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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 25ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
Ε.∆.Ε.Υ.Α.
(Σέρρες, 20 Ιουνίου 2013)
Η Γ.Σ. των µελών της Ε.∆.Ε.Υ.Α. που πραγµατοποιήθηκε στις Σέρρες στις 20
Ιουνίου 2013, επισηµαίνει ότι εν µέσω της σοβαρής οικονοµικής κρίσης που
διανύει η χώρα µας, οι ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης-Αποχέτευσης
αποτελούν στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σηµαντικούς φορείς µε
κοινωφελή χαρακτήρα και σοβαρό αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό ρόλο.
Ωστόσο, το τελευταίο διάστηµα, το θεσµικό τους πλαίσιο, ο ν. 1069/80, που
επί 30 χρόνια αποτέλεσε, παρά τις όποιες ατέλειες και αδυναµίες του,
σοβαρό αναπτυξιακό εργαλείο, βάλλεται από οριζόντιες ρυθµίσεις και
αποδυναµώνεται συνεχώς, µε επιπτώσεις στην λειτουργία των ∆.Ε.Υ.Α.
και συνακόλουθα στις παρεχόµενες στους πολίτες υπηρεσίες.
Η Γ.Σ. των µελών της Ε.∆.Ε.Υ.Α. τονίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι οι
∆.Ε.Υ.Α. είναι δηµοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, έχουν εξαιρεθεί
από το δηµόσιο τοµέα, λειτουργούν µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και
σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας, ανταποδοτικά και
χωρίς να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισµό.
Επειδή οι ∆.Ε.Υ.Α. διαχειρίζονται ένα αγαθό ζωτικής σηµασίας και ιδιαίτερα
ευαίσθητο για το κοινωνικό σύνολο, θα πρέπει να διαφυλαχθεί ο χαρακτήρας
τους ως δηµοτικών επιχειρήσεων, η αυτοτέλεια και η ευελιξία τους ώστε να
µην κινδυνεύσει η δηµόσια υγεία , η ποιότητα ζωής των πολιτών και το
περιβάλλον της χώρας µας. Προς τον σκοπό αυτό η Γ.Σ. των µελών της
Ε.∆.Ε.Υ.Α. ζητά την συνδροµή και της ΚΕ∆Ε, αφού οι ∆.Ε.Υ.Α. ως
δηµοτικές επιχειρήσεις λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στο χώρο της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η Γ.Σ. των µελών της Ε.∆.Ε.Υ.Α. ζητά:
 Να αναγνωρισθεί από την Πολιτεία µε σαφή και κατηγορηµατικό
τρόπο ότι ο ν. 1069/80 είναι και παραµένει το θεσµικό πλαίσιο των
∆.Ε.Υ.Α. Οποιαδήποτε αντίθετη µε τον ν. 1069/80 διάταξη να µην
ισχύει για τις ∆.Ε.Υ.Α., αφού ο ν. 1069/80 ως lex specialis υπερισχύει
κάθε αντίθετης ρύθµισης. Ωστόσο, και παρά τις τροποποιήσεις που
έχουν γίνει από την ισχύ του µέχρι σήµερα, ο ν. 1069/80 πρέπει να
αναθεωρηθεί ώστε να προσαρµοσθεί στις σύγχρονες συνθήκες του
τοµέα ύδρευσης-αποχέτευσης.Το νέο θεσµικό πλαίσιο να αποτελέσει
αφετηρία για µία νέα πορεία για τις ∆.Ε.Υ.Α. ώστε να ανταποκριθούν

µε επιτυχία στις αναπτυξιακές προκλήσεις του Συµφώνου Εταιρικής
Σχέσης (ΣΕΣ) στα πλαίσια της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020.
 Η συµµετοχή των ∆.Ε.Υ.Α. στο Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης, αλλά και η
καθηµερινή λειτουργία τους µε ευελιξία και αποτελεσµατικότητα
προϋποθέτει την ύπαρξη του αναγκαίου µόνιµου προσωπικού. Το
τελευταίο
διάστηµα
οι
∆.Ε.Υ.Α.
εξαιτίας
των
αθρόων
συνταξιοδοτήσεων και της υπαγωγής τους στον περιορισµό
προσλήψεων του δηµόσιου τοµέα, αντιµετωπίζουν σοβαρότατα
προβλήµατα λειτουργίας λόγω έλλειψης του απαραίτητου ανθρώπινου
δυναµικού. Λαµβανοµένου υπόψη ότι οι ∆.Ε.Υ.Α. δεν επιβαρύνουν τον
κρατικό προϋπολογισµό, να δοθεί νοµοθετικά η δυνατότητα στις
∆.Ε.Υ.Α. να προσλαµβάνουν µόνιµο εξειδικευµένο προσωπικό και
κυρίως το προσωπικό που είναι απαραίτητο για την λειτουργία τους
και την υλοποίηση του αναπτυξιακού τους σχεδιασµού.
 Να γίνουν δεκτές µε ΚΥΑ από τα Υπουργεία Οικονοµικών και
Εσωτερικών οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί από την
Ε.∆.Ε.Υ.Α. για το µισθολόγιο του προσωπικού των ∆.Ε.Υ.Α.,
καθώς και για τις αµοιβές των υπερωριών, το ανθυγιεινό επίδοµα
και την ετοιµότητα του προσωπικού τους. Οι ρυθµίσεις
µισθολογικού χαρακτήρα του ν. 4093/2012 ως συνέχεια των
ρυθµίσεων των ν. 3833/2010 και 4024/2011 αντίστοιχα, δεν
λαµβάνουν υπόψη τους το χαρακτήρα των ∆.Ε.Υ.Α. που είναι
επιχειρήσεις «αιχµής» κι απαιτούν έµπειρο κι εξειδικευµένο
προσωπικό.
 Να κατανεµηθεί στις ∆.Ε.Υ.Α. η επιχορήγηση των 10 εκ. ευρώ
σύµφωνα µε το αρ. 10 του ν. 4071/2012.
 Οι αµοιβές των Προέδρων των ∆.Ε.Υ.Α. να είναι σύµφωνες µε τον ν.
1069/80, δηλαδή να συνεχίσει να ισχύει για το συγκεκριµένο θέµα
η διάταξη του ν. 1069/80 (αρ. 3 παρ. 7) και όχι η ρύθµιση της περ. 5
της υποπαραγράφου Γ1 της παρ. Γ του πρώτου άρθρου του ν.
4093/2012, αφού η διάταξη του ν. 1069/80 αποτελεί διάταξη ειδικού
χαρακτήρα που αφορά αποκλειστικά στις ∆.Ε.Υ.Α. Με τη διάταξη του
ν. 4093/2012 η αµοιβή των Προέδρων των ∆.Ε.Υ.Α. περικόπηκε
κατά 75% και είναι απολύτως δυσανάλογη µε τον όγκο των
υποχρεώσεών τους στις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να τονισθεί ότι η
λειτουργία των ∆.Ε.Υ.Α. απαιτεί την συνεχή παρουσία των Προέδρων
στις επιχειρήσεις ώστε να συντονίζουν και να επιλύουν τα σοβαρά
προβλήµατα που ανακύπτουν καθηµερινά λόγω του αντικειµένου των
∆.Ε.Υ.Α.
 Να εξαιρεθούν οι ∆.Ε.Υ.Α. από την ρύθµιση του αρ. 48 του
ν.4111/2013 σύµφωνα µε την οποία οι ∆ήµοι θα προµηθεύονται για
λογαριασµό των νοµικών τους προσώπων καύσιµα και αναλώσιµα,
διότι µε τον τρόπο αυτό πλήττεται η ευελιξία που είναι απαραίτητη για
την αποτελεσµατική λειτουργία τους κι εγκλωβίζονται οι ∆.Ε.Υ.Α. σε
χρονοβόρες διαδικασίες χωρίς πραγµατικό όφελος.
 Να αποσαφηνισθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών το καθεστώς
2

προµηθειών των ∆.Ε.Υ.Α. σύµφωνα µε τις προτάσεις της Ε.∆.Ε.Υ.Α.
Ως προς το ΕΣΠΑ και το Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης η Γ.Σ. ζητά:
 ΝΑ δεσµευθούν τα συναρµόδια Υπουργεία να συνεχισθεί µέχρι την
λήξη του ΕΣΠΑ η υλοποίηση των έργων των ∆.Ε.Υ.Α. που ήταν σε
στάδιο αξιολόγησης προσφορών ή σε στάδιο υπογραφής σύµβασης
ή αυτών στην πράξη ένταξης των οποίων περιλαµβανόταν και η
ολοκλήρωση της µελέτης.
 Για τα απενταγµένα έργα των ∆.Ε.Υ.Α. των οποίων οι µελέτες ήταν στο
στάδιο αποπεράτωσης υλοποίησης να αναληφθεί δέσµευση ώστε να
ενταχθούν στην νέα Προγραµµατική Περίοδο (2014-2020).
 Με δεδοµένο ότι οι ∆.Ε.Υ.Α. καλούνται να συµµετάσχουν στο Σύµφωνο
Εταιρικής Σχέσης και να υλοποιήσουν έργα υψηλότατου
προϋπολογισµού, να συνεχισθεί η χρηµατοδότησή τους στο
πλαίσιο της Νέας Προγραµµατικής Περιόδου σύµφωνα µε το
άρθρο 21 του Ν. 4111/2013 (κατάργηση ίδιας συµµετοχής) κατά
παρέκκλιση του αρ. 13 του ν.1069/80 µε επιβάρυνση του Π∆Ε
πλην του µη επιλέξιµου ΦΠΑ που θα πληρώνεται από ίδιους πόρους
των ∆ΕΥΑ.
Η Γ.Σ. της Ε.∆.Ε.Υ.Α. διαµαρτύρεται εντονότατα για την εδώ και 30
χρόνια χρέωση των ∆.Ε.Υ.Α. από τη ∆ΕΗ µε τιµολόγιο µε το οποίο
εξοµοιώνει τις ∆.Ε.Υ.Α. µε τους οικιακούς καταναλωτές και ζητά:
 Να τροποποιηθεί η σχετική νοµοθεσία ώστε να δοθεί στις ∆.Ε.Υ.Α.
από τη ∆.Ε.Η. βιοµηχανικό τιµολόγιο για τους βιολογικούς
καθαρισµούς και τα αντλιοστάσια και µειωµένο αγροτικό τιµολόγιο
όπως αυτό των ∆ήµων για τις εγκαταστάσεις άρδευσης που ανέλαβαν
οι ∆.Ε.Υ.Α.
Η Γ.Σ. της Ε.∆.Ε.Υ.Α. ενόψει της επιχειρούµενης από την ελληνική
κυβέρνηση ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ Α.Ε. εκφράζει την πλήρη και
κατηγορηµατική αντίθεσή της σ’ αυτήν και δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση
τα παρακάτω:
Το νερό δεν είναι εµπόρευµα, αλλά κοινωνικό αγαθό και γι’ αυτό δεν
υπόκειται στον νόµο της προσφοράς και της ζήτησης. Η ιδιωτικοποίηση του
νερού όπου κι αν αυτή εφαρµόσθηκε απέβη σε βάρος του κοινωνικού
συνόλου κι απέτυχε παταγωδώς, µε συνέπεια η διαχείριση του νερού να
ανακτηθεί από δηµόσιους ή δηµοτικούς φορείς. Η σοβαρότατη δηµοσιονοµική
κρίση που διέρχεται η χώρα µας δεν θα πρέπει να αποτελέσει την αφορµή για
να εκχωρηθούν αγαθά δηµοσίου συµφέροντος σε ιδιώτες.
Η διαχείριση του νερού για να είναι βιώσιµη και αειφόρος δεν µπορεί
παρά να είναι δηµόσια ή δηµοτική.
Η Γ.Σ. της Ε.∆.Ε.Υ.Α. θεωρεί ότι η ενδυνάµωση των ∆.Ε.Υ.Α θα πρέπει να
στηριχθεί και στην προβολή του έργου τους και του ρόλου τους στην
ελληνική κοινωνία. Για τον λόγο αυτό εξουσιοδοτεί το ∆.Σ. της Ε.∆.Ε.Υ.Α. να
3

λάβει κάθε αναγκαίο µέτρο προς τον σκοπό αυτό, µε πρώτο την
πραγµατοποίηση ηµερίδας για τον ρόλο των ∆.Ε.Υ.Α. ως διαχειριστών των
υδατικών πόρων στην περιφέρεια.
Η Γ.Σ. της Ε.∆.Ε.Υ.Α.
 Εγκρίνει οµόφωνα την έκθεση πεπραγµένων και τον προγραµµατισµό
του 2013.
 Εγκρίνει οµόφωνα την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και τον
απολογισµό του 2012.
 Εγκρίνει οµόφωνα τον προϋπολογισµό του 2013.
Η Γ.Σ. της Ε.∆.Ε.Υ.Α. ζητά:
 Να αναγνωρισθεί νοµοθετικά η Ε.∆.Ε.Υ.Α. ως εκπρόσωπος των
∆.Ε.Υ.Α. και σύµβουλος της Πολιτείας σε ζητήµατα ύδρευσης –
αποχέτευσης.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΣΕΡΡΕΣ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
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