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Ωο Γήκαξρνο Σξηθθαίσλ ζα ήζεια λα ζάο θαισζνξίζσ ζηελ φκνξθε πφιε ησλ
Σξηθάισλ θαη λα ζάο επρεζψ θαιή δηακνλή. Σφζν εγψ φζν θαη νη ζπλεξγάηεο κνπ
ζα θαηαβάινπκε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε λα θχγεηε απφ ηελ πφιε θαη ηελ
πεξηνρή κε αλακλήζεηο πνπ ζα ζάο θάλνπλ λα επηζηξέςεηε ζχληνκα.
Ζ 22ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. δηεμάγεηαη ζε κία πνιχ δπζκελή
γηα ηε ρψξα καο ζπγθπξία. Σα ζνβαξφηαηα δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδεη έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα αζθπθηηθφ πιαίζην θαη γηα ηηο Γ.Δ.Τ.Α.
Οινη γλσξίδνπκε ηα ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ νη επηρεηξήζεηο καο
αληηκεησπίδνπλ εδψ θαη ρξφληα θαη ηα νπνία επηδεηλψλνληαη απφ ηελ ηξέρνπζα
θαηάζηαζε. Ωζηφζν, ην ζρέδην «Θαιιηθξάηεο» πνπ ζα εθαξκνζζεί απ’ φ,ηη
θαίλεηαη άκεζα θαη ζα αιιάμεη ξηδηθά ην ηνπίν ησλ Γ.Δ.Τ.Α., δίλεη ζηηο Γ.Δ.Τ.Α.
βάζηκεο ειπίδεο θαη ζεκειηψλεη ζνβαξέο πξνζδνθίεο γηα ηελ εμπγίαλζε, ηελ
ελίζρπζε θαη ηελ ελδπλάκσζή ηνπο.
Ζ αιήζεηα είλαη φηη εδψ θαη πνιιά ρξφληα ε Δ.Γ.Δ.Τ.Α. πξνβάιιεη ηελ αλάγθε
ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο κεγάισλ Γ.Δ.Τ.Α. αθφκα θαη ζε επίπεδν λνκνχ, ψζηε λα
ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα ησλ κηθξψλ Γ.Δ.Τ.Α. θαη λα
δηαζθαιηζζεί ε απαξαίηεηε βησζηκφηεηα. Γπζηπρψο, κέρξη ζήκεξα ε πξνηξνπή
ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. δελ εηζαθνχζζεθε κε απνηέιεζκα λα έρνπκε ζήκεξα πνιιέο κηθξέο
Γ.Δ.Τ.Α. πνπ ππνιεηηνπξγνχλ θαη αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα βησζηκφηεηαο. Ζ
θαηάζηαζε απηή ζα αλαηξαπεί κε ηνλ «Θαιιηθξάηε», αθνχ ε εθαξκνγή ηνπ ζα
νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία Γ.Δ.Τ.Α. κε βηψζηκν κέγεζνο θαη πξννπηηθέο πεξαηηέξσ
αλάπηπμεο.
Οη πξννπηηθέο πνπ αλνίγεη ν «Θαιιηθξάηεο» ζηηο Γ.Δ.Τ.Α. ζα αλαιπζνχλ ζηελ
εηζήγεζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ, αιιά λνκίδσ φηη ζπλνπηηθά αμίδεη λα αλαθεξζνχκε
ζηηο ελέξγεηέο καο ακέζσο κεηά ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ.
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Δηδηθφηεξα:
Σν Γ.. ηεο ΔΓ.Δ.Τ.Α. ζπδήηεζε ην ζρέδην «Θαιιηθξάηεο» φζνλ αθνξά ζηηο
ξπζκίζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ζηηο Γ.Δ.Τ.Α. θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηηο
παξαηεξήζεηο ησλ ζηειερψλ θαη ζπκβνχισλ ηεο Δλσζεο, θαζψο θαη ηεο Σερληθήο
θαη Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θαηέζεζε ηεθκεξησκέλεο απφςεηο θαη πξνηάζεηο κε
ηελ κνξθή ππνκλήκαηνο ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαβνχιεπζεο.
εκαληηθή γηα ηηο Γ.Δ.Τ.Α. είλαη ε αλαγλψξηζε απφ ην ζρέδην «Θαιιηθξάηεο» ηεο
δπλαηφηεηαο θάζε λένπ Γήκνπ λα έρεη Γ.Δ.Τ.Α. Ζ πξφβιεςε απηή απνηειεί
νπζηαζηηθά αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ θαη ηνπ έξγνπ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. Δκείο, σζηφζν,
πξνρσξήζακε αθφκα παξαπέξα θαη δεηήζακε λα είλαη ππνρξεσηηθή ε ίδξπζε
Γ.Δ.Τ.Α. ζε Γήκνπο άλσ ησλ 10.000 θαηνίθσλ , αθνχ ε πξντζηνξία ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ,
ε δπλακηθή πνπ δίλεη ζ’ απηέο ε δπλαηφηεηα δηεχξπλζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαζψο θαη ην κέγεζνο ησλ λέσλ Γ.Δ.Τ.Α.
εγγπψληαη ηε βησζηκφηεηά ηνπο. ηηο πξνηάζεηο καο δεηήζακε, επίζεο, ηελ
θαηάξγεζε ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ησλ Γ.Δ.Τ.Α., έλα ρξφλην θαη δίθαην αίηεκα ησλ
Γ.Δ.Τ.Α, ηελ απάιεηςε ηεο ξχζκηζεο γηα επέθηαζε ηνπ πξνιεπηηθνχ θαη
θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη ζηηο Γ.Δ.Τ.Α., ξχζκηζε πνπ
ζα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα δπζιεηηνπξγίαο θαη γξαθεηνθξαηίαο ζηηο Γ.Δ.Τ.Α.,
θαζψο θαη ηελ ηζρχ ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΔΙΙ.Α.Γ.Α.» θαη ζηηο Γ.Δ.Τ.Α. ψζηε λα
έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο έλα ηζρπξφ ρξεκαηνδνηηθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν.
Δθείλν πνπ ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε είλαη φηη νη Γ.Δ.Τ.Α. ζα θιεζνχλ λα
δηαρεηξηζζνχλ αληηθείκελν ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο εμαηξεηηθά δηεπξπκέλν, ελψ
αξθεηέο απφ απηέο ζα ελζσκαηψζνπλ κηθξφηεξεο Γ.Δ.Τ.Α. κε φια ηα πξνβιήκαηα
πνπ ε θαηάζηαζε απηή ζπλεπάγεηαη. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, αλ αθεζνχλ ζηελ κνίξα
ηνπο φπσο ζπλέβε κε ηνλ «Θαπνδίζηξηα» ζα ππνζηνχλ ηζρπξνχο θιπδσληζκνχο
θαη ζα θαζπζηεξήζνπλ λα πξνζαξκνζζνχλ ζηα λέα δεδνκέλα κε επηπηψζεηο ζηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο, αθφκα θαη ζηε βησζηκφηεηά ηνπο.
Θαηά ηα άιια θαη απφ ηε Γ.. ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. ζην Βφιν ηνλ Κάην ηνπ 2009 νη
δξαζηεξηφηεηέο καο είραλ δχν θπξίσο άμνλεο: ηο διεκδικηηικό-ζσνηονιζηικό
θαη ηνλ άμνλα ηης σποβοήθηζης ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ηφζν ζε επίπεδν ελεκέξσζεο φζν
θαη ζε επίπεδν δηνξγάλσζεο επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ζην
αληηθείκελφ ηνπο.
Σν διεκδικηηικό κομμάηι ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. επηθεληξψζεθε
ζηε δηεθδίθεζε ηεο επηρνξήγεζεο ηνπ άξζξνπ 43 παξ. 2 ηνπ λ. 2065/92,ζηελ
κείσζε ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο ΓΔΖ θαη ζηηο παξεκβάζεηο καο φζνλ αθνξά ζην ΔΠΑ
2007-2013 θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο καο. Θαη άιια
ζέκαηα, σζηφζν, απαζρφιεζαλ ηελ Δλσζε φπσο , ε ξχζκηζε δαλείσλ, ε έθδνζε
νκνιφγσλ έλαληη παιαηψλ νθεηιψλ πξνο ηηο Γ.Δ.Τ.Α., ε δηεξεχλεζε λέσλ πεγψλ
ρξεκαηνδφηεζεο, ε κείσζε ηνπ ΦΠΑ.
Δηδηθφηεξα:
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1. Επιτορήγηζη άρθροσ 43 παρ. 2 ν. 2065/92
Κεηά απφ αλάγλσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2010 ην Λνέκβξην θαη πξηλ αθφκα
ςεθηζζεί απφ ηε Βνπιή, δηαπηζηψζακε φηη ζηνλ θσδηθφ φπνπ εγγξάθεηαη ε πίζησζε
ηεο επηρνξήγεζεο ηνπ άξζξνπ 43 παξ. 2 ηνπ λ. 2065/92 έρεη εγγξαθεί πίζησζε ππέξ
ησλ Γ.Δ.Τ.Α χςνπο 23 εθ. €, δειαδή πνζφ κεησκέλν θαηά 30% πεξίπνπ ζε ζρέζε κε
ηελ πίζησζε πνπ είρε εγγξαθεί ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ην 2009 θαη θαηά 37%
ζε ζρέζε κε ηελ πίζησζε πνπ ζα έπξεπε λα θαηαλεκεζεί ζηηο Γ.Δ.Τ.Α. ζχκθσλα κε
ηελ θείκελε λνκνζεζία. Ακέζσο απνζηείιακε επηζηνιέο δηακαξηπξίαο ηφζν ζηελ
εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο φζν θαη ζηελ εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη επηδηψμακε
ζπλάληεζε κε ηνλ αξκφδην Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Φ. αρηλίδε. Σαπηφρξνλα,
δεηήζακε θαη ηε ζπκπαξάζηαζε ηεο ΘΔΓΘΔ απνζηέιινληαο επηζηνιή ζηνλ Πξφεδξν
ηεο ΘΔΓΘΔ θ. Λ. Θαθιακάλε.
ηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ ζπλαληήζακε ηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. αρηλίδε ζηνλ
νπνίν αλαπηχμακε ην αίηεκά καο θαη δηακαξηπξεζήθακε έληνλα γηα ηελ πεξηθνπή ηεο
πίζησζεο. Ο Τθππνπξγφο δεζκεχζεθε φηη ζα εμεηάζεη ην αίηεκά καο. Δπηπιένλ
απνζηείιακε επηζηνιή δηακαξηπξίαο θαη ζηνλ Τθππνπξγφ Δζσηεξηθψλ θ. Ληφιην. Απφ
ηφηε θαη κέρξη ζήκεξα επηζθεθζήθακε αξθεηέο θνξέο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη
απνζηείιακε ζεηξά επηζηνιψλ ζηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία Οηθνλνκηθψλ θαη
Δζσηεξηθψλ κε αίηεκα ε πξψηε δφζε ηεο θαηαλνκήο ηνπ 2010 λα κελ είλαη θαηψηεξε
απηήο ηνπ 2009. Πξφζθαηα πιεξνθνξεζήθακε φηη νη επηρνξεγήζεηο πξνο ηελ Σ.Α. ζα
είλαη κεησκέλεο θαηά 10% ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ θη επνκέλσο ην πνζφ ηεο
επηρνξήγεζεο ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 20.700.000 € πεξίπνπ. χκθσλα κε
πιεξνθνξίεο καο απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζα γίλεηαη εθηακίεπζε πνζνζηνχ 8%
κεληαίσο. Ηζσο, ηνλ επηέκβξην θαη εθφζνλ ππάξμεη βειηίσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο
θαηάζηαζεο λα ππάξμεη θάπνηα αχμεζε.
Ζ εμέιημε είλαη αρνηηική, αθνχ ε κείσζε αγγίδεη πιένλ ην 47% ζε ζρέζε κε ην πνζφ
πνπ έπξεπε λα θαηαλεκεζεί κε βάζε ηελ λνκνζεζία. Ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηάο ηνπ
παξαθνινπζνχκε ζηελά ην ζέκα θαη πηέδνπκε δηαξθψο ηελ εγεζία ησλ ζπλαξκφδησλ
Τπνπξγείσλ ψζηε λα ππνγξαθεί θαη’ αξρήλ ε ΘΤΑ θαη ζηελ ζπλέρεηα νη Απνθάζεηο
θαηαλνκήο. ηφρνο καο παξαπέξα ζα πξέπεη λα είλαη ε δηαζθάιηζε ηνπ πφξνπ, αθνχ
ε δεκνζηνλνκηθή καο θαηάζηαζε ελέρεη ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηελ ζπλέρηζε
χπαξμήο ηνπ.
2. Τιμολόγιο ηης ΔΕΗ
Σν ζνβαξφηαην πξφβιεκα κε ην ηηκνιφγην ηεο ΓΔΖ (ηηκνιφγην γεληθήο ρξήζεο γηα ηηο
Γ.Δ.Τ.Α.) εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη. Σν Γ.. ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. είρε ζεηξά ζπλαληήζεσλ κε
ην Γ.. θαη ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο ηεο ΡΑΔ, θη ελψ θάλεθε πξνο ζηηγκήλ φηη ε ΡΑΔ
ζα παξέκβεη ζηε ΓΔΖ δελ ππήξμε απνηέιεζκα. Ζ ΓΔΖ απέξξηςε γηα κία αθφκε θνξά
ην αίηεκά καο γηα βηνκεραληθφ θαη αγξνηηθφ ηηκνιφγην θαη αληηπξφηεηλε ηελ εθπφλεζε
κειέηεο γηα ηελ πηνζέηεζε γηα ηηο Γ.Δ.Τ.Α. ελφο λένπ ρακεινχ ηηκνινγίνπ πνπ ζα
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εθαξκφδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ψξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο. Ζ πξφηαζε ηεο ΓΔΖ
ζπδεηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Γ.. ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. θαη θάλεθε φηη δελ είλαη εθηθηή ε
πινπνίεζή ηεο.
Θαηφπηλ ηνχηνπ, ην Γ.. ηεο Δλσζεο θαη ζηα πιαίζηα ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, απνθάζηζε θη έθαλε θάπνηεο δηεξεπλεηηθέο επαθέο κε ηδησηηθνχο
παξφρνπο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ηελ ζπλέρεηα ν λνκηθφο ζχκβνπινο ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. θ.
Π. Επγνχξεο ζπλέηαμε ζρέδην δηαθήξπμεο ηαθηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηηο Γ.Δ.Τ.Α. (κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνθνξά) ην νπνίν εζηάιε ζ’ φιεο ηηο Γ.Δ.Τ.Α. (πιελ Θξήηεο θαη
λεζηψλ).
Δλ πάζε πεξηπηψζεη ε Δ.Γ.Δ.Τ.Α. ζα ζπλερίζεη λα αζθεί πηέζεηο πξνο ηε ΓΔΖ
ελφςεη θαη ηεο αλακφξθσζεο ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ηηκνινγίσλ ηεο.
3. Δ.Ε.Υ.Α. και ΕΣΠΑ 2007-2013
Σα δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ην ΔΠΑ 2007-2013 θαη ηηο Γ.Δ.Τ.Α. ζα αλαπηπρζνχλ
ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηάο ηνπο σο ηδηαίηεξν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Δδψ ζα
αλαθεξζνχκε ζπλνπηηθά ζηηο ελέξγεηέο καο φζνλ αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα.
Δηδηθφηεξα:
Πεξί ηα κέζα Γεθεκβξίνπ 2009 πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε κε ηνλ Τθππνπξγφ
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θ. . Αξλανπηάθε φζνλ αθνξά ζηα αηηήκαηα ησλ
Γ.Δ.Τ.Α. θαη ην ΔΠΑ 2007-2013. Θπξίσο επηζεκάλακε ηελ αλάγθε λα ζεζκνζεηεζεί
κε ΘΤΑ ακνηβή ησλ πηζηνπνηεκέλσλ Γ.Δ.Τ.Α. (χςνπο 3% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ
έξγσλ) εθφζνλ ιεηηνπξγήζνπλ σο θνξείο πινπνίεζεο θαη δηθαηνχρνη ησλ έξγσλ γηα
ινγαξηαζκφ ησλ κηθξψλ Γ.Δ.Τ.Α. ή θαη Γήκσλ ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ησλ
ΠΔΠ. Ιφγσ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ δπζθνιηψλ ηεο ρψξαο καο, ν θ. Αξλανπηάθεο
επηθπιάρζεθε λα καο δψζεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε.
Δπίζεο, δεηήζακε ηελ ηξνπνπνίεζε – ζπκπιήξσζε ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 3614/07 ψζηε
λα κπνξεί ε πηζηνπνηεκέλε Γ.Δ.Τ.Α. λα πξνβαίλεη ζηε ζχλαςε πξνγξακκαηηθήο
ζχκβαζεο κε άιιεο Γ.Δ.Τ.Α. ή Γήκνπο θαη λα αλαιακβάλεη σο θνξέαο πινπνίεζεο λα
ιεηηνπξγεί σο δηθαηνχρνο ηνπ έξγνπ (ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ άξζξν 22 ηνπ παξαπάλσ
λφκνπ νη Γ.Δ.Τ.Α. δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο θνξείο πνπ κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ ηηο ελ
ιφγσ πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο). Ζ ηξνπνπνίεζε έγηλε κε ξχζκηζε πνπ
ζπκπεξηιήθζεθε ζηνλ λ. 3840/2010 (αξζξν 10 παξ. 13).
Σν Γεθέκβξην ηνπ 2009 πξαγκαηνπνηήζακε ζπλάληεζε κε ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα ηεο
Θεληξηθήο Τπεξεζίαο Τδάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη
Θιηκαηηθήο Αιιαγήο θ. Αλδξέα Αλδξεαδάθε. Ζ ζπλάληεζε έγηλε ζε πνιχ ζεηηθφ θιίκα,
αθνχ κε ηνλ θ. Αλδξεαδάθε θαη κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο θαζεγεηνχ ηνπ ΔΚΠ έρνπκε
ζπλεξγαζζεί ζην παξειζφλ θαη γλσξίδεη πνιχ θαιά ην ρψξν ησλ Γ.Δ.Τ.Α. Τπφςε ηνπ θ.
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Αλδξεαδάθε εηέζεζαλ αξθεηά απφ ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο Γ.Δ.Τ.Α. ζε ζρέζε
κε ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
Δηδηθφηεξα:
Οζνλ αθνξά ζηηο πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ππνβάιινληαη απφ ηηο Γ.Δ.Τ.Α. θαη
αλαθέξνληαη ζηνλ άμνλα πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ, δειαδή έξγα
ΔΔΙ θαη δηθηχσλ απνρέηεπζεο ζε νηθηζκνχο Β ε Γ πξνηεξαηφηεηαο ( απφ ηηο 306
δξάζεηο νη 95 αθνξνχλ κηθξέο Γ.Δ.Τ.Α.), ν θ. Αλδξεαδάθεο αλέθεξε φηη κε βάζε κηα
έξεπλα – κειέηε πνπ έρεη αλαηεζεί απφ ην ΤΠΔΘΑ, γηα θάπνηα έξγα απφ ηα 306 ζα
αλαζεσξεζνχλ νη πξνυπνινγηζκνί ηνπο θαη πηζαλφλ λα πξνζηεζνχλ θαη άιια έξγα
ΔΔΙ.
Οζνλ αθνξά ζηα έξγα κείσζεο δηαξξνψλ ζε δίθηπα χδξεπζεο αζηηθψλ θέληξσλ γηα ηα
νπνία ήδε έρνπλ ππνβιεζεί αξθεηέο πξνηάζεηο απφ κεζαίεο θαη κεγάιεο Γ.Δ.Τ.Α. κε
επηβεβαησκέλε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα, ην ΤΠΔΘΑ ζα πξνρσξήζεη ζε αμηνιφγεζε
κέζσ ηεο ΚΟΓ θαη ηεο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ.
Ο Πξφεδξνο ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. έζεζε ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ην ζέκα ηεο ηερληθήο
ππνζηήξημεο εθ κέξνπο κηαο πηζηνπνηεκέλεο Γ.Δ.Τ.Α. γηα ηελ αλάιεςε απφ απηήλ κε
ηε κνξθή θνξέα πινπνίεζεο θαη δηθαηνχρνπ ηνπ έξγνπ γηα ινγαξηαζκφ κίαο κηθξήο
Γ.Δ.Τ.Α. ή Γήκνπ ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ή ησλ ΠΔΠ έλαληη κηαο ζπκβνιηθήο
ακνηβήο (πνζνζηνχ έσο 3%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ (γηα ην ζέκα απηφ ήδε
πξνηείλακε ζηνλ Τθππνπξγφ θ. Αξλανπηάθε λνκνζεηηθή ξχζκηζε κε ηελ έθδνζε
ζρεηηθήο ΘΤΑ, φπσο ήδε αλαθέξζεθε παξαπάλσ). Ο θ. Αλδξεαδάθεο απάληεζε φηη
ζα ζπλεγνξήζεη ζην αίηεκά καο θαη πξφηεηλε επηπξφζζεηα ηε ρξεκαηνδφηεζε απηνχ
ηνπ είδνπο ππνζηεξηθηηθψλ ελεξγεηψλ κηαο Γ.Δ.Τ.Α. απφ ην ΔΣΔΡΠ.
Δπίζεο, ν θ. Αλδξεαδάθεο δήηεζε λα έρνπκε ζηελή θαη ζπλερή ζπλεξγαζία ζην ζέκα
ησλ εξγαζηεξίσλ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ζηα πιαίζηα ησλ ειέγρσλ ηεο πνηφηεηαο πφζηκνπ λεξνχ,
ζχκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή αιιά θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία. Απφ ηελ πιεπξά καο ζέζακε
ην ζέκα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο δηθηχνπ εξγαζηεξίσλ θαη ν θ. Αλδξεαδάθεο πξφηεηλε λα
ρξεκαηνδνηεζεί έλα κεγάιν εξγαζηήξην (κηαο Γ.Δ.Τ.Α.) αλά πεξηθέξεηα πνπ ζα
αλαιάβεη θαη ηνλ έιεγρν ησλ λεξψλ ησλ κηθξψλ Γ.Δ.Τ.Α. θαη Γήκσλ. Θα πξέπεη λα
αλαθεξζεί φηη κε πξσηνβνπιία ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. θαη ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Ιάξηζαο
πξαγκαηνπνηήζεθε ην Γεθέκβξην ζηε Ιάξηζα ζπλάληεζε ησλ ππεπζχλσλ ησλ
εξγαζηεξίσλ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. κε ζηφρν ηελ δεκηνπξγία Γηθηχνπ Δξγαζηεξίσλ απφ ηηο
Γ.Δ.Τ.Α. Ζ ζπλάληεζε ήηαλ ηδηαηηέξσο ζεηηθή αθνχ νη εθπξφζσπνη ησλ Γ.Δ.Τ.Α.
ζπκθψλεζαλ γηα ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ηνπ Γηθηχνπ θαη δεζκεχζεθαλ φηη ζα
ζπκβάινπλ ζηελ πινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο.
Δπηπιένλ, ν θ. Αλδξεαδάθεο έζεζε ππφςε καο θαη πξφηαζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο
Ηλζηηηνχηνπ Τδάησλ ζην νπνίν ζα ζπκκεηέρεη εθηφο απφ ηελ Δ.Γ.Δ.Τ.Α. θαη ε ΔΤΓΑΠ
θαη ε ΔΤΑΘ. Σν Ηλζηηηνχην ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Θεληξηθή Τπεξεζία Τδάησλ θαη ζα
ελεκεξψλεη φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη εκπιεθφκελνπο θνξείο γηα ελέξγεηεο θαη
δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ησλ πδάησλ.
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Θιείλνληαο ηελ ζπλάληεζε ν θ. Αλδξεαδάθεο δεζκεχζεθε γηα ζηελή θαη ζπλερή
ζπλεξγαζία ηεο Θεληξηθήο Τπεξεζίαο Τδάησλ κε ηελ Δ.Γ.Δ.Τ.Α. ζε φια ηα ζέκαηα
θνηλνχ ελδηαθέξνληνο θαη θπξίσο ζην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη
ηεο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΔ.
Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2010 πξαγκαηνπνηήζακε ζπλάληεζε κε ην Γεληθφ Γξακκαηέα
Πεξηβάιινληνο, Γαζψλ θαη Φπζηθψλ Πφξσλ θ. Αλδξέα Αλδξεφπνπιν. ηελ ζπλάληεζε
ζπδεηήζεθαλ αξθεηά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Γ.Δ.Τ.Α. απφ ην
ΔΠΑ 2007-2013 θαη εηδηθφηεξα γηα ην ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ηα ΠΔΠ.
πγθεθξηκέλα:
Θέζακε ππφςε θαη ηνπ θ. Αλδξεφπνπινπ ην αίηεκα ηεο Δλσζεο γηα ζπκπιήξσζε ηνπ
αξ.22 ηνπ Λ. 3614/07 ψζηε λα κπνξεί ε πηζηνπνηεκέλε Γ.Δ.Τ.Α. λα πξνβαίλεη ζε
ζχλαςε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε άιιεο Γ.Δ.Τ.Α. ε Γήκνπο θαη λα αλαιακβάλεη
σο θνξέαο πινπνίεζεο λα ιεηηνπξγεί σο δηθαηνχρνο ηνπ έξγνπ Ζδε, ην ζέκα έρεη
δηεπζεηεζεί φπσο παξαπάλσ αλαθέξζεθε.
Δπίζεο, ζέζακε ην αίηεκα ηεο Δλσζεο γηα ζεζκνζέηεζε κε ΘΤΑ ηεο ακνηβήο κέρξη 3%
επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ έξγσλ σο ηειηθή ζηήξημε ηεο πηζηνπνηεκέλεο Γ.Δ.Τ.Α.
γηα ηελ αλάιεςε απφ απηή σο θνξέα πινπνίεζεο θαη δηθαηνχρνπ ηνπ έξγνπ γηα
ινγαξηαζκφ κηαο κηθξήο Γ.Δ.Τ.Α. ή Γήκνπ ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ. Ο θ.
Αλδξεφπνπινο δεζκεχζεθε λα εμεηάζεη ην αίηεκα ηεο Δλσζεο.
Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο κάο ελεκέξσζε φηη έρεη αλαηεζεί ζε γξαθείν ζπκβνχισλ ε
αλαζεψξεζε ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, θαη φηη κε βάζε έξεπλα πνπ έρεη αλαηεζεί απφ ην
ΤΠΔΘΑ, ζηνλ Αμνλα πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο πδαηίλσλ πφξσλ ζα αλαζεσξεζνχλ
νη πξνυπνινγηζκνί ζε θάπνηα απφ ηα 306 έξγα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη δηθηχσλ
απνρέηεπζεο ζε νηθηζκνχο Β θαη Γ πξνηεξαηφηεηαο , ελψ ηαπηφρξνλα ζα πξνζηεζνχλ
θαη ζα δηαγξαθνχλ θαη άιια αληίζηνηρα έξγα. Δπίζεο, αλέθεξε απφ ηελ κέρξη ηφηε
ελεκέξσζε πνπ είρε απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, φηη φζνλ αθνξά ζηηο πξνηάζεηο πνπ
είραλ ππνβιεζεί γηα έξγα κείσζεο δηαξξνψλ ζε αζηηθά θέληξα, θάπνηεο έρνπλ
αμηνινγεζεί απφ ηε ΚΟΓ θαη είλαη ζε θάζε έγθξηζεο πξάμεο πξνγξακκαηηζκνχ.
Δπηζεκάλακε φηη ζε έξγα δηαρείξηζεο αζηηθψλ πγξψλ απνβιήησλ ζην παξειζφλ δελ
είραλ αμηνινγεζεί πξνηάζεηο ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ζην Σ.. κε ηελ αηηηνινγία ηεο θάιπςεο ηνπ
70% ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ κε απνηέιεζκα λα κελ
ρξεκαηνδνηεζνχλ αξθεηά έξγα Γ.Δ.Τ.Α..
Σέινο, επηζεκάλακε ζηνλ θ. Αλδξεφπνπιν ηελ αλάγθε ρξεκαηνδφηεζεο δηθηχνπ
εξγαζηεξίσλ ειέγρνπ πφζηκνπ λεξνχ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ψζηε λα αλαιάβνπλ θαη ηνλ έιεγρν
ηνπ πφζηκνπ λεξνχ θαη ζηηο κηθξέο Γ.Δ.Τ.Α. .
4. Οικονομικά αιηήμαηα ηων Δ.Ε.Υ.Α.
Σν θαινθαίξη ηνπ 2009 δεηήζακε απφ ηελ εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (κε
ηελ ζπκπαξάζηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΘΔΓΘΔ) ηφζν ηελ ξχζκηζε ησλ ρξεψλ ησλ
Γ.Δ.Τ.Α. απφ ην Σ.Π. & Γ. (δεηήζακε αλάινγε ξχζκηζε κε απηή ηνπ 2003) φζν θαη ηελ
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ηθαλνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ αηηεκάησλ ησλ Γ.Δ.Τ.Α..
Δηδηθφηεξα δεηήζακε:
1.Κείσζε ηνπ επηηνθίνπ δαλεηζκνχ θαηά κία κνλάδα.
2. Κείσζε ηνπ ΦΠΑ ζην εηδηθφ ηέινο 80%.
3.Δθδνζε νκνιφγσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 40 εθ. πνπ απψιεζαλ νη Γ.Δ.Τ.Α. ηα έηε 2001
θαη 2002 απφ ηελ επηρνξήγεζε ηνπ άξζξνπ 43 παξ. 2 ηνπ λ.2065/92.
4. Αχμεζε ηεο επηρνξήγεζεο ηνπ έηνπο 2010 θαηά 10% φπσο πξνβιέπεη ν Λ. 2065/92.
5. πκπιεξσκαηηθή πίζησζε εληφο ηνπ 2009 γηα ηελ θάιπςε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ
ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ πίζησζεο ησλ 36.600.000 €, αθνχ κε ηελ ΘΤΑ
θαηαλεκήζεθε ζηηο Γ.Δ.Τ.Α. κφλν ην πνζφ ησλ 32.949.000 €.
Σα παξαπάλσ αηηήκαηα ηέζεθαλ θαη ππφςε ηεο λέαο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ ρσξίο λα ηθαλνπνηεζνχλ.
5. Ν. 3833/2010 «Προζηαζία ηης εθνικής οικονομίας-Επείγονηα μέηρα για
ηην ανηιμεηώπιζη ηης δημοζιονομικής κρίζης» και σπαγωγή ηων Δ.Ε.Υ.Α.
ζηις ρσθμίζεις ηοσ.
Κεγάιε αλαζηάησζε πξνθιήζεθε ζηηο Γ.Δ.Τ.Α. απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Λ.3833/2010
πνπ πξνέβιεπε πεξηθνπέο κηζζψλ θαη επηδνκάησλ ζην δεκφζην θαη ηνλ επξχηεξν
δεκφζην ηνκέα. Δηδηθφηεξα δελ ήηαλ ζαθέο αλ νη Γ.Δ.Τ.Α. ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο
ηνπ παξαπάλσ λφκνπ θαη εηδηθφηεξα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 1 παξ.5,6 ,αξ. 2 παξ.2 θαη
αξ. 3 παξ.1 ηνπ λφκνπ. Σειηθψο κε ηξνπνπνίεζε ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ απφ ηνλ
λ.3842/2010 (θνξνινγηθφο λφκνο, άξζξν 90) ην ζέκα απνζαθελίζζεθε, έγηλε ε
ζρεηηθή ελεκέξσζε ησλ Γ.Δ.Τ.Α., ελψ ν λνκηθφο ζχκβνπινο ηεο ΔΓ.Δ.Τ.Α. θ. Π.
Επγνχξεο ζπλέηαμε δχν γλσκνδνηήζεηο ηφζν γηα ηελ ππαγσγή ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ζηηο
ξπζκίζεηο ηνπ λ. 3833/2010 φζν θαη γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ. Οη Γ.Δ.Τ.Α.
ππάγνληαη θαη ζηνλ λ. 3845/2010 κε ηνλ νπνίν επηβάιινληαη πξφζζεηεο κηζζνινγηθέο
πεξηθνπέο.
Ωο πξνο ηα θεζμικά θέμαηα (αλαζεψξεζε ηνπ λ. 1069/80,αλαγλψξηζε ηεο
ΔΓ.Δ.Τ.Α. θ.α) θαη παξφιν πνπ επαλεηιεκκέλα θαηαζέζακε ππνκλήκαηα ζην
Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, δελ είρακε θακηά εμέιημε.
Πέξα, φκσο, απφ ηα παξαπάλσ πνπ αθνξνχλ ζην δηεθδηθεηηθφ άμνλα ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΔΓ.Δ.Τ.Α., νη δξάζεηο ηεο ΔΓ.Δ.Τ.Α. είραλ θαη ηετνοκραηικό
ταρακηήρα ζηα πιαίζηα ηεο ελεκέξσζεο θαη ππνβνήζεζεο ησλ Γ.Δ.Τ.Α..
Δηδηθφηεξα:
Ζ ελεκέξσζε θαη ε ππνβνήζεζε ησλ Γ.Δ.Τ.Α. γηα δεηήκαηα ηνπ ηνκέα ηνπο ήηαλ
ζπλερήο ηφζν κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Δλσζεο φζν θαη κέζσ ειεθηξνληθήο θαη
ζπκβαηηθήο αιιεινγξαθίαο.
ηα πιαίζηα ηεο λνκηθήο ππνζηήξημεο ησλ Γ.Δ.Τ.Α. μεθηλήζακε ζπλεξγαζία κε ηνλ
Λνκηθφ χκβνπιν ηεο ΘΔΓΘΔ θ. Παλαγηψηε Επγνχξε πνπ δηαζέηεη πνιχ κεγάιε
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εκπεηξία θαη εμεηδίθεπζε ζε δεηήκαηα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
εκαληηθφ ξφιν ζηελ ππνβνήζεζε θαη ππνζηήξημε ησλ Γ.Δ.Τ.Α. έπαημαλ νη
επιζηημονικές Επιηροπές ηης ΕΔ.Ε.Υ.Α. νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ
παξνπζηάζζεθαλ ζηε ρζεζηλή ζπλεδξίαζε. Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε φηη ζηα πιαίζηα
ηεο ππνβνήζεζεο ησλ Γ.Δ.Τ.Α. θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ Γ.Δ.Τ.Α. ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ηεο ΔΓ.Δ.Τ.Α. εθπφλεζε θαη εμέδσζε Οδηγό ησλ Γ.Δ.Τ.Α. γηα λνκηθά,
ζεζκηθά, θνξνινγηθά, ινγηζηηθά θαη εξγαηηθά ζέκαηα. Πξφθεηηαη γηα έλα πνιχ
ρξήζηκν θαη πξαθηηθφ εξγαιείν πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ Γ.Δ.Τ.Α.
Παξαπέξα ε ΔΓ.Δ.Τ.Α. αζρνιήζεθε κε επίθαηξα ζέκαηα ηνπ ηνκέα χδξεπζεο –
απνρέηεπζεο φπσο γηα παξάδεηγκα ην ζέκα ηεο αλάθηεζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο
ησλ εθξνψλ ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ θαη ε δηαρείξηζε ησλ βηνζηεξεψλ.
Ζ Δ.Γ.Δ.Τ.Α. κε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΘΔΓΘΔ νινθιήξσζε ηε β’ θάζε ηεο κειέηεο κε
ηίηιν:
«Αλάγθε
ζέζπηζεο
ειιεληθψλ
πξνδηαγξαθψλ
αλάθηεζεο
θαη
επαλαρξεζηκνπνίεζεο εθξνψλ επεμεξγαζκέλσλ αζηηθψλ πγξψλ θαη απνβιήησλ». Ζ
κειέηε ζα παξνπζηαζζεί ζε εκεξίδα πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ε Δ.Γ.Δ.Τ.Α..
Κεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζίαζε ε δηεκεξίδα πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζην Ρέζπκλν
ζηηο 5 θαη 6 Λνεκβξίνπ 2009 κε ζπλδηνξγαλσηέο ηε Γ.Δ.Τ.Α. Ρεζχκλνπ, ην Γήκν
Ρεζχκλνπ θαη ηελ ΘΔΓΘΔ. Ζ δηεκεξίδα είρε σο ζέκα ηα έξγα δηαρείξηζεο αζηηθψλ
πγξψλ απνβιήησλ κηθξήο θιίκαθαο θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ εθξνψλ ηνπο.
Κε αθνξκή ηνλ ενξηαζκφ ηεο Παγθφζκηαο Ζκέξαο ηνπ Λεξνχ(22 Καξηίνπ 2010)
πξαγκαηνπνηήζακε ζηελ Αζήλα κε πνιχ κεγάιε επηηπρία δηεκεξίδα κε ηελ κνξθή
ζεκηλαξίνπ κε ηίηιν «Σν χγρξνλν Δξγαζηήξην Πνηφηεηαο Λεξνχ» (ζπλδηνξγαλσηέο
ήηαλ ε Δηαηξεία Κειέηεο Κηθξνβηνινγηθήο Πνηφηεηαο Τδάησλ, ην Δξγαζηήξην
Τγηεηλήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαη ην ΑΣΔΗ Αζήλαο).
Δπίζεο, ε Δ.Γ.Δ.Τ.Α. ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γ.Δ.Τ.Α. Ιάξηζαο πξαγκαηνπνίεζε ζηελ
Ιάξηζα, ζηηο 7 Κατνπ 2010 εκεξίδα κε ζέκα «Δθαξκνζκέλεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο
ηιχνο απφ εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ».
Θιείλνληαο ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε φηη ηε ρξνληά πνπ κάο
πέξαζε θαηαβάιακε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ηφζν ζε επίπεδν Γ.. φζν θαη ζε
επίπεδν ζηειερψλ ηεο Δλσζεο γηα ηεο πξνβνιή ησλ αηηεκάησλ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. θαη ηελ
ππνβνήζεζή ηνπο. Γπζηπρψο, νη πθηζηάκελεο ζπλζήθεο ζηε ρψξα καο είλαη δπζκελείο,
θπξίσο φζνλ αθνξά ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα θαη ε θαηάζηαζε απηή επεξεάδεη θαη ηηο
Γ.Δ.Τ.Α. θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Αιιά θαη ηα ζεζκηθά δεηήκαηα δελ πξνρψξεζαλ
ζρεδφλ θαζφινπ. Δπειπηζηνχκε φηη ν «Θαιιηθξάηεο» ζα εμπγηάλεη ην ρψξν ησλ
Γ.Δ.Τ.Α. θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ κεηεμέιημή ηνπο ζε ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο. Κέρξη ηφηε
ζα αγσληδφκαζηε γηα ηε βειηίσζε ηνπ ηνκέα καο κε θαηεπζπληήξηα πάληα γξακκή ηελ
αεηθφξν αλάπηπμε.
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