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          ΠΑΡΣΗ 

 

Σν Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαηαζέηεη λνκνζρέδην κε ην νπνίν ε 

Ρπζκηζηηθή Αξρή Ελέξγεηαο (Ρ.Α.Ε.) γίλεηαη (Ρ.Α.Α.Ε.Τ.) Ρπζκηζηηθή Αξρή 
Απνβιήησλ Ελέξγεηαο θαη Τδάησλ κε ην νπνίν νπζηαζηηθά θαηαξγεί ηελ 

απηνλνκία ησλ Δηνηθεηηθώλ θαη Δεκνηηθώλ πκβνπιίσλ ησλ Δήκσλ θαη 

γίλεηαη απαξρή γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ λεξώλ ζηελ ρώξα καο.  

Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δ.Ε.Τ.Α.  πάξηεο κε ηελ ππ’αξ. 35/7-
3-2023 απόθαζή ηνπ  νκόθσλα εμέδσζε ην αθόινπζν Ψήθηζκα: 

 

 

Σν Δ ηεο ΔΕΤΑ πάξηεο απαηηεί άκεζα ηελ απόζπξζε ηνπ 
λνκνζρεδίνπ   ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Ελέξγεηαο «Μεηνλνκαζία 

ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Ελέξγεηαο ζε Ρπζκηζηηθή Αξρή Απνβιήησλ, 

Ελέξγεηαο θαη Τδάησλ θαη δηεύξπλζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κε αξκνδηόηεηεο 

επί ησλ ππεξεζηώλ ύδαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο αζηηθώλ απνβιήησλ, 

ελίζρπζε ηεο πδαηηθήο πνιηηηθήο», ζπληαζζόκελν νκόθσλα κε όιεο ηηο 
ζρεηηθέο αλαθνηλώζεηο πνπ έρνπλ ιάβεη ρώξα δεκόζηα ζηε δεκόζηα 

δηαβνύιεπζε από ηα αξκόδηα ζπιινγηθά όξγαλα (ΚΕΔΕ, ΕΔΕΤΑ, ΠΟΕ ΔΕΤΑ 

θαη ινηπνύο παξόρνπο ύδαηνο). 

Σν λεξό είλαη ε πεγή δσήο γηα θάζε άλζξσπν θαη απνηειεί θνηλσληθό 
αγαζό ην νπνίν θαηνρπξώλεηαη θαη πληαγκαηηθά. ην ειιεληθό δίθαην, ε 

ηδησηηθνπνίεζε ηνπ λεξνύ απνηέιεζε αληηθείκελν πξόζθαηεο δηθαζηηθήο 

θξίζεο ηεο ίδηαο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ηΕ, ε νπνία ύςσζε δηθαζηηθά 

εκπόδηα ζην ειιεληθό πξόγξακκα απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη, βέβαηα θαη’ 
επέθηαζε, ζηνλ πνιηηηθό θνξέα πινπνίεζήο ηνπ, δειαδή ην ΣΑΙΠΕΔ, ζε κία 

από ηηο ζπνπδαηόηεξεο απνθάζεηο ηεο ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ, ηε ηΕ 

1906/2014 ην ίδην αθξηβώο πλεύκα πξόζθαηα ε Οινκέιεηα ηνπ ηΕ 

έθξηλε ζηηο απνθάζεηο 190 θαη 191 ηνπ ηΕ, θαηά ην ύληαγκα (άξζξα 5 

θαη 21) νκνίσο. Με ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνηείλνληαη ζηα άξζξα ηνπ 
λνκνζρεδίνπ ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο λέαο απηήο αξρήο, ηελ 

ζύλζεζε ηεο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο επέξρεηαη πιήξεο θαηάξγεζε ησλ 

νπζηαζηηθώλ αξκνδηνηήησλ ησλ Δ ησλ ΔΕΤΑ, θαζώο θαη ησλ Δεκνηηθώλ 

πκβνπιίσλ πνπ ηα ειέγρνπλ, δεκηνπξγνύληαη δε αληηθξνπόκελεο 
δηαηάμεηο, νη νπνίεο έκκεζα επηδηώθνπλ λα θαηαξγήζνπλ ηζρύνπζεο 

δηαηάμεηο. Σν λνκνζρέδην απηό απνηειεί επζεία βνιή θαηά ηνπ δεκόζηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ λεξνύ, αιιά θαη θαηά ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ έρεη 

ηελ επζύλε δηαρείξηζήο ηνπο. 
 

Επεηδή, ηα θύξηα έζνδα ησλ ΔΕΤΑ είλαη ηέιε πνπ επηβάιινληαη ζηνπο 

δεκόηεο θαη απνηεινύλ αληαπνδνηηθά ηέιε, ηα νπνία νθείινπκε λα 

απνδίδνπκε κε έξγα ζηηο ρσξηθέο αξκνδηόηεηεο καο, ζε θακία πεξίπησζε 
επ΄απηώλ δελ κπνξνύλ λα επηβιεζνύλ ππέξνγθα θαη πξνζρεκαηηθά 



πξόζηηκα επη ησλ αθαζάξηζησλ εζόδσλ καο, νύηε λα ρξεκαηνδνηνύλ κε 

αόξηζηα πνζνζηά ηε ιεηηνπξγία αλεμάξηεησλ αξρώλ. 

 
Επεηδή είλαη αληηζπληαγκαηηθή θάζε πξνζπάζεηα θιπδσληζκνύ ηεο 

δεκόζηαο δηαρείξηζεο ηνπ ύδαηνο κε ηξόπν πνπ όια απηά ηα ρξόληα έρεη 

θαηνρπξσζεί κε εηδηθέο δηαηάμεηο κε πξόζρεκα δήζελ ηήξεζε αξρώλ 

δηαθάλεηαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο, πνπ πξνζβάιινπλ ζην ζύλνιν ηνπο 
όινπο όζνπο εξγάδνληαη ζε ΔΕΤΑ θαη όζνπο όια απηά ηα ρξόληα άζθεζαλ 

αηξεηά ηηο δηνηθήζεηο απηώλ. 

 

Επεηδή, ε έληαμε ησλ ππεξεζηώλ ύδαηνο θαη δηαρείξηζεο αζηηθώλ 
απνβιήησλ ζε έλα ξπζκηζηηθό πιαίζην κε πθηζηάκελνπ αληαγσληζκνύ 

δεκηνπξγεί ηελ πεπνίζεζε όηη ππνθξύπηεη ηελ δηάζεζε γηα ηε κεηάβαζε 

ησλ ππεξεζηώλ παξνρήο ύδαηνο ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπο, θάηη πξνθαλώο 

πνπ αληηβαίλεη ζην ύληαγκα θαη ζην ζεκειηώδεο δηθαίσκα ζην πόζηκν 
λεξό πνπ νθείινπλ λα πξνζηαηεύνπλ όια ηα θξάηε, σο πεγή δσήο γηα ηνλ 

άλζξσπν, γεγνλόο πνπ ζπλεπάγεηαη όηη θακία αλεμάξηεηε αξρή δελ κπνξεί 

λα ππνθαηαζηήζεη ηελ ζπληαγκαηηθή απηή ππνρξέσζε. 

 

Επεηδή, ε ΡΑΕ έρεη απνδείμεη ην ξόιν ηεο ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηε ξύζκηζε 
ηεο ελέξγεηαο (ειεθηξηθήο θαη θπζηθνύ αεξίνπ), ν νπνίνο έρεη ζηεθζεί κε 

ηελ απόιπηε απνηπρία. Εμαηηίαο δε απηνύ νη ΔΕΤΑ αλαγθάζηεθαλ λα 

απνξξνθήζνπλ ην θόζηνο ελέξγεηαο πξνθεηκέλνπ λα κελ επηβαξύλνπλ 

θαζόινπ ηνπο δεκόηεο ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε ην λεξό δελ είλαη 
αληηθείκελν πξνο πώιεζε θαη αληαγσληζκνύ γηα λα αλαιάβεη ζε ζπλζήθεο 

αγνξάο λα ην ξπζκίζεη. 

 

Ζητούμε άκεζα ηελ απόζπξζε ηνπ λνκνζρεδίνπ απηνύ 
Ζητούμε από όινπο ηνπο βνπιεπηέο ηνπ λνκνύ καο λα ζπλδξάκνπλ άκεζα 

ζηελ απόζπξζή ηνπ! 

Επηθπιαζζόκαζηε πξνο άζθεζε παληόο λνκίκνπ δηθαηώκαηόο! 
 

 

                    Σο Δ.. της Δ.Ε.Τ.Α. πάρτης 


