θαηαλεκεζεί ζηηο Δ.Ε.Υ.Α. ε επηρνξήγεζε ησλ 10 εθ. επξώ
ζύκθσλα κε ην αξ. 10 ηνπ λ. 4071/2012.
 Οη ακνηβέο ησλ Πξνέδξσλ ησλ Δ.Ε.Τ.Α. λα είλαη ζύκθσλεο κε ηνλ λ.
1069/80, δειαδή λα ζπλερίζεη λα ηζρύεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα
ε δηάηαμε ηνπ λ. 1069/80 (αξ. 3 παξ. 7) θαη όρη ε ξύζκηζε ηεο πεξ. 5
ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ1 ηεο παξ. Γ ηνπ πξώηνπ άξζξνπ ηνπ λ.
4093/2012, αθνύ ε δηάηαμε ηνπ λ. 1069/80 απνηειεί δηάηαμε εηδηθνύ
ραξαθηήξα πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ζηηο Δ.Ε.Υ.Α. Με ηε δηάηαμε ηνπ
λ. 4093/2012 ε ακνηβή ησλ Πξνέδξσλ ησλ Δ.Ε.Τ.Α. πεξηθόπεθε
θαηά 75% θαη είλαη απνιύησο δπζαλάινγε κε ηνλ όγθν ησλ
ππνρξεώζεώλ ηνπο ζηηο επηρεηξήζεηο. Θα πξέπεη λα ηνληζζεί όηη ε
ιεηηνπξγία ησλ Δ.Ε.Υ.Α. απαηηεί ηελ ζπλερή παξνπζία ησλ Πξνέδξσλ
ζηηο επηρεηξήζεηο ώζηε λα ζπληνλίδνπλ θαη λα επηιύνπλ ηα ζνβαξά
πξνβιήκαηα πνπ αλαθύπηνπλ θαζεκεξηλά ιόγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ
Δ.Ε.Υ.Α.
 Να εμαηξεζνύλ νη Δ.Ε.Τ.Α. από ηελ ξύζκηζε ηνπ αξ. 48 ηνπ
λ.4111/2013 ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη Δήκνη ζα πξνκεζεύνληαη γηα
ινγαξηαζκό ησλ λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ θαύζηκα θαη αλαιώζηκα,
δηόηη κε ηνλ ηξόπν απηό πιήηηεηαη ε επειημία πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα
ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο θη εγθισβίδνληαη νη Δ.Ε.Υ.Α. ζε
ρξνλνβόξεο δηαδηθαζίεο ρσξίο πξαγκαηηθό όθεινο.
 Να απνζαθεληζζεί από ην Υπνπξγείν Εζσηεξηθώλ ην θαζεζηώο
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πξνκεζεηώλ ησλ Δ.Ε.Υ.Α. ζύκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ηεο Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
Ωο πξνο ην ΕΠΑ θαη ην ύκθσλν Εηαηξηθήο ρέζεο ε Γ.. δεηά:
 ΝΑ δεζκεπζνύλ ηα ζπλαξκόδηα Υπνπξγεία λα ζπλερηζζεί κέρξη ηελ
ιήμε ηνπ ΕΣΠΑ ε πινπνίεζε ησλ έξγσλ ησλ Δ.Ε.Υ.Α. πνπ ήηαλ ζε
ζηάδην αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ή ζε ζηάδην ππνγξαθήο ζύκβαζεο
ή απηώλ ζηελ πξάμε έληαμεο ησλ νπνίσλ πεξηιακβαλόηαλ θαη ε
νινθιήξσζε ηεο κειέηεο.
 Γηα ηα απεληαγκέλα έξγα ησλ Δ.Ε.Υ.Α. ησλ νπνίσλ νη κειέηεο ήηαλ ζην
ζηάδην απνπεξάησζεο πινπνίεζεο λα αλαιεθζεί δέζκεπζε ώζηε λα
εληαρζνύλ ζηελ λέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020).
 Με δεδνκέλν όηη νη Δ.Ε.Υ.Α. θαινύληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Σύκθσλν
Εηαηξηθήο Σρέζεο θαη λα πινπνηήζνπλ έξγα πςειόηαηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ, λα ζπλερηζζεί ε ρξεκαηνδόηεζή ηνπο ζην
πιαίζην ηεο Νέαο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ ζύκθσλα κε ην
άξζξν 21 ηνπ Ν. 4111/2013 (θαηάξγεζε ίδηαο ζπκκεηνρήο) θαηά
παξέθθιηζε ηνπ αξ. 13 ηνπ λ.1069/80 κε επηβάξπλζε ηνπ ΠΔΕ
πιελ ηνπ κε επηιέμηκνπ ΦΠΑ πνπ ζα πιεξώλεηαη από ίδηνπο πόξνπο
ησλ ΔΕΥΑ.
Η Γ.. ηεο Ε.Δ.Ε.Τ.Α. δηακαξηύξεηαη εληνλόηαηα γηα ηελ εδώ θαη 30
ρξόληα ρξέσζε ησλ Δ.Ε.Τ.Α. από ηε ΔΕΗ κε ηηκνιόγην κε ην νπνίν
εμνκνηώλεη ηηο Δ.Ε.Τ.Α. κε ηνπο νηθηαθνύο θαηαλαισηέο θαη δεηά:
 Να ηξνπνπνηεζεί ε ζρεηηθή λνκνζεζία ώζηε λα δνζεί ζηηο Δ.Ε.Υ.Α.
από ηε Δ.Ε.Η. βηνκεραληθό ηηκνιόγην γηα ηνπο βηνινγηθνύο
θαζαξηζκνύο θαη ηα αληιηνζηάζηα θαη κεησκέλν αγξνηηθό ηηκνιόγην
όπσο απηό ησλ Δήκσλ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο άξδεπζεο πνπ αλέιαβαλ
νη Δ.Ε.Υ.Α.
Η Γ.. ηεο Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ελόςεη ηεο επηρεηξνύκελεο από ηελ ειιεληθή
θπβέξλεζε ηδησηηθνπνίεζεο ηεο ΕΤΑΘ Α.Ε. εθθξάδεη ηελ πιήξε θαη
θαηεγνξεκαηηθή αληίζεζή ηεο ζ’ απηήλ θαη δειώλεη πξνο θάζε θαηεύζπλζε
ηα παξαθάησ:
Τν λεξό δελ είλαη εκπόξεπκα, αιιά θνηλσληθό αγαζό θαη γη’ απηό δελ
ππόθεηηαη ζηνλ λόκν ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο. Η ηδησηηθνπνίεζε ηνπ
λεξνύ όπνπ θη αλ απηή εθαξκόζζεθε απέβε ζε βάξνο ηνπ θνηλσληθνύ
ζπλόινπ θη απέηπρε παηαγσδώο, κε ζπλέπεηα ε δηαρείξηζε ηνπ λεξνύ λα
αλαθηεζεί από δεκόζηνπο ή δεκνηηθνύο θνξείο. Η ζνβαξόηαηε δεκνζηνλνκηθή
θξίζε πνπ δηέξρεηαη ε ρώξα καο δελ ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ηελ αθνξκή γηα
λα εθρσξεζνύλ αγαζά δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ζε ηδηώηεο.
Η δηαρείξηζε ηνπ λεξνύ γηα λα είλαη βηώζηκε θαη αεηθόξνο δελ κπνξεί
παξά λα είλαη δεκόζηα ή δεκνηηθή.
Η Γ.Σ. ηεο Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ζεσξεί όηη ε ελδπλάκσζε ησλ Δ.Ε.Τ.Α ζα πξέπεη λα
ζηεξηρζεί θαη ζηελ πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηνπο θαη ηνπ ξόινπ ηνπο ζηελ
ειιεληθή θνηλσλία. Γηα ηνλ ιόγν απηό εμνπζηνδνηεί ην Δ.Σ. ηεο Ε.Δ.Ε.Υ.Α. λα
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ιάβεη θάζε αλαγθαίν κέηξν πξνο ηνλ ζθνπό απηό, κε πξώην ηελ
πξαγκαηνπνίεζε εκεξίδαο γηα ηνλ ξόιν ησλ Δ.Ε.Υ.Α. σο δηαρεηξηζηώλ ησλ
πδαηηθώλ πόξσλ ζηελ πεξηθέξεηα.
Η Γ.Σ. ηεο Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
 Εγθξίλεη νκόθσλα ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό
ηνπ 2013.
 Εγθξίλεη νκόθσλα ηελ Έθζεζε ηεο Ειεγθηηθήο Επηηξνπήο θαη ηνλ
απνινγηζκό ηνπ 2012.
 Εγθξίλεη νκόθσλα ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2013.
Η Γ.Σ. ηεο Ε.Δ.Ε.Υ.Α. δεηά:
 Να αλαγλσξηζζεί λνκνζεηηθά ε Ε.Δ.Ε.Τ.Α. σο εθπξόζσπνο ησλ
Δ.Ε.Τ.Α. θαη ζύκβνπινο ηεο Πνιηηείαο ζε δεηήκαηα ύδξεπζεο –
απνρέηεπζεο.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
ΕΡΡΕ 20 ΙΟΤΝΙΟΤ 2013
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