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                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Η Ζνωςθ Δθμοτικϊν Επιχειριςεων Φδρευςθσ – Αποχζτευςθσ (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) 

ωσ κεςμικόσ εκπρόςωποσ 122 Δ.Ε.Υ.Α. που παρζχουν υπθρεςίεσ φδατοσ 

ςε 5 εκ. περίπου πολίτεσ τθσ περιφζρειασ τθσ χϊρασ εκφράηει τθν 

ζντονθ διαμαρτυρία τθσ για τθν από το βιμα του Φόρουμ των Δελφϊν 

ςτοχοποίθςθ των Δ.Ε.Υ.Α. από τον Γενικό Γραμματζα Φυςικοφ 

Περιβάλλοντοσ και Υδάτων Πζτρο Βαρελίδθ.  

Ο κ. Βαρελίδθσ, κι ενϊ απουςίαηε από το πάνελ εκπρόςωποσ τθσ 

Ε.Δ.Ε.Υ.Α., γεγονόσ που, βεβαίωσ δεν ιταν ευκφνθ του, αλλά αξιοποίθςε 

κατάλλθλα, κι ενϊ είχε πρόςφατα πραγματοποιθκεί ςυνάντθςθ μαηί 

του ςε κλίμα ειλικρινοφσ ςυνεργαςίασ επζλεξε να αναφερκεί 

αποκλειςτικά ςτισ Δ.Ε.Υ.Α. και μάλιςτα ςε κζματα που δεν είχαν 

ουδόλωσ ςυηθτθκεί. Δυςτυχϊσ, κι ενϊ είναι ςε εξζλιξθ μελζτθ που 

ανζκεςε θ DG Regio τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν λειτουργία 35 

Δ.Ε.Υ.Α. τοποκετικθκε με ιδεολθψίεσ και όχι με βάςθ επιςτθμονικά 

πορίςματα.  
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Ειδικότερα, επανζλαβε με ξεκάκαρο και κατθγορθματικό τρόπο τον 

ςχεδιαςμό τθσ πολιτικισ θγεςίασ του Υπουργείου Περιβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ  για ςυνενϊςεισ των Δ.Ε.Υ.Α., ςχεδιαςμό ςτον οποίο για 

πρϊτθ φορά αναφζρκθκε πριν από 1,5 περίπου χρόνο ο Γενικόσ 

Γραμματζασ Συντονιςμοφ Διαχείριςθσ Αποβλιτων κ. Γραφάκοσ.  

Θα κζλαμε να επιςθμάνουμε ςτον κ. Βαρελίδθ όπωσ κάναμε και ςτον κ. 

Γραφάκο παλαιότερα, ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. ωσ επιχειριςεισ των Διμων δεν 

εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα του Υπουργείου Περιβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ και οποιαδιποτε παρζμβαςθ ςτθν λειτουργία τουσ 

προςκροφει ςε ςυνταγματικά και κεςμικά εμπόδια.  

Παραπζρα, ο κ. Βαρελίδθσ προζβθ ςε απαξίωςθ των Δ.Ε.Υ.Α. 

αναφερόμενοσ ςε παραλείψεισ και αδυναμίεσ τουσ  και ςε χαϊδεισ 

διαφορζσ με τισ ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ χωρίσ να επικαλεςκεί ςτοιχεία που να 

τεκμθριϊνουν τισ απόψεισ του και κυρίωσ χωρίσ να λαμβάνει υπόψθ 

του ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. των αςτικϊν κζντρων τθσ περιφζρειασ τθσ χϊρασ μασ 

το 2010 με το Πρόγραμμα «Καλλικράτθσ» παρζλαβαν μια τεράςτια 

αχαρτογράφθτθ ενδοχϊρα, επωμίςκθκαν το βάροσ τθσ και 

δθμιοφργθςαν και ςυντθροφν νζεσ υποδομζσ χωρίσ το απαραίτθτο 

προςωπικό, πόρουσ και εξοπλιςμό.  

Η ςτάςθ του αυτι δεν ςυμβάλλει ςτθν εμπζδωςθ κλίματοσ ςυνεργαςίασ 

μεταξφ των Δ.Ε.Υ.Α. και τθσ Πολιτείασ, ενϊ αντικζτωσ, δθμιουργεί 

αναςτάτωςθ ςτισ επιχειριςεισ ςε μια εποχι, μάλιςτα, που ςοβαροί 

αναπτυξιακοί πόροι κατευκφνονται ςϋαυτζσ και καλοφνται να τουσ 

απορροφιςουν και αξιοποιιςουν. 

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. γνωρίηει τα προβλιματα και τισ αδυναμίεσ των Δ.Ε.Υ.Α. που, 

ωςτόςο, οφείλονται ςε ςυγκεκριμζνεσ αιτίεσ, προςπακεί να ςυμβάλει 

ςτθ βελτίωςθ των υπθρεςιϊν τουσ και τον εκςυγχρονιςμό τουσ, αλλά 



ταυτόχρονα επιςθμαίνει προσ κάκε κατεφκυνςθ ότι ο μιςόσ πλθκυςμόσ 

τθσ χϊρασ μασ πίνει κακαρό και ποιοτικό νερό και απολαμβάνει κακαρό 

περιβάλλον χάρθ ςτισ Δ.Ε.Υ.Α. που είναι κοινωφελείσ, ανταποδοτικζσ 

και μθ κερδοςκοπικζσ επιχειριςεισ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

Η επιλογι του κ. Βαρελίδθ να απαξιϊςει δθμόςια τισ Δ.Ε.Υ.Α. χωρίσ να 

αναγνωρίηει τισ ευκφνεσ τθσ Πολιτείασ για τα προβλιματά τουσ όπωσ 

για παράδειγμα θ υποςτελζχωςθ και το ενεργειακό κόςτοσ, όχι μόνο 

αμφιςβθτεί τισ αναπτυξιακζσ δυνατότθτεσ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 

ςτθν οποία οι Δ.Ε.Υ.Α. ανικουν, αλλά αμφιςβθτεί ευκζωσ και τθ 

δθμοτικι διαχείριςθ του νεροφ εγείροντασ υποψίεσ για άλλεσ επιλογζσ 

του Υπουργείου που ςκοπίμωσ αποκρφπτονται.  

 


