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Θέμα: Θέσεις του ΣΕΓ σχετικά με την υπό δημόσια διαβούλευση ΚΥΑ «Έγκριση 

γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος….» 

 

Ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων (ΣΕΓ) εκπροσωπεί έναν επιστημονικό κλάδο του οποίου μία 

από τις βασικές δραστηριότητες αφορά την ανάδειξη, την αξιοποίηση, τη διαχείριση και την 

προστασία των υδατικών πόρων στο σύνολό τους και ιδιαίτερα των υπογείων υδάτων. Έτσι 

λοιπόν τοποθετείται στη δημόσια διαβούλευση της ΚΥΑ για την «Έγκριση γενικών κανόνων 

κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση 

κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του». 

Καταρχήν θεωρούμε ότι καμία θέσπιση οποιουδήποτε κανόνα γενικά και ειδικά σχετικά με 

τους υδατικούς πόρους δεν μπορεί να σχεδιασθεί και να τεθεί σε εφαρμογή εάν πρώτα δεν 

έχουν καθορισθεί οι βασικές αρχές και οι παραδοχές σχετικά με το νερό και τη σημασία του 

για τον άνθρωπο.   

Το νερό είναι φυσικός πόρος, ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο αλλά και για όλα τα 

έμβια όντα της γης, δηλαδή για το σύνολο της χλωρίδας και της πανίδας. Χωρίς νερό και 

αέρα ζωή δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος, ως λογικό όν, καλείται να διαχειριστεί αυτό το φυσικό 

αγαθό εντός του πλαισίου της σημασίας του για την ύπαρξη ζωής και να εξασφαλίζει την 

αειφορία του.  

Το νερό, όπως και ο αέρας, δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως οι άλλοι 

φυσικοί και ορυκτοί πόροι που είναι μεν χρήσιμοι για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη 

του ανθρώπου αλλά όχι αναγκαίοι και απαραίτητη για την ύπαρξη ζωής.  Το νερό δεν είναι 

εμπορικό προϊόν ούτε μπορεί σε οποιαδήποτε στιγμή να αντιμετωπισθεί ως οποιοσδήποτε 

φυσικός πόρος που υπόκειται στους κανόνες της αγοράς και του εμπορικού κέρδους.    

Η πολιτεία έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει το απαραίτητο νερό τόσο για τις ανάγκες του 

ανθρώπου όσο και των άλλων έμβιων όντων αλλά και την προστασία των υδατικών πόρων 

με εφαρμογή μορφών διαχείρισης μέσω της διαθέσιμης τεχνογνωσίας και με αναφορά πάντα 

στην αειφορία του φυσικού πόρου. Αυτές οι γενικές αρχές πρέπει να διέπουν τη θέσπιση 

οποιουδήποτε κανόνα και τη νομοθέτηση οποιασδήποτε δράσης εκ μέρους της πολιτείας ως 

προς το νερό. 

Συμμετέχουμε στη δημόσια διαβούλευση και κοινοποιούμε τις θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων 

Γεωλόγων ξεκινώντας με ένα ερώτημα. Το σχέδιο απόφασης έχει προκύψει μετά από 

σύγκλιση και συνεδριάσεις της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων ?? Πράγματι αξίζει να 

πληροφορηθούμε τις θέσεις των μελών και των φορέων που απαρτίζουν την Εθνική 

Επιτροπή Υδάτων και το βαθμό συμφωνίας τους με το προτεινόμενο σχέδιο απόφασης. 
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Επί της ουσίας του σχεδίου απόφασης: 

1. Από την ανάγνωση του κειμένου προκύπτει ότι το προτεινόμενο σχέδιο διαπνέεται ως 

αρχή από την αντιμετώπιση του νερού όχι ως φυσικού πόρου ζωτικής σημασίας για τον 

άνθρωπο και τα έμβια όντα αλλά ως ενός φυσικού πόρου ο οποίος αποτελεί προϊόν το 

οποίο πρέπει να κοστολογηθεί και να τιμολογηθεί άρα να υποβληθεί στους κανόνες της 

αγοράς.  

Έτσι τόσο το ίδιο το νερό ως πόρος όσο και οι υπηρεσίες ύδρευσης και οι υποδομές άλλων 

χρήσεων όπως άρδευσης κλπ. (εξαιρείται η ενεργειακή χρήση) πρέπει να τιμολογηθούν, να 

φορολογηθούν και να ιδιωτικοποιηθούν με οικονομικούς και εμπορικούς όρους. Η κυνική 

αυτή αντιμετώπιση είναι απαράδεκτη και μας βρίσκει αντίθετους. 

2. Ως βασικό επιχείρημα για την θεσμοθέτηση της κοστολόγησης-τιμολόγησης του νερού στη 

χώρα μας παρουσιάζεται η απαίτηση εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με τις επιταγές 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα του αρ. 9 της Οδηγίας  2000/60/ΕΚ όπου τίθεται 

θέμα «ανάκτησης πλήρους κόστους για τις υπηρεσίες ύδατος».  

Έτσι με την πρόταση απόφασης οδηγούμαστε στο να συνυπολογίζουμε τόσο το 

χρηματοοικονομικό κόστος των έργων και υποδομών ύδατος που είναι αποδεκτό και 

συζητήσιμο όσο και το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος πόρου για το ίδιο το νερό που 

είναι απαράδεκτο και διότι κοστολογεί τον ίδιο τον πόρο στη φυσική του μορφή. 

3. Το «Χρηματοοικονομικό κόστος» αναφέρεται στην «…οικονομική αποτίμηση του κόστους 

για όλα τα έργα, τις υποδομές και τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για τις υπηρεσίες 

παροχής ύδατος …» και περιλαμβάνει το κόστος κεφαλαίου, το λειτουργικό κόστος, το 

κόστος συντήρησης και το κόστος διοίκησης. Η συμμετοχή των πολιτών στο κόστος των 

υποδομών ύδρευσης (όπως και αποχέτευσης) και των άλλων χρήσεων νερού είναι 

αποδεκτή.  

Θεωρούμε ως μη αποδεκτή την επαναχρηματοδότηση έργων και υποδομών που έχουν 

κατασκευασθεί κατά το παρελθόν με φορολόγηση και τέλη που έχουν ήδη πληρωθεί επί 

δεκαετίες καθώς και με Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις που αποτελούν μέρος του δημόσιου 

χρέους που πληρώνει ακριβά η χώρα μας. 

4. Το «Περιβαλλοντικό κόστος» αναφέρεται στην «….. οικονομική αποτίμηση της απόκλισης 

της κατάστασης των υδάτων από την καλή κατάσταση, η οποία απαιτείται για τη βιώσιμη 

χρήση του υδατικού πόρου …». Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει πολύ μεγάλη ασάφεια αλλά 

και αντικειμενικές δυσκολίες εφαρμογής που θα δημιουργήσουν σημεία τριβής και 

ανταγωνισμού μεταξύ των χρηστών νερού όπως οι ΔΕΥΑ, οι ΤΟΕΒ, οι ΒΙΠΕ και οι 

μεμονωμένοι χρήστες.  

Δεν προσδιορίζεται με απόλυτο τρόπο ότι τα χρήματα που θα συγκεντρώνονται θα 

αφορούν αποκλειστικά και μόνο την περιβαλλοντική αποκατάσταση των υδάτων. Η 

απόδοση τους στο   «Πράσινο ταμείο» γενικά μπορεί να οδηγήσει και σε «δημοφιλή» έργα 

«ανάπλασης πλατειών». Έτσι εύλογα προκύπτει η άποψη πρόκειται για οριζόντιο μέτρο 

εισπρακτικού χαρακτήρα και έμμεσης επιβολής φόρου.  Απαράδεκτη θεωρείται η 

πρόβλεψη να πληρώνουν οι χρήστες νερού για πιθανές ρυπάνσεις υδάτων στις οποίες δεν 

είχαν καμία συμμετοχή ή για ρυπάνσεις οι οποίες δεν αποκαθίστανται. 

5. Το «Κόστος πόρου» αναφέρεται στην «….. οικονομική αποτίμηση άλλων εναλλακτικών 

χρήσεων του ύδατος, οι οποίες είναι αναγκαίες σε περίπτωση που το Υδατικό Σύστημα 

χρησιμοποιείται πέραν του ρυθμού της φυσικής του αναπλήρωσης».  
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Η θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου μέτρου ανατρέπει πλήρως τη βασική αρχή θεώρησης 

του νερού ως «ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο και τα όλα τα έμβια όντα της γης». Η 

θεσμοθέτηση του «κόστους πόρου» σημαίνει ότι το νερό είναι εμπορικό προϊόν με 

συγκεκριμένο κόστος και όποιος έχει δυνατότητα μπορεί να το αγοράζει και να το 

διαχειρίζεται κατά το δοκούν. Έτσι κάποιος θα μπορεί να χρησιμοποιεί νερό πέραν του 

ρυθμού της φυσικής του αναπλήρωσης αρκεί να πληρώνει το «κόστος πόρου».  

Θεωρούμε ότι δεν έχουμε λόγο να αναφερθούμε σε άλλα επιμέρους σημεία του κειμένου 

δεδομένου ότι είμαστε παντελώς αντίθετοι στην επιχειρούμενη μετατροπή των υδατικών 

πόρων από φυσικό αγαθό ζωτικής σημασίας σε εμπορικό προϊόν προς ιδιωτικοποίηση. 

Ως Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων ζητούμε την πλήρη απόσυρση και αναμόρφωση του 

υπό «διαβούλευση» κειμένου και θεωρούμε ότι το θέμα μπορεί να επανέλθει προς συζήτηση 

αρκεί να διαπνέεται από την ακόλουθη θεώρηση: 

 Το νερό είναι φυσικό αγαθό απαραίτητο για την ύπαρξη ζωής και η πρόσβαση των 

πολιτών σε ασφαλές, καθαρό και φθηνό νερό καθώς και σε ποιοτικές υπηρεσίες 

αποχέτευσης είναι ανθρώπινα δικαιώματα και δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο 

οικονομικής αποτίμησης και εμπορικής δραστηριότητας. 

 Οι υπηρεσίες ύδρευσης και οι υποδομές εξασφάλισης νερού διαφόρων χρήσεων 

μπορούν να κοστολογούνται και να τιμολογούνται αλλά δεν μπορούν να 

συμπεριλαμβάνουν και οποιουδήποτε τύπου ιδιοκτησία επί των υδατικών πόρων της 

χώρας.  

 Καλούμε την κυβέρνηση να μην απελευθερώσει την αγορά υπηρεσιών ύδρευσης και 

αποχέτευσης, και να μην συμπεριλάβει τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης σε 

κανενός είδους εμπορικές ή δανειακές συμφωνίες. Τα σχέδια για ιδιωτικοποίηση 

δημόσιων εταιριών ύδρευσης και αποχέτευσης όπως η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ πρέπει να 

αποσυρθούν από κάθε είδους συζήτηση. 

 Καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξαιρέσει τον τομέα των υδάτων από την οδηγία 

για την απελευθέρωση, όπως άλλωστε έχει επανειλημμένα δεσμευτεί το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. 

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ. 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                              Ο Γεν.Γραμματέας Δ.Σ.                        

             

 

 

            Ξενοφών Σταυρόπουλος                             Τριαντάφυλλος Κακλής 

 

 


