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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πραγματοποιικθκε ςιμερα ςυνάντθςθ του Προζδρου τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. κ. Γ. Μαρινάκθ, Δθμάρχου 

Ρεκφμνθσ και του Αντ/δρου κ. Καλογιάννθ, Δθμάρχου Λαριςαίων με τον Τπουργό 

Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ κ. Κ. κρζκα παρόντοσ και του Γενικοφ Γραμματζα Φυςικοφ 

Περιβάλλοντοσ και Τδάτων κ. Βαρελίδθ. τθν ςυνάντθςθ ςυμμετείχε, επίςθσ, και ο Πρόεδροσ 

τθσ ΚΕΔΕ κ. Δ. Παπαςτεργίου, κακϊσ και ςτελζχθ τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. Η ςυνάντθςθ 

πραγματοποιικθκε μετά από πρόςκλθςθ του Τπουργοφ και με αφορμι το νομοςχζδιο που 

ςυηθτείται αυτζσ τισ θμζρεσ ςτθ Βουλι για τθν υπαγωγι των υπθρεςιϊν των παρόχων 

υπθρεςιϊν φδατοσ ςτθν Ρυκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ (ΡΑΕ) θ οποία μετονομάηεται ςε 

Ρυκμιςτικι Αρχι Αποβλιτων, Ενζργειασ και Τδάτων (ΡΑΑΕΤ). 

Ο Πρόεδροσ και ο Αντ/δροσ τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ηιτθςαν από τον Τπουργό τθν άμεςθ απόςυρςθ του 

νομοςχεδίου διότι με τισ διατάξεισ του δθμιουργείται θ εντφπωςθ ότι δρομολογείται θ 

ιδιωτικοποίθςθ τθσ διαχείριςθσ του νεροφ, αφοφ εξ οριςμοφ οι Ρυκμιςτικζσ Αρχζσ ρυκμίηουν 

μία ανταγωνιςτικι αγορά με ςτόχο τθν προςταςία των καταναλωτϊν που ςτθν περίπτωςθ των 

υδάτων δεν υφίςταται, κι επομζνωσ κζτει τισ προχποκζςεισ για τθ δθμιουργία τθσ. Επίςθσ, 

ηιτθςαν αντί τθσ ΡΑΕ που είναι υποςτελεχωμζνθ, να ενιςχυκεί και να ςτελεχωκεί θ Γενικι 

Γραμματεία Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ και Τδάτων του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ ϊςτε να 

αςκεί με επάρκεια και αποτελεςματικότθτα τισ αρμοδιότθτεσ που τισ ζχουν νομοκετικά 

αποδοκεί, ενϊ ταυτόχρονα να ενιςχυκεί και θ διοικθτικι ικανότθτα των Δ.Ε.Τ.Α. ςφμφωνα και 

με τθν μελζτθ για 35 Δ.Ε.Τ.Α. που ανζκεςε θ DG  Regio και θ οποία ολοκλθρϊκθκε.  
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Ο κ. κρζκασ διαβεβαίωςε τουσ εκπροςϊπουσ τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ότι με το νομοςχζδιο δεν 

επιχειρείται θ ιδιωτικοποίθςθ τθσ διαχείριςθσ των υδάτων, αλλά θ ΡΑΑΕΤ κα αναλάβει τισ 

αρμοδιότθτεσ ελζγχου και εποπτείασ του τομζα υδάτων από τθν αρμόδια υπθρεςία του ΤΠΕΝ 

ϊςτε να  διαςφαλιςκεί θ ποιότθτα και θ αςφάλεια των υπθρεςιϊν φδατοσ. Επίςθσ, τόνιςε ότι 

το νομοςχζδιο αποτελεί αιρεςιμότθτα και μεταρρφκμιςθ που προβλζπεται από το Σαμείο 

Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ και θ οποία δεν αποτελεί πρωτοβουλία και πρόταςθ τθσ 

Κυβζρνθςθσ, αλλά τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και των αρμόδιων οργάνων ελζγχου τουσ 

Σαμείου Ανάκαμψθσ και ωσ αιρεςιμότθτα κα πρζπει να εκπλθρωκεί προκειμζνου να μθν 

απωλζςει θ χϊρα πόρουσ απαραίτθτουσ για τθν ανάπτυξι τθσ. Σζλοσ, πρότεινε να γίνουν 

διορκϊςεισ ςε άρκρα του νομοςχεδίου με κυριότερεσ τα άρκρα για τισ αρμοδιότθτεσ τθσ 

ΡΑΑΕΤ να προτείνει ςυγχωνεφςεισ και ςυνενϊςεισ για τθν αναδιοργάνωςθ του τομζα υδάτων 

και να εποπτεφει ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ προσ τρίτουσ. 

Η Ε.Δ.Ε.Τ.Α. αναμζνοντασ τισ διορκϊςεισ του νομοςχεδίου εμμζνει ςτισ απόψεισ τθσ και ηθτά να 

δεςμευκεί θ Πολιτεία να ςτθρίξει τισ Δ.Ε.Τ.Α. με ζνα πολυετζσ πρόγραμμα ςτιριξθσ που κα 

ςυηθτιςουν όλα τα εμπλεκόμενα μζρθ.  

 

 


