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Γιώργος Κοηρωνιάς, Δήμαρτος Λαμίας, Γεν. Γραμμαηέας Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ έγηλε κία εθηελήο αλαθνξά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
Δλσζεο θαη δφζεθε ην ζηίγκα θαη νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ην επφκελν
δηάζηεκα. Απφ ηηο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο είλαη πιένλ ζαθέο
φηη ο «Καλλικράηης» ζα κνλνπσιήζεη ηε δξάζε καο, αθνχ νη αιιαγέο ζηηο
Γ.Δ.Τ.Α. ζα είλαη ρσξίο ππεξβνιή θνζκνγνληθέο.
Ηδε, έρνπκε μεθηλήζεη ηηο παξεκβάζεηο καο πξνο ηελ Πνιηηεία θαη ζθνπεχνπκε λα
εληείλνπκε ηηο πξνζπάζεηέο καο ψζηε ην ηειηθφ απνηέιεζκα λα είλαη ζεηηθφ γηα ηηο
Γ.Δ.Τ.Α. Η αλαγλψξηζε ηεο δπλαηφηεηαο θάζε Γήκνπ λα έρεη Γ.Δ.Τ.Α. ηζνδπλακεί κε
αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηε βειηίσζε ησλ
ππνδνκψλ ηνπ ηνκέα θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο γεληθφηεξα. Δπηπιένλ
αλνίγεη πξννπηηθέο ζηηο Γ.Δ.Τ.Α., αθνχ ε κεγέζπλζή ηνπο ζα έρεη σο απνηέιεζκα
ηελ ελίζρπζε θαη ελδπλάκσζή ηνπο. Δίλαη κία εμέιημε πνπ εδψ θαη ρξφληα ζεσξνχκε
αλ φρη παλάθεηα, πάλησο σο ηε βέιηηζηε ιχζε γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπ ρψξνπ ησλ
Γ.Δ.Τ.Α. Οκσο, ππάξρνπλ θαη αξλεηηθά ζηνηρεία ζηνλ «Καιιηθξάηε». Δρνπλ
επηζεκαλζεί δηαηάμεηο ηνπ ζρεδίνπ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ Γ.Δ.Τ.Α. .
Φαίλεηαη φηη νη δηαηάμεηο απηέο δηαηεξνχληαη. Παξαπέξα, θαη έρνληαο ππφςε καο
ηελ εκπεηξία θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη Γ.Δ.Τ.Α. απφ ηνλ
«Καπνδίζηξηα», αλεζπρνχκε φηη αλ δελ ιεθζνχλ εγθαίξσο θαη κε ηφικε ηα
απαξαίηεηα κέηξα ζα έρνπκε επαλάιεςε πξνβιεκάησλ πνπ απηή ηε θνξά ιφγσ ηεο
κεγαιχηεξεο έθηαζεο ησλ αιιαγψλ ζα είλαη ζνβαξφηεξα.
Με βάζε ηα παξαπάλσ νη ελέξγεηέο καο φζνλ αθνξά ζηνλ «Καιιηθξάηε» ζα έρνπλ
διηηό ταρακηήρα : Απφ ηελ κηα ζα απεπζχλνληαη ζηνπο θορείς ηης Πολιηείας
θαη απφ ηελ άιιε ζηηο Δ.Ε.Τ.Α.. Οη ελέξγεηέο καο πξνο ηελ Πνιηηεία ζα έρνπλ σο
ζηφρν, θπξίσο, ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ Γ.Δ.Τ.Α. (απεπζείαο ρξεκαηνδφηεζή
ηνπο, πξφγξακκα εμπγίαλζεο, ίδηα ζπκκεηνρή) ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ κε επηηπρία
ζηελ αλαδηάξζξσζή ηνπο. Σαπηφρξνλα, ζα επηδηψμνπκε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ
ζεζκηθνχ ηνπο πιαηζίνπ δηφηη ζεσξνχκε φηη νη επηρεηξνχκελεο κε ηνλ «Καιιηθξάηε»
αιιαγέο ζα βξνπλ ζνβαξά εκπφδηα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. Η αλαγλψξηζε
ηφζν ηνπ αλαπηπμηαθνχ φζν θαη ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ξφινπ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ζα
εληζρχζεη ηελ πξνζπάζεηα ησλ Γ.Δ.Τ.Α. λα πξνζαξκνζζνχλ ζηα λέα δεδνκέλα.
Καηά ηα άιια ζα παξάζρνπκε ζηηο Γ.Δ.Τ.Α. θάζε δπλαηή βνήζεηα θαη ελεκέξσζε
ψζηε ε πξνζαξκνγή ηνπο θαη ε κεηάβαζή ηνπο ζηελ λέα θαηάζηαζε λα γίλεη νκαιά
θαη ρσξίο ηδηαίηεξνπο θιπδσληζκνχο. Βαζηθφο ζηφρνο καο ζα είλαη λα απνθεπρζνχλ
ηα ιάζε ηνπ παξειζφληνο πνπ νδήγεζαλ πνιιέο Γ.Δ.Τ.Α. ζε δεηλή νηθνλνκηθή

θαηάζηαζε. Ηδε, νη Δπηηξνπέο ηεο Δλσζεο έρνπλ μεθηλήζεη κία ζνβαξή θαη
ιεπηνκεξή επηζηεκνληθή δνπιεηά πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε ηεο
θαηάζηαζεο πνπ ζα θιεζνχλ λα δηαρεηξηζζνχλ νη Γ.Δ.Τ.Α.. Θα πξέπεη, βέβαηα, θαη νη
Γ.Δ.Τ.Α. απφ ηελ πιεπξά ηνπο λα κάο γλσζηνπνηνχλ ηα θάζε είδνπο δεηήκαηα πνπ
αλαθχπηνπλ ζηελ πνξεία πξνζαξκνγήο ζηα λέα δεδνκέλα ψζηε λα έρνπκε κία
ζπλνιηθή αληίιεςε ηνπ ρψξνπ θαη νη παξεκβάζεηο καο λα είλαη άκεζεο θαη
απνηειεζκαηηθέο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη κε ζπλέπεηα ζε θάζε
αίηεκά καο γηα ελεκέξσζε, θπξίσο κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ, ψζηε λα είκαζηε ζε
ζέζε λα έρνπκε κία ζαθή θαη αθξηβή εηθφλα ηνπ ηνκέα.
Κιείλνληαο ην θεθάιαην απηφ επαλαιακβάλνπκε φηη άπνςή καο είλαη φηη ν
«Καιιηθξάηεο» είλαη κία ζεκαληηθή επθαηξία γηα ηελ εμπγίαλζε θαη ελδπλάκσζε
ησλ Γ.Δ.Τ.Α., αξθεί λα κελ έρνπκε ηηο ζηξεβιψζεηο ηνπ παξειζφληνο. Αιιά, γηα λα
αμηνπνηεζεί θαηάιιεια ε επθαηξία απηή είλαη ζθφπηκν λα ζπκβάινπλ κε φια ηα
εκπιεθφκελα κέξε θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε Πνιηηεία, ε Δ.Γ.Δ.Τ.Α. θαη νη
Γ.Δ.Τ.Α.
Καηά ηα άιια, νη δξάζεηο ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηφζν ηελ
παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ πνπ αθνξνχλ ζην ΔΠΑ 2007-2013 θαη
ζπλαθφινπζα ην ΔΠΠΔΡΑΑ φζν θαη ηελ πξνψζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ζεζκηθψλ
αηηεκάησλ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. Παξάιιεια, ζα εληείλεη ηελ ελεκέξσζε θαη ππνβνήζεζε
ησλ Γ.Δ.Τ.Α. κέζσ ησλ ζηειερψλ ηεο, ησλ ζπκβνχισλ ηεο, ησλ Δπηηξνπψλ ηεο θαη
ηεο ηζηνζειίδαο ηεο, ελψ ζα ζπλερίζεη ηελ ζπλεξγαζία ηεο κε ζπλαξκφδηνπο θνξείο
θαη νξγαληζκνχο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν γηα δεηήκαηα θνηλνχ
ελδηαθέξνληνο.
Αλαιπηηθφηεξα :
-

ΕΠΑ 2007 - 2013

ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ απφ ηνλ Πξφεδξν έγηλε αλαιπηηθή αλαθνξά ζηελ
πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ηηο ελέξγεηέο καο φζνλ αθνξά ζηηο Γ.Δ.Τ.Α. θαη ην
ΔΠΑ 2007-2013, ελψ ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ ζέκαηνο έρνπκε εληάμεη ζηελ
εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Γ.. θαη εηδηθφ ζέκα.
Ο πξνγξακκαηηζκφο καο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζα επηθεληξσζεί θπξίσο ζηα εμήο:
Ακεζα ζα επηδηψμνπκε ζπλάληεζε κε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε ζηφρν:
-

Σελ επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ έθδνζεο λέσλ πξνζθιήζεσλ εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο γηα έξγα απνρέηεπζεο θαη βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ γηα ηα
νπνία δελ ππάξρεη κειέηε.

-

Σελ θαηάξγεζε ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ
έξγσλ ηνπο.

-

Σελ εμέηαζε θαη απνδνρή ηεο πξφηαζήο καο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε δηθηχνπ
εξγαζηεξίσλ ειέγρνπ πφζηκνπ λεξνχ ζηηο λέεο κεγάιεο «Καιιηθξαηηθέο»
Γ.Δ.Τ.Α.

-

Σε ζεζκνζέηεζε ακνηβήο κέρξη 3% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ κίαο
κηθξήο Γ.Δ.Τ.Α. ή Γήκνπ σο ηερληθή ζηήξημε ηεο πηζηνπνηεκέλεο Γ.Δ.Τ.Α. γηα
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λα αλαιάβεη θνξέαο πινπνίεζεο θαη δηθαηνχρνο ηνπ έξγνπ ζηα πιαίζηα ηνπ
ΔΠΠΔΡΑΑ.
Ωο πξνο ηηο Γ.Δ.Τ.Α., ν πξνγξακκαηηζκφο καο ζα πεξηιακβάλεη ηε δηνξγάλσζε
εκεξίδσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΤΠΔΚΑ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ Γ.Δ.Τ.Α. θαη ηελ
πξνψζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ πνπ δελ έρνπλ δεκνπξαηεζεί,
θαζψο θαη ηελ πιεξνθφξεζή ηνπο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο καο θαη ηεο ζρεηηθήο
αιιεινγξαθίαο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζα εληείλνπκε ηελ ζπλεξγαζία
καο κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΔΚΑ, ζπλεξγαζία πνπ κέρξη ζήκεξα θξίλεηαη
σο αξκνληθή θαη απνδνηηθή.
Σέινο, κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθπξνζψπεζε ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ζα
ππνβάινπκε εθ λένπ ην αίηεκά καο γηα ηελ ζπκκεηνρή καο ζηελ Δπηηξνπή
Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ.
Ωο πξνο ηα ππφινηπα οικονομικά και θεζμικά αιηήμαηα ηνπ ρψξνπ καο πνπ
εθθξεκνχλ, πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζηελ επηρνξήγεζε ηνπ άξζξνπ 43 παξ. 2 ηνπ λ.
2065/92.
Δηδηθφηεξα:
1.Επιτορήγηζη άρθροσ 43 παρ. 2 ν. 2065/92
Η ζνβαξή κείσζε ηεο επηρνξήγεζεο ηνπ άξζξνπ 43 παξ. 2 ηνπ λ. 2065/92 ηνπ έηνπο
2010 ζε πνζνζηφ 47% πεξίπνπ σο απφξξνηα ηεο δπζκελνχο δεκνζηνλνκηθήο
θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο καο είλαη κία εμαηξεηηθά αξλεηηθή εμέιημε γηα ηηο Γ.Δ.Τ.Α.,
αθνχ κε ηνλ ηξφπν απηφ αλαηξέπεηαη ν νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ Γ.Δ.Τ.Α.
θαη ζηεξνχληαη ελφο ζεκαληηθνχ εζφδνπ. Δπηπιένλ, ε θαζπζηέξεζε έθδνζεο ηεο
Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, εληείλεη ηηο αλεζπρίεο καο γηα παξαπέξα πεξηθνπή ή
αθφκα θαη θαηάξγεζε ηνπ πφξνπ, εμέιημε πνπ φινη απεπρφκαζηε.
Η Δ.Γ.Δ.Τ.Α. είλαη ζε εγξήγνξζε , παξαθνινπζεί ζηελά ην ζέκα, ζα εμαληιήζεη θάζε
κέζν πίεζεο ζηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ζα
θαιέζεη ηηο Γ.Δ.Τ.Α. λα αληηδξάζνπλ άκεζα θαη δπλακηθά εθφζνλ θξηζεί φηη είλαη
νξαηφο ν θίλδπλνο απψιεηαο.
2.Σιμολόγιο ηης ΔΕΗ
Η αλαζεψξεζε ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
έρεη δεκηνπξγήζεη θάπνηεο ειπίδεο γηα νξζνινγηθφηεξε ρξέσζε ησλ Γ.Δ.Τ.Α.
ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο καο. Απφ ηελ άιιε, ε δηεχξπλζε ησλ Γ.Δ.Τ.Α. κέζσ ηνπ
«Καιιηθξάηε» ζα δηαθνξνπνηήζεη θαη ην θφζηνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
Δρνληαο ππφςε καο ηα λέα δεδνκέλα κέζα ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε
απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζα επηδηψμνπκε εθ λένπ λα
πείζνπκε ηε ΓΔΗ λα αιιάμεη ηελ ζηάζε ηεο απέλαληη ζηηο Γ.Δ.Τ.Α. θαη λα
δηαθνξνπνηήζεη ηα ηηκνιφγηά ηνπο. Αλ θαη πάιη ζπλαληήζνπκε άξλεζε ζα
αλαγθαζζνχκε λα ελεξγνπνηήζνπκε παιαηφηεξεο απνθάζεηο καο γηα πξνζθπγή ζηε
δηθαηνζχλε.
3. Ρύθμιζη δανείων – Μείωζη ΦΠΑ
χκθσλα κε πιεξνθνξίεο καο ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ζα
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αλακείλεη ηελ εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε» γηα λα ρνξεγήζεη λέα δάλεηα ζηελ Σ.Α.
ή λα ξπζκίζεη παιαηά. ε θάζε πεξίπησζε ην αίηεκά καο γηα ξχζκηζε ησλ δαλείσλ
ησλ Γ.Δ.Τ.Α. παξακέλεη ελεξγφ θαη ζα ππνβιεζεί ζην Σ.Π. & Γ. δεηψληαο
ηαπηφρξνλα θαη ηελ ζπλδξνκή θαη ππνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ. Σαπηφρξνλα, θαη κε
δεδνκέλν φηη ν «Καιιηθξάηεο» ζα δεκηνπξγήζεη ζηηο Γ.Δ.Τ.Α. απμεκέλεο αλάγθεο
γηα έξγα θαη άξα γηα δαλεηνδφηεζε, ζα δεηήζνπκε επλντθφηεξνπο φξνπο γηα λέα
δάλεηα ησλ Γ.Δ.Τ.Α.
Δπίζεο, ζα εληείλνπκε ηηο πξνζπάζεηέο καο γηα ηελ κείσζε ηνπ ΦΠΑ ζην εηδηθφ
ηέινο 80%.
4. Ν. 1069/80
Δρνπκε ήδε επηζεκάλεη φηη ε εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε» ζηηο Γ.Δ.Τ.Α. γηα λα είλαη
επηηπρήο θαη λα θέξεη ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα ζα πξέπεη λα ζπλδπαζζεί κε ηελ
ζπλνιηθή αλαζεψξεζε ηνπ ζεζκηθνχ ηνπο πιαηζίνπ δει. θπξίσο ηνπ λ. 1069/80. Ο
«Καιιηθξάηεο» ζα εθαξκνζζεί επθνιφηεξα αλ δελ πξνζθξνχζεη ζηηο αγθπιψζεηο
θαη ηηο αζάθεηεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. Καηά θαηξνχο έρνπκε
θαηαζέζεη πξνηάζεηο γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ λ. 1069/80,αιιά ηψξα ζεσξνχκε φηη
είλαη πην επίθαηξν απφ πνηέ ην αίηεκά καο γηα αλαζεψξεζε ηνπ ηδξπηηθνχ λφκνπ
ησλ Γ.Δ.Τ.Α. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα απνζαθεληζζεί ε θχζε ηνπο, ζα εληζρπζεί ε
επειημία ηνπο θαη ζα αλαγλσξηζζεί ν επξχηεξνο ξφινο ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο
αλάπηπμεο ησλ πφιεψλ καο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. ην λέν ζεζκηθφ
πιαίζην ζα πξνηείλνπκε γηα πνιινζηή θνξά λα ελζσκαησζεί θαη ε αλαγλψξηζε ηεο
Δ.Γ.Δ.Τ.Α. σο ζπκβνχινπ θαη εθπξνζψπνπ ησλ Γ.Δ.Τ.Α.
5. Οδηγία 2000/60/ΕΕ – Διατείριζη σδαηικών πόρων- Επίκαιρα ζηηήμαηα
ηοσ ηομέα ύδρεσζης-αποτέηεσζης
Δίλαη γεγνλφο φηη ηα δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο ρψξαο καο έρνπλ επηζθηάζεη ηα
ππφινηπα ζέκαηα, απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα ππνβαζκίδνληαη ζνβαξά
ζέκαηα φπσο είλαη ε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο καο ζηελ νπνία
ζπκκεηέρνπλ θαη νη Γ.Δ.Τ.Α. Η εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΔ είλαη ζε εμέιημε,
αιιά ζα ζέιακε ε ζπλεξγαζία καο κε ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία Τδάησλ λα είλαη
ζηελφηεξε θαη πην νπζηαζηηθή. Αθφκα θαη ε ελεκέξσζή καο γηα ηελ πξφνδν
εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο ζεσξνχκε φηη είλαη ειιηπήο. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζα
επηδηψμνπκε λα βειηηψζνπκε ηελ ζπλεξγαζία καο κε ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία
Τδάησλ θαη αλ είλαη δπλαηφλ λα δηνξγαλψζνπκε θνηλέο ζπλαληήζεηο γηα ηελ
ελεκέξσζε ησλ Γ.Δ.Τ.Α.
Η ελαζρφιεζή καο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (εκεξίδεο, κειέηεο θ.α.) κε επίθαηξα
δεηήκαηα ηνπ ηνκέα καο φπσο ε δηαρείξηζε ησλ βηνζηεξεψλ θαη ε
επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ εθξνψλ ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ αλέδεημε
ηελ αλάγθε ε ελαζρφιεζε απηή λα πάξεη πξαθηηθή, ζπζηεκαηηθή θαη νινθιεξσκέλε
κνξθή πξνο φθεινο ησλ Γ.Δ.Τ.Α. Η κειέηε γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε πνπ
νινθιεξψζεθε πξφζθαηα φπσο αλαθέξζεθε ζηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ δελ πξέπεη
λα κείλεη ζηα «ζπξηάξηα» ηνπ ΤΠΔΚΑ, αιιά λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηε ζέζπηζε
ελφο ζχγρξνλνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. Απφ ηελ πιεπξά καο ζα θαηαβάινπκε θάζε
δπλαηή πξνζπάζεηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.
Δπίζεο, ε δεκηνπξγία δηθηχνπ εξγαζηεξίσλ ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ
λεξνχ ησλ Γ.Δ.Τ.Α., δηθηχνπ πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην κε βάζε θαη ηηο επηηαγέο ηεο
Οδεγίαο γηα ην πφζηκν λεξφ πνπ είλαη ππφ αλαζεψξεζε, ζα είλαη ζηνπο άκεζνπο
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ζηφρνπο ηεο ΔΓ.Δ.Τ.Α..Η πξνζπάζεηα έρεη μεθηλήζεη κε ηελ θαηαγξαθή ηεο
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη δηαθαίλεηαη φηη ζα έρεη ηελ απνδνρή θαη ηελ ζηήξημε
απφ ην ΤΠΔΚΑ.
Ενημέρωζη και σποβοήθηζη ηων Δ.Ε.Υ.Α.
Η εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε» ζηηο Γ.Δ.Τ.Α. ζα απμήζεη ηελ αλάγθε ησλ Γ.Δ.Τ.Α.
γηα ζπλερή ελεκέξσζε θαη ππνβνήζεζε. ηα πιαίζηα απηά ν ξφινο ησλ ζηειερψλ
θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηεο Δλσζεο ζα είλαη θαζνξηζηηθφο, ελψ ζα πξνγξακκαηηζζνχλ
ζπλαληήζεηο θαη εκεξίδεο γηα λα ζπδεηεζνχλ ζέκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ
εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε». Οη λέεο Γ.Δ.Τ.Α. πνπ ζα ηδξπζνχλ, αιιά θαη νη
παιαηέο πνπ ζα ζπλελσζνχλ θαη δηεπξπλζνχλ ζα έρνπλ σο πνιχηηκν εξγαιείν ηνλ
Οδεγφ πνπ έρεη εθπνλήζεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ζεζκηθά, θνξνινγηθά,
ινγηζηηθά θαη εξγαηηθά ζέκαηα.
Η ελεκέξσζε ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ζα πεξάζεη θαη κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δλσζεο
πνπ ζα εκπινπηηζζεί κε λέα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο.
Σσνεργαζία με ζσναρμόδιοσς θορείς
Η Δ.Γ.Δ.Τ.Α. έρεη ππνγξάςεη ην 2009 κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΔΤΑΘ θαη ζα
επηδηψμεη λα ηφ ελεξγνπνηήζεη ζηα πιαίζηα ηνπ δηαξθνχο ζηφρνπ ηεο γηα ζπλεξγαζία
κε ζπλαξκφδηνπο θνξείο. Αληίζηνηρν κλεκφλην ζα επηδηψμεη λα ππνγξάςεη θαη κε
ηελ ΔΤΓΑΠ. Η πξφηαζε ηνπ θ. Αλδξεαδάθε, Δηδηθνχ Γξακκαηέα θαη επηθεθαιήο
ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Τδάησλ γηα ίδξπζε Ιλζηηηνχηνπ Νεξνχ κε ηελ ζπκκεηνρή
θαη ηελ ζπλεξγαζία ΔΤΓΑΠ - ΔΤΑΘ θαη Δ.Γ.Δ.Τ.Α. βξίζθεη απφιπησο ζχκθσλε ηελ
Δλσζε θαη ζα εξγαζζεί γηα ηελ πινπνίεζή ηεο.
Δπίζεο, ε ΔΓ.Δ.Τ.Α. ζα ζπλερίζεη ηελ ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ ΚΔΓΚΔ γηα ηελ
πξνψζεζε ζεκάησλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ, εθπφλεζε
κειεηψλ θ.ι.π., ελψ ζα ζπκκεηάζρεη θαη ζηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζε επξσπατθά
Πξνγξάκκαηα θαη Πξσηνβνπιίεο (π.ρ. Life) απφ θνηλνχ κε παλεπηζηεκηαθά
ηδξχκαηα, πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο θ.ι.π.
ε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν ζα επηδηψμνπκε ηε βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ηεο
παξνπζίαο καο θαη ησλ παξεκβάζεψλ καο ζηελ EUREAU ψζηε ε πξνβνιή ησλ
ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ ηνκέα ηεο ρψξαο καο λα είλαη αθξηβήο θαη νινθιεξσκέλε.
Δπίζεο, ζα ζπκβάινπκε ζηελ απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ησλ απφςεσλ ηεο
EUREAU ζε φια ηα φξγαλα θαη ηνπο θνξείο ηεο ΔΔ πνπ έρνπλ ζπλαξκνδηφηεηα ζε
δεηήκαηα χδξεπζεο-απνρέηεπζεο θαη πεξηβάιινληνο γεληθφηεξα (Τπεξεζίεο ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην,
Δπξσπατθφ πκβνχιην θ.α.).
Προβολή ηοσ έργοσ ηης ΕΔ.Ε.Υ.Α. και ηων Δ.Ε.Υ.Α.
Η δξαζηεξηνπνίεζε ησλ Γ.Δ.Τ.Α. θαη ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. ζηελ πεξηθέξεηα έρεη
ζπληειέζεη ζην λα κελ είλαη επξχηεξα γλσζηφ ην έξγν ηνπο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηε
δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Αθφκα, θαη
νη ηνπηθέο θνηλσλίεο φπνπ δξνπλ νη Γ.Δ.Τ.Α. αγλννχλ πνιιέο θνξέο ην έξγν ηνπο θαη
ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα
αληαπνθξηζνχλ κε επηηπρία ζηελ παξνρή πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ ζηνπο
πνιίηεο.
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Σν έιιεηκκα απηφ ελεκέξσζεο ζα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεζεί θαη λα αλαδεηρζεί ν
ξφινο ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ζηα ηξηάληα πεξίπνπ ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπο. Θεσξνχκε φηη ην
έξγν ησλ Γ.Δ.Τ.Α. δελ έρεη επαξθψο αλαδεηρζεί θαη πξνβιεζεί . Γηα ηνλ ιφγν απηφ
θαη κε ηελ επθαηξία ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ ηνκέα κέζσ ηνπ «Καιιηθξάηε» ζα
επηρεηξήζνπκε λα πξνβάινπκε κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηηο Γ.Δ.Τ.Α. θαη ην
έξγν ηνπο .
πλνςίδνληαο, ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε γηα κία αθφκα θνξά φηη ην επφκελν
δηάζηεκα νη Γ.Δ.Τ.Α. ζα θιεζνχλ λα ζεθψζνπλ ην κεγάιν βάξνο ηεο πξνζαξκνγήο
ηνπο ζηα λέα δεδνκέλα πνπ δεκηνπξγεί ν «Καιιηθξάηεο». ηα πιαίζηα απηά ε
Δ.Γ.Δ.Τ.Α. ζα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε ε κεηάβαζε ησλ Γ.Δ.Τ.Α.
ζηελ λέα θαηάζηαζε λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην νκαιή. Παξάιιεια, ε Δλσζε ζα
είλαη παξνχζα ζε φιεο ηηο εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηνκέα χδξεπζεο-απνρέηεπζεο
πξνο φθεινο ησλ Γ.Δ.Τ.Α. θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ γεληθφηεξα.
********************************
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