
 1 

 

 

                          ΑΘΗΜΑ 16/08/2017 

Αξηζκ. Πξση.: 2704 
ΙΕΜΣΡΘΙΗ ΕΜΩΗ 
ΔΗΛΩΜ ΕΚΚΑΔΑ 

  

 

Ππορ 

Κο Γεώπγιο Σηαθάκη 

Υποςπγό Πεπιβάλλονηορ & Ενέπγειαρ 

Ππόεδπο Εθνικήρ Επιηποπήρ Υδάηων 

 

 

Αξιόηιμε κύπιε Υποςπγέ, 

 

    ύκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ λ.3199/2003 ζπλεζηήζε ε Εζληθή Επηηξνπή Τδάησλ κε 

ζθνπό ηε ράξαμε ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ, εγθξίλεη δε 

ηα εζληθά πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ πδαηηθνύ δπλακηθνύ ηεο ρώξαο . 

    ηα πιαίζηα απηά πξνβιέθζεθε ε ζύζηαζε ηνπ Εζληθνύ πκβνπιίνπ Τδάησλ κε 

πξόεδξν ηνλ εθάζηνηε Τπνπξγό Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Δεκνζίσλ Έξγσλ.  

    ην πκβνύιην απηό κεηαμύ άιισλ κεηέρνπλ ε ΙΕΔΕ, ε ΕΔΕΤΑ, πνπ εθπξνζσπνύλ ηηο 

ΔΕΤΑ ηεο ρώξαο. 

    Πιεξνθνξεζήθακε όηη ε Εζληθή Επηηξνπή Τδάησλ ηελ 19-5-2017 επέβαιε εληαία 

ππνρξεσηηθή ηηκνιόγεζε ηνπ λεξνύ ζε όιε ηε ρώξα ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππ’ όςηλ θαλέλα 

θξηηήξην θαη θακία ηνπηθή ηδηαηηεξόηεηα . 

    Επεηδή ην δήηεκα απηό είλαη πάξα πνιύ ζνβαξό δεηνύκε λα πιεξνθνξεζνύκε άκεζα σο 

Ιεληξηθή Έλσζε Δήκσλ Ειιάδνο πνπ εθθξάδνπκε ηελ ζπληζηακέλε ησλ απόςεσλ όισλ 

ησλ Δήκσλ ηεο ρώξαο νη νπνίνη ζε κεγάιν πνζνζηό έρνπλ ηδξύζεη ηηο ΔΕΤΑ θαη αζθνύλ 

κέζσ ησλ ΔΕΤΑ ηελ ιεηηνπξγία ύδξεπζεο ησλ νηθηζκώλ θαη θαζνξίδνπλ ηελ ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή ηνπ λεξνύ.  

    ΖΗΣΟΤΛΕ ινηπόλ άκεζα λα καο απαληήζεηε: 
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1)Εάλ ππήξμε νπνηαδήπνηε δηαβνύιεπζε ή ζρεηηθή γλσκνδόηεζε ηνπ Εζληθνύ πκβνπιίνπ 

Τδάησλ ζην νπνίν κεηέρνπκε πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ηεο Εζληθήο Επηηξνπήο 

Τδάησλ. 

2)Αλ ππήξμε νπνηαδήπνηε πξόηαζε-εηζήγεζε ζην δήηεκα ηεο εληαίαο ηηκνινγηαθήο 

πνιηηηθήο ηνπ λεξνύ από νπνηνδήπνηε Δεκνηηθό πκβνύιην ή άιιν θνξέα (ΕΤΔΑΠ Αζήλα ή 

ΕΤΑΘ Θεο/λίθε). 

3)Αλ πξηλ ηελ έθδνζε ηεο ηζνπεδσηηθήο όπσο θαίλεηαη απνθάζεσο γηα εληαία ηηκνιόγεζε 

ηνπ λεξνύ έρεη πξνεγεζεί θάπνηα κειέηε αλά Δήκν ή Πεξηθέξεηα γηα ηνπο ηνπηθνύο 

πδάηηλνπο πόξνπο  

4)Εάλ ειήθζεζαλ ππόςηλ νη ηνπηθέο ηδηαηηεξόηεηεο (λεζησηηθνί Δήκνη κε απμεκέλε 

ηνπξηζηηθή θίλεζε) νη νπνίνη πξνζθεύγνπλ ζε αθαιάησζε ηνπ λεξνύ κε δηθέο ηνπο 

εγθαηαζηάζεηο 

5)Λε πνηα θξηηήξηα επειέγε ε κέζνδνο ηεο εληαίαο ηηκνιόγεζεο θαη αλ πξνβιέπεηαη ην 

θόζηνο ζπληήξεζεο θαη δεκηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ κεηαθνξάο λεξνύ λα κεηαθπιηζζεί 

ζηνπο θαηαλαισηέο θαηνίθνπο-δεκόηεο 

6)Αλ πξόθεηηαη λα ζηακαηήζεη ε θξαηηθή επηδόηεζε λεζησηηθώλ θπξίσο Δήκσλ πνπ 

πξνβαίλνπλ ζε αθαιάησζε ηνπ λεξνύ θαη ζε πνηνλ ζα κεηαθπιηζζεί ην θόζηνο απηό 

Ιύξηε Πξόεδξε, 

    Εθ πξννηκίνπ ζεσξνύκε όηη κία ηέηνηα απόθαζε ε νπνία δελ έρεη ζπδεηεζεί πξηλ ζηα 

πιαίζηα δηαβνύιεπζεο κε ηνπο θπξηόηεξνπο θνξείο πνπ αζθνύλ πνιηηηθή δηαρείξηζεο λεξνύ 

όπσο είλαη νη Δήκνη θαη νη ΔΕΤΑ, κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη εληαία ηηκνινγηαθή πνιηηηθή γηα 

όιε ηε ρώξα ρσξίο ηελ δηαπίζησζε ησλ ηνπηθώλ ηδηαηηεξνηήησλ ζα νδεγήζεη ζε 

ππέξκεηξε αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ λεξνύ πνπ ζε πεξίνδν κεγάιεο νηθνλνκηθήο θξίζεσο είλαη 

αδύλαηνλ λα πινπνηεζεί . 

    Αλακέλνπκε απαληήζεηο σο πξνο ηα εξσηήκαηα πνπ απνξξένπλ. 

    Λε ηε ξεηή επηθύιαμε θάζε λνκίκνπ δηθαηώκαηόο καο. 

 

Με εκηίμηζη  

Γιώπγορ Παηούληρ 

Δήμαπσορ Αμαποςζίος 

 

 

 

Ππόεδπορ Κενηπικήρ Ένωζηρ Δήμων Ελλάδαρ 
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