ΑΠΟΦΑΔΗ ΣΖ 20ηρ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΖ Δ.Γ.Δ.Τ.Α.
(Καζηοπιά, 5 Ηοςνίος 2008)

Η 20ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ ηεο Ε.Δ.Ε.Τ.Α. πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Καζηνξηά ζηηο 5 Ινπλίνπ 2008 κεηά ηελ ππαξηζκ.
πξση. 955/5.5.2008 πξφζθιεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο, δεηά απφ
ηελ Πνιηηεία ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζεζκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αηηεκάησλ ησλ
Δ.Ε.Τ.Α.
Εηδηθφηεξα ε Γ.. :
1. Με ηελ επθαηξία ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο 19 εο Σαθηηθήο Γεληθήο
πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηεο Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ηελ 5ε Ινπλίνπ, Παγθφζκηα Ηκέξα
Πεξηβάιινληνο, επιζημαίνει ηην ζημανηική ζςμβολή ηυν Γ.Δ.Τ.Α.
ζηην πποζηαζία ηος πεπιβάλλονηορ ηηρ σώπαρ μαρ θαη δεηά ηελ
αλαγλψξηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ηνπο ξφινπ απφ ηελ Πνιηηεία.
2. Δγκπίνει ομόθυνα ηελ απφθαζε ηνπ Δ.. ηεο Ε.Δ.Ε.Τ.Α. γηα άμεζη
πποζθςγή ζηη δικαιοζύνη ψζηε λα ππνρξεσζεί ε Δ.Ε.Η. λα
ηξνπνπνηήζεη ην ηηκνιφγηφ ηεο γηα ηηο Δ.Ε.Τ.Α. απφ γεληθήο ρξήζεο ζε
βηνκεραληθφ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, ηα
αληιηνζηάζηα θαη ηηο κνλάδεο αθαιάησζεο ησλ Δ.Ε.Τ.Α. Σαπηφρξνλα
εμνπζηνδνηεί ην Δ.. ηεο Ε.Δ.Ε.Τ.Α. να διεπεςνήζει παπάλληλα με ηην
πποζθςγή ζηη δικαιοζύνη ηιρ δςναηόηηηερ άλλυν μοπθών
διεκδίκηζηρ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ παξαπάλσ αηηήκαηνο.
3. Ωο ππορ ηο ΔΠΑ 2007-2013 και ηα έπγα ηυν Γ.Δ.Τ.Α. :




Δξοςζιοδοηεί νκφθσλα ην Δ.. ηεο Ε.Δ.Ε.Τ.Α. λα ζπλερίζεη ηελ
ζςνεπγαζία με ηη Γιασειπιζηική Απσή ηος ΔΠΠΔΡΑΑ κε ζηφρν
ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε ηνπ ΤΠΕΥΩΔΕ θαη ησλ Δ.Ε.Τ.Α. φζνλ
αθνξά ζηελ επηιεμηκφηεηα ησλ έξγσλ θαη ηελ σξίκαλζε ησλ
κειεηψλ ηνπο, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα αλαιάβνπλ ηελ
εθηέιεζε έξγσλ άιισλ Δ.Ε.Τ.Α. ή αθφκα θαη ΟΣΑ εληφο ηνπ λνκνχ
ηνπο. Σαπηφρξνλα, λα ελεκεξσζνχλ νη Δ.Ε.Τ.Α. γηα ην ρξφλν
πξνθήξπμεο ησλ επηκέξνπο κέηξσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ έξγα πνπ
αθνξνχλ ζηηο Δ.Ε.Τ.Α.
Εηηά ηελ ζπκκεηνρή ηεο Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ζηην Δπιηποπή
Παπακολούθηζηρ ηνπ ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013.

4. Εηηά από ηο Τποςπγείο Δζυηεπικών και ενότει ηηρ νέαρ
διοικηηικήρ μεηαππύθμιζηρ ηηρ Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ ηην έναπξη
διαλόγος για ηη διεύπςνζη ηυν Γ.Δ.Τ.Α. ώζηε να μην
επαναληθθούν ηα ζοβαπά πποβλήμαηα πος ανηιμεηώπιζαν οι
Γ.Δ.Τ.Α. καηά ηην εθαπμογή ηος ν. 2539/97.
Διδικόηεπα :
 Δελ ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη θακία δηαδηθαζία αλ δελ έρνπλ
νινθιεξσζεί νη κειέηεο δηεχξπλζεο πνπ ζα πεξηγξάθνπλ
αλαιπηηθά ηνλ ηξφπν πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη ε δηεχξπλζε ησλ
δηνηθεηηθψλ νξίσλ.
 Η δηεχξπλζε ησλ Δ.Ε.Τ.Α. λα γίλεη ζηαδιακά δει. λα δνζεί ζηηο
Δ.Ε.Τ.Α. ρξνληθφ πεξηζψξην γηα ηε δηεχξπλζε.
 Να αλαιάβεη ε Πνιηηεία να επισοπηγήζει ηη διεύπςνζη ηυν
Γ.Δ.Τ.Α. ψζηε λα κπνξέζεη ε θάζε επηρείξεζε λα αληαπνθξηζεί
ζην απμεκέλν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο δει. να ενιζσςθούν
οικονομικά νη λέεο δηεπξπκέλεο Δ.Ε.Τ.Α. κέζσ ησλ νξηδφληησλ
δξάζεσλ ηνπ ΘΗΕΑ ή κε ηε ζέζπηζε Εηδηθνχ Επηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο γηα ηηο Δ.Ε.Τ.Α.
 Πξηλ απφ ηε δηεχξπλζε λα επηιπζνχλ ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα
πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Δ.Ε.Τ.Α. θαη δπζρεξαίλνπλ ηελ ιεηηνπξγία
ηνπο φπσο ην πξφβιεκα ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο Δ.Ε.Η., ε ξχζκηζε ησλ
δαλείσλ ηνπο απφ ην Σ.Π. & Δ., ε απαιιαγή ηνπ Δεκνζίνπ απφ ην
εηδηθφ ηέινο 80% θαη ηα ηέιε απνρέηεπζεο θ.α.
 Να ζπλδπαζζεί ε δηεξεχλεζε κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ζεζκηθνχ
ηνπο πιαηζίνπ, αλαζεψξεζε πνπ ζα απνζαθελίζεη ηε θχζε ησλ
Δ.Ε.Τ.Α. θαη ζα εληζρχζεη ηελ επειημία ηνπο.

5. Εηηά :
Α. Οικονομικά αιηήμαηα:
1. Λφγσ ηεο δηαθαηλφκελεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ηεο ιεηςπδξίαο να ενεπγοποιηθεί ηο Π.Γ.Δ. για ηιρ Γ.Δ.Τ.Α. ψζηε λα
ρξεκαηνδνηεζνχλ έξγα ησλ Δ.Ε.Τ.Α. γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ
εζσηεξηθψλ δηθηχσλ ηνπο, ηνλ έιεγρν ησλ δηαξξνψλ θαζψο θαη έξγα
αθαιαηψζεσλ θαη ιηκλνδεμακελψλ.

2. Να ξπζκηζζνχλ άκεζα ηα δάνεια πνπ έρνπλ ζπλάςεη νη Δ.Ε.Τ.Α. απφ ην
Σ.Π. & Δ.
3. Να εθδνζνχλ ομόλογα ππέξ ησλ Δ.Ε.Τ.Α. γηα ηελ θάιπςε ησλ
40.000.000 € πνπ απψιεζαλ νη Δ.Ε.Τ.Α. ηα έηε 2001 θαη 2002 απφ ηελ
επηρνξήγεζε ηνπ άξζξνπ 43 παξ. 2 ηνπ λ. 2065/92.
4. Όζνλ αθνξά ζηελ επηρνξήγεζε ηνπ άξζξνπ 43 παξ. 2 ηνπ λ. 2065/92, λα
ηξνπνπνηεζεί ν λ. 2065/92 ψζηε λα πξνβιεθζεί εηήζια αύξηζη ζε
ποζοζηό 15% ηεο πίζησζεο πνπ εγγξάθεηαη ζηνλ θξαηηθφ
πξνυπνινγηζκφ ππέξ ησλ Δ.Ε.Τ.Α. Μέρξη λα πξνσζεζεί ε αηηνχκελε
λνκνζεηηθή ξχζκηζε λα εθαξκνζζεί η πποβλεπόμενη από ηον ν.
2065/92 εηήζια αύξηζη ηος 10%.
5. Να κεησζεί ν Φ.Π.Α. απφ 19% ζε 9% ζην εηδηθφ ηέινο 80% (άξζξν 11
ηνπ λ. 1069/80) επί ηεο αμίαο ηνπ λεξνχ πνπ θαηαλαιψλεηαη.

Β. Θεζμικά αιηήμαηα :
1. Να αναγνυπιζθεί νομοθεηικά η Ένυζη ηυν Γ.Δ.Τ.Α.
εθπξφζσπνο ησλ Δ.Ε.Τ.Α. ηεο ρψξαο καο.

σο

2. Να αναθευπηθεί ζςνολικά ο Ν. 1069/80 ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο
ηεο Ε.Δ.Ε.Τ.Α. θαη ησλ Δ.Ε.Τ.Α. ψζηε λα απνηειέζεη έλα ζχγρξνλν
ζεζκηθφ πιαίζην πξνζαξκνζκέλν ζηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο ηνπ
ηνκέα χδξεπζεο-απνρέηεπζεο ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο
επίπεδν.
3. Να αλαγλσξηζζεί ο αναπηςξιακόρ πόλορ ησλ Δ.Ε.Τ.Α. ψζηε λα
εληαρζνχλ ζε Πξνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο.
4. Να επιηασςνθεί η διαδικαζία εθαπμογήρ ηος Ν. 3199/03 θαη φισλ
ησλ ζπλαθψλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο καο
λνκνζεηεκάησλ.
5. Να πξνσζεζεί ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ απφ ην Τπνπξγείν Εζσηεξηθψλ
λνκνζεηηθή ξχζκηζε απφ ηελ νπνία λα δηεπθξηλίδεηαη φηη δεν
απαλλάζζονηαι απφ ην εηδηθφ ηέινο 80% θαη ηα ηέιε απνρέηεπζεο ηο
Γημόζιο και όλα ηα εξομοιούμενα μ’ αςηό ΝΠΓΓ.

6. Να ζεζπηζζεί ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ νομοθεηικό πλαίζιο για ηην
ανάκηηζη και επανασπηζιμοποίηζη ηυν επεξεπγαζμένυν
αζηικών ςγπών αποβλήηυν.
 Η Γεληθή πλέιεπζε εγκπίνει ομόθυνα ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ
2007 θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ 2008.
 Η Γεληθή πλέιεπζε εγκπίνει ομόθυνα ηελ Έθζεζε ηεο Ειεγθηηθήο
Επηηξνπήο θαη ηνλ Οηθνλνκηθφ Απνινγηζκφ έηνπο 2007.
 Η Γεληθή πλέιεπζε εγκπίνει ομόθυνα ηνλ Πξνυπνινγηζκφ έηνπο
2008 θαη ζηα πιαίζηα απηά εγθξίλεη νκφθσλα ηελ πξφηαζε ηνπ Δ.. ηεο
Ε.Δ.Ε.Τ.Α. γηα αχμεζε ηεο εκεξήζηαο απνδεκίσζεο εθηφο έδξαο ησλ
κειψλ ηνπ ζε 75 €.

Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ
ΚΑΣΟΡΗΑ 5 ΗΟΤΝΗΟΤ 2008

