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Ιστορικό 

Η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ), 

ιδρύθηκε το 1989 με έδρα την Λάρισα. 

Η ίδρυση της ΕΔΕΥΑ υπήρξε ιδέα του αείμνηστου δημάρχου Λάρισας Αριστείδη 

Λαμπρούλη ο οποίος ως Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Λάρισας, αντιλήφθηκε στα τέλη 

της δεκαετίας του '80 ότι λύση στα οξύτατα προβλήματα των Δημοτικών 

Επιχειρήσεων Υδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) μπορεί να δοθεί μόνο αν 

υπάρξει συντονισμός ενεργειών και οργανωμένη διεκδίκηση από τις ΔΕΥΑ 

της χώρας μας. 

Ηταν η εποχή που οι περισσότερες ΔΕΥΑ και ιδιαίτερα αυτές που ιδρύθηκαν 

στις αρχές της δεκαετίας του '80, μαστίζονταν από σοβαρότατα οικονομικά 

προβλήματα εξαιτίας του δυσμενούς χρηματοδοτικού σχήματος του ν. 

1069/80, σχήματος με το οποίο κατασκεύασαν τα ζωτικής σημασίας έργα τους 

καταφεύγοντας σε υψηλότατο δανεισμό για να καλύψουν την ίδια συμμετοχή 

τους στο κόστος των έργων τους. 

Οι ΔΕΥΑ είχαν άμεση ανάγκη από ένα κοινό φορέα εκπροσώπησης που 

συστηματικά και οργανωμένα θα προωθούσε τα αιτήματά τους στην Πολιτεία 

και τους φορείς της. Επιπλέον, ο ιδρυτικός νόμος των ΔΕΥΑ, ο ν. 1069/80, 

έπρεπε να αναθεωρηθεί διότι πολλές από τις διατάξεις του δυσχέραιναν το 

έργο των ΔΕΥΑ. 

Τις απόψεις του Δημάρχου Λάρισας ενστερνίσθηκαν Δήμαρχοι - Πρόεδροι 

από 25 ΔΕΥΑ με πρωτεργάτες τους τότε Δημάρχους Πτολεμαϊδας Κώστα 

Μαυρομάτη, Ιωαννίνων Φίλιππο Φίλιο, Αργους Δημήτρη Παπανικολάου, Ρόδου 

Σάββα Καραγιάννη, Ορεστιάδας Βαρσαμάκη Βαρσαμακίδη, Καρδίτσας Δημήτρη 

Αρχοντή, Πρέβεζας Νίκο Γιαννούλη κ.α. 

Η Ένωση των ΔΕΥΑ ήταν πια γεγονός. Μετά από τη δικαστική της 

αναγνώριση από το Πρωτοδικείο Λάρισας τον Μάρτιο του 1989, η ΕΔΕΥΑ 

πραγματοποίησε την 1η Τακτική Γενική της Συνέλευση στην Πρέβεζα (Ιούλιος 

1989) όπου εξελέγη το πρώτο Δ.Σ. της Ενωσης. 

Πρόεδρος εξελέγη ο Αριστείδης Λαμπρούλης, Δήμαρχος Λάρισας, 

Αντιπρόεδρος ο Σάββας Καραγιάννης, Δήμαρχος Ρόδου, Γεν. Γραμματέας ο 

Κώστας Μαυρομάτης, Δήμαρχος Πτολεμαϊδας, Ταμίας ο Φίλιππος Φίλιος, 

Δήμαρχος Ιωαννιτών και μέλη οι Βαρσαμάκης Βαρσαμακίδης, Δήμαρχος 



Ορεστιάδας, Δημήτρης Παπανικολάου, Δήμαρχος Αργους και Γιώργος 

Ματθαιάκης, μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ηρακλείου. 

Η ΕΔΕΥΑ ξεκίνησε την λειτουργία της στην Λάρισα τον Ιανουάριο του 1990, 

έχοντας στη δύναμη των μελών της 25 ΔΕΥΑ. 

Από τότε μέχρι σήμερα και παρά τις οικονομικές δυσκολίες που κατά καιρούς 

αντιμετώπισε, αφού στηρίζεται αποκλειστικά στις εισφορές των μελών της, 

λειτουργεί ανελλιπώς παρέχοντας στις ΔΕΥΑ πολύτιμη στήριξη και βοήθεια 

και αποτελώντας ένα πολύ πετυχημένο, κατά γενική ομολογία, πείραμα 

αποκέντρωσης. 

Καθώς βρισκόμαστε στις αρχές του 21ου αιώνα, η ΕΔΕΥΑ θεωρεί ότι 

απαιτείται να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για να διασφαλισθεί μία 

βιώσιμη υδατική πολιτική και για να ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις ύδρευσης 

και αποχέτευσης στις προσδοκίες των καταναλωτών. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ΕΔΕΥΑ θεωρεί ότι η παροχή υπηρεσιών στον 

τομέα της ύδρευσης - αποχέτευσης θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια: 

 Να προστατεύει τη δημόσια υγεία 

 Να σέβεται το περιβάλλον 

 Να στηρίζει και να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη 

 Να εξασφαλίζει την κοινωνική αποδοχή 

Ο τομέας των υδατικών πόρων είναι ένας τομέας ζωτικής σημασίας που τα 

τελευταία χρόνια, λόγω των προβλημάτων που εμφανίζει, συγκεντρώνει το 

ενδιαφέρον τόσο των κυβερνήσεων όσο και των τοπικών κοινωνιών, αφού 

συνδέονται άμεσα με την ποιότητα ζωής των πολιτών. 

H απαίτηση για καθαρό περιβάλλον προϋποθέτει έλεγχο της ποιότητας του 

νερού που να εντάσσεται σε μια πολιτική διαχείρισης υδατικών πόρων με στόχο 

την επαρκή προστασία των υδατικών πόρων για ωφέλιμη χρήση και αναψυχή 

από τις σημερινές και μελλοντικές γενεές.  

Για να καταδειχθούν οι πολυάριθμες και αυξανόμενες πιέσεις στους υδατικούς 

πόρους αξίζει να αναφερθεί ότι 20% όλων των επιφανειακών υδάτων στην 

Ε.Ε. απειλείται σοβαρά από ρύπανση, ενώ 60% των ευρωπαϊκών πόλεων 

κάνουν υπερεκμετάλλευση των πόρων των υπογείων υδάτων τους. 

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της διαχείρισης των υδατικών πόρων 

η Ε.Ε. έχει θεσπίσει σημαντικά νομοθετικά εργαλεία όπως η Οδηγία - Πλαίσιο 

2000/60 για μία κοινή πολιτική υδάτων στο χώρο της Ε.Ε., (ποταμών, λιμνών, 

παρακτίων και υπογείων υδάτων). Η Οδηγία 2000/60 η εφαρμογή της οποίας 

θα ολοκληρωθεί το 2015 δίνει προτεραιότητα στο πόσιμο νερό, καθιερώνει την 



αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει " και ενθαρρύνει όλους τους πολίτες να 

συμμετέχουν στην προστασία και διαχείριση των υδάτων. H Οδηγία 

2000/60 ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με τον ν. 3199/2003. 

Στόχος του νέου θεσμικού πλαισίου είναι ο εξορθολογισμός της υδατικής 

πολιτικής, η προσαρμογή της στην αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και 

εναρμόνισή της με τις άλλες συναφείς πολιτικές με στόχο την προστασία του 

περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των πολιτών της 

Χώρας μας. 

Είναι πλέον κοινή διαπίστωση ότι η προστασία του υδατικού περιβάλλοντος 

μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ενοποίηση πολιτικών και ενεργειών που 

μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας του νερού. 

Οι ΔΕΥΑ και γενικότερα οι επιχειρήσεις ύδρευσης αποχέτευσης της χώρας 

μας έχουν σημαντική ευθύνη, τόσο όσον αφορά στην προστασία και 

ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, όσο και στην προστασία της 

δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος. 

 


