
 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ   

 

Σθν Παραςκευι 12 Νοεμβρίου ολοκλθρϊκθκε με επιτυχία ςτθν Ακινα θ 

31θ Γενικι υνζλευςθ τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. που εκπροςωπεί κεςμικά 122 

Δ.Ε.Τ.Α. τθσ χϊρασ μασ.  

τθ Γενικι υνζλευςθ, που πραγματοποιικθκε υβριδικά λόγω των 

υγειονομικϊν περιοριςμϊν και τθν οποία τίμθςαν με τθν παρουςία 

τουσ ο Αναπλθρωτισ Τπουργόσ Εςωτερικϊν τζλιοσ Πζτςασ, κακϊσ και 

οι βουλευτζσ του ΤΡΙΖΑ-Π ωκράτθσ Φάμελλοσ και Μίλτοσ 

Χατηθγιαννάκθσ και του ΚΙΝΑΛ Γιϊργοσ Αρβανιτίδθσ, όπωσ και θ θγεςία 

τθσ Ε.ΤΔ.ΑΠ. και τθσ Ε.Τ.Α.Θ., ενϊ ςυμμετείχαν διαδικτυακά ο Γενικόσ 

Γραμματζασ Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ και Τδάτων Κωνςταντίνοσ 

Αραβϊςθσ και ο Πρόεδροσ τθσ ΚΕΔΕ Δθμιτρθσ Παπαςτεργίου, ζγινε 

ουςιαςτικόσ διάλογοσ και διεξοδικι ςυηιτθςθ για όλα τα ςοβαρά 

ηθτιματα των Δ.Ε.Τ.Α.  

Η ςυηιτθςθ και οι τοποκετιςεισ του Δ.. τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. και των 

εκπροςϊπων των Δ.Ε.Τ.Α. επικεντρϊκθκαν ςτα δφο κρίςιμα και 

επείγοντα προβλιματα των Δ.Ε.Τ.Α. που είναι θ μεγάλθ αφξθςθ του 

ενεργειακοφ τουσ κόςτουσ λόγω των υπζρογκων πρόςφατων 

ανατιμιςεων του ρεφματοσ και θ ελλιπισ ςτελζχωςθ των Δ.Ε.Τ.Α. λόγω 

ςοβαρότατων ελλείψεων επιςτθμονικοφ προςωπικοφ εξαιτίασ τθσ 

υπαγωγισ τουσ ςτουσ περιοριςμοφσ προςλιψεων του δθμοςίου, ενϊ οι 

Δ.Ε.Τ.Α. λειτουργοφν ανταποδοτικά, δεν ανικουν ςτον δθμόςιο τομζα 

οφτε επιχορθγοφνται από το Κράτοσ. 

Σόςο ο κ. Πζτςασ ο οποίοσ κα ανακοινϊςει ςφντομα τισ αποφάςεισ των 

ςυναρμόδιων Τπουργείων ςτα αιτιματα τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α., όςο και οι 

εκπρόςωποι των κομμάτων και οι εκπρόςωποι των Δ.Ε.Τ.Α. ςυνζβαλαν 



μζςα από τισ διαφορετικζσ προςεγγίςεισ τουσ ςτθ διεξαγωγι ενόσ 

γόνιμου και πολυπριςματικοφ διαλόγου για τθν πορεία των Δ.Ε.Τ.Α. που 

βρίςκεται ςε κρίςιμθ καμπι ενόψει και τθσ ζναρξθσ τθσ νζασ 

Προγραμματικισ Περιόδου 2021-2027, αλλά και λόγω  

εμπειρογνωμοςφνθσ που ζχει ανακζςει θ DG Regio για τθν αξιολόγθςθ 

τθσ λειτουργίασ τριάντα πζντε Δ.Ε.Τ.Α.  

Οι εκπρόςωποι των Δ.Ε.Τ.Α. επιβεβαίωςαν για μια ακόμα φορά τθν 

ενότθτα του χϊρου των Δ.Ε.Τ.Α., τθν ιςχυρι βοφλθςθ να παραμείνει θ 

διαχείριςθ του νεροφ ςτθν περιφζρεια ςτθν Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ, 

αφοφ οι πολιτικζσ του νεροφ μόνο δθμόςιου και δθμοτικοφ χαρακτιρα 

μπορεί να είναι για να είναι αποτελεςματικζσ και ωφζλιμεσ ςτισ τοπικζσ 

κοινωνίεσ, κακϊσ και τθν ανάγκθ να διεξαχκεί καλόπιςτοσ κεςμικόσ 

διάλογοσ με τθν Πολιτεία για να δρομολογθκοφν λφςεισ που κα 

ςζβονται το δθμοτικό και κοινωφελι χαρακτιρα των επιχειριςεων και 

κα ενιςχφουν τθ βιωςιμότθτά τουσ, αποφεφγοντασ τα λάκθ από 

προθγοφμενεσ μεταρρυκμιςτικζσ προςπάκειεσ ςτο χϊρο τθσ Σοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ. 

 

 


