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«Καλλικράτης»
προοπτικές

και

Γ.Δ.Υ.Α.

–

Προβλήματα

και

Αλέκος Βούλγαρης, Γήμαρτος Βόλοσ, Αντ/δρος Δ.Γ.Δ.Υ.Α.
Οινη γλσξίδνπκε φηη πξφζθαηα εμαγγέιζεθε απφ ην Υπνπξγείν
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ην
ζρέδην Νφκνπ «Καιιηθξάηεο» γηα ηελ Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. Τν ζρέδην
λφκνπ «Καιιηθξάηεο» ηέζεθε ζε δηαβνχιεπζε θαη θαηαηέζεθε ζηε
Βνπιή. Ακέζσο, κφιηο κάο γλσζηνπνηήζεθε ην ζρέδην
ην
ζπδεηήζακε δηεμνδηθά ζηα πιαίζηα ηνπ Γ.Σ. θαη κε ηελ ζπλδξνκή
ησλ ζηειερψλ θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηεο Δλσζεο απνζηείιακε
ηεθκεξησκέλεο απφςεηο ηφζν ζην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ φζν θαη
ζηελ ΚΔΓΚΔ. Σηφρνο καο ήηαλ ε βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ «Καιιηθξάηε» γηα ηηο Γ.Δ.Υ.Α. ψζηε ην απνηέιεζκα πνπ ζα
πξνθχςεη απφ ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ ζρεδίνπ λα είλαη ζε
φθεινο ησλ Γ.Δ.Υ.Α. θαη θπξίσο ζε φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ
ζπλφινπ πνπ νη Γ.Δ.Υ.Α. ππεξεηνχλ.
Γπζηπρψο, ν ρξφλνο ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλνο ψζηε λα ιάβνπκε
ππφςε καο ηηο πξνηάζεηο φισλ ησλ Γ.Δ.Υ.Α.-κειψλ καο. Οη
απφςεηο-πξνηάζεηο,σζηφζν,πνπ απνζηείιακε ζπκππθλψλνπλ θαη
απερνχλ ηηο θαηά θαηξνχο ζπδεηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζηα πιαίζηα
ηφζν ησλ Γ.Σ. φζν θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηεο Δ.Γ.Δ.Υ.Α. Ηδε, ν
Πξφεδξνο έρεη αλαθεξζεί ζπλνπηηθά ζηα θχξηα ζεκεία ηεο
παξέκβαζήο καο. Αμίδεη, σζηφζν, θαη γηα πιεξέζηεξε ελεκέξσζή
ζαο λα αλαθεξζνχκε θαη αλαιπηηθά.
1. Η αλαγλψξηζε απφ ηνλ «Καιιηθξάηε» ζε θάζε Γήκν ηεο
δπλαηφηεηαο λα έρεη Γ.Δ.Υ.Α. απνηειεί νπζηαζηηθά αλαγλψξηζε
ηνπ έξγνπ πνπ επηηέιεζαλ νη Γ.Δ.Υ.Α. ζηα ηξηάληα ρξφληα ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Παξαπέξα, φκσο, πξνηείλακε ηελ ςποσπευηική ζύζηαζη
1

Δ.Ε.Υ.Α. ζε Γήκνπο άλσ ησλ 10.000 θαηνίθσλ (άξζξν 107 ηνπ
ζρεδίνπ). Τν φξην ησλ 10.000 θαηνίθσλ πνπ ζέηεη ν
«Καιιηθξάηεο» εγγπάηαη ηε δεκηνπξγία πγηψλ θαη βηψζηκσλ
νξγαλσηηθψλ ζρεκάησλ ηφζν ζε επίπεδν ΟΤΑ φζν θαη Γ.Δ.Υ.Α. Οη
Γ.Δ.Υ.Α. ζηα ηξηάληα πεξίπνπ ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο έρνπλ
επηηειέζεη ζεκαληηθφ έξγν ζηνλ ηνκέα χδξεπζεο –απνρέηεπζεο,
έλαλ ηνκέα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν, ελψ έρνπλ
ζπκβάιεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
ησλ πφιεσλ ζηα φξηα ησλ νπνίσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη. Δπηπιένλ,
ε δηεχξπλζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο ζηελ νπνία κπνξνχλ λα
πξνβνχλ κε βάζε ηελ θείκελε λνκνζεζία, δίλεη ζ’ απηέο δπλακηθή
θαη πξννπηηθέο, νη νπνίεο αλ αμηνπνηεζνχλ θαηάιιεια ζα
ζπκβάιινπλ ζηελ κεηεμέιημε ησλ Γ.Δ.Υ.Α. ζε πςεινχ επηπέδνπ
επηρεηξήζεηο πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο.
Αθφκα, ε ππνρξεσηηθή ζχζηαζε Γ.Δ.Υ.Α. ζε πφιεηο κε πιεζπζκφ
άλσ ησλ 10.000 θαηνίθσλ πξνβιέπεηαη έκκεζα απφ ην άξζξν 13
ηνπ λ. 1069/80,ηνπ ηδξπηηθνχ λφκνπ ησλ Γ.Δ.Υ.Α.
2.
Τν άξζξν 262 ηνπ ζρεδίνπ πξνβιέπεη Ειδικό Ππόγπαμμα
Εξςγίανζηρ γηα ηνπο Γήκνπο. Πξνηείλακε λα εθαξκνζζεί θαη
ζηηο ζπλελνχκελεο Γ.Δ.Υ.Α., ψζηε νη λέεο Γ.Δ.Υ.Α πνπ ζα
πξνθχςνπλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε», λα είλαη
νηθνλνκηθά πγηείο θαη βηψζηκεο επηρεηξήζεηο.
3.
Ο πποληπηικόρ έλεγσορ ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ πνπ
θαζηεξψλεηαη θαη γηα ηηο Γ.Δ.Υ.Α. ζην άξζξν 275 ηνπ ζρεδίνπ
πξνηείλακε λα κελ ηζρχζεη, αθνχ δελ ζπλάδεη κε ην ραξαθηήξα
ησλ Γ.Δ.Υ.Α πνπ είλαη ζχκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθφ ηνπο λφκν, ηνλ λ.
1069/80 (άξζξν 1) Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ πνπ
ιεηηνπξγνχλ κε επειημία θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηηο ηδησηηθήο
νηθνλνκίαο. Η ηπρφλ θαζηέξσζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ θαη ζηηο
Γ.Δ.Υ.Α. ζα αλαηξέζεη ηελ επειημία ησλ επηρεηξήζεσλ.
Ωζηφζν, εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ηζρχο ηνπ θαη ζηηο Γ.Δ.Υ.Α.
πξνηείλακε σο ελαιιαθηηθή ιχζε λα ηζρχζεη απφ ηελ επφκελε
δεκνηηθή πεξίνδν ψζηε λα ππάξμεη ε απαξαίηεηε πξνεηνηκαζία
θαη πξνζαξκνγή ησλ Γ.Δ.Υ.Α.
4.
Η θαζηέξσζε καηαζηαληικού ελέγσος απφ ην Διεγθηηθφ
Σπλέδξην θαη ζηηο Γ.Δ.Υ.Α. κε ην άξζξν 277 ηνπ ζρεδίνπ
πξνηείλακε λα κελ ηζρχζεη, αθνχ ζχκθσλα κε ηνλ λ. 1069/80
πξνβιέπεηαη ηαθηηθφο θαη έθηαθηνο νηθνλνκηθφο θαη ηακεηαθφο
έιεγρνο ηεο δηαρείξηζεο ηεο Γ.Δ.Υ.Α. απφ νξθσηνχο ειεγθηέο. Με
ηε δηελέξγεηα ηαθηηθνχ θαη έθηαθηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ φπσο
πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λ. 1069/80 δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ζηηο
Γ.Δ.Υ.Α.
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5.
Σην άξζξν 281 ηνπ ζρεδίνπ πξνβιέπεηαη ε ζέζπηζε ηνπ
Ππογπάμμαηορ «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.» γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ λέσλ
δήκσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ. Πξνηείλακε ην Πξφγξακκα
«ΔΛΛ.Α.Γ.Α.» λα ηζρχζεη αλάινγα θαη γηα ηηο Γ.Δ.Υ.Α. ψζηε λα
είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ηθαλνπνηεηηθά ζηηο απμεκέλεο
αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε».
Η εκπεηξία απφ ηνλ «Καπνδίζηξηα» απέδεημε φηη κφλν ε απεπζείαο
ρξεκαηνδφηεζε ησλ Γ.Δ.Υ.Α. ζπκβάιιεη ζηελ ηαρεία εθηέιεζε ησλ
έξγσλ ηνπο, ελψ ε έκκεζε θαη κέζσ ησλ Γήκσλ ρξεκαηνδφηεζή
ηνπο πξνθαιεί θαηλφκελα κεησκέλεο αμηνπνίεζεο ησλ δηαζέζηκσλ
αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο κεησκέλεο ή
αθφκα θαη κεδεληθήο απνξξφθεζεο ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ
πφξσλ γηα ηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ηελ πεξηθεξεηαθή
αλάπηπμε.
Πέξα, φκσο, απφ ηα παξαπάλσ ηδηαηηέξσο ηνλίζακε ζην ππφκλεκά
καο ην ζέκα ηηρ ίδιαρ ζςμμεηοσήρ ηυν Δ.Ε.Υ.Α. ζηηο δαπάλεο
ησλ
εθηεινχκελσλ
έξγσλ ηνπο
(άξζξν
13 ηνπ
λ.
1069/80).Δπηζεκάλακε φηη ε ίδηα ζπκκεηνρή ησλ Γ.Δ.Υ.Α. ζε
πνζνζηφ 65% ζηηο δαπάλεο ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ ηνπο,
αλάγθαζε ηηο επηρεηξήζεηο λα δαλεηζζνχλ κεγάια πνζά γηα ηελ
θάιπςή ηεο, αθνχ ηα έξγα ηνπο είλαη πνιπδάπαλα θαη φρη άκεζεο
απφδνζεο. Δηζη, αξθεηέο Γ.Δ.Υ.Α. νδεγήζεθαλ ζε νηθνλνκηθφ
αδηέμνδν, ελψ ε ίδηα ζπκκεηνρή επηβάξπλε κε άδηθν ηξφπν ηνπο
θαηνίθνπο ηεο πεξηθέξεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο Αζήλαο
θαη Θεζζαινλίθεο.
Τνλίζακε φηη ν «Καιιηθξάηεο» απνηειεί κία πξψηεο ηάμεσο
επθαηξία γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ησλ Γ.Δ.Υ.Α,
αθνχ δηαθνξεηηθά ζα θιεζνχλ λα εθηειέζνπλ ζεκαληηθά έξγα
ππνδνκήο θαη αλάπηπμεο ηεο πεξηθέξεηαο κε πεξηνξηζκέλα
νηθνλνκηθά κέζα κε θίλδπλν ζεκαληηθψλ θαζπζηεξήζεσλ.
Τη ζα ζεκάλεη φκσο ε λέα δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε γηα ηηο
Γ.Δ.Υ.Α.;
Η λέα δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ζα επεξεάζεη ην ρψξν ησλ
Γ.Δ.Υ.Α., αθνχ ε ρσξηθή ηνπο αξκνδηφηεηα ζπκπίπηεη ζχκθσλα κε
ηνλ ηδξπηηθφ ηνπο λφκν κε ηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. Η
αιιαγή ζηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ Γήκσλ ζα επηθέξεη απηνδίθαηα
αιιαγή θαη ζην ράξηε ησλ Γ.Δ.Υ.Α. Σηνλ παξαθάησ πίλαθα
θαίλνληαη νη αιιαγέο ζην ράξηε ησλ Γ.Δ.Υ.Α. απφ ηε δεθαεηία ηνπ
’80 έσο θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε».
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ΕΤΗ

Δ.Ε.Υ.Α.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

44

1.818.755

2009

227

3.806.174

2010

142

5.125.618

1984

Απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο πξνθχπηεη φηη
ζήκεξα έρνπλ ηδξπζεί θαη ιεηηνπξγνχλ
227 Γ.Δ.Υ.Α. πνπ
εμππεξεηνχλ 3.806.174 θαηνίθνπο. Με βάζε ηνλ «Καιιηθξάηε» νη
Γ.Δ.Υ.Α. ζα κεησζνχλ ζε 142 θαη ζα εμππεξεηνχλ 5.125.618
θαηνίθνπο, ν εμππεξεηνχκελνο δει. απφ ηηο Γ.Δ.Υ.Α. πιεζπζκφο
κεηά απφ ηηο ζπλελψζεηο ησλ πθηζηάκελσλ Γ.Δ.Υ.Α. ζα είλαη
αξθεηά κεγαιχηεξνο.
Πέξα φκσο απφ ηηο ζπλελψζεηο ησλ πθηζηάκελσλ Γ.Δ.Υ.Α., κε ηνλ
«Καιιηθξάηε» 54 επηπιένλ Γήκνη ζα πξέπεη λα ζπζηήζνπλ
Γ.Δ.Υ.Α. ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν.1069/80 πξνθεηκέλνπ λα
ρξεκαηνδνηεζνχλ έξγα χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη βηνινγηθψλ
θαζαξηζκψλ. Οη λέεο απηέο Γ.Δ.Υ.Α. ζα εμππεξεηνχλ πιεζπζκφ
895.180 θαηνίθσλ.
Πξηλ, σζηφζν, επηρεηξήζνπκε λα αληρλεχζνπκε ηηο εμειίμεηο απφ
ηελ λέα δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε, θξίλνπκε ζθφπηκν λα θάλνπκε
κία ζχληνκε αλαδξνκή θαη λα αμηνινγήζνπκε ηα απνηειέζκαηα
ηεο πξνεγνχκελεο κεηαξξχζκηζεο, δει. ηνπ «Καπνδίζηξηα» φζνλ
αθνξά ζηηο Γ.Δ.Υ.Α.
Ο λ. 2539/97 («Καπνδίζηξηαο») δηαθνξνπνίεζε ζε κεγάιν βαζκφ
ην ράξηε ησλ Γ.Δ.Υ.Α. Απηφ ζπλέβε δηφηη ηδξχζεθαλ λένη
«Καπνδηζηξηαθνί» Γήκνη κε πιεζπζκφ κεγαιχηεξν ησλ 10.000
θαηνίθσλ κε απνηέιεζκα λα ππνρξεσζνχλ λα ηδξχζνπλ Γ.Δ.Υ.Α.,
αθνχ ζχκθσλα κε ηνλ λ. 1069/80, Γήκνο κε πιεζπζκφ πάλσ απφ
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10.000 θαηνίθνπο πνπ δελ ηδξχεη Γ.Δ.Υ.Α. δελ επηρνξεγείηαη απφ
ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ.
Με βάζε ηα παξαπάλσ πξηλ απφ ηνλ «Καπνδίζηξηα» ππήξραλ 97
Γ.Δ.Υ.Α., ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ αληηζηνηρνχζε ζε ΟΤΑ κε
πιεζπζκφ κεγαιχηεξν ησλ 10.000 θαηνίθσλ. Μεηά ηνλ
«Καπνδίζηξηα»
δεκηνπξγήζεθαλ
επηπιένλ
130
Γ.Δ.Υ.Α.
Ταπηφρξνλα νη παιηέο Γ.Δ.Υ.Α. ππνρξεψζεθαλ λα αλαιάβνπλ ηα
λέα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα, αθνχ ε ρσξηθή ηνπο αξκνδηφηεηα
επεθηάζεθε ζηα φξηα ησλ λέσλ Γήκσλ. Σε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ν
πιεζπζκφο ησλ Γ.Δ.Υ.Α. κεηαβιήζεθε ζεκαληηθά.
Πνηά ήηαλ φκσο ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη Γ.Δ.Υ.Α.
κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ «Καπνδίζηξηα»;
Γεληθά ζα ιέγακε φηη ηα πξνβιήκαηα ζπλδένληαλ θπξίσο κε ηελ
ηιμολογιακή πολιηική, ηιρ επενδύζειρ, και ηα λειηοςπγικά
έξοδα ησλ Γ.Δ.Υ.Α.
Δηδηθφηεξα:
Τα λέα Γεκνηηθά δηακεξίζκαηα εθάξκνδαλ ρακειή ηηκνινγηαθή
πνιηηηθή κε απνηέιεζκα νη Γ.Δ.Υ.Α. λα ζπλαληήζνπλ ζνβαξφηαηα
εκπφδηα εθαξκνγήο ηεο ηηκνινγηαθήο ηνπο πνιηηηθήο θαη ηδίσο
επηβνιήο ηνπ εηδηθνχ ηέινπο 80%. Σπλέπεηα ησλ παξαπάλσ ήηαλ
λα κελ εθαξκφδεηαη εληαία ηηκνινγηαθή πνιηηηθή γηα φιε ηελ
πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηεο λέαο δηεπξπκέλεο Γ.Δ.Υ.Α. θαη σο εθ
ηνχηνπ λα ππάξρεη ζνβαξή απψιεηα εζφδσλ γηα ηελ Γ.Δ.Υ.Α.
Φπζηθά ην ίδην πξφβιεκα αλέθπςε θαη γηα ηηο Γ.Δ.Υ.Α. πνπ
ηδξχζεθαλ κε ηνλ «Καπνδίζηξηα», αθνχ θη απηέο ήιζαλ
αληηκέησπεο κε ηελ απξνζπκία ησλ θαηαλαισηψλ λα πιεξψζνπλ
ηα λέα απμεκέλα ηέιε. Δηζη, αλαγθάζζεθαλ λα κελ εθαξκφζνπλ
εμαξρήο ην εηδηθφ ηέινο 80%, θαη λα ζηεξεζνχλ εζφδσλ πνπ
πξννξίδνληαλ γηα έξγα.
Έλα δεχηεξν ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη Γ.Δ.Υ.Α.
ήηαλ ε αλππαξμία ππνδνκψλ θαη ηδηαίηεξα ππνδνκψλ απνρέηεπζεο
ζηα λέα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα. Η αλππαξμία ππνδνκψλ
ζπλεπαγφηαλ έιιεηςε εζφδσλ γηα ηηο Γ.Δ.Υ.Α. Κη εθεί αθφκα φπνπ
ππήξραλ ππνδνκέο, απαηηνχζαλ ζπληήξεζε δει. ζπλεπάγνληαλ
επηπιένλ θφζηνο γηα ηηο Γ.Δ.Υ.Α. θαη ην απαξαίηεην γηα ηελ
ζπληήξεζε πξνζσπηθφ. Καηά ζπλέπεηα θαη γηα λα ζπκκνξθσζνχλ
κε ηελ θείκελε εζληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία νη Γ.Δ.Υ.Α.
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αλαγθάζζεθαλ λα πξνγξακκαηίζνπλ θαη λα θαηαζθεπάζνπλ έξγα
πςεινχ θφζηνπο θαη φρη άκεζεο απφδνζεο ρσξίο ηδηαίηεξε
νηθνλνκηθή ελίζρπζε απφ ηελ Πνιηηεία. Κάπνηεο απφ απηέο
κάιηζηα αληηκεηψπηζαλ αθφκα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα, αθνχ ε
έθηαζε ηνπο δηπιαζηάζζεθε κε απνηέιεζκα λα κελ επαξθεί ην
πξνζσπηθφ ηνπο θαη λα κελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζιεςεο λένπ
πξνζσπηθνχ ιφγσ έιιεηςεο πφξσλ.
Τα παξαπάλσ πξνβιήκαηα επηηάζεθαλ απφ ηα ζεζκηθά θαη
νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ ήδε αληηκεηψπηδαλ νη Γ.Δ.Υ.Α. πξηλ
απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ «Καπνδίζηξηα» (νθεηιέο πξνο ην Τακείν
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θαη ηελ ΔΤΔ, ηηκνιφγην ηεο ΓΔΗ,
αζαθέο ζεζκηθφ πιαίζην θαη δηθπήο ραξαθηήξαο ησλ Γ.Δ.Υ.Α.
θ.α.).
Ωζηφζν, ε εθαξκνγή ηνπ «Καπνδίζηξηα» πέξα απφ ηα
πξνβιήκαηα πνπ δεκηνχξγεζε ζηηο Γ.Δ.Υ.Α., παξείρε ζ’ απηέο
πνιχηηκε εκπεηξία θαη ελίζρπζε ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα παξάγνπλ
έξγα θνηλσληθήο σθέιεηαο φπσο είλαη ηα έξγα χδξεπζεο –
απνρέηεπζεο θαη βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ.Αθφκα, βνήζεζε ζην λα
δεκηνπξγεζεί θαη λα εκπεδσζεί ζηαδηαθά ζηνπο δεκφηεο κία
«θνπιηνχξα λεξνχ» κε ηελ έλλνηα φηη ην λεξφ είλαη θνηλσληθφ κελ
αγαζφ, αιιά ηαπηφρξνλα έρεη νηθνλνκηθή αμία.
Γψδεθα πεξίπνπ ρξφληα κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ «Καπνδίζηξηα»
πνπ άιιαμε ην ηνπίν ησλ Γ.Δ.Υ.Α., ν «Καιιηθξάηεο» θαίλεηαη φηη
ζα απνηειέζεη έλαλ ζηαζκφ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηαπηφρξνλα
κία επθαηξία πξνο αμηνπνίεζε. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ
«Καιιηθξάηε» νη κηθξέο πθηζηάκελεο Γ.Δ.Υ.Α. ζα ζπγρσλεπζνχλ
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. Οζν γηα ηηο πθηζηάκελεο Γ.Δ.Υ.Α. (κεζαίεο θαη κεγάιεο)
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.
Ωο πξνο ηελ ζπγρψλεπζε ησλ Γ.Δ.Υ.Α. ησλ λέσλ Γήκσλ ζα
ηζρχζνπλ αλάινγα νη δηαηάμεηο γηα ηηο θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο
πνπ ζπγρσλεχνληαη, ζχκθσλα κε ζρεηηθφ άξζξν ηνπ
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«Καιιηθξάηε» (109), φπνπ αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ε δηαδηθαζία
ζπγρψλεπζεο θαη ηα ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ ησλ
ζπγρσλεπφκελσλ
Γ.Δ.Υ.Α.
Σηνλ
«Καιιηθξάηε»
επίζεο,
πεξηιακβάλνληαη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο Γ.Δ.Υ.Α. (εθηφο απφ
απηέο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νπνίσλ θαηαζέζακε ππφκλεκα ζηε
δηαδηθαζία ηεο δηαβνχιεπζεο) φπσο γηα πξνγξακκαηηθέο
ζπκβάζεηο (άξζξν 100),ζπκκεηνρή ησλ Γ.Δ.Υ.Α. ζε πξνγξάκκαηα
θ.α.
Απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη νη αιιαγέο ζην ρψξν ησλ
Γ.Δ.Υ.Α. πνπ ζα επηθέξεη ν «Καιιηθξάηεο» κε βάζε ηνλ πιεζπζκφ
ησλ Γήκσλ ζηα φξηα ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγνχλ.
Δ.Ε.Τ.Α. ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ
«ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑ»

Δ.Ε.Τ.Α. ΜΕΣΑ ΣΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ»

Δ.Ε.Τ.Α. ΠΟΤ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΤΣΑΘΟΤΝ

ΤΦΙΣΑΜΕΝΕ
Δ.Ε.Τ.Α.

Δ.Ε.Τ.Α. (ΜΕΣΑ
ΑΠΟ ΤΝΕΝΩΗ)

–

>100.000

4

7

50.000 – 100.000

15

22

–

20.000 – 50.000

24

66

11

10.000 – 20.000

63

31

43
–

<10.000

121

16

ΤΝΟΛΟ Δ.Ε.Τ.Α.

227

142

54

ΤΝΟΛΟ
ΠΛΗΘΤΜΟΤ

3.806.174

5.125.618

895.180

ΠΛΗΘΤΜΟ

Απφ ηνλ πίλαθα, θαίλεηαη φηη 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
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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.
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. Θα αληηκεησπίζεη, επνκέλσο, φια ηα πξνβιήκαηα πνπ
αλαθέξζεθαλ ζε ζρέζε κε ηνλ «Καπνδίζηξηα».
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 λέα δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ ζα γίλεη κε
ηνλ «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 λήτη ηυν απαπαίηηηυν μέηπυν
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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 αιιαγή ηνπ «θεζμικού πεπιβάλλονηορ»
κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ θαη ζα θιεζνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ νη
Γ.Δ.Υ.Α.
Δηδηθφηεξα ε Δ.Γ.Δ.Υ.Α. πέξα απφ ηα αηηήκαηα-πξνηάζεηο πνπ
θαηέζεζε ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαβνχιεπζεο, θαη γηα λα κπνξέζνπλ
νη Γ.Δ.Υ.Α. λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο λέαο δηνηθεηηθήο
κεηαξξχζκηζεο δεηά:
 Να αλαζεσξεζεί ην ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ ηνπο πιαίζην,
ψζηε λα απνζαθεληζζεί ε θχζε ησλ Γ.Δ.Υ.Α., λα εληζρπζεί ε
επειημία ηνπο, λα κελ ππάξρνπλ λνκνζεηηθά θελά θαη λα
απαιιαγνχλ νη Γ.Δ.Υ.Α. απφ ηηο αγθπιψζεηο ηνπ παξειζφληνο.
 Η αλαζεψξεζε ηνπ ζεζκηθνχ ηνπο πιαηζίνπ ζα πξέπεη λα
ζπλδπαζζεί κε 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 ην πξφβιεκα ηνπ
ηηκνινγίνπ ηεο ΓΔΗ, ε απαιιαγή ηνπ Γεκνζίνπ απφ ην εηδηθφ
ηέινο 80% θαη ηα ηέιε απνρέηεπζεο θ.α.
 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. ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3274/2004. Η
αλάιεςε λέσλ αληηθεηκέλσλ ζα απμήζεη ηα έζνδά ηνπο θαη ζα
δψζεη δπλακηθή ζηηο επηρεηξήζεηο.
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 Τέινο, λα αλαγλσξηζζεί ζεζκηθά θαη λα εληζρπζεί νηθνλνκηθά ε
Δ.Γ.Δ.Υ.Α. ψζηε λα ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηε
δηακφξθσζε ηνπ λένπ ηνπίνπ ζην ρψξν ησλ Γ.Δ.Υ.Α..
Σπλνςίδνληαο, ε Δ.Γ.Δ.Υ.Α. σο ζπληνληζηηθφ φξγαλν ησλ Γ.Δ.Υ.Α.
θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηεο ηελ εκπεηξία ησλ Γ.Δ.Υ.Α. απφ ηελ
εθαξκνγή ηνπ «Καπνδίζηξηα», ζεσξεί φηη ν «Καιιηθξάηεο»
απνηειεί ζνβαξή επθαηξία γηα ηηο Γ.Δ.Υ.Α., αθνχ δεκηνπξγεί
βηψζηκεο κνλάδεο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ Γ.Δ.Υ.Α. βηψζηκεο
επηρεηξήζεηο κε ζεκαληηθέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο. Γηα λα
κπνξέζνπλ, φκσο, νη Γ.Δ.Υ.Α. λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο
ηεο λέαο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο ζα πξέπεη αμηνπνηψληαο ηελ
εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο λα πάξνπλ φια ηα αλαγθαία κέηξα πνπ
ζα ζπκβάινπλ ζηελ κεηεμέιημή ηνπο ζε ζχγρξνλεο θαη δπλακηθέο
επηρεηξήζεηο. Η Πνιηηεία απφ ηελ πιεπξά ηεο θαη αλαγλσξίδνληαο
ηελ ζπκβνιή ησλ ΓΔΥΑ ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε ζα πξέπεη λα
ζσξαθίζεη ηηο επηρεηξήζεηο κε έλα λέν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ζα
δηαζθαιίδεη ηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο
πξνο φθεινο ηνπ πνιίηε θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ.
***********************************
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