Οη Γ.Δ.Τ.Α. δηαρξνληθά έρνπλ αλαδεηρζεί σο ζεκαληηθνί θνξείο
αλάπηπμεο θαη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ζηελ Πεξηθέξεηααπνθαζηζηηθόο ν ξόινο ηνπο θαη ζην λέν ύκθσλν Δηαηξηθήο
ρέζεο (.Δ.)
Ζ Διιάδα βηψλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα κηα πξσηφγλσξε νηθνλνκηθή
θξίζε . Ζ ζεζκηθή θαη δεκνθξαηηθή αλάγθε θαηλνηφκσλ αλαπηπμηαθψλ
πξνζπαζεηψλ είλαη εκθαλήο. Οη

Γ.Δ.Τ.Α, ηα πνιχηηκα απηά

αλαπηπμηαθά εξγαιεία, απφ ηα δπλακηθφηεξα

ηεο ειιεληθήο

πεξηθέξεηαο, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηνλ πξνλνκηαθφ ρψξν
εθθίλεζεο. Έρνπκε φξακα θαη μέξνπκε πνπ ζέινπκε λα πάκε. Πξέπεη
λα βάινπκε ηα θξηηήξηα απηήο ηεο πνξείαο γηα λα ζρεδηάζνπκε κε
αζθάιεηα ην λέν φξακά καο. Πξέπεη λα ζρεδηάζνπκε ηε κεηάβαζή
καο απφ ην ζήκεξα ζην αχξην κε εηιηθξηλή αλαγλψξηζε ησλ
δπλαηνηήησλ καο αιιά θαη ησλ αδπλακηψλ πνπ έρνπκε λα
αληηκεησπίζνπκε. Σα ζηνηρεία, πνπ ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ζ’ απηή
ηελ εηζήγεζε (είλαη πξνθαλέο φηη δηαζέηνπκε πνιιά πεξηζζφηεξα),
πξνηθνδνηνχλ κηα λέα γφληκε ζρέζε πνιηηηθήο θαη επηζηήκεο θαη
δίλνπλ ην έλαπζκα γηα έλα νπζηαζηηθφ δηάινγν επηζηεκφλσλ, Κ.
Γηνίθεζεο, αηξεηψλ, ζηειερψλ ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α αιιά θαη ησλ Σνπηθψλ
Κνηλσληψλ πάλσ ζηα ζχγρξνλα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ Πεξηβάιινλπξνζηαζία Γεκφζηαο Τγείαο –Πνηφηεηα Εσήο ησλ Πνιηηψλ.
Οη Γ.Δ.Τ.Α ζε αξηζκνύο
Οη ξπζκίζεηο ηνπ N. 1069/80 πνπ πξνέβιεπαλ κε ην άξζξν 13 ηε
ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ θαη κειεηψλ Τ.Α. & Β.Κ. απφ ην ΠΓΔ, κε
δσξεάλ επηρνξήγεζε 35% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο θαη 65%
ζπλεηζθνξά ηνπο, ήηαλ ε αθεηεξία γηα καθξνρξφλην ζρεδηαζκφ ησλ
ΓΔΤΑ κε απνηέιεζκα λα αλαδεηρζνχλ ζε θχξηνπο δηαρεηξηζηέο ζηε
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ρψξα καο – πδαηηθψλ πφξσλ – πφζηκνπ λεξνχ θαη πγξψλ
απνβιήησλ.
Σν 1984 νη ζπζηαζείζεο Γ.Δ.Τ.Α κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1069/80
ήηαλ 44 επί ζπλφινπ 55 Γήκσλ, κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 10.000. Σν
ζχλνιν ηνπ

εμππεξεηνχκελνπ πιεζπζκνχ ησλ 44 απηψλ Γ.Δ.Τ.Α

ήηαλ 1.818.755 θάηνηθνη ήηνη ην 18,9 % ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ
ηεο ρψξαο.
Με βάζε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 θαη δεχηεξν ρξφλν εθαξκνγήο ηνπ
Καπνδίζηξηα

ιεηηνπξγνχζαλ

πξαγκαηηθφ πιεζπζκφ

230

Γ.Δ.Τ.Α

κε
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4,2 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο δει. ην 41% ηνπ

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο.
Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε» νη Γ.Δ.Τ.Α. ζπγρσλεχζεθαλ
θαη ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ 130 Γ.Δ.Τ.Α θαη εμππεξεηνχλ 5,1 εθαη.
θαηνίθνπο, δειαδή ην 46,2% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο.

Οη Γ.Δ.Τ.Α ζε αξηζκνχο απφ ην 1984-2012
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Ο εμππεξεηνχκελνο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο απφ ηηο
Γ.Δ.Τ.Α σο πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ
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Ωο πξνο ηνλ πιεζπζκό δηαθξίλνπκε:
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Καηάηαμε ησλ Δ.Γ.Δ.Τ.Α κε βάζε ηνλ
εμππεξεηνύκελν πιεζπζκό
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Τδάηηλνη πόξνη θαη Δ.Γ.Δ.Τ.Α
Δίλαη γλσζηή αζθαιψο ζε φινπο ε ζεκαζία ηνπ λεξνχ σο θπζηθνχ
αγαζνχ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο δσήο, φπσο θαη ε θαζνξηζηηθή ηνπ
ζεκαζία , ζε θάζε αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα ψζηε λα είλαη βέβαην, φηη
θαλέλα αλαπηπμηαθφ έξγν, φζν ηεθκεξησκέλν θαη αλ είλαη δελ κπνξεί
λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, εάλ ζηεξείηαη ηεο επηβαιιφκελεο
πδξνγεσινγηθήο ζηήξημεο γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ αλαγθαίσλ
πδαηηθψλ πφξσλ.
Δπηζεκαίλεηαη επίζεο, φηη ε θαηά θεθαιή θαηαλάισζε λεξνχ,
απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο δείθηεο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ κηαο
θνηλσλίαο.
Δίλαη επίζεο γλσζηά ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε ζήκεξα
ζρεηηθά κε ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο. Σα πξνβιήκαηα απηά είλαη πνιιά
θαη ζχλζεηα θαη ζπλδένληαη:
 κε ηελ ζπλερψο απμαλφκελε δήηεζε λεξνχ γηα δηάθνξεο
ρξήζεηο.
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 κε

ηηο

ζπλερψο

απμαλφκελεο

πεξηβαιινληηθήο

θχζεσο

δπζκελείο επηπηψζεηο ιφγσ αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ.
 κε ηηο επαλαιακβαλφκελεο πεξηφδνπο μεξαζίαο.
 Με ηελ έιιεηςε ζπληνληζκνχ, επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ θαη
αληαγσληζηηθψλ πνιιέο θνξέο δξαζηεξηνηήησλ κεηαμχ ησλ
δηαθφξσλ θνξέσλ βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο πδξνγεσινγηθήο
θαη πδξνινγηθήο έξεπλαο.
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φρη
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εθκεηάιιεπζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ πδαηηθψλ καο πφξσλ.
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Τπφγεην Τδαηηθφ Γπλακηθφ, κέζα εηήζηα ξπζκηζηηθά
απνζέκαηα

0
Γ.Πεινπνλήζνπ
Ηπείξνπ
Γ.Μαθεδνλίαο
Κξήηεο

Β.Πεινπνλλήζνπ
Αηηηηθήο
Κ.Μαθεδνλίαο
Ν.Αηγαίνπ

Α.Πεινπνλλήζνπ
Αλ.Διιάδνο
Α.Μαθεδνλίαο

Γ.Διιάδνο
Θεζζαιίαο
Θξάθεο

ηνλ πίλαθα δίλνληαη ελδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ην ππόγεην πδαηηθό
δπλακηθό ηεο ρώξαο.
Όπσο αλαιπηηθά αλά πδαηηθφ δηακέξηζκα θαίλεηαη, ε εθηίκεζε ηνπ
ππφγεηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ επηηεχρζεθε κε βάζε ηνλ θαζνξηζκφ
ησλ

θπξηνηέξσλ

θαξζηηθψλ

πδξνγεσινγηθψλ

ελνηήησλ

(ζπζηήκαηα

ζπζηεκάησλ

ησλ

ελδνξσγκαηηθήο

κεγάισλ
ξνήο),

πξνζρσκαηηθψλ ιεθαλψλ (ζπζηήκαηα ελδνπνξηθήο ξνήο) θαη ινηπψλ
ζπζηεκάησλ κηθηήο ξνήο.
Απφ ηνλ πίλαθα επίζεο πξνθχπηεη φηη ην ζπλνιηθφ ππφγεην πδαηηθφ
δπλακηθφ ηεο ρψξαο (κέζα εηήζηα απνζέκαηα) είλαη ηεο ηάμεο ησλ
20ρ109 m3. Eμ απηψλ 14ρ109 m3 ή πνζνζηφ 22% αληηζηνηρεί ζε
απνζέκαηα θαξζηηθώλ πδξνθόξσλ ζπζηεκάησλ, 4,2ρ109 m3 ή
72% ζε απνζέκαηα θνθθσδψλ ζπζηεκάησλ πξνζρσκαηηθώλ
ιεθαλώλ θαη ην ππφινηπν 1,6ρ109 m3 ή 6% ζε απνζέκαηα
πδξνγεσινγηθψλ ζπζηεκάησλ κηθηήο ξνήο.
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Πνζνζηηαία θαηαλνκή πδξνγεσινγηθψλ ζπζηεκάησλ
ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν

22%

6%

72%

θαξζηηθά ζπζηήκαηα
κηθηά ζπζηήκαηα

ζπζηήκαηα πξζρσκαηηθώλ ιεθαλώλ

Δπηζεκαίλεηαη εδψ φηη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ δπλακηθνχ απηνχ
εθθνξηίδεηαη κέζσ πεγψλ θαη πξνζκεηξάηαη ζηελ επηθαλεηαθή
απνξξνή.
ε φηη αθνξά ηελ πνηνηηθή θαηάζηαζε ησλ ππνγείσλ λεξψλ ηεο
ρψξαο, έλα ζεκαληηθφ κέξνο απηψλ είλαη αθαηάιιειν γηα ηηο
πεξηζζφηεξεο ρξήζεηο ιφγσ θπζηθψλ αηηίσλ θαη αλζξσπίλσλ
δξαζηεξηνηήησλ.
Δπηζεκαίλεηαη επίζεο όηη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο θαξζηηθώλ
θαηά θαλόλα πδξνθόξσλ ζπζηεκάησλ, ε ιεθάλε ηξνθνδνζίαο
ελφο ζπζηήκαηνο (είζνδνο) θαη ε πεξηνρή εθθφξηηζήο ηνπ (έμνδνο)
βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά γεηηνληθά πδαηηθά δηακεξίζκαηα, γεγνλόο
πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ΄ όςε ζηηο πξνηάζεηο δηαρείξηζεο.
Ωο πξνο ηελ επηδεθηηθφηεηα γηα ξχπαλζε νη θαξζηηθνί πδξνθφξνη
νξίδνληεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ζρεηηθή επθνιία ξχπαλζεο εμ΄αηηίαο:
 Σνπ κεγάινπ βάζνπο ηεο θνξεζκέλεο δψλεο
 Σεο κηθξήο θαηά θαλφλα πξνζξνθεηηθήο θαη απνξξνθεηηθήο
ηθαλφηεηαο ζηελ αθφξεζηε δψλε (έιιεηςε απηνθαζαξηζκνχ)
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 Σεο κεγάιεο πδξνπεξαηφηεηαο ηεο αθφξεζηεο δψλεο
 Σεο πνιχ κεγάιεο ηαρχηεηαο ξνήο θαη ηνπ πνιχ κηθξνχ ρξφλνπ
παξακνλήο ησλ ξχπσλ ζην κέζνλ
 ε πθαικχξηλζε πνπ πξνθαιείηαη, θπξίσο ζηελ Γ. Διιάδα, φρη
κφλν ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο αιιά θαη ζε κεγάιε απφζηαζε
απφ ηελ ζάιαζζα (15-20 ρικ.), πθαικχξηλζε πνπ πξνθαιείηαη
ηφζν θνληά ζην πςφκεηξν ηεο ζάιαζζαο φζν θαη δεθάδεο κέηξα
πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο (10-30 κ.), φπσο δηαπηζηψζεθε
ζηηο ιεθάλεο Αζσπνχ, Θεβψλ, Άξγνπο θ.ι.π., ιφγσ ηεθηνληθψλ
αηηίσλ.
 Οη θαξζηηθνί πδξνθνξείο ζεσξνχληαη νη πιένλ αμηφινγνη, απφ
ηνπο νπνίνπο αληηκεησπίδσληαη, κεηαμχ άιισλ, νη πδαηηθέο
αλάγθεο κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ (Αζήλα, Πάηξα, Ζξάθιεην,
Λακία, Κνδάλε, Ησάλληλα, θ.ι.π.)
Απφ φζα ζπλνπηηθά αλαθέξζεθαλ αλαδχεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο
δηαηήξεζεο ησλ πδαηηθψλ καο πφξσλ θαη σο ππνρξέσζή καο
έλαληη ησλ επεξρφκελσλ γελεψλ.
Λφγσ ηεο θχζεσο ηνπ αγαζνχ απηνχ, ε πνζνηηθή ηνπ πξνζέγγηζε
αλ θαη αλαγθαία ,επηζθηάδεηαη απφ ηελ πνηνηηθή δηάζηαζε ηνπ
πξνβιήκαηνο, ην νπνίν αλάγεηαη ζηελ πξνζηαζία ησλ πδαηηθψλ
καο πφξσλ κε φια ηα κέζα (πεξηνξηζκφο θαηαλάισζεο,
ειεγρφκελε

δηάζεζε

απνβιήησλ,

ειεγρφκελεο

απνιήςεηο,

επαλάθηεζε-επαλαρξεζηκνπνίεζε, θ.ι.π.) ψζηε λα απνηξαπεί ε
κεηαηφπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, επάξθεηα λεξνύ πξνο ηελ
θαηεύζπλζε ηεο πνηνηηθήο ηνπ απαμίσζεο, πξνο κηα δειαδή
θαηάζηαζε φπνπ ελδερνκέλσο ν φξνο επάξθεηα ζα είλαη άλεπ
αληηθεηκέλνπ.
Δίλαη επίζεο γλσζηφ ζε καο ηηο Δ.Γ.Δ.Τ.Α φηη ε πξφζβαζε ζε
θαζαξφ θαη νηθνλνκηθά πξνζηηφ πφζηκν λεξφ απνηειεί βαζηθφ
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δηθαίσκα θάζε αλζξψπνπ, φπσο νξίδεηαη άιισζηε ζηνλ Κψδηθα
Τδάησλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Αξρέο Ληζζαβφλαο).
Γ.Δ.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΑ ΔΡΓΑ
ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ
ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα, πεξίπνπ 33 έηε, έρνπλ εθηειέζεη θαη
ιεηηνπξγνχλ ζεκαληηθφηαηα έξγα ζε έλα ηνκέα κε ηδηαίηεξα κεγάιε
αλαπηπμηαθή ζεκαζία, πιελ φκσο ηδηαίηεξα επαίζζεην θνηλσληθά θαη
πεξηβαιινληηθά.
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ
ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ
Ζ δηαρείξηζε ζπλνιηθά ηνπ ηνκέα χδξεπζεο – απνρέηεπζεο, κε βάζε
ηε λνκνζεζία, αζθείηαη απφ:
- Δ.Τ.Γ.Α.Π.

(Ν. 1068/90)

- Δ.Τ.Α.Θ.
- Γ.Δ.Τ.Α.

(Ν. 1069/80)

- χλδεζκνη Ο.Σ.Α.

(Π.Γ. 410/95)

- Ο.Σ.Α.
Οη ξπζκίζεηο ηνπ Ν. 1069/80 πξνέβιεπαλ κε ην άξζξν 13 ηε
ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ θαη κειεηψλ Τ.Α. θαη Β.Κ. απφ ην ΠΓΔ,
κε επηρνξήγεζε 35% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο θαη 65% ίδηα
ζπκκεηνρή, ήηαλ ε αθεηεξία γηα έλα καθξνρξφλην ζρεδηαζκφ ησλ
ΓΔΤΑ κε ζηφρν λα θαηαζηνχλ νη βαζηθνί δηαρεηξηζηέο ζηελ ρψξα καοπδαηηθψλ πφξσλ,-πφζηκνπ λεξνχ –πγξψλ απνβιήησλ.
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ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα, πεξίπνπ 33 έηε, έρνπλ εθηειέζεη θαη
ιεηηνπξγνχλ ζεκαληηθφηαηα έξγα ζε έλα ηνκέα κε ηδηαίηεξα κεγάιε
αλαπηπμηαθή, θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή ζεκαζία.
Δηδηθφηεξα, αξρίδνληαο ρξνλνινγηθά ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ζα
αλαθέξνπκε:
Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ
Οη ξπζκίζεηο ηνπ Ν.1069/80, πνπ πξνέβιεπαλ κε ην άξζξν 13 ηε
ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ θαη κειεηψλ, κε επηρνξήγεζε 35% ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ θαη 65% ζπλεηζθνξά, νδήγεζε ζην δαλεηζκφ απφ
ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ηηο ΓΔΤΑ, ην Σακείν
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ζχλαςε δάλεην χςνπο 11 δηο δξρ. κε
ηελ Δ.Σ.Δ. γηα ηελ δαλεηνδφηεζε ΓΔΤΑ θαη ΟΣΑ, γηα ηέηνηνπ είδνπο
έξγα.
Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδύζεσλ
1. 1980.

χκβαζε

δαλεηζκνχ

κεηαμχ

Δ.Γ.

θαη

ρξεκαηνδνηείηαη κε ην πνζφ ησλ 367 εθ.δξρ.

Δ.Σ.Δ.
γηα

ηε

ρξεκαηνδφηεζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ ηεο απνρέηεπζεο Υαιθίδαο
(επηηφθην 9,5%) ηεηξαεηήο δηάξθεηα.
2. 1981. Τπνγξάθεηαη ζχκβαζε δαλεηζκνχ κεηαμχ Δ.Γ. θαη Δ.Σ.Δ.
κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ απνρεηεπηηθψλ έξγσλ
Ησαλλίλσλ, Λάξηζαο, Καζηνξηάο θαη Πηνιεκαΐδαο. χλνιν
θφζηνπο 6.100 εθ.δξρ. πνζφ δαλείνπ 2.800 εθ.δξρ. επηηφθην
δαλεηζκνχ 13,05%.
3. 1984. Δπεθηείλεηαη ην σο άλσ δάλεην θαη ζηηο πφιεηο ηεο
Κέξθπξαο, χςνπο 980 εθ.δξρ., Ζξαθιείνπ θαη Υίνπ, κε επηηφθην
10,8%.
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Απφ

ην

Δζληθό

Πξόγξακκα

Γεκνζίσλ

Δπελδύζεσλ,

ρξεκαηνδνηήζεθαλ έξγα απνρέηεπζεο θαη Δ.Δ.Λ. ζε κηα ζεηξά
αζηηθψλ θέληξσλ.
(Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ην έηνο 1988, 30 έξγα απνρέηεπζεο θαη 15
έξγα Δ.Δ.Λ. κε ζπλνιηθή πίζησζε 8,4 δηο. δξρ., ελψ ζηελ ίδηα ρξνληθή
πεξίνδν ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ηα Πεξηθεξεηαθά Πξνγξάκκαηα, 34
έξγα απνρέηεπζεο θαη 4 έξγα Δ.Δ.Λ. ζε Ο.Σ.Α. κε ζπλνιηθή πίζησζε
11,1 δηο. δξρ.).
ΚΟΙΝΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
Κνηλνηηθά Πξνγξάκκαηα
Μεηά ην 1983 ε εθαξκνγή ησλ Μ.Ο.Π. απνηέιεζε έλαξμε
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ (ΔΣΠΑ) πξνο ηηο
Γ.Δ.Τ.Α. θαη ηνπο Ο.Σ.Α.
Α΄ Κ.Π..
Μέζσ ησλ 13 Π.Δ.Π. ηνπ Α’ Κ.Π.. (1989-1993) αξθεηά ηκήκαηα
έξγσλ χδξεπζεο απνρέηεπζεο θαη βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ζε 27
Γ.Δ.Τ.Α. ρξεκαηνδνηήζεθαλ ζπκβάιινληαο θχξηα ζηνπο ζηφρνπο πνπ
αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ ζε επίπεδν ππνδνκήο. Παξάιιεια, κε ηελ
Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία Envireg, κηα ζεηξά έξγσλ Δ.Δ.Λ. ζε 50 Ο.Σ.Α.
θαη 15 Γ.Δ.Τ.Α., βειηίσζε θαηά πνιχ ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο κε ηελ
νξζνινγηθή θαη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ, ζε
παξαζαιάζζηεο πφιεηο ή εγγχο απηψλ, φπσο πξνβιεπφηαλ απφ ηνλ
Καλνληζκφ ηνπ Envireg κε ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε 1,6 δηο δξρ.
Β΄ Κ.Π..
ην πιαίζην ηνπ Β΄ Κ.Π.. ζε ζχλνιν 32.000 mecu (< ΚΠ + Σακείν
πλνρήο θαη Κνηλνηηθέο Πξσηνβνπιίεο) γηα πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο
δηεηέζεζαλ 2.430 mecu.
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Σν Σακείν πλνρήο (Πξνζσξηλφ Σακείν πλνρήο) ηδξχζεθε επίζεκα
κε ηνλ Καλνληζκφ 1164/94 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ζηφρεπε ζηελ
ζχγθιηζε αιιά θαη ππνβνήζεζε ησλ ιηγφηεξν εχπνξσλ θξαηψλκειψλ.
Πξνήγαγε ηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηεο θνηλνηηθήο πνιηηηθήο
ζπλνρήο, εληζρχνληαο άκεζα έξγα ηνπ ηνκέα πεξηβάιινληνο θαη ηνπ
ηνκέα δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ ππνδνκήο θαη κεηαθνξψλ.
Καηά ηελ πεξίνδν 1994-2002, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ πηζηψζεσλ θαη
γηα ηα 4 θξάηε (Ηζπαλία, Πνξηνγαιία, Διιάδα, Ηξιαλδία) ήηαλ 15,15
δηο επξψ θαη γηα ηελ Διιάδα δηαηέζεθαλ 3 δηο επξψ.
Γηα ηελ πεξίνδν 2001-2006, ζχκθσλα κε ηνπο λένπο θαλνληζκνχο
1264 θαη 1265/99 ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ αλήιζε ζηα 30
δηο επξψ (50% ζην πεξηβάιινλ, 50% ζηηο κεηαθνξέο).
Οξηζηηθό Σακείν πλνρήο
Μέρξη

31-12-2000,

απφ

ην

Οξηζηηθφ

Σακείν

πλνρήο

ρξεκαηνδνηήζεθαλ 72 έξγα Γ.Δ.Τ.Α. ζπλνιηθήο δέζκεπζεο 613.239
€ πνπ απνηεινχζαλ ην 35,6% ηνπ ζπλφινπ ηνπ ηνκέα πεξηβάιινληνο
ηνπ Σακείνπ πλνρήο.
Δηδηθφηεξα, ρξεκαηνδνηήζεθαλ ζε 30 αζηηθά θέληξα – ΓΔΤΑ – έξγα
απνρεηεχζεσλ θαη ζε 28 εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ.
Δδψ ζα πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ηα έξγα απηά ησλ ΓΔΤΑ είλαη ηα κφλα
πνπ είραλ ίδηα ζπκκεηνρή θαη φπνπ ν ΦΠΑ θαηαβάιιεηαη απφ ηηο
ΓΔΤΑ.
Νέν Σακείν πλνρήο – Γ΄ Κ.Π.. ή ΔΠΠΔΡ, ζπλνιηθνχ χςνπο 1.550
εθαη. € ζηνλ ηνκέα ηεο απνρέηεπζεο θαη θαζαξηζκνχ αζηηθψλ
ιπκάησλ, εγθξίζεθαλ 32 έξγα ΓΔΤΑ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
152,59 εθαη. €.
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ΓΔΤΑ – ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΔΠΑ
Όζνλ αθνξά ζηα έξγα ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 20072013:
●

Έρνπλ εγθξηζεί κέρξη ηηο αξρέο Μαξηίνπ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ

Πξφγξακκα Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΔΠΠΔΡΑΑ)
156 έξγα ζε 92 ΓΔΤΑ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 828,61 εθαη.
επξψ

κε

λνκηθέο

δεζκεχζεηο

301,4

εθαη.

επξψ

ηα

νπνία

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Σακείν πλνρήο θαη νη πξνυπνινγηζκνί
ησλ έξγσλ ησλ ΓΔΤΑ απνηεινχλ ην 37% ηνπ ζπλφινπ ησλ έξγσλ
ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ.
●

Απηά αθνξνχλ έξγα δηθηχσλ αθαζάξησλ θαη κηθξνχο βηνινγηθνχο

θαζαξηζκνχο Α θαη Β πξνηεξαηφηεηαο (ζήκεξα έρνπλ ζπλελσζεί ζε
27 Καιιηθξαηηθέο ΓΔΤΑ) θαη θαιχπηνπλ πιεζπζκφ 229 ρηι. θαηνίθσλ.
Έρνπλ

πξνυπνινγηζκφ

307

εθαη.

επξψ

έλαληη

ζπλνιηθνχ

πξνυπνινγηζκνχ 1,550 δηο επξψ.
●

Δπίζεο, επεθηάζεηο, αλαβαζκίζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί ζε Δ.Δ.Λ.

ζε κεζαίεο θαη κεγάιεο ΓΔΤΑ.
●

Έιεγρνο δηάζεζεο ησλ εθξνψλ ησλ βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ θαη

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ.
●

Δληνπηζκφο δηαξξνψλ, ζπζηήκαηα ηειεειέγρνπ θαη ηειερεηξηζκνχ

ζε πεξηζζφηεξεο απφ 22 ΓΔΤΑ, θαζψο θαη έξγα δηαρείξηζεο πφζηκνπ
λεξνχ.
●

Δπίζεο θαη ε πξφζθαηε πξφζθιεζε ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ γηα έξγα

δηαρείξηζεο θαη αζθαινχο δηάζεζεο ηιχνο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα
ππνβιεζνχλ πξνηάζεηο απφ ΓΔΤΑ θαη λα πξνρσξήζεη ε αμηνιφγεζε
θαη ε έγθξηζε ζε νξηζκέλεο απφ απηέο. Ζ ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε
είλαη 30 εθαη. επξψ θαη πξνυπφζεζε είλαη ε παξαγφκελε ηιχο απφ ηηο
ΔΔΛ λα αθνξά κνλάδα ηνπιάρηζηνλ 30.000 θαηνίθσλ.
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΠΔΡΑΑ
ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΔΩΝ

ΑΡΙΘΜΟ ΔΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΠΡΑΞΔΩΝ

ΔΠΠΔΡΑΑ
ΓΔΤΑ
64

92

527.895.417

145

269.338.265

ΠΔΠ
52
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

797.233.682

Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ΔΠΠΔΡΑΑ-ΠΔΠ

269.338.265

527.895.417

ΔΠΠΔΡΑΑ

ΠΔΠ
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ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΣΩΝ Γ.Δ.Τ.Α. ΓΙΑ ΣΟ .Δ.. –
Νέν Σνκεαθό Πεξηβάιινληνο
Πξνηάζεηο
- Ζ ρξεκαηνδφηεζε δηθηχσλ ,δεμακελψλ θαη αληιηνζηαζίσλ
γηα

ηελ

επίιπζε

ησλ

γλσζηψλ

«Καλλικράτικών»

προβλημάτων.
-

Να ρξεκαηνδνηεζνχλ έξγα

βειηίσζεο ησλ εζσηεξηθψλ

δηθηχσλ κε ζηφρν ηελ κείσζε δηαξξνψλ- έξγα πεξηνξηζκνχ
ηνπ κε ηηκνινγεκέλνπ λεξνχ (ππελζπκίδεηαη φηη ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 50%) ηνπ λεξνχ πνπ
ηξνθνδνηεί ηα εζσηεξηθά δίθηπα.
-

Υξεκαηνδφηεζε

έμππλσλ

έξγσλ

ηειεειέγρνπ

ηειερεηξηζκνχ γεσηξήζεσλ θαη αληιηνζηαζίσλ,

θαη

ηδηαίηεξα

φηαλ ζπλνδεχεηαη ε ελεξγεηαθή ηνπο ηξνθνδνζία απφ ΑΠΔ.
- Καηαζθεπή έξγσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζηαζία απφ
πιεκκπξηθά θαηλφκελα ζε πεξηνρέο επεμεξγαζίαο πγξψλ
απνβιήησλ.
- Έξγα ελζσκάησζεο κηθξφηεξσλ πεξηθεξεηαθψλ πδξεπηηθψλ
ζπζηεκάησλ απφ κεγαιχηεξα, γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ
ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, ή γηα ηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο θαη
πνηνηηθνχ

λεξνχ

ζε

πεξηθεξεηαθά

πνενδνκηθά

ζπγθξνηήκαηα.
- Σελ

ρξεκαηνδφηεζε

επεμεξγαζίαο
ιπκαηνιάζπεο

έξγσλ

(αδξαλνπνίεζεο)

δηάζεζεο
θαη

θαη

κνλάδσλ

θνκπνζηνπνίεζεο

θαη πνπ πξνβιέπεηαη λα ηξνθνδνηεζνχλ

απφ Β.Κ απφ ην ζχλνιν κηαο Τδαηηθήο Πεξηθέξεηαο.
- Έξγα

πνπ

ζηνρεχνπλ

ζηνλ

εκπινπηηζκφ

θαη

ηελ

απνθαηάζηαζε ππφγεησλ πδξνθνξέσλ.
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- Υξεκαηνδφηεζε

έξγσλ

βειηίσζεο

ζπζηεκάησλ

επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε
ηνπ επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ π.ρ. γηα άξδεπζε.
- Υξεκαηνδφηεζε θαηαζθεπήο κηθξψλ θξαγκάησλ γηα ηελ
ζπιινγή ησλ λεξψλ ηεο βξνρήο.
- Δζίγεζαλ ζέκαηα θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο κηθξψλ έξγσλ
επεμεξγαζίαο
ηερλνινγίεο

πγξψλ

απνβιήησλ

θαηλνηφκεο,

θηιηθέο

κε

πξνο

κε

ζπκβαηηθέο

ην

πεξηβάιινλ,

ρακειψλ απαηηήζεσλ ζε ελέξγεηα θαη πςειήο απφδνζεο, κε
ρακειφ θφζηνο θαηαζθεπήο, αιιά θαη ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληήξεζεο.
- Απφ

ηηο

πεξηζζφηεξεο

ΓΔΤΑ

εζίγε

ην

ζέκα

ηεο

απινχζηεπζεο δηαδηθαζηψλ ζην ρψξν ηεο έγθξηζεο ησλ
ΜΠΔ

θαη

ησλ

κειεηψλ

αδεηνδνηήζεσλ

θαη

ηεπρψλ

δεκνπξάηεζεο (πνιχκελε θαζπζηέξεζε).
-

Δπίζεο αλαθέξζεθε ην ζέκα ησλ έξγσλ αληηπιεκκπξηθήο
πξνζηαζίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηα δίθηπα νκβξίσλ .

-

Πξνηείλεηαη ζην ΤΠΔΚΑ (ΔΤΠΔΓ) ηελ πξαγκαηνπνίεζε
εκεξίδσλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν κε αλάιπζε ησλ
θαηεπζχλζεσλ ζην ηνκεαθφ «Πεξηβάιινληνο».

- Διήθζε απφθαζε γηα ηε ζχζηαζε Δπηηξνπήο θαηαγξαθήο,
αμηνιφγεζεο θαη ελεκέξσζεο γηα ηα έξγα ησλ ΓΔΤΑ ζην 1ν,
2ν, 3ν Κ.Π.. θαη ζην ΔΠΑ.
- πδεηήζεθε
εθπαίδεπζεο,

εθηελψο
ηεο

ε

αλαγθαηφηεηα

αλάπηπμεο

πεξηβαιινληηθήο
δεμηνηήησλ

θαη

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη
ηεο αλαβάζκηζεο θαη δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο
ζηηο Γ.Δ.Τ.Α. κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο ΔΓΔΤΑ θαη
θάπνηνπ πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα.
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- πλέρηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ ηειεζέξκαλζεο.
(Αλαπηχζζεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα κε
ηελ κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ,
θαη ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο πξντφλησλ πνπ ρξεηάδνληαη
ζεξκφηεηα.
Δηζάγεη ζηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα λέεο ελεξγεηαθέο ηερλνινγίεο.
Έιιελεο

θαηαζθεπαζηέο,

επηζηήκνλεο

θαη

ηερληθνί

απνθηνχλ

ηερλνγλσζία, απφ ηελ κειέηε θαη ηελ θαηαζθεπή κέρξη ηελ ιεηηνπξγία
ηεο Σειεζέξκαλζεο.
Γεκηνπξγεί λέεο επθαηξίεο αλάπηπμεο κε ηελ ρξήζε ζεξκφηεηαο γηα
ζεξκνθήπηα, μεξαληήξηα θ.ι.π.).
- Αξθεηέο

Γ.Δ.Τ.Α

(κεηαιιηθνχ

δηαζέηνπλ

ραξαθηήξα)

αξίζηεο

θαηάιιεια

πνηφηεηαο
γηα

λεξά

εκθηάισζε

Πξνηείλεηαη ε δηεξεχλεζε απφ ηελ Δ.Γ.Δ.Τ.Α

.

γηα θνηλή

πξνζπάζεηα εκθηάισζεο θαη εκπνξίαο.
πλερίδνπκε

κε πνιηηηθέο βηώζηκεο

αλάπηπμεο,

ώζηε

λα

δηεπξύλνπκε ηα νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε ζηνπο
ζπκπνιίηεο καο ζηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα.
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