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Δηζαγσγή
Κπξίεο θαη Κχξηνη,
Οη πνιχ δχζθνιεο θαη θξίζηκεο δεκνζηνλνκηθά ζηηγκέο πνπ δηαλχεη ε ρψξα καο, αιιά
θαη νη πθηζηάκελεο ζπλζήθεο ζηνλ ηνκέα καο πνπ φπσο είλαη θπζηθφ θαη
αλαπφθεπθην πιήηηεηαη απφ ηελ θξίζε, κάο νδήγεζαλ λα επηιέμνπκε λα
αλαθεξζνχκε φρη ζηα πεπξαγκέλα θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο ΔΓΔΥΑ (εμάιινπ
ιίγν σο πνιχ φινη γλσξίδεηε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δλσζεο κέζσ ηεο αδηάιεηπηεο
ελεκέξσζεο) σο είζηζηαη ζηηο Γ.Σ. ,αιιά ζηελ ζπκβνιή ησλ Γ.Δ.Υ.Α. ζηε βειηίσζε
θαη αλάπηπμε ηνπ ηνκέα χδξεπζεο – απνρέηεπζεο ηεο ρψξαο καο. Καη κηα θαη νη
πθηζηάκελεο ζπλζήθεο ηνπ ηνκέα καο κεηαβιήζεθαλ θαη πξνζδηνξίδνληαη πιένλ απφ
ηελ εθαξκνγή ζηηο Γ.Δ.Υ.Α. ηνπ «Καιιηθξάηε» ζα ήηαλ ζνβαξή παξάιεηςή καο λα
κελ αλαθεξζνχκε ζηα πξνβιήκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ησλ Γ.Δ.Υ.Α. κεηά ηελ
εθαξκνγή ηνπ. Βεβαίσο, έρνπκε αλαθεξζεί επαλεηιεκκέλα ζην ζέκα απηφ, αιιά νη
αλαθνξέο καο ήηαλ πεξηζζφηεξν ζεσξεηηθέο, ελψ νη παξνχζεο εθηηκήζεηο καο
κπνξνχλ λα βαζηζζνχλ ζε έλα κεγάιν βαζκφ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο.
Η αιήζεηα είλαη φηη κεηά ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ 2010 θαη θπξίσο κεηά ηελ έλαξμε
ηεο εθαξκνγήο ηνπ «Καιιηθξάηε» ζηηο αξρέο ηνπ 2011 γίλακε απνδέθηεο έληνλνπ θαη
ζπλερνχο πξνβιεκαηηζκνχ απφ ηελ πιεπξά ησλ λέσλ δεκνηηθψλ αξρψλ φζνλ αθνξά
ζηε δηαηήξεζε ησλ Γ.Δ.Υ.Α. σο θνξέσλ δηαρείξηζεο
ηνπ ηνκέα χδξεπζεο –
απνρέηεπζεο ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηνπο. Ο πξνβιεκαηηζκφο θαη ηα
ζπλαθφινπζα δηιήκκαηα αθνξνχζαλ θαη αθνξνχλ, θπξίσο, ππεξρξεσκέλεο θαη
κηθξνχ κεγέζνπο Γ.Δ.Υ.Α, αιιά ν «ηφο» κφιπλε θαη Γ.Δ.Υ.Α. κεζαίνπ κεγέζνπο πνπ
αληηκεησπίδνπλ ζρεηηθά ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Ο πξνβιεκαηηζκφο
εζηηάζζεθε ζε θαζαξά νηθνλνκηθνχο ιφγνπο π.ρ. ίδηα ζπκκεηνρή ησλ Γ.Δ.Υ.Α. ζηα
έξγα, ΦΠΑ, ρξέε ησλ Γ.Δ.Υ.Α. ρσξίο λα ιακβάλνληαη θαζφινπ ππφςε πνηνηηθά
θξηηήξηα πνπ ζα έπξεπε λα θπξηαξρνχλ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε θαη ρσξίο λα
γίλεηαη αμηνιφγεζε ησλ Γ.Δ.Υ.Α. κε αμηνινγηθνχο δείθηεο θαη εληζρχζεθε ηφζν απφ ηε
δπζκελή δεκνζηνλνκηθή ζπγθπξία φζν θαη απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ
ηελ εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε» ζηηο Γ.Δ.Υ.Α. Δπηπρψο, θαη κεηά ηνπο αξρηθνχο
θιπδσληζκνχο ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο νδεγεζήθακε ζε δηάιπζε ησλ Γ.Δ.Υ.Α. θαη
ζε κεηαθνξά ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ ζηνπο νηθείνπο Γήκνπο. Ωο Δ.Γ.Δ.Υ.Α.,
σζηφζν, νθείινπκε λα ππεξαζπηζζνχκε θαη λα αλαδείμνπκε ην έξγν ησλ Γ.Δ.Υ.Α.
θαη ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ψζηε λα

εδξαησζεί ε ζέζε ηνπο θαη λα εληζρπζεί ν ξφινο ηνπο.

Η ζπκβνιή ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ύδξεπζεο –
απνρέηεπζεο – Πιενλεθηήκαηα ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ζε ζρέζε κε ηηο δεκνηηθέο
ππεξεζίεο ύδξεπζεο - απνρέηεπζεο
Σηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄80 ν ηνκέαο χδξεπζεο-απνρέηεπζεο (θαη
ηδηαίηεξα ν ηνκέαο απνρέηεπζεο) ζηε ρψξα καο παξνπζίαδε ζεκαληηθή πζηέξεζε
ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο επξσπαїθέο ρψξεο. Οη ππεξεζίεο χδξεπζεοαπνρέηεπζεο παξέρνληαλ απφ ηνπο ΟΤΑ α΄ βαζκνχ, κε φια ηα πξνβιήκαηα
πνπ ζπλεπάγνληαλ ε θαηάζηαζε απηή (κεγάιε γξαθεηνθξαηία, έιιεηςε επειημίαο,
έιιεηςε
εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο απαξαίηεηεο ηερλνγλσζίαο,
πεξηνξηζκέλνη πφξνη πνπ κε δπζθνιία αμηνπνηνχληαλ θ.α.). Η θαηάζηαζε απηή πνπ
είρε ζεκαληηθέο θνηλσληθέο θαη, θπξίσο, πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο νδήγεζε ηελ
Πνιηηεία ζηελ παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο Γήκνπο ψζηε λα ηδξχζνπλ απηνηειείο θαη
ζρεηηθά επέιηθηεο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο κε απνθιεηζηηθφ αληηθείκελν ηελ χδξεπζε
θαη απνρέηεπζε ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο ηνπο. Η παξνρή απηψλ ησλ θηλήηξσλ
δφζεθε κέζσ ηνπ λ. 1069/80 πνπ απνηειεί κέρξη ζήκεξα ην βαζηθφ ζεζκηθφ πιαίζην
ησλ Γ.Δ.Υ.Α. θαη ν νπνίνο παξά ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπ πνπ θαηά θαηξνχο
επηζεκάλζεθαλ απφ ηηο Γ.Δ.Υ.Α. θαη ηελ Δ.Γ.Δ.Υ.Α. ιεηηνχξγεζε ηθαλνπνηεηηθά σο
ην βαζηθφ εξγαιείν βειηίσζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ηνκέα χδξεπζεοαπνρέηεπζεο.
Οη Γ.Δ.Υ.Α. απφ ην ζεζκηθφ ηνπο πιαίζην, ηνλ λ. 1069/80 αλέιαβαλ αξρηθά
ηξεηο βαζηθέο ππνρξεψζεηο: Να εμαζθαιίζνπλ πφζηκν λεξφ επαξθνχο
πνζφηεηαο θαη άξηζηεο πνηφηεηαο ζηνπο θαηαλαισηέο, λα θαζαξίζνπλ ην
ρξεζηκνπνηεκέλν λεξφ πξνθεηκέλνπ λα ηφ απνξξίςνπλ ζε θάπνηνλ απνδέθηε
θαη λα δηεπζεηήζνπλ ηελ απνξξνή ησλ φκβξησλ πδάησλ κε ζηφρν ηελ
αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ. Οη Γ.Δ.Υ.Α. κε αιιεπάιιειεο
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ηδξπηηθνχ ηνπο λφκνπ κπνξνχλ πιένλ λα επεθηείλνπλ ην
αληηθείκελν ηνπο ζηελ άξδεπζε, ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ζην θπζηθφ αέξην
θαη ζηελ εκθηάισζε θαη εκπνξία λεξνχ.
Σηελ πξψηε 20εηία κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λ. 1069/80 ηδξχζεθαλ θαη ιεηηνχξγεζαλ
θπξίσο κεγάιεο θαη κεζαίνπ κεγέζνπο Γ.Δ.Υ.Α. Η εθαξκνγή ηνπ “Καπνδίζηξηα” ζηα
ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 είρε σο απνηέιεζκα ηελ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία δεθάδσλ
Γ.Δ.Υ.Α. Γελ ζα ήηαλ ππεξβνιή λα ηζρπξηζζνχκε φηη ε αζξφα ζχζηαζε Γ.Δ.Υ.Α κεηά
ηνλ «Καπνδίζηξηα» έγηλε ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα
βησζηκφηεηαο θαη απηφ είρε σο ζπλέπεηα λα εμειηρζνχλ θάπνηεο Γ.Δ.Υ.Α. ζε
πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο. Υπήξμαλ, κάιηζηα, πεξηπηψζεηο πνπ ηδξχζεθαλ
Γ.Δ.Υ.Α. κφλν θαη κφλν γηα λα εηζπξάμνπλ ηελ εηήζηα επηρνξήγεζε απφ ηνλ θξαηηθφ
πξνυπνινγηζκφ.
Γηα λα έρνπκε κία εηθφλα ηεο εμέιημεο ησλ Γ.Δ.Υ.Α. απφ άπνςε αξηζκεηηθή ζε ζρέζε
κε ηνπο λφκνπο πνπ επέθεξαλ αιιαγέο ζηνλ ηνκέα χδξεπζεο-απνρέηεπζεο θαη σο
ζπλέπεηα ησλ αιιαγψλ ζηνλ απηνδηνηθεηηθφ ράξηε ζα κπνξνχζακε λα
παξαηεξήζνπκε ηα εμήο:
Τν 2010 θαη δψδεθα πεξίπνπ ρξφληα κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ «Καπνδίζηξηα»
ιεηηνπξγνχζαλ 227 Γ.Δ.Τ.Α. πνπ εμππεξεηνχζαλ πιεζπζκφ 4.300.000 θαηνίθσλ.
Σήκεξα, έμη κήλεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε» θαη ηηο πξνβιεθζείζεο
ζπγρσλεχζεηο νη Γ.Δ.Υ.Α. κεηψζεθαλ ζε 139 κε εμππεξεηνχκελν πιεζπζκφ
5.200.000 θαηνίθσλ πεξίπνπ, ελψ ζα πξέπεη λα ζπζηαζνχλ θαη άιιεο 52 Γ.Δ.Υ.Α.
απφ Γήκνπο κε πιεζπζκφ κεγαιχηεξν ησλ 10.000 θαηνίθσλ.
Σηα 30 πεξίπνπ ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο νη Γ.Δ.Υ.Α. πξνέβεζαλ ζε επελδχζεηο
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8,5 δηο πεξίπνπ (ζεκεξηλέο ηηκέο) ηηκέο ζπκβάιινληαο ηφζν ζηε δεκηνπξγία
ζχγρξνλσλ ππνδνκψλ ζηελ πεξηθέξεηα φζν θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
θαη ηελ ηφλσζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο.
Δπίζεο, απφ ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζακε απφ ηηο Γ.Δ.Υ.Α. πξνθχπηεη φηη νη
Γ.Δ.Υ.Α. εληζρχνπλ ζε εηήζηα βάζε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο κε ηνπιάρηζηνλ 500 εθ. €,
ελψ ζπλεηζθέξνπλ εηεζίσο ζην θξάηνο: α)ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο κε πνζφ πνπ
μεπεξλά ηα 50 εθ.€ θαη β)ζε ΦΠΑ θαη θφξνπο κε πνζφ πνπ μεπεξλά ηα 120 εθ. €
εηεζίσο.
Η ιεηηνπξγία ησλ Γ.Δ.Τ.Α. παξόια ηα ζεζκηθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα
πνπ θαηά θαηξνύο αληηκεηώπηζαλ θαη αληηκεησπίδνπλ αλέδεημε ηα ζεκαληηθά
πιενλεθηήκαηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο Ο.Σ.Α. δηθαηώλνληαο ηνπο ππέξκαρνπο
ηνπ λ. 1069/80 θαη ησλ Γ.Δ.Τ.Α., αιιά θαη όινπο πνπ ηζρπξίδνληαη όηη ρσξίο ηηο
Γ.Δ.Τ.Α. ν ηνκέαο ύδξεπζεο-απνρέηεπζεο ζα ήηαλ αθόκα πνιύ πίζσ ζε
ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηνκείο ησλ ρσξώλ-κεισλ ηεο Δ.Δ.
Σα πιενλεθηήκαηα απηά ζα κπνξνύζαλ λα ζπλνςηζζνύλ ζηα εμήο:
1. Ο κεγάινο βαζκόο εμεηδίθεπζεο πνπ δηαζέηνπλ νη Γ.Δ.Τ.Α. ζηελ θαηαζθεπή
έξγσλ ππνδνκήο θαη ε ζπγθέληξσζε ηερλνγλσζίαο πνπ αθνξά ηόζν ζηελ
θαηαζθεπή όζν θαη ζηελ ιεηηνπξγία ησλ Γ.Δ.Τ.Α. θαη ηελ παξνρή ησλ
ππεξεζηώλ ζηνπο δεκόηεο.
2. Η επειημία πνπ δηαθξίλεη ηηο Γ.Δ.Τ.Α. ζε ζρέζε κε ηνπο ΟΣΑ, επειημία πνπ
ζα πξέπεη λα εληζρπζεί ζεζκηθά ώζηε λα δηεπθνιύλεη ην έξγν ησλ Γ.Δ.Τ.Α.
Γεγνλόο είλαη όηη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό ε επειημία ησλ Γ.Δ.Τ.Α., ε ιεηηνπξγία
ηνπο κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο
ηδησηηθήο νηθνλνκίαο όπσο ν ηδξπηηθόο ηνπο λόκνο ζαθώο νξίδεη, έρνπλ
απνδπλακσζεί από ηε δηνίθεζε θαη ηελ Πνιηηεία κε ηξόπν πνπ αλαηξεί ην
κε δεκόζην (αιιά ζηαζεξά θνηλσθειή) ραξαθηήξα ηνπο. Ο λ. 1069/80 έρεη
εμνπιίζεη ηηο Γ.Δ.Τ.Α. κε επειημία απαξαίηεηε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ
ζθνπώλ ηνπο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο. Ο λ. 1069/80
απνηειεί ην ηζρύνλ ζεζκηθό θαη θαλνληζηηθό πιαίζην ησλ Γ.Δ.Τ.Α. θαη ζα
πξέπεη λα ηεξείηαη.
3. Η πςειή ηθαλόηεηά ηνπο ζηελ παξαγσγή έξγσλ θνηλσληθήο σθέιεηαο
όπσο είλαη ηα έξγα ύδξεπζεο-απνρέηεπζεο θαη επεμεξγαζίαο αζηηθώλ
πγξώλ απνβιήησλ. Υάξε ζηηο Γ.Δ.Τ.Α., θπξίσο, απνξξνθήζεθαλ
ζεκαληηθά θνλδύιηα ησλ Κνηλνηηθώλ Πιαηζίσλ ηήξημεο θαη ηεξήζεθαλ ζε
κεγάιν βαζκό νη Οδεγίεο θαη νη Καλνληζκνί ηεο Δ.Δ. πνπ αθνξνύλ ζηνλ
ηνκέα ύδξεπζεο - απνρέηεπζεο.Υσξίο ηηο Γ.Δ.Τ.Α. ε ρώξα καο ζα είρε
νδεγεζεί πνιύ πεξηζζόηεξεο θνξέο ελώπηνλ ηνπ Δπξσπατθνύ
Γηθαζηεξίνπ όπσο έγηλε ζε άιιεο πεξηπηώζεηο γηα παξάβαζε θαλόλσλ
ηνπ πεξηβαιινληηθνύ δηθαίνπ.
4. Η ζεζκηθή ηνπο δπλαηόηεηα λα δηεπξύλνπλ ην αληηθείκελό ηνπο ζε
δξαζηεξηόηεηεο πεξηβαιινληηθνύ ραξαθηήξα θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ
αλάπηπμε ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ. Θα πξέπεη, σζηόζν, ην αλαπηπμηαθό
«βάξνο» ησλ Γ.Δ.Τ.Α. θαη ν πεξηβαιινληηθόο ηνπο ξόινο λα ηύρνπλ
ζεζκηθήο αλαγλώξηζεο θαη θαηνρύξσζεο ώζηε λα ππάξμνπλ θαη πξαθηηθέο
ζπλέπεηεο όπσο ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα
αλαπηπμηαθνύ θαη πεξηβαιινληηθνύ ραξαθηήξα.
Τα παξαπάλσ πιενλεθηήκαηα ησλ Γ.Δ.Υ.Α. ζπλέβαιαλ ζηε δεκηνπξγία κίαο
πξαγκαηηθφηεηαο ζην ρψξν ηεο χδξεπζεο-απνρέηεπζεο ε νπνία κπνξεί λα
ζπλνςηζζεί ζηα εμήο:
Σηνπο Γήκνπο πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ Γ.Δ.Υ.Α. ε ππεξεζία χδξεπζεο απνηειεί κία
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ππνβαζκηζκέλε θαη πνιιέο θνξέο αλαπνηειεζκαηηθή ππεξεζία. Η δηαρείξηζε ηνπ
λεξνχ είλαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ειιηπήο θαη ηνχην επηβεβαηψλεηαη απφ ην
γεγνλφο φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ηα δίθηπα είλαη ηαπηφρξνλα
χδξεπζεο θαη άξδεπζεο, ρσξίο φκσο εμ αξρήο λα πξννξίδνληαη γη’ απηφλ ηνλ
ζθνπφ θαη ρσξίο λα έρεη γίλεη ε απαηηνχκελε πδξνγεσινγηθή κειέηε.
Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη λα δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα κε ηελ νκαιή
πδξνδφηεζε ησλ νηθηζκψλ. Δπίζεο, ηα πην πνιιά αληιηνζηάζηα - δεμακελέο
είλαη ζε θαθή θαηάζηαζε εγθπκνλψληαο ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηελ δεκφζηα
πγεία. Τν πξνζσπηθφ ησλ δήκσλ ζην ηνκέα ηεο χδξεπζεο είλαη ειιηπέο θαη
ρσξίο εμεηδίθεπζε, ελψ ηα πδξφκεηξα είλαη είηε ραιαζκέλα είηε κε πξνζβάζηκα.
Σηνλ ηνκέα ηεο απνρέηεπζεο ζήκεξα έρνπλ θαηαζθεπαζζεί ζηελ Διιάδα 350
πεξίπνπ ΔΔΛ (γηα νηθηζκνχο απφ 1.000 θαηνίθνπο θαη άλσ ).
Η χπαξμε ησλ Γ.Δ.Υ.Α. είλαη ν θπξηφηεξνο ιφγνο πνπ νινθιεξψζεθαλ πνιιά
έξγα απνρέηεπζεο θαη ιεηηνπξγνχλ ηα έξγα απηά ζήκεξα αζχγθξηηα θαιχηεξα
απφ φ,ηη ζην παξειζφλ. Απφ φιεο ηηο θαηά θαηξνχο απνγξαθέο ησλ έξγσλ
πξνθχπηεη φηη:
Όια ζρεδφλ ηα έξγα Βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ γηα πάλσ απφ 5.000 ηζνδχλακνπο
θαηνίθνπο έρνπλ νινθιεξσζεί ή ιεηηνπξγνχλ κε ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ κε ηελ
επζχλε ησλ Γ.Δ.Υ.Α.
Αληηζέησο, φζα έξγα βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ δηαρεηξίδνληαη Γήκνη, ζπλήζσο
ιεηηνπξγνχλ κε πνιιά πξνβιήκαηα ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ θαη εκπεηξίαο
ή θαη επειημίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο πξνβιεκάησλ. Γελ
ζα ήηαλ ππεξβνιή, αλ ιέγακε, φηη πνιιά έξγα βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ ζε πφιεηο
ρσξίο Γ.Δ.Υ.Α. έρνπλ εγθαηαιεηθζεί ηειείσο κε απνηέιεζκα λα έρνπλ ζπαηαιεζεί
επελδχζεηο πνιιψλ εθ. επξψ.
Πέξα, φκσο, απφ ηνπο βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο νη Γ.Δ.Υ.Α. ζπκβάιινπλ ηδηαίηεξα
ζηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ παξέρνληαο
άθζνλν θαη πγηεηλφ λεξφ ζηνπο θαηαλαισηέο. Δλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο Γ.Δ.Υ.Α.
αζρνιείηαη ζπζηεκαηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηνπ
παξερφκελνπ πφζηκνπ λεξνχ εθαξκφδνληαο ηηο Οδεγίεο ηφζν ηεο Δ.Δ. φζν θαη ηνπ
Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Υγείαο θαη δηαζέηεη εξγαζηήξηα θαη εμεηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Οη Γ.Δ.Υ.Α. εθαξκφδνπλ πιήξσο ηελ εζληθή
λνκνζεζία θαη ηελ λνκνζεζία ηεο Δ.Δ. γηα ην πφζηκν λεξφ θαη νη θαηαλαισηέο ηνπο
εγγπεκέλα πίλνπλ λεξφ πνπ ειέγρεηαη ζηελ πνηφηεηά ηνπ.
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ιεηςπδξίαο νη Γ.Δ.Υ.Α. έρνπλ πξνβεί ζε εθηεηακέλε
αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ δηθηχσλ χδξεπζεο ψζηε λα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ηηο
δηαξξνέο. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηνχλ φιεο ηηο βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερληθέο γηα ηε
δηαθχιαμε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα νξγαλψλνπλ επξείεο
ελεκεξσηηθέο θακπάληεο γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ ψζηε λα
γίλεη πιένλ ζπλείδεζε φηη ην λεξφ είλαη έλαο θπζηθφο πφξνο «ελ αλεπαξθεία».
Βεβαίσο, δελ ζα είκαζηαλ αληηθεηκεληθνί αλ δελ παξαδερφκαζηαλ φηη νη Γ.Δ.Υ.Α.
αληηκεηψπηζαλ θαη αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα.
Δηδηθφηεξα:
Τα νηθνλνκηθά κέζα πνπ δηαηέζεθαλ ζηηο Γ.Δ.Υ.Α. ήηαλ:
α. Γσξεάλ επηρνξήγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (Π.Γ.Δ.) ζε
πνζνζηφ κέρξη 35% ησλ δαπαλψλ γηα κειέηεο θαη θαηαζθεπέο.
β. Γηα ηελ θάιπςε ηνπ ππφινηπνπ 65% ησλ δαπαλψλ πνπ απνηειεί ίδηα ζπκκεηνρή
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ησλ Γ.Δ.Υ.Α. (δει. ησλ δεκνηψλ) ν λ. 1069/80 ζεζπίδεη:
Ι. Τε δπλαηφηεηα δαλεηζκνχ ησλ Γ.Δ.Υ.Α. απφ ην Τακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη
Γαλείσλ, θπξίσο, θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Τξάπεδα Δπελδχζεσλ κέζσ ηνπ Π.Γ.Δ.
ΙΙ. Δηδηθφ ηέινο 80% επί ηεο αμίαο ηνπ λεξνχ πνπ θαηαλαιψλεηαη γηα κία δεθαεηία πνπ
ζηελ ζπλέρεηα έγηλε γηα κία εηθνζαεηία.
ΙΙΙ. Δηδηθφ ηέινο 3% ζην αθαζάξηζην εηζφδεκα απφ νηθνδνκέο , ηέινο πνπ
θαηαξγήζεθε κε ηνλ λφκν 2065/92 θαη αληηθαηαζηάζεθε κε έλα πνζφ πνπ εγγξάθεηαη
θάζε έηνο ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ θαη θαηαλέκεηαη κε ΚΥΑ ζηηο Γ.Δ.Υ.Α. κε
βάζε πιεζπζκηαθά θξηηήξηα. Τν πνζφ απηφ πξννξίδεηαη γηα απνπιεξσκή ησλ
δαλείσλ ηνπο θαη γηα θαηαζθεπή έξγσλ. Γηα ην 2011 ε παξαπάλσ πίζησζε ζα
θαηαλεκεζεί ζηηο Γ.Δ.Υ.Α. κέζσ ησλ Κεληξηθψλ Απηνηειψλ Πφξσλ θαη ήδε ε ΚΔΓΚΔ
ην Φεβξνπάξην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο πξφηεηλε κε απφθαζή ηεο ζην Υπνπξγείν
Δζσηεξηθψλ λα θαηαλεκεζεί ζηηο Γ.Δ.Υ.Α. πνζφ 33 εθ. €.
Τα παξαπάλσ νηθνλνκηθά κέζα ήηαλ αλεπαξθή γηα ηηο Γ.Δ.Υ.Α. , αθνχ ηα έξγα
χδξεπζεο-απνρέηεπζεο είλαη πςεινχ θφζηνπο θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο θαη ησλ απαηηήζεψλ ηνπο ζε πςειή ηερλνινγία
θαη δελ είλαη έξγα άκεζεο απφδνζεο. Ταπηνρξφλσο, ην ρξεκαηνδνηηθφ θαζεζηψο ησλ
έξγσλ ηνπο θξίλεηαη σο δπζκελέο θαη άδηθν ζε ζρέζε κε ηελ Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε
πνπ κέρξη ηελ κεηνρνπνίεζε ησλ εηαηξεηψλ ηνπο ρξεκαηνδνηνχληαλ 100% γηα ηελ
θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ηνπο ρσξίο λα θαηαβάινπλ ίδηα ζπκκεηνρή.
Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ, αιιά θαη άιισλ παξαγφλησλ φπσο ε ππνηηκνιφγεζε
ησλ παξερφκελσλ απφ ηηο Γ.Δ.Υ.Α. ππεξεζηψλ, ε χπαξμε πιενλάδνληνο
πξνζσπηθνχ ,ε κε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 1069/80 γηα ην εηδηθφ ηέινο 80%,
ήηαλ λα πθίζηαληαη ζήκεξα Γ.Δ.Υ.Α. κε ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα.
Πέξα φκσο απφ ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα ηνληζζνχλ θαη ηα εμήο:
Τν ηειεπηαίν δηάζηεκα ιφγσ αδξάλεηαο θαη ειιηπνχο ππνζηήξημεο απφ ηα
ζπλαξκφδηα γηα ηηο Γ.Δ.Υ.Α. Υπνπξγεία δεκηνπξγήζεθε ζχγρπζε σο πξνο ηελ
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 1069/80.
Δηδηθφηεξα:
Σην άξζξν 13 ηνπ Ν.1069/80 αλαθέξνληαη ηα εμήο :
«Πξνθεηκέλνπ
πεξί ησλ ελ εθηειέζεη ηκεκάησλ έξγσλ πδξεχζεσο
θαη
απνρεηεχζεσο εηο πφιεηο κε πξαγκαηηθφλ πιεζπζκφλ 10.000 θαηνίθσλ θαη άλσ,
φπσο απηφο εκθαλίδεηαη εηο ηνπο επηζήκνπο πίλαθαο απνηειεζκάησλ ηεο
ηειεπηαίαο απνγξαθήο ηνπ πιεζπζκνχ, νη νπνίνη έρνπλ δεκνζηεπζεί εηο ηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ε ρξεκαηνδφηεζίο ησλ εθ ηνπ ΠΓΔ ζα εμαθνινπζήζεη
λα γίλεηαη ππφ ηνπο απηνχο κέρξη ηνχδε φξνπο θαη δηα δηάζηεκα κε δπλάκελνλ λα
ππεξβεί ηνπο 12 κήλαο απφ ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Απφ ηεο παξειεχζεσο
ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ε ρξεκαηνδφηεζηο πξνο απνπεξάησζε ησλ ελ εθηειέζεη
έξγσλ εθ ηνπ ΠΓΔ εηο ηαο αλσηέξσ πφιεηο ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθψο πξνο ηαο
δεκνηηθάο θαη θνηλνηηθάο επηρεηξήζεηο πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο θαη ζα δηέπεηαη
ππφ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ».
Απφ ηελ παξαπάλσ δηάηαμε πξνθχπηεη φηη ε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία Γ.Δ.Υ.Α.
είλαη ππνρξεσηηθή γηα Γήκνπο άλσ ησλ 10.000 θαηνίθσλ, αθνχ κφλν αλ ν Γήκνο
κε πιεζπζκφ κεγαιχηεξν απφ 10.000 θαηνίθνπο ζπζηήζεη Γ.Δ.Υ.Α. ζα
ρξεκαηνδνηεζεί γηα έξγα χδξεπζεο - απνρέηεπζεο απφ ην Π.Γ.Δ θαη ηα
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επξσπατθά πξνγξάκκαηα. Η δηάηαμε απηή δελ έρεη γίλεη απνιχησο θαηαλνεηή ηφζν
απφ ηνπο Γήκνπο φζν θαη απφ ηνπο θνξείο ηεο Πνιηηείαο θαη είλαη νξαηφο ν θίλδπλνο
λα θιεζνχλ νη Γήκνη σο ηπρφλ δηθαηνχρνη έξγσλ αξκνδηφηεηαο ησλ ΓΔΥΑ λα
θαηαβάινπλ ζπκκεηνρή 35%,ελψ ε ζπκκεηνρή ησλ Γ.Δ.Υ.Α. είλαη ζπλήζσο ηεο ηάμεο
ηνπ 13% πέξα απφ ην γεγνλφο φηη νη Γ.Δ.Υ.Α. έρνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηηο εληάμεηο
θαη ρξεκαηνδνηήζεηο έξγσλ απφ επξσπαїθά πξνγξάκκαηα.
Γηα λα δηεπθξηληζζεί ην ζέκα πνπ θξίλεηαη σο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο Γ.Δ.Υ.Α. θαη λα
πάςεη ε ζχγρπζε δεηήζακε ζρεηηθά πξφζθαηα απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ λα
επηβεβαηψζεη κε ξεηφ θαη θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν ηελ ηζρχ ηεο ελ ιφγσ δηάηαμεο ψζηε
λα γίλεη απνιχησο θαηαλνεηφ ζην ρψξν ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο φηη ε ζχζηαζε
Γ.Δ.Υ.Α. ζε Γήκνπο κε πιεζπζκφ κεγαιχηεξν ησλ 10.000 θαηνίθσλ είλαη
κνλφδξνκνο αθνχ ζε αληίζεηε πεξίπησζε δελ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε
ησλ ζρεηηθψλ έξγσλ. Μέρξη ζηηγκήο δελ είρακε ηελ ζρεηηθή απάληεζε, αιιά
επειπηζηνχκε φηη ην δήηεκα ζα δηεπζεηεζεί ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πέξα απφ ην παξαπάλσ αίηεκα δεηήζακε απφ ην Υπνπξγείν
Δζσηεξηθψλ λα επαλεμεηάζεη ην ζέκα ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ησλ Γ.Δ.Υ.Α. ζηηο
δαπάλεο ησλ έξγσλ ηνπο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο κείσζήο ηεο.

«Καιιηθξάηεο»: Έλα θξίζηκν ζηαπξνδξόκη γηα ηηο Γ.Δ.Τ.Α.
Η αλαγλψξηζε απφ ηνλ «Καιιηθξάηε» ζε θάζε Γήκν ηεο δπλαηφηεηαο λα έρεη
Γ.Δ.Υ.Α. απνηέιεζε νπζηαζηηθά αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ πνπ επηηέιεζαλ νη Γ.Δ.Υ.Α.
ζηα ηξηάληα ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη άλνημε πξννπηηθέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο.
Πξηλ απφ έλα πεξίπνπ ρξφλν θη ελψ ν «Καιιηθξάηεο» γηλφηαλ λφκνο ηνπ Κξάηνπο ηελ
εκέξα αθξηβψο ηεο Γ.Σ. ηεο Δ.Γ.Δ.Υ.Α. πξνζπαζνχζακε λα αληρλεχζνπκε ηα
πξνβιήκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ ν λ. 3852/2010 ζα δεκηνπξγνχζε ζηηο Γ.Δ.Υ.Α.
Αο αλαηξέμνπκε ζπλνπηηθά ζηηο απφςεηο θαη παξαηεξήζεηο ηεο Δ.Γ.Δ.Υ.Α. φπσο
απηέο ζπκππθλψζεθαλ ζηελ ζρεηηθή εηζήγεζε:
Με ηελ εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε» έλαο αξηζκφο απφ Γ.Δ.Υ.Α. ζπγρσλεχνληαη
ψζηε ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο λα αληηζηνηρεί ζε ΟΤΑ κε πιεζπζκφ
κεγαιχηεξν ησλ 10.000 θαηνίθσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθηνχλ ηζρπξφηεξα ερέγγπα
βησζηκφηεηαο, ελψ φπνπ δελ ππάξρεη Γ.Δ.Υ.Α. ζηνπο λένπο «Καιιηθξαηηθνχο» ΟΤΑ
δεκηνπξγνχληαη επνίσλεο πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο βηψζηκεο Γ.Δ.Υ.Α. Οη κεζαίεο θαη
κεγάιεο Γ.Δ.Υ.Α. πνπ ζα αλαιάβνπλ είηε κηθξέο Γ.Δ.Υ.Α. είηε άιινπο Γήκνπο ρσξίο
Γ.Δ.Υ.Α. ζα ελδπλακσζνχλ θαη παξφινπο ηνπο θιπδσληζκνχο πνπ ζα
αληηκεησπίζνπλ ζηελ αξρή, έρνπλ βάζηκεο πξννπηηθέο λα ηζνξξνπήζνπλ θαη λα
αλαπηπρζνχλ παξαπέξα.
Με ηελ εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε» απμάλεη ν αξηζκφο ησλ κεγάισλ θαη κεζαίσλ
Γ.Δ.Υ.Α., ελψ κεηψλεηαη αηζζεηά ν αξηζκφο ησλ κηθξψλ Γ.Δ.Υ.Α. Η εμέιημε απηή
θξίλεηαη σο ζεηηθή , αθνχ δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο θαη ερέγγπα γηα βηψζηκεο θαη
πγηείο επηρεηξήζεηο.
Η δηεχξπλζε ησλ Γηνηθεηηθψλ νξίσλ ησλ Γ.Δ.Υ.Α. κε ηνλ «Καιιηθξάηε» αξρηθά ζα
δεκηνπξγήζεη θπξίσο πξνβιήκαηα νξγαλσηηθήο θχζεο. Μαθξνπξφζεζκα, φκσο ζα
δεκηνπξγήζεη νθέιε θαη νηθνλνκίεο θιίκαθνο.
Η αλάπηπμε λένπ νξγαλνγξάκκαηνο ζα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα έσο φηνπ απηφ
αθνκνησζεί απφ ην πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί πιένλ κε λέα
δεδνκέλα.
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Η δηεχξπλζε ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο
ησλ Γ.Δ.Υ.Α., ελψ ε λέα δηεπξπκέλε Γ.Δ.Υ.Α. ζα αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη λέα έξγα
θαη λα ζπληεξήζεη ηα ππάξρνληα.
Δίλαη, επίζεο, ακθίβνιν αλ ζα κπνξέζεη ε θάζε Γ.Δ.Υ.Α. λα ηηκνινγήζεη ζχκθσλα κε
ηνλ Ν. 1069/80, ή αλ ζα ππάξμνπλ αλάινγα πξνβιήκαηα κε απηά πνπ
παξνπζηάζζεθαλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ «Καπνδίζηξηα». Αθφκε θαη ζήκεξα θάπνηεο
Γ.Δ.Υ.Α. δπζθνιεχνληαη λα εθαξκφζνπλ ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ πξνβιέπεηαη
απφ ηνλ Ν. 1069/80. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, κάιηζηα, φηη ζήκεξα νη Γ.Δ.Υ.Α. ζα
πξέπεη λα πξνβνχλ θαη ζε αλάθηεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ λεξνχ ζχκθσλα κε ηηο
επηηαγέο ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΔ θαη ηνπ λ. 3199/2003.
Ταπηφρξνλα, φκσο ε εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε» ζα δεκηνπξγήζεη επθαηξίεο γηα ηηο
Γ.Δ.Υ.Α. νη νπνίεο αλ αμηνπνηεζνχλ επαξθψο ζα εμπγηάλνπλ ην ρψξν.
Δηδηθφηεξα:
1. Οη κηθξέο Γ.Δ.Υ.Α. πνπ ππνιεηηνπξγνχζαλ θαη αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα
βησζηκφηεηαο ζα ελζσκαησζνχλ ζε κεγαιχηεξεο.
2. Σε βάζνο ρξφλνπ νη Γ.Δ.Υ.Α. ζα ελδπλακσζνχλ θαη εληζρπζνχλ, αθνχ ζα
δηεπξχλνπλ ηελ πειαηεηαθή ηνπο βάζε θαη άξα ζα απμήζνπλ ηα έζνδά ηνπο.
3. Η ελδπλάκσζή ηνπο ζα δψζεη ζηηο Γ.Δ.Υ.Α. ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ
κεγαιχηεξε εμεηδίθεπζε, αιιά θαη λα δηεπξχλνπλ ην αληηθείκελφ ηνπο πέξα απφ
ηελ χδξεπζε θαη ηελ απνρέηεπζε θαη ζε άιινπο ηνκείο ζχκθσλα κε ηηο
δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ζ’ απηέο ην ζεζκηθφ ηνπο πιαίζην π.ρ. αλαλεψζηκεο
πεγέο ελέξγεηαο.
Γηα λα επηηεπρζνχλ, φκσο, ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη νη Γ.Δ.Υ.Α. εγθαίξσο λα
πξνβνχλ ζηελ ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ ψζηε ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ λέα
θαηάζηαζε λα είλαη νκαιή θαη ρσξίο ζνβαξά πξνβιήκαηα.
Τα κέηξα απηά ζα πξέπεη λα αθνξνχλ θπξίσο ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο,
ζηελ αλαδηάξζξσζε ηεο δνκήο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
γξαθεηνθξαηίαο, ζηελ εθαξκνγή ηνπ λ. 1069/80 θπξίσο φζνλ αθνξά ζηελ
ηηκνινγηαθή πνιηηηθή θαη ην εηδηθφ ηέινο 80%, ζηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ, ζηε δηεχξπλζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο.
Η ιήςε ησλ παξαπάλσ κέηξσλ δελ ζα είλαη, σζηφζν, αξθεηή αλ δελ ζπλδπαζζεί θαη
κε κία γελλαία αιιαγή ηνπ «ζεζκηθνύ πεξηβάιινληνο» κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ
θαη ζα θιεζνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ νη Γ.Δ.Υ.Α.
Σήκεξα θαη έμη κήλεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε» ζηηο Γ.Δ.Υ.Α.
δηαπηζηψλνπκε ηα εμήο:
Οη ζπγρσλεχζεηο ησλ Γ.Δ.Υ.Α. έρνπλ ζρεδφλ νινθιεξσζεί. Γπζηπρψο, ην Υπνπξγείν
Δζσηεξηθψλ θαη παξφιν πνπ πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε» έδεημε
δηάζεζε ζπλεξγαζίαο κε ηελ Δ.Γ.Δ.Υ.Α. ζηελ ζπλέρεηα αδηαθφξεζε θαη αξθέζζεθε
ζηελ έθδνζε κίαο φιεο θη φιεο εγθπθιίνπ ε νπνία πεξηζζφηεξε ζχγρπζε
δεκηνχξγεζε παξά έιπζε πξνβιήκαηα. Δηζη νη Γ.Δ.Υ.Α. πνπ ήηαλ ππνρξεσκέλεο λα
ζπγρσλεπζνχλ ζπγρσλεχζεθαλ κε φπνην ηξφπν έθξηλε ζσζηφ ε θαζεκηά. Ο
πξνβιεπφκελνο απφ ηνλ «Καιιηθξάηε» πξνιεπηηθφο θαη θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο απφ
ην Διεγθηηθφ Σπλέδξην ζπλάληεζε ζεκαληηθά εκπφδηα θαη ηειηθψο είρακε ηελ
αλαζηνιή ηνπ κέρξη λα νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνέβιεπε ν
«Καιιηθξάηεο». Η πξφζθαηε έλαξμε ηνπ ειέγρνπ γηα θάπνηεο Γ.Δ.Υ.Α. δεκηνχξγεζε
λέα πξνβιήκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα ζε ζρέζε κε ην θαζεζηψο πξνκεζεηψλ ησλ
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Γ.Δ.Υ.Α., αθνχ θάπνηεο ππεξεζίεο ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ ζεσξνχλ φηη νη
Γ.Δ.Υ.Α. ππάγνληαη σο πξνο ηηο πξνκήζεηέο ηνπο ζηνλ ΔΚΠΟΤΑ. Παξακέλεη, επίζεο,
ζε εθθξεκφηεηα ην ζέκα ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο ηεο επέθηαζεο ησλ Γ.Δ.Υ.Α. ζηα φξηα
ηνπ λένπ «Καιιηθξαηηθνχ» Γήκνπ, ζέκα γηα ην νπνίν δεηήζακε απφ ην Υπνπξγείν
Δζσηεξηθψλ απάληεζε, ρσξίο κέρξη ζηηγκήο λα ηήλ έρνπκε ιάβεη.Θα πξέπεη λα
ζεκεησζεί φηη σο Δ.Γ.Δ.Υ.Α. πξνζπαζήζακε κε εκεξίδεο θαη έγγξαθα λα
βνεζήζνπκε ηηο Γ.Δ.Υ.Α. σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε», αιιά απφ ηελ
πιεπξά ηνπ Πνιηηείαο δελ βξήθακε θακηά απνιχησο ζηήξημε.
Πέξα απφ ηα παξαπάλσ θαη αληί νη Γ.Δ.Υ.Α. λα ππνζηεξηρζνχλ ψζηε ε κεηάβαζή
ηνπο ζηα λέα δεδνκέλα λα είλαη ζρεηηθά νκαιή, θιήζεθαλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη
άιια δεηήκαηα φπσο ε εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Γηαχγεηα», ρσξίο θαη ζ’ απηή
ηελ πεξίπησζε λα δίλνληαη απφ ηε δηνίθεζε ζαθείο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ. Δηζη ζηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπ «Καιιηθξάηε»
πξνζηέζεθαλ θαη λέα. Δπίζεο, αμίδεη λα αλαθεξζεί, αθνχ πξνθάιεζε κεγάιε
αλαζηάησζε ζηηο Γ.Δ.Υ.Α. θαη ην ζέκα ηνπ παγίνπ ηέινπο χδξεπζεο. Τν Υπνπξγείν
Δζσηεξηθψλ ηζρπξίζζεθε κε ζρεηηθφ έγγξαθφ ηνπ φηη ε επηβνιή ηνπ παγίνπ είλαη
παξάλνκε αθνχ δελ ζηεξίδεηαη ζε λνκνζεηηθή δηάηαμε. Ωο Δ.Γ.Δ.Υ.Α. αληηδξάζακε
ακέζσο θαη κε ζαθή θαη εκπεξηζηαησκέλα επηρεηξήκαηα αληηθξνχζακε ηηο απφςεηο
ηνπ Υπνπξγείνπ, αιιά κέρξη ζηηγκήο δελ είρακε θακία πεξαηηέξσ εμέιημε.
Με βάζε ηα παξαπάλσ ε λέα δηνίθεζε ηεο Δ.Γ.Δ.Υ.Α., θαη γηα λα κπνξέζνπλ νη
Γ.Δ.Υ.Α. λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο θαη πξννπηηθέο πνπ αλνίγνληαη γηα ηηο
Γ.Δ.Υ.Α. απφ ηνλ «Καιιηθξάηε» ζα πξέπεη λα δεηήζεη απφ ηελ Πνιηηεία:
 Να επηιπζνχλ ρσξίο παξαπέξα θαζπζηέξεζε ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνχξγεζε
ε εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε» ζηηο Γ.Δ.Υ.Α. π.ρ. έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ
Σπλέδξην, απνζαθήληζε ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο ησλ Γ.Δ.Υ.Α., δηεχξπλζε ησλ
Γ.Δ.Υ.Α. θ.α.
 Να αλαζεσξεζεί ην ζεζκηθφ ηνπο πιαίζην ψζηε λα απνζαθεληζζεί ε θχζε ησλ
Γ.Δ.Υ.Α. θαη λα εληζρπζεί ε επειημία ηνπο.
 Η αλαζεψξεζε ηνπ ζεζκηθνχ ηνπο πιαηζίνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ηελ
αλαγλψξηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ ξφινπ ησλ Γ.Δ.Υ.Α. ψζηε λα
είλαη επηιέμηκεο ζε πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο αλαπηπμηαθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ
ραξαθηήξα.
 Να επηιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Γ.Δ.Υ.Α. θαη δπζρεξαίλνπλ
ηελ ιεηηνπξγία ηνπο φπσο ε ίδηα ζπκκεηνρή ζηα έξγα ηνπο, ην πξφβιεκα ηνπ
ηηκνινγίνπ ηεο ΓΔΗ, ην πάγην ηέινο χδξεπζεο, ε απαιιαγή ηνπ Γεκνζίνπ απφ ην
εηδηθφ ηέινο 80% θαη ηα ηέιε απνρέηεπζεο θ.α. Ταπηφρξνλα, λα ζπλερίζνπλ λα
απνδίδνληαη απξφζθνπηα ζηηο Γ.Δ.Υ.Α. νη ζεζκνζεηεκέλνη πφξνη ηνπο φπσο ε
επηρνξήγεζε ηνπ άξζξνπ 43 παξ. 2 ηνπ λ. 2065/92.
 Οη δηεπξπκέλεο Γ.Δ.Υ.Α. λα εληζρπζνχλ νηθνλνκηθά θαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ
απεπζείαο κε θνλδχιηα πνπ πξννξίδνληαη γηα έξγα θαη ππνδνκέο ηφζν χδξεπζεο
θαη απνρέηεπζεο φζν θαη ησλ ππφινηπσλ αληηθεηκέλσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ
κπνξνχλ λ’ αλαιάβνπλ νη Γ.Δ.Υ.Α.
 Τέινο, λα αλαγλσξηζζεί ζεζκηθά ε Δ.Γ.Δ.Υ.Α. ψζηε λα ζπκβάιιεη
απνηειεζκαηηθά ζηε δηακφξθσζε ηνπ λένπ ηνπίνπ ζην ρψξν ησλ Γ.Δ.Υ.Α.
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πκπεξάζκαηα:
Η ίδξπζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ Γ.Δ.Τ.Α. είλαη ν θπξηόηεξνο ιόγνο πνπ
θαηαζθεπάζζεθαλ πνιιά έξγα ύδξεπζεο – απνρέηεπζεο θαη επεμεξγαζίαο
αζηηθώλ πγξώλ απνβιήησλ ζηε ρώξα καο θαη ιεηηνπξγνύλ κε ηξόπν
ηθαλνπνηεηηθό, ηζνδύλακν κε απηό ησλ ππνινίπσλ ρσξώλ ηεο Δ.Δ. Θα
πξέπεη λα ηνληζζεί όηη ζε όιεο ηηο ρώξεο ηεο Δ.Δ. νη ππεξεζίεο ύδξεπζεο θαη
απνρέηεπζεο παξέρνληαη από απηνηειείο επηρεηξήζεηο θαη όρη από ππεξεζίεο
ησλ Γήκσλ. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπ θαζεζηώηνο παξνρήο ππεξεζηώλ
ύδξεπζεο-απνρέηεπζεο ζα ζεκάλεη «πηζσγύξηζκα» ηνπ ηνκέα κε
απξόβιεπηεο επηπηώζεηο γηα ηε δεκόζηα πγεία, ην θνηλσληθό ζύλνιν θαη ην
πεξηβάιινλ.
Οη Γ.Δ.Υ.Α. ιφγσ ηνπ ζεζκηθνχ ηνπο πιαηζίνπ θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξείρε
έρνπλ επηηειέζεη ζεκαληηθφ έξγν ζ’ έλα ηνκέα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ην θνηλσληθφ
ζχλνιν θαη έρνπλ λα επηηειέζνπλ αθφκε ζεκαληηθφηεξν. Φσξίο ηηο Γ.Δ.Υ.Α. ν
ηνκέαο χδξεπζεο-απνρέηεπζεο ζα είρε πνιιέο ειιείςεηο θαη αδπλακίεο. Οη Γ.Δ.Υ.Α.
κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε» έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδπάζνπλ ηελ
κεγαιχηεξε πειαηεηαθή βάζε κε ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο
ηνπο. Ο εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζεζκηθνχ ηνπο πιαηζίνπ θαη ε ζηήξημή ηνπο απφ ηελ
Πνιηηεία ζα εληζρχζεη ηε δπλαηφηεηα απηή θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ κεηεμέιημε ησλ
Γ.Δ.Υ.Α. ζε πγηείο θαη βηψζηκεο επηρεηξήζεηο.
Η Δ.Γ.Δ.Υ.Α. σο εθπξφζσπνο ησλ Γ.Δ.Υ.Α. ζα πξέπεη λα πηέζεη ηελ Πνιηηεία πξνο
ηελ θαηεχζπλζε ηεο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Γ.Δ.Υ.Α. θαη
ηεο ελίζρπζήο ηνπο ψζηε λα αμηνπνηήζνπλ ηηο πξννπηηθέο πνπ αλνίγνληαη απφ ηνλ
«Καιιηθξάηε».
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