ΕΝΩΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ
ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ

- Ε.Δ.Ε.Τ.Α. Πατρόκλου 15, 412 22 Λάρισα
Tηλ.2410258261, Fax 2410532347,
e-mail:info@edeya.gr
web: www.edeya.gr

ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ
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Αγαπεηνί πλάδειθνη,
Θπξίεο θαη Θύξηνη,
Πξηλ μεθηλήζσ ηελ εηζήγεζή κνπ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηε ΓΔΤΑ Υίνπ
θαη πξνζσπηθά ηνλ θ. Φπηνύζε, Πξόεδξν ηεο ΓΔΤΑΥ θαη κέινο ηνπ Γ.. ηεο
Δ.Γ.Δ.Τ.Α. γηα ηελ πξόζθιεζε ζηε Υίν, θαζώο θαη γηα ηελ άςνγε δηνξγάλσζε ηεο
Γ.. θαη ηελ δεζηή θηινμελία.
Δρεη πεξάζεη έλαο ρξόλνο ζεηείαο ηνπ λένπ Γ.. ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. θαη είλαη γεγνλόο
όηη αλαιάβακε ηε δηνίθεζε ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. ζε κία πνιύ δύζθνιε δεκνζηνλνκηθή
ζπγθπξία.
Δίλαη, επίζεο, γεγνλόο όηη ζηνλ έλα ρξόλν ηεο ζεηείαο ηνπ λένπ Γ.. ηεο Δλσζεο
ακθηζβεηήζεθε ζνβαξά αθόκα θαη ε αλαγθαηόηεηα ύπαξμεο ησλ Γ.Δ.Τ.Α. θαη
δώζακε πνιύ ζθιεξό αγώλα γηα λα πείζνπκε θάπνηεο δεκνηηθέο αξρέο όηη νη
Γ.Δ.Τ.Α. είλαη όρη κόλν απαξαίηεηεο, αιιά «αλαληηθαηάζηαηεο». Ζ νηθνλνκηθή
θξίζε θαη ηα πξνβιήκαηα ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε δεκηνύξγεζαλ ζθεπηηθηζκό
ζε θάπνηνπο Γήκνπο θαη ζνβαξνύο θιπδσληζκνύο ζην ρώξν ησλ Γ.Δ.Τ.Α., αθνύ
«κπήθαλ ζηελ δπγαξηά» ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο ζε ζρέζε
κε ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο από ηνπο Γήκνπο. Σα
επηρεηξήκαηα πνπ πξνβιήζεθαλ από ηελ πιεπξά ησλ δεκνηηθώλ αξρώλ ήηαλ
θαζαξά νηθνλνκηθά. ΄όιε απηή ηελ ακθηζβήηεζε, εκείο αληηηάμακε πνηνηηθά
επηρεηξήκαηα: ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό πνπ δηαζέηνπλ νη Γ.Δ.Τ.Α., ε
ζπζζσξεπκέλε ηερλνγλσζία ηνπο, ε επειημία ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Σν ηζρπξόηεξν
επηρείξεκά καο, όκσο, ήηαλ απηό θαζεαπηό ην έξγν ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ζηα ηξηάληα
πεξίπνπ ρξόληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
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Ζ λνκνζεηηθή θαζηέξσζε ηνπ Φ.Π.Α. ζηηο ππεξεζίεο ύδξεπζεο όηαλ απηέο
παξέρνληαη από ηνπο Γήκνπο, θαζώο θαη ε κείσζε ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ζηα
ζπγρξεκαηνδνηνύκελα από ην ΔΠΑ έξγα ησλ Γ.Δ.Τ.Α. απνηέιεζαλ ζεηηθέο
εμειίμεηο θαη ζπλέβαιαλ ζηελ απνξξόθεζε ζε κεγάιν βαζκό ησλ «θξαδαζκώλ»
ζην ρώξν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζε βάξνο ησλ Γ.Δ.Τ.Α.
Πνηά ήηαλ όκσο ε θαηάζηαζε ζηηο Γ.Δ.Τ.Α. όηαλ αλαιάβακε ηε δηνίθεζε ηεο
Δλσζεο ηνλ Ηνύιην ηνπ 2011;
Ζ εθαξκνγή ηνπ «Θαιιηθξάηε» βξηζθόηαλ ζε εμέιημε θαη νη Γ.Δ.Τ.Α. είραλ λα
αληηκεησπίζνπλ ηα εμήο δεηήκαηα:
1. Διιείςεηο πξνζσπηθνύ
πιηθνηερληθήο ππνδνκήο.

(θπξίσο

έθηαθηνπ

πξνζσπηθνύ)

θαη

2. Σνλ έιεγρν ησλ δαπαλώλ ηνπο από ην Διεγθηηθό πλέδξην πνπ
δεκηνύξγεζε γξαθεηνθξαηία ζηηο Γ.Δ.Τ.Α. , αθνύ νη θαηά ηόπνπο
Δπίηξνπνη δελ ήηαλ ελεκεξσκέλνη γηα ην ζεζκηθό πιαίζην ησλ Γ.Δ.Τ.Α.
3. Γπζθνιία εθαξκνγήο ηεο ηηκνινγηαθήο ηνπο πνιηηηθήο ζηηο δεκνηηθέο
ελόηεηεο πνπ παξέιαβαλ, αιιά θαη ζηηο κηθξόηεξεο Γ.Δ.Τ.Α. πνπ
ζπγρσλεύζεθαλ.
4. Αζάθεηα σο πξνο ην θαζεζηώο πξνκεζεηώλ ηνπο , ηελ
ππνρξεσηηθόηεηα ηεο επέθηαζεο ζηα όξηα ηνπ «Καιιηθξαηηθνύ» Γήκνπ,
ηελ επνπηεία ησλ απνθάζεώλ ηνπο θαη ηελ ηζρύ ηνπ αξ. 13 ηνπ λ.
1069/80.
5. Πξόβιεκα εθαξκνγήο ηνπ πάγηνπ ηέινπο ιόγσ εγθπθιίσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ.
6. νβαξέο νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο ιόγσ
επηρνξήγεζεο ηνπ αξ. 43 παξ.2 ηνπ λ. 2065/92.

κε

θαηαλνκήο

ηεο

7. Τςειή ίδηα ζπκκεηνρή ζηα ζπγρξεκαηνδνηνύκελα έξγα ηνπο (9,7516,25%) θαη κε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Φ.Π.Α. ησλ παξαπάλσ έξγσλ.
Όια ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα ηέζεθαλ από ην Γ.. ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. ππόςε ηεο
εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ κε ηεθκεξησκέλα ππνκλήκαηα ζε
επαλεηιεκκέλεο ζπζθέςεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ θαη ζηειέρε ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α.
θαη ησλ Γ.Δ.Τ.Α. Δπίζεο, δεηήζακε ηελ αλαζεώξεζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ησλ
Γ.Δ.Τ.Α. θαη ηελ αλαγλώξηζε ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α.
Σα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηνλ έιεγρν ησλ Γ.Δ.Τ.Α. από ην Διεγθηηθό
πλέδξην ζέζακε ππόςε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ θ. Θαξαβνθύξε ζε ζπλάληεζε πνπ
είρακε καδί ηνπ ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2011.Από ηνλ θ. Θαξαβνθύξε δεηήζακε λα
ζπλεγνξήζεη ζε αλαζηνιή ηνπ ειέγρνπ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. κέρξηο όηνπ νη ππεξεζίεο ηνπ
Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ πξνεηνηκαζζνύλ θαη νη Γ.Δ.Τ.Α. αληηκεησπίζνπλ ηα
πξνβιήκαηα από ηελ εθαξκνγή ηνπ «Θαιιηθξάηε».
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ηελ πξνζπάζεηά καο είρακε θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο ΘΔΓΔ θαη θαηαθέξακε ηα
αηηήκαηά καο λα πεξηιεθζνύλ ζηνλ «Θαιιηθξάηε 2» όπσο νλνκάζζεθε ην
λνκνζρέδην κε δηαηάμεηο πνπ ηξνπνπνηνύζαλ θαη ζπκπιήξσλαλ ηνλ λ. 3852/2010
(«Θαιιηθξάηεο»).
1. Πνηά ζέκαηα ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ξπζκίζζεθαλ:
Α. Θέκαηα πνπ ξπζκίζζεθαλ κε ηνλ Ν. 4071/2012
Σειηθώο, κε ηνλ λ. 4071/2012 (αξ. 10) πνπ ςεθίζζεθε ιίγεο εκέξεο πξηλ
δηαιπζεί ε Βνπιή θαη πξνθεξπρζνύλ εθινγέο, ξπζκίζζεθαλ ηα παξαθάησ
ζέκαηα:
1.Γόζεθε ε δπλαηόηεηα ζηηο Γ.Δ.Τ.Α. λα ζεζπίζνπλ θνηλσληθό ηηκνιόγην
γηα ηηο εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο κε βάζε εληαία θαη αληηθεηκεληθά
θξηηήξηα.
2. Ζ θαηαβνιή ηεο εηήζηαο επηρνξήγεζεο ζηηο Γ.Δ.Τ.Α. από 1.1.2011 ζα
γίλεηαη από ηνπο Κ.Α.Π. κεηά από γλώκε ηεο ΚΔΓΔ.
3. Γηεπθξηλίζζεθε πνηέο απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ειέγρνληαη
από ηελ Απηνηειή Τπεξεζία Δπνπηείαο ΟΣΑ.
4. Ο πξνιεπηηθόο έιεγρνο από ην Διεγθηηθό πλέδξην ζα αθνξά ζε
δαπάλεο ησλ Γ.Δ.Τ.Α. άλσ ησλ 5.000 επξώ.
5. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε επέθηαζε ηεο ρσξηθήο αξκνδηόηεηαο ησλ ΓΔΤΑ
ζε όιν ηνλ «Καιιηθξάηεην» Γήκν.
6. Καζηεξώλεηαη ε δπλαηόηεηα ησλ Γ.Δ.Τ.Α. λα ρξεώλνπλ κεληαίν πάγην
ηέινο γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ηνπ ειάρηζηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ
δηθηύνπ ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο.
Οη παξαπάλσ ξπζκίζεηο θξίλνληαη ζεηηθέο γηα ηηο Γ.Δ.Τ.Α. θαη ζε γεληθέο
γξακκέο ζύκθσλεο κε ηα αηηήκαηά καο. Σν αίηεκά καο γηα αλαζηνιή ηνπ
ειέγρνπ ησλ δαπαλώλ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. από ην Διεγθηηθό πλέδξην δελ έγηλε δεθηό,
αιιά θαηαθέξακε λα εμαηξεζνύλ ηνπ ειέγρνπ νη δαπάλεο θάησ από 5.000 €.
Ωο πξνο ην πάγην ηέινο κε ηεθκεξησκέλε πξόηαζή καο, ε νπνία ζηεξίρζεθε ζηε
ζεσξία ηνπ «αληηηίκνπ, θαηαθέξακε λα πείζνπκε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ λα
ζεζπίζεη ηε δπλαηόηεηα ησλ Γ.Δ.Τ.Α. λα ρξεώλνπλ κεληαίν πάγην ηέινο κεηά
απόθαζε ηνπ Γ.. θαη έγθξηζε από ην Γεκνηηθό πκβνύιην. Ζ ξύζκηζε απηή
έζεζε ηέινο ζε πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηώπηζαλ νη Γ.Δ.Τ.Α. ιόγσ εγθπθιίσλ θη
εγγξάθσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ πνπ ακθηζβεηνύζαλ ηελ λνκηκόηεηά ηεο
επηβνιήο ηνπ, αθνύ δελ πεξηιακβαλόηαλ ζηα έζνδα πνπ πξνβιέπεη ν λ. 1069/80.
Ωο πξνο ηελ ππνρξεσηηθόηεηα ηεο επέθηαζεο ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ζην ζύλνιν ηεο
δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο ησλ «Θαιιηθξαηηθώλ» Γήκσλ ζεσξήζακε όηη ζα έπξεπε
λα δνζεί ζηηο Γ.Δ.Τ.Α. πξνζεζκία γηα ηελ επέθηαζε ώζηε λα πξνεηνηκαζζνύλ
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θαηάιιεια. Γηα ηνλ ιόγν απηό δεηήζακε πξόζθαηα από ηνλ λέν Τπνπξγό
Δζσηεξηθώλ θ. Δπξηπίδε ηπιηαλίδε λα ηξνπνπνηεζεί ην ζρεηηθό άξζξν ηνπ λ.
4071/2012 θαη λα δνζεί ζηηο Γ.Δ.Τ.Α. πξνζεζκία κέρξη ηελ ιήμε ηεο παξνύζαο
δεκνηηθήο ζεηείαο ώζηε λα νινθιεξώζνπλ ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο.
Β.
Μείσζε
ηεο
ίδηαο
ζπκκεηνρήο
ζπγρξεκαηνδνηνύκελα έξγα ηνπο

ησλ

Γ.Δ.Τ.Α.

ζηα

Ζ κείσζε ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ζην 3,25% (θπκαηλόηαλ από
9,75 έσο 16,25%) δελ ππήξμε κόλν πξντόλ ησλ εμειίμεσλ ζε επξσπατθό επίπεδν.
Οθείιεηαη θαη ζηε δηθή καο ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα θαη πίεζε πξνο ηηο
ππεξεζίεο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο ηνπ ΔΠΑ , θαζώο θαη ηελ ζπλεξγαζία καο
κε ηελ Δηδηθή Γξακκαηέα ΔΠΑ θ. Γεσξγία Εεκπηιηάδνπ.
Γ.
Υξεκαηνδόηεζε
ηνπ
κε
επηιέμηκνπ
Φ.Π.Α.
ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ από ην ΔΠΑ έξγσλ ησλ Γ.Δ.Τ.Α.

ησλ

Από ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο δεηήζακε θαη πεηύρακε ηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ
Φ.Π.Α. ησλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. Με ηνλ λ.
4072/2012 (αξ. 242) ην αίηεκά καο βξήθε λνκνζεηηθή ξύζκηζε θαη
πξόζθαηα εθδόζεθε θαη ε ζρεηηθή ΚΤΑ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
παξαπάλσ δηάηαμεο.
2. Πνηά ζέκαηα ησλ Γ.Δ.Τ.Α. βξίζθνληαη ζε εμέιημε:
Α. Μείσζε ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ησλ Πεξηθεξεηώλ ηνπ
ηόρνπ 2.
Γηα ηηο Γ.Δ.Τ.Α. ησλ Πεξηθεξεηώλ ηνπ ηόρνπ 2 ε ίδηα ζπκκεηνρή δελ κεηώζεθε
ζην 3,25%,αιιά παξακέλεη ζην 9,75%. Γηα ηνλ ιόγν απηό πξαγκαηνπνηήζακε
ζπζθέςεηο κε ηελ Δηδηθή Γξακκαηέα ΔΠΑ θαη δεηήζακε ηα έξγα απηά λα
κεηαθεξζνύλ ζην ΔΠΠΔΡΑΑ ώζηε λα ηζρύζεη θαη γη’ απηά ε κεησκέλε
ζπκκεηνρή 3,25%. Ζδε, ζηείιακε επηζηνιέο κε ην αίηεκά καο ηόζν ζηνπο
Πεξηθεξεηάξρεο όζν θαη ζηηο αξκόδηεο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο. Παξάιιεια ηα
ζηειέρε καο ζπλεξγάδνληαη κε ηα ζηειέρε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο πληνληζκνύ
ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ
ζέκαηνο.
Β. Καηαλνκή ηεο επηρνξήγεζεο ζηηο Γ.Δ.Τ.Α. (αξ. 10 ηνπ λ. 4071/2012)
Ζ θαηνρύξσζε ηεο επηρνξήγεζεο ζηνλ λ. 4071/2012 δελ δηαζθαιίδεη θαη ηελ
εθηακίεπζή ηεο. Σν ζέκα παξαθνινπζείηαη από ην Γ.. ηεο Δλσζεο θαη ζα
αζθήζνπκε πηέζεηο ζηα Τπνπξγεία Δζσηεξηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ. Δπίζεο, ζα
ζπλεξγαζζνύκε θαη κε ηελ ΘΔΓΔ, αθνύ γηα ηε θαηαλνκή ηεο επηρνξήγεζεο
απαηηείηαη ε γλώκε ηεο.
Γ. Πξνζιήςεηο πξνζσπηθνύ ζηηο Γ.Δ.Τ.Α.
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Οη πεξηζζόηεξεο Γ.Δ.Τ.Α. αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο ειιείςεηο πξνζσπηθνύ,
θπξίσο, ιόγσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ «Θαιιηθξάηε». Από ηα ζπλαξκόδηα Τπνπξγεία
Δζσηεξηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο έρνπκε ήδε δεηήζεη θαη ζα
επηκείλνπκε λα δηεπθνιπλζνύλ νη Γ.Δ.Τ.Α. ζηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ θπξίσο
νξηζκέλνπ ρξόλνπ.
Γ. Απνζαθήληζε ηνπ θαζεζηώηνο πξνκεζεηώλ ησλ Γ.Δ.Τ.Α.
Με βάζε ηνλ Θαλνληζκό Πξνκεζεηώλ πνπ ζπλέηαμε ε Οκάδα Δξγαζίαο ζα
ππνβάινπκε πξόηαζε πξνο ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ ώζηε λα πάςεη ε ζύγρπζε
σο πξνο ηελ λνκνζεζία πεξί πξνκεζεηώλ πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνπλ νη Γ.Δ.Τ.Α.,
θαζώο θαη ηα πξνβιήκαηα από ην Διεγθηηθό πλέδξην.
Δ. Γάλεηα ησλ Γ.Δ.Τ.Α. από ην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ
Μεηά ηελ αιιαγή ηνπ λνκηθνύ θαζεζηώο ηνπ Σ.Π. & Γ. κε ηνλ λ. 3965/2011, νη
Γ.Δ.Τ.Α. ππήρζεζαλ ζην θνκκάηη ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Σακείνπ θαη
νη όξνη δαλεηνδόηεζήο ηνπο είλαη όκνηνη κε απηνύο ησλ ηδησηηθώλ επηρεηξήζεσλ.
ε ζπλάληεζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Σακείνπ
Παξαθαηαζεθώλ & Γαλείσλ θ. Αλησλόπνπιν ην Γεθέκβξην ηνπ 2012 δεηήζακε λα
ππαρζνύλ νη Γ.Δ.Τ.Α. ζε επλντθόηεξν θαζεζηώο δαλεηνδόηεζεο , όκνην κε απηό
ησλ Γήκσλ, αθνύ είλαη επηρεηξήζεηο θνηλσθεινύο ραξαθηήξα θη εθηεινύλ έξγα
ππνδνκήο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.
ε πξόζθαηε ζπλάληεζή καο (29/6) κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Σακείνπ ζπκθσλήζακε
λα απνζηείινπκε από θνηλνύ επηζηνιή πξνο ηελ λέα εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ ζέκαηνο.
Σ. Γάλεηα ησλ Γ.Δ.Τ.Α. από ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδύζεσλ
ε ζύζθεςε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2011 κε ηελ ζπκκεηνρή
ησλ 9 Γ.Δ.Τ.Α. πνπ έρνπλ ζπλάςεη δάλεηα κε ηελ Δ.Σ.Δ. θαη κε ζπληνληζηή ην
Πξόεδξν ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Θαζηνξηάο θαη κέινο ηνπ Γ.. ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. θ. Πεηθαλά,
απνθαζίζζεθε λα γίλνπλ όιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ώζηε νη Γ.Δ.Τ.Α. λα κελ
αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα από ηελ κε θαηαλνκή ηεο επηρνξήγεζεο πνπ
ζπλδέεηαη κε ηελ εμόθιεζε ησλ δόζεσλ ησλ παξαπάλσ δαλείσλ όπσο ζηέξεζε
θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο θ.α. Σν ζέκα παξαθνινπζείηαη από ην Γ.. ηεο
Δ.Γ.Δ.Τ.Α. θαη ηηο ελδηαθεξόκελεο Γ.Δ.Τ.Α.
Ε. Μεησκέλν αγξνηηθό ηηκνιόγην ηεο Γ.Δ.Ζ.
Από ηελ εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο
Αιιαγήο δεηήζακε λα ζπλεγνξήζεη ώζηε λα δνζεί κεησκέλν αγξνηηθό ηηκνιόγην
ζηηο Γ.Δ.Τ.Α. πνπ παξαιακβάλνπλ εγθαηαζηάζεηο άξδεπζεο. Θα πηέζνπκε ώζηε
λα ηθαλνπνηεζεί ην αίηεκά καο.
Ηδηαίηεξε κλεία πξέπεη λα γίλεη θαη ζηελ ζπλεξγαζία καο κε ηνλ Δηδηθό
Γξακκαηέα Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΘΑ θ. Αλδξεαδάθε κε ηνλ νπνίν
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πξαγκαηνπνηήζακε επαλεηιεκκέλεο ζπζθέςεηο ζηηο νπνίεο ζέζακε ηα ζέκαηα ηεο
απνξξνθεηηθόηεηαο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ , θαζώο θαη ηεο πξνόδνπ αμηνιόγεζεο ησλ
ππνβιεζεηζώλ αηηήζεσλ δηθηύσλ απνρέηεπζεο θη εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο
ιπκάησλ β’ θαη γ’ πξνηεξαηόηεηαο.
ηα πιαίζηα ηεο παξαθνινύζεζεο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 60/2000/ΔΘ ζηε
ρώξα καο ζπκκεηείρακε ζηε δηαβνύιεπζε γηα ηα δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα ησλ
ιεθαλώλ απνξξνήο θαη παξαθνινπζήζακε ηηο ζρεηηθέο εκεξίδεο.
Ο ξόινο ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α., όκσο, είλαη, όπσο όινη γλσξίδνπκε εθηόο από
δηεθδηθεηηθόο θαη ηερλνθξαηηθόο, αθνύ παξέρεη ζπλερή ελεκέξσζε θαη
ζηήξημε ζηηο Γ.Δ.Τ.Α. Ζ ελεκέξσζή καο πξνο ηηο Γ.Δ.Τ.Α. γίλεηαη πιένλ
ειεθηξνληθά γηα ιόγνπο ηαρύηεηαο θαη νηθνλνκίαο, αιιά θαη γηα νηθνινγηθνύο
ιόγνπο.
Γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγόλησλ ζεκάησλ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ζπγθξνηήζεθαλ
κεηά από θνηλή ζπλεδξίαζε ησλ επηζηεκνληθώλ Δπηηξνπώλ ηεο Δλσζεο ζηελ
νπνία ζπκκεηείρακε σο Γ.., ηξεηο Οκάδεο Δξγαζίαο κε κεηθηή ζύλζεζε σο εμήο:
Οκάδα Δξγαζίαο γηα ην θαζεζηώο πξνκεζεηώλ ησλ ΓΔΤΑ, Οκάδα
Δξγαζίαο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ΓΔΤΑ από ην Διεγθηηθό πλέδξην θαη
Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηηο πξννπηηθέο θαη ην κέιινλ ησλ ΓΔΤΑ.Ζ ηειεπηαία
Οκάδα Δξγαζίαο ζα πξνεηνηκάζεη εκεξίδα γηα ην έξγν, ηνλ ξόιν θαη ηηο
πξννπηηθέο ησλ ΓΔΤΑ, ελώ νη δύν άιιεο αζρνιήζεθαλ ε κελ πξώηε κε ηελ
ζύληαμε Θαλνληζκνύ Πξνκεζεηώλ, ε δε δεύηεξε κε ηε δηακόξθσζε ησλ
πξνηάζεώλ καο ώζηε ν έιεγρνο ησλ Γ.Δ.Τ.Α. από ην Διεγθηηθό πλέδξην λα είλαη
ζύκθσλνο κε ην ζεζκηθό πιαίζην ησλ Γ.Δ.Τ.Α. Ωζηόζν, νη Δπηηξνπέο ηεο
Δ.Γ.Δ.Τ.Α. ζπλέρηζαλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ
ησλ Γ.Δ.Τ.Α. Πξόζεζή καο είλαη ζην ακέζσο επόκελν δηάζηεκα λα εμεηάζνπκε ην
ελδερόκελν αλαδηάξζξσζεο ησλ Δπηζηεκνληθώλ Δπηηξνπώλ ηεο Δλσζεο κε
ζηόρν λα ζπγθξνηεζνύλ κόληκεο ζεκαηηθέο Δπηηξνπέο (θαηά ηα πξόηππα ησλ
Δπηηξνπώλ ηνπ ΣΔΔ) ζηηο νπνίεο ζα ζπκκεηέρνπλ ζηειέρε ησλ ΓΔΤΑ δηαθόξσλ
εηδηθνηήησλ κε ηξόπν ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ησλ
ζεκάησλ.
Γηα ηελ θαιύηεξε πξνβνιή θαη αλάδεημε ησλ ζεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ ησλ
Γ.Δ.Τ.Α. μεθηλήζακε εδώ θαη δύν πεξίπνπ κήλεο ζπλεξγαζία κε ηελ γλσζηή
ηζηνζειίδα Aftodioikisi.gr.
πλνςίδνληαο, ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε όηη ην λέν Γ.. ηεο Δλσζεο ζην
δηάζηεκα ηνπ ελόο ρξόλνπ από ηελ εθινγή ηνπ θαηέβαιε θάζε δπλαηή
πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνώζεζε ησλ ζεκάησλ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. Δζεζε πξνηεξαηόηεηεο
κε βάζε ην θαηεπείγνλ θαη ηελ ζπνπδαηόηεηα ησλ δεηεκάησλ, αιιά
αληηκεηώπηζε θαη ζνβαξέο δπζθνιίεο ιόγσ ηεο νμύηαηεο θξίζεο πνπ
αληηκεησπίδεη ε ρώξα καο. Ωζηόζν, δηεπζεηήζεθαλ ζέκαηα, θπξίσο ζεζκηθά πνπ
εθθξεκνύζαλ γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα θαη δξνκνινγήζεθαλ ιύζεηο γηα
άιια. Γεζκεπόκαζηε όηη ηελ επόκελε ρξνληά ζα θάλνπκε ην θαιύηεξν δπλαηό.
*********************
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