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ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την τιμολόγηση των διαφόρων χρήσεων νερού»
ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθμό πρωτ. οικ. 135275/2017 απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1751/Β/2017)

Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος στην τελευταία συνεδρίασή της συζήτησε
το θέμα της τιμολόγησης του νερού, η οποία περιγράφεται στην σχετική απόφαση.
Προφανώς η εν λόγω απόφαση αποτελεί υποχρέωση της Ελληνικής διοίκησης στα
πλαίσια της κατάρτισης των σχεδίων διαχείρισης υδάτων ανά λεκάνη απορροής και
επομένως η έκδοσή της αποτελεί αναγκαιότητα. Σε κάθε όμως περίπτωση η εν λόγω
απόφαση δεν θα πρέπει να έχει αντιαναπτυξιακή διάσταση, ιδιαίτερα όσον αφορά
στον πρωτογενή τομέα ο οποίος κατέχει και την συντριπτική πλειοψηφία των
καταναλώσεων σε εθνικό επίπεδο και ο οποίος όμως συνεισφέρει στην εθνική
οικονομία αλλά και στην διατροφική αυτάρκεια της πατρίδας μας.
Στην βάση των παραπάνω η Διοικούσα Επιτροπή αναφέρθηκε στα ζητήματα στα
οποία θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα
και συγκεκριμένα:
1. Στην αναγκαιότητα επέκτασης των συλλογικών δικτύων άρδευσης στις
Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου αλλά και στην λήψη

2.

3.

4.

5.

6.

μέτρων για την άμεση συντήρηση των υφιστάμενων δικτύων. Έχει
παρατηρηθεί ότι οι ατομικές υδροληψίες στον αγροτικό τομέα αυξάνουν το
κόστος του παραγωγού και επιπλέον αποτελούν σημεία τα οποία είναι
δύσκολο να ελεγχθούν ως προς την εφαρμογή των επιστημονικών
δεδομένων για τις αναγκαίες ποσότητες νερού ανά άρδευση. Επιπλέον η
οργάνωση συλλογικών δικτύων μπορεί να συνδυαστεί με επενδύσεις
παρακολούθησης των αναγκών σε νερό με βάση καταγραφή και ανάλυση
των μετεωρολογικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για την καλυπτόμενη
περιοχή και τα είδη των καλλιεργειών
Σε συνέχεια του παραπάνω, η χρήση μεμονωμένων γεωτρήσεων, ειδικά με
την διαδικασία καταγραφής αυτών και τον τρόπο που αυτή τελικά
εξελίχθηκε δεν πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, δεν μπορεί όμως και να
απαγορευθεί την στιγμή που δεν δίνεται η εναλλακτική των συλλογικών
δικτύων για τους παραγωγούς
Ειδικά για την περιοχή Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, η ύπαρξη
δυναμικών καλλιεργειεών με υψηλές απαιτήσεις σε νερό άρδευσης
δημιουργεί ισχυρή εξάρτηση η οποία μπορεί να εκτινάξει τα κόστη για τις
καλλιέργειες αυτές. Γίνεται επομένως σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρξει
οριζόντια ρύθμιση αφού συγκεκριμένες καλλιέργειες (για τις οποίες
μπορούμε να τοποθετηθούμε στον κατάλληλο χρόνο) μπορεί να περάσουν σε
καθεστώς μη βιωσιμότητας
Τα ανταποδοτικά τέλη τα οποία θα καταβάλλονται (περιβαλλοντικό εφόσον
πολλές δυναμικές εκτάσεις στην περιοχή μας βρίσκονατι σε μη καλή χημική
και οικολογική κατάσταση, τέλος πόρου για περιοχές με κακή ποσοτική
κατάσταση) δεν θα πρέπει να οδηγούνται στο πράσινο ταμείο από το οποίο
μπορούν να χρηματοδοτηθούν πλήθος άσχετων έργων, αλλά θα πρέπει να
δημιουργηθεί ξεχωριστό ταμείο για την διαχείριση αποκλειστικά για θέματα
διαχείρισης υδάτων
Είναι ιδιαίτερα επίφοβο αν υπάρχει η δυνατότητα των Δήμων της χώρας να
ανταπεξέλθουν στις εργασίες οι οποίες τους ανατίθενται με την σχετική
απόφαση. Ιδιαίτερα όσον αφορά στο αρδευτικό νερό, είναι γνωστό ότι οι
Δήμοι δεν έχουν εμπλοκή με την διαχείρισή του και η προσπάθεια ελέγχου
εκ μέρους τους των ΤΟΕΒ απέτυχε. Επιπλέον η απουσία οργανωμένων
γεωτεχνικών υπηρεσιακών δομών στην συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων
δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την δυνατότητα επιτυχούς ολοκλήρωσης του
έργου που γίνεται προσπάθεια να τους αποδοθεί με την σχετική. Τέλος η
είσπραξη του περιβαλλοντικού τέλους από τους Δήμους και η μετέπειτα
απόδοσή του, επιβαρύνει την οικονομική διαχείρισή τους
Τέλος και ειδικά για την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας η οποία αποτελεί
τον βασικό υδατικό προμηθευτή ύδρευσης για το λεκανοπέδιο Αττικής, θα
πρέπει άμεσα να θεσπιστεί και εφαρμοστεί ανταποδοτικό τέλος για την
περιοχή με σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση των υδάτων που
απομένουν προς εκμετάλλευση στην περιοχή

7. Όσον αφορά στα σενάρια εκτεταμένων ιδιωτικοποιήσεων στον τομέα του
νερού, η Διοικούσα Επιτροπή εξέφρασε ομόφωνα την αντίθεσή της αφού το
νερό είναι εθνικό αγαθό, απαραίτητο για την ζωή και φυσικά η
εκμετάλλευσή του δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συνδεθεί με το θεμιτό
κέρδος που μπορεί να επιδιώξει ο κάθε ιδιώτης.
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία.
Για την Διοικούσα Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Σωτ. Β. Λαμπρόπουλος

