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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΖ΄- ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄ 

ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

ΑΔΙΟΡΘΩΤΑ  

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

(Άρθρο 40 παρ. 1 Κ.τ.Β.) 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, 26 Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.20΄, στην Αίθουσα 

«Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150) του Μεγάρου της Βουλής, συνήλθε σε 

συνεδρίαση η Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του 

Περιβάλλοντος, υπό την προεδρία της Προέδρου αυτής, κυρίας Αικατερίνης Ιγγλέζη, με θέμα 

ημερήσιας διάταξης: Ενημέρωση για την κοστολόγηση και τιμολόγηση του νερού. 

Την Επιτροπή κλήθηκαν να ενημερώσουν ο κ. Ιάκωβος Γκανούλης, Ειδικός 

Γραμματέας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Γεώργιος Πεκρίδης, 

Συνεργάτης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σωκράτη Φάμελλου 

και η κυρία Στυλιανή Πολιτάκη, Γενική Διευθύντρια Πελατών της Ε.ΥΔ.Α.Π.. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και έκανε την α΄ ανάγνωση του καταλόγου των μελών της Επιτροπής. 

Παρόντες ήταν οι Βουλευτές κ.κ.:  

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, 

ξεκινάει η συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής 
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Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, με σημερινό θέμα ημερήσιας διάταξης η ενημέρωση 

για την κοστολόγηση και τιμολόγηση του νερού. 

Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε για άλλη μία φορά στην Επιτροπής μας τον κ. Ιάκωβο 

Γκανούλη, Ειδικό Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επίσης, 

σήμερα, μαζί μας έχουμε τον κ. Γεώργιο Πεκρίδη, Συνεργάτη του Αναπληρωτή Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σωκράτη Φάμελλου και την κυρία Στυλιανή Πολιτάκη, Γενική 

Διευθύντρια Πελατών της Ε.ΥΔ.Α.Π.. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, το θέμα που συζητάμε 

σήμερα αφορά το ζήτημα της κοστολόγησης και τιμολόγησης του νερού. Πρόσφατα, μάλιστα, 

έχει δημοσιευθεί και η σχετική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε μια 

περίοδο που γίνεται σημαντική προσπάθεια να ολοκληρωθούν τα επί σειρά ετών 

ανολοκλήρωτα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής - έχει γίνει εκτενής συζήτηση για αυτό 

στην Επιτροπή - και παράλληλα, τα ζητήματα διαχείρισης του νερού αποτελούν σημαντικό 

παράγοντα για τη νέα προγραμματική περίοδο. 

Θεωρώ ότι, η σημερινή συζήτηση με έχει ιδιαίτερη σημασία. Κάθε φορά που ανοίγουν 

ζητήματα ορθολογικής διαχείρισης ενός φυσικού αγαθού, οι προσέγγισης ποικίλλουν, όπως 

ποικίλλουν και οι στοχεύσεις της κάθε μεθόδου και της κάθε πολιτικής. Η κοστολόγηση των 

φυσικών πόρων αποτελεί μια τεχνική προσέγγιση, ώστε στο πλαίσιο της οικονομικής ανάλυσης 

να χαραχθούν βιώσιμες, κοινωνικά ισοτιμίες και οικονομικά αποτελεσματικές πολιτικές 

προστασίας. Στην προκειμένη περίπτωση, μιλάνε για τις πολιτικές προστασίας των υδατικών 

πόρων. 

Οι υποχρεώσεις της χώρας προκύπτουν σε σημαντικό βαθμό από την Οδηγία-πλαίσιο 

για τα νερά. Νομοθετήματα σχετικά με τις αρχές κοστολόγησης και τιμολόγησης του νερού, 

είχαμε την υποχρέωση να έχουμε θεσπίσει πριν από το 2010, όπως θα πρέπει να υπάρχουν 

και οι αντίστοιχοι υδρογεωλογικοί χάρτες, η καταγραφή των σημείων υδροληψίας, η καταγραφή 

των καταναλώσεων ανά χρήση, η καταγραφή στοιχείων ποιότητας και άλλα. Εάν ο στόχος, 

λοιπόν, είναι ένα εξισορροπημένο πλαίσιο δίκαιης διαχείρισης του σημαντικότατου πόρου του 

νερού, τότε θα έπρεπε να επιζητάμε την αποτύπωση μεθόδων των κανόνων για αυτό. 
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Ο φυσικός πλούτος δεν είναι ατέλειωτος. Η διατήρηση των υδατικών πόρων και η 

πρόσβαση σε όλους σε πόσιμο και καλής ποιότητας νερό, είναι διαπλανητικό ζητούμενο. 

Μάλιστα, εάν συνυπολογιστούν και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς 

πόρους, θα διαπιστώσει κανείς ότι η ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση του νερού είναι 

αναγκαία και για να έχει αυτή η ανάγκη ουσιαστικό αντίκρισμα και να μην είναι απλά ευχολόγιο, 

απαιτεί τη δέσμευση όλων όσων χρησιμοποιούν το νερό, διότι το νερό δεν είναι σε αφθονία. 

Είναι ένα δημόσιο αγαθό, το οποίο οφείλουμε να προστατεύσουμε και να κατανείμουμε δίκαια. 

Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρώ ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται και οι αποφάσεις του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις οποίες πιστεύω να αναφερθούν εκτενώς οι σημερινοί μας 

προσκεκλημένοι. 

Η κοστολόγηση των πόρων είναι χρήσιμο εργαλείο. Η μέθοδος που ακολουθείται, 

θεωρώ ότι θέτει ένα πρώτο βήμα για τις πολιτικές που μπορεί κανείς να ακολουθήσει μετέπειτα. 

Η κοστολόγηση του νερού δεν σημαίνει, κατά τη γνώμη μου, και την αυτονόητη αύξηση των 

τιμών του. Ομοίως και η τιμολόγηση ενός αγαθού, θεωρώ ότι, πέρα από τις τεχνικές 

προσεγγίσεις, ενσωματώνει σε μεγάλο βαθμό την εκάστοτε πολιτική βούληση. 

Στην προκειμένη περίπτωση, δίνεται προτεραιότητα στην μείωση του κόστους, 

επιβραβεύονται οι οικολογικές πρακτικές μείωσης κατανάλωσης, προβλέπονται ειδικά 

τιμολόγια για ευπαθής κοινωνικές ομάδες, αλλά και για όσους έχουν οικολογική συμπεριφορά. 

Παράλληλα, αναγνωρίζεται το νερό ως βασικό εργαλείο του πρωτογενούς τομέα. Σε αυτό το 

πλαίσιο, δίνεται έμφαση στην μείωση του κόστους και παράλληλα με το πλαίσιο για τις 

αρδευτικές γεωτρήσεις, διευκολύνει τους αγρότες και δίνει τη δυνατότητα να εφαρμοστούν 

πολιτικές εξοικονόμησης δίχως επιβάρυνση της αγροτικής παραγωγής. 

Όμως, η ανησυχία των περισσοτέρων από εμάς παραμένει, για τον τρόπο με τον οποίο 

το νερό θα διασφαλιστεί ως δημόσιο και κοινό αγαθό και δεν θα αποτελέσει προϊόν 

κερδοσκοπίας. Με ποιες διαδικασίες θα διασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή και η πρόσβαση σε 

όλους. 
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Τον λόγο για 10 λεπτά έχει ο κ. Γκανούλης, Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για να μας παρουσιάσει επακριβώς την 

κοστολόγηση και τιμολόγηση του νερού. 
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ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ(Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας): Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι ιδιαίτερη ευχαρίστηση για μένα να 

βρίσκομαι στη Βουλή των Ελλήνων, τον ναό της δημοκρατίας, για να μιλήσουμε για θέματα που 

ενδεχομένως να θεωρούνται γενικώς όχι τόσο θέματα ουσίας, μιας και μιλάμε για την 

κοστολόγηση και τα οικονομικά φυσικών αγαθών. Τα οποία δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη 

τιμή, η αξία τους είναι ενδεχομένως άπειρη, γιατί ειδικά αν δεν υπήρχε το νερό, δεν θα υπήρχε 

η ζωή. 

Είπατε νομίζω πολύ καλά και σε βάθος και σε έκταση, όλα τα χαρακτηριστικά αυτής 

της οικονομικής διάστασης. Έχουμε εδώ ένα κείμενο, το οποίο είναι πρόσφατο, σήμερα έχουμε 

26 Ιουνίου, το κείμενο είναι από την 22 Μαΐου. Δημοσιεύτηκε επιτέλους και λέω επιτέλους γιατί 

είχαμε και την μνημονιακή υποχρέωση να κάνουμε αυτή την νομοθετική ρύθμιση, μετά από 

πολλές συζητήσεις και συνεννοήσεις με τους θεσμούς. Το κείμενο αυτής της Υπουργικής 

Απόφασης,  υπογράφεται όχι μόνο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά από 

7 Υπουργούς, από το Υπουργείο Εσωτερικών, από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, 

Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Υποδομών και Αγροτικής Ανάπτυξης, 

μαζί με όλα τα Υπουργεία που έχουν άμεση ανάμειξη με το θέμα των υδατικών πόρων. Αλλά 

υπάρχουν και άλλα Υπουργεία και οπωσδήποτε και αυτά θα έχουν κάποια σχέση. 

Το κείμενο αυτό, είναι πλέον δημοσιευμένο. Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι η 

σωστή του εφαρμογή, γιατί η ανάγνωση  του ποικίλει, ανάλογα με τη θέση που έχει  ο 

αναγνώστης. Υπάρχει η θέση του οικονομολόγου, που λέει ενδεχομένως, ότι αυτό το κείμενο 

μπορεί να έχει γίνει, για να προσφέρει κάποια έσοδα στις εταιρείες, που διαχειρίζονται το νερό, 

όπως Ε.ΥΔ.ΑΠ.,Δ.Ε.Υ.Α.Θ ή κάποιες άλλες. Ακόμη αν κάποιοι θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν το 

νερό, τότε έχουν αυτό το κείμενο, για να τους προσφέρει κάποια κέρδη. Αυτή είναι μια 

ανάγνωση που θα έλεγα ότι ίσως προέρχεται από κάποιους οικονομικούς κύκλους των 

Βρυξελλών, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει δημιουργήσει και πιο γενικές επιπτώσεις. Θα 

μπορούσε ακόμη  να είναι η ανάγνωση για τους τεχνικούς, αυτούς που διαχειρίζονται το νερό, 

και να πουν ότι με βάση αυτό το «εργαλείο», θα εξοικονομήσουμε το νερό, γιατί θα ξέρουμε 

πόσο κοστίζει και επομένως μπορούμε να κάνουμε και εξοικονόμηση στη διαχείριση του, 

μειώνοντας τις απώλειες, κάνοντας πιο ορθολογική την τεχνική πλευρά της διαχείρισης, που 
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σημαίνει ότι πάμε προς μια βιωσιμότητα της χρήσης του νερού. Αυτή είναι η τεχνοκρατική, ας 

πούμε, ανάγνωση και θα μπορούσε να είναι και μια κοινωνικού τύπου οργάνωση, ότι δηλαδή 

αυτό διασφαλίζει τους κοινωνικά ευαίσθητους, δηλαδή αυτούς που δεν μπορούν να 

πληρώσουν π.χ. αυτές τις υπηρεσίες νερού, γιατί πάντα μιλάμε και λέμε ότι πληρώνουμε το 

νερό, αλλά πάραυτα το νερό έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και δεν μπορούμε να το πληρώσουμε. 

Εμείς πληρώνουμε τις υπηρεσίες, για να μην πηγαίνουμε με την στάμνα στον ώμο. Από την 

αρχαιότητα στην Ακρόπολη, υπάρχουν οι κυρίες, οι κοπέλες, που μεταφέρουν το νερό από τις 

πηγές και το πηγαίνουν εκεί που το χρησιμοποιούν. Αυτό, λοιπόν, είναι  η διαχείριση, είναι αν 

θέλετε η υπηρεσία νερού. Σήμερα αυτό βέβαια γίνεται από την Ε.ΥΔ.ΑΠ., γίνεται από τις 

Δ.Ε.Υ.Α. με πολύ σύγχρονο τρόπο, με αντλίες, διάφορους αγωγούς και με διάφορα συστήματα 

αυτοματισμού, ώστε τα προηγούμενα να λειτουργούν σωστά. Παρόλα αυτά υπάρχουν και εκεί 

προβλήματα. 

Πως πληρώνουμε  αυτές τις υπηρεσίες, και αν δεν τις πληρώσουμε τι γίνεται; Κάποιος 

πρέπει να πληρώσει κάτι, και ποιος θα είναι αυτός; Αν είναι το κράτος, τότε θα πρέπει να βρει 

από κάπου τα χρήματα. Υπάρχουν περιπτώσεις, που αν το κράτος δεν έχει τους πόρους: 

Αναφέρομαι για παράδειγμα στην Αίγυπτο, που τελικά ο κόσμος πληρώνει πάρα πολύ, για να 

παίρνει κάθε φορά εμφιαλωμένο νερό, γιατί οι υπηρεσίες  νερού   δεν λειτουργούν. Δεν υπάρχει 

δηλαδή αυτή η συντήρηση των δικτύων, ο τρόπος με τον οποίο το κοινό αυτό αγαθό, 

μεταφέρεται. 

Για να διευκολύνω την ανάγνωση του κειμένου: Νομίζω ότι η ανάγνωση πρέπει να γίνει 

με πολλαπλούς τρόπους, γιατί το θέμα είναι πώς χρησιμοποιούμε αυτό το «εργαλείο» και όχι 

τι είναι το «εργαλείο», γιατί μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει, με τρόπο που μπορεί να 

δημιουργήσει προβλήματα ή να το χρησιμοποιήσει έτσι ώστε να λύσει προβλήματα. Υπάρχει 

αυτή η εικόνα, ότι αν έχουμε ένα πολύ ισχυρό «εργαλείο», μπορεί να κόψουμε και το χέρι μας, 

αν είναι πολύ αιχμηρό. Επομένως θέλει λίγο προσοχή, για το πώς θα το εφαρμόσουμε. 

Είναι ένα κείμενο εξισορροπημένο, θα΄ λεγα, γιατί κράτησε δύο με τρία χρόνια η 

ανάπτυξη του, στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων, που είναι η καθ΄ ύλην  αρμόδια, και έχει πέντε 

κεφάλαια, κάθε κεφάλαιο έχει τρία άρθρα, και κάθε άρθρο έχει διάφορες παραγράφους. 



Π/φος Δ/φος Ημερομηνία Όνομα αρχείου 

ΓΚΙΟΚΑΣ  26.06.2017 DBYN0626.GH1 

 

 

F:\2017 05 01 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ\2017 06 26 Πρακτικά Επιτροπής Υδατικών Πόρων της Βουλής.docx 

Το πρώτο άρθρο λέει τους ορισμούς καθώς και γιατί υπάρχει αυτή η νομική ρύθμιση. 

Δηλαδή εδώ, βασικός στόχος, είναι να εξοικονομήσουμε το νερό, και να το 

χρησιμοποιήσουμε με τρόπο ορθολογικό και ενδεχομένως βιώσιμο. Γιατί αν δεν είναι βιώσιμος, 

θα έχουμε πρόβλημα στο μέλλον. Επομένως θα πρέπει να ορίσουμε τι σημαίνει το 

χρηματοοικονομικό κόστος του κεφαλαίου και τι σημαίνει το περιβαλλοντικό κόστος, καμιά 

φορά εκεί κολλάμε πολύ. Λέμε, ότι αυτό εισάγει, την έννοια του κόστους πόρου του 

περιβάλλοντος, άρα αυτό σημαίνει αυτομάτως την αύξηση της τιμής. Δεν είναι έτσι. Το 

περιβαλλοντικό κόστος επιβάλλεται μόνο σε περίπτωση, που ο υδροφορέας, δηλαδή το σώμα 

το υδάτινο, είτε είναι υπόγειο, είτε είναι επιφανειακό, δεν έχει καλή ποιότητα. Και αυτές είναι 

λίγες οι περιπτώσεις. Δηλαδή δεν έχουμε χρήση νερού για ύδρευση και αποχέτευση, που να 

μην βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Άρα το περιβαλλοντικό κόστος, είναι μόνο σε ειδικές 

περιπτώσεις. 
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(Συνέχεια ομιλίας κ. ΙΑΚΩΒΟΥ ΓΚΑΝΟΥΛΗ-Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας) 

Μετά, υπάρχει αυτή η έννοια της ανάκτησης του κόστους. Δηλαδή κάποιος πληρώνει- 

ποιοι είναι αυτοί που πληρώνουν, πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές; Πληρώνει  το κράτος; 

Πληρώνουν οι επιδοτήσεις;- και αυτό το κόστος αν δεν ανακτηθεί, δηλαδή αν δεν μπορέσουμε 

να έχουμε ισοζύγιο για αυτό που πληρώνουμε, είναι δηλαδή  όπως το δημόσιο χρέος, δηλαδή 

αν μόνο πληρώνουμε και δεν εισπράττουμε τίποτα, στο τέλος θα εκτεθούμε ανεπανόρθωτα. 

Και εδώ λοιπόν, αν  δεν έχουμε έσοδα και δεν έχουμε αυτό το οικονομικό ισοζύγιο, 

όπως είναι και το ισοζύγιο του ύδατος, που πρέπει να το προφυλάσσουμε, τότε θα έχουμε 

χρήση των αποθεμάτων, αν έχουμε κάποια αποθέματα και εάν εξαντληθούν τα αποθέματα 

αυτά, δηλαδή το κεφάλαιο, θα είμαστε υπό πτώχευση. 

Μετά πάμε στο κεφάλαιο της τιμολόγησης. Η κοστολόγηση, λοιπόν, δεν γίνεται για να 

δημιουργήσουμε έσοδα, είναι για να ξέρουμε το κόστος. Το ποσοστό στο οποίο θα  

ανακτήσουμε αυτό το κόστος, είναι θέμα πολιτικό. Λέμε ότι ο Μόρνος είναι πολύ ακριβός, τον 

έχουμε πληρώσει όλα αυτά τα χρόνια, δεν θα βάλουμε πάλι τους καταναλωτές να πληρώσουν 

τον Μόρνο, γιατί θα ήταν διπλοπληρωμή. Ενώ βέβαια υπάρχει και ο χρόνος λειτουργίας αυτών 

των έργων, και επομένως θα  πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, για το πώς θα δημιουργήσουμε 

ένα κεφάλαιο, έτσι ώστε να πληρώσουμε τα έργα που θα γίνουν, τα οποία έχουν κάποια 

διάρκεια ζωής. Αλλά η κοστολόγηση, είναι για να ξέρουμε που βρισκόμαστε, πόσο στοιχίζει 

αυτό το οποίο χρησιμοποιούμε, δηλαδή οι υπηρεσίες. 

Η τιμολόγηση είναι η ανάκτηση του κόστους. Δηλαδή βάζουμε μια τιμή, για να 

μπορέσουμε να πάρουμε πίσω το κόστος, και αυτό αν γίνει κατά 100% τότε μπορεί να 

εκτιναχθούν στα όρια οι τιμές του νερού. Άρα θέλει και εκεί πολλή προσοχή, για το πώς θα 

κάνουμε την τιμολόγηση κοινωνικά δίκαιη. Και εδώ υπάρχουν ένα σωρό, αν θέλετε, δικλίδες 

ασφαλείας, στο κείμενο, για να μπορέσουμε να προστατέψουμε, αυτούς που δεν έχουν την 

δυνατότητα και για να μπορέσουμε να βάλουμε να πληρώσουν αυτοί οι οποίοι 

υπερκαταναλώνουν. Είναι το λεγόμενο κλιμακωτό τιμολόγιο. 
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 Κλείνω, αν θέλετε, την εισαγωγή, με το ότι αυτό το κείμενο, δεν είναι μόνο για την 

ύδρευση-αποχέτευση, είναι και για την αγροτική χρήση, είναι για κάθε χρήση του νερού. Εκτός 

από την ενεργειακή χρήση, γιατί στην ενεργειακή χρήση υπάρχουν άλλες νομοθεσίες, 

ενδεχομένως θα είχαμε επιπλοκές. 

Επομένως, για όλες αυτές τις χρήσεις, πώς θα γίνει κοινωνικά δίκαιη και βέλτιστη η 

διαχείριση των υπηρεσιών, είναι το ζητούμενο. Το κόστος και τα οικονομικά, είναι ένα από τα 

«εργαλεία», για να φτάσουμε στην βέλτιστη χρήση των υπηρεσιών ύδατος. 

Νομίζω, ότι μέσα στη συζήτηση, θα έχουμε την ευκαιρία να πάμε σε βάθος, σε ειδικά 

σημεία. Ευχαριστώ. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ(Πρόεδρος της Επιτροπής): Και εμείς ευχαριστούμε τον κ. 

Γκανούλη. Το λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Πεκρίδης, Συνεργάτης του Αναπληρωτή Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΚΡΙΔΗΣ(Συνεργάτης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου): Αρχικά θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι 

η πρώτη φορά που βρίσκομαι σε τέτοια Επιτροπή. 

Εγώ θέλω να πω, ότι η συγκεκριμένη απόφαση της εθνικής επιτροπής υδάτων, είναι 

αποτέλεσμα της υποχρέωσης της χώρας για την Οδηγία-Πλαίσιο 2000/ 60/ΕΚ για τα νερά, 

όπως τουλάχιστον ενσωματώθηκε το 2003 στο Ελληνικό Δίκαιο, με τον νόμο 3199. 

Πρέπει να την δούμε καθαρά ως περιβαλλοντική απόφαση, δεν είναι καν στο ελάχιστο  

οικονομική. Οικονομική γίνεται με τον τρόπο που την εφαρμόζουμε. Βασικό και κύριο μέλημα 

της συγκεκριμένης απόφασης, που έχει ψηφιστεί, που έχει βγει σε Φ.Ε.Κ. στις 22/05/2017, είναι 

ότι ο ρυπαίνων πληρώνει. Λαμβάνονται σημαντικές μέριμνες, για τις κοινωνικά ευπαθείς 

ομάδες, οι οποίες μπορεί και  να μην κοστολογούνται. 

Επίσης, θέλω να διευκρινίσω ότι η συγκεκριμένη Απόφαση έχει γενικούς κανόνες 

κοστολόγησης και τιμολόγησης. Οι ειδικοί κανόνες  επαφίονται στους παρόχους των υδάτων, 

τόσο για την ίδρυση, όσο και για την άρδευση. Δηλαδή οι Ε.ΥΔ.ΑΠ., Δ.Ε.Υ.Α.Θ., Δήμοι, 
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Δ.Ε.Υ.Α., ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, αυτοί είναι οι υπεύθυνοι, για το πώς θα κοστολογήσουν κατάλληλα 

τους χρήστες στους οποίους παρέχουν το νερό. 

Ο κύριος Ειδικός Γραμματέας ανέφερε για ανάκτηση κόστους κατά 100%. Αυτό θα 

μπορούσε να γίνει με τον εύκολο τρόπο, δηλαδή να αυξήσουμε τα τιμολόγια μας. Πόσα λεφτά 

μας λείπουν; Τόσα είναι που μας λείπουν. Θα κάνουμε, λοιπόν, μια γενναία αύξηση και θα 

καλύψουμε την Οδηγία, έτσι όπως την έχουμε ψηφίσει και αποφασίσει. 

 Με  σωστή ανάγνωση, από την αρχή μέχρι το τέλος του συγκεκριμένου κειμένου, 

βλέπουμε ότι πάμε για μείωση του κόστους, δεν πάμε επουδενί για αύξηση των τιμών.  

Η μείωση του κόστους έχει τη λογική του  κλιμακωτού τιμολογίου, έχει τη λογική της 

επιβράβευσης των σωστών πρακτικών, που οδηγούν αυτόματα σε μειώσεις  καταναλώσεων, 

που σημαίνει ότι για τις χρήσεις γεωτρήσεων, δηλαδή οι περαιτέρω αυξήσεις του κόστους 

ρεύματος εξαλείφονται, οπότε είναι πολύ πιθανό, όχι μόνο να μην έχουμε και αυξήσεις τιμών, 

αλλά να έχουμε και μειώσεις. 

Ως πρώην πρόεδρος σε Δ.Ε.Υ.Α., μπορώ να πω ότι στο επίπεδο της ύδρευσης, το 

μεσοσταθμικό κόστος, με στοιχεία του 2012-2013 για τις Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας, είναι πάνω από 

80% ανάκτηση του κόστους. Που σημαίνει ότι κάποιες λεπτομέρειες έχουν απομείνει, και 

μάλιστα συνεχώς έχουμε βελτιούμενες υπηρεσίες, με συνεχώς μειούμενο κόστος. Δεν έχω 

φετινά στοιχεία, αλλά σίγουρα θα έχουμε φτάσει στο 90% ανάκτησης του κόστους. Οπότε 

κάποιες μικρολεπτομέρειες θα μείνουν, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πλήρη ανάκτηση του 

κόστους, αν αυτό είναι το ζητούμενο. 

Αλλά, η συγκεκριμένη Απόφαση για το νερό ύδρευσης, λέει ότι θέλουμε την βελτίωση 

των εσόδων, δεν ζητάμε σε καμία περίπτωση την πλήρη ανάκτηση κατά 100%.  

Ακόμα πιο πολύ τονίζεται για το νερό της άρδευσης. Το νερό που χρησιμοποιείται για 

την άρδευση της χώρας έχει πάνω από 80% ποσοστό πλήρης ανάκτησης. Οπότε, θεωρητικά, 

αυτός είναι ο μεγάλος ασθενής. Γι' αυτό, αναφέρομαι στην συγκεκριμένη Απόφαση, όπως 

ψηφίστηκε, και που έγινε Φ.Ε.Κ., ότι στόχος μας είναι η βελτίωση της ανάκτησης του κόστους. 
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(Συνέχεια ομιλίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΚΡΙΔΗ, Συνεργάτη του Αναπληρωτή Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου) 

Επουδενί δεν αναθέτουμε σε κίνδυνο την αγροτική μας ανάπτυξη, τον πρωτογενή 

τομέα. 

Πρέπει να είμαστε και ξεκάθαροι, στο ότι μια περιβαλλοντική Οδηγία, δεν μπορεί να 

επιτρέψει αλόγιστη χρήση. Αλλά από την άλλη, δεν μπορούμε να αφήσουμε εμείς τον 

πρωτογενή τομέα- που σε όλους τους τόνους δηλώνουμε ότι είναι ο πυλώνας ανάπτυξης για 

τη χώρα- να τον αφήσουμε έκθετο και να μην τον πριμοδοτήσουμε. Με την συγκεκριμένη 

απόφαση, λοιπόν, αυτό θεωρούμε ότι το  ικανοποιούμε στον απόλυτο βαθμό.  

Παραπέρα, θα ήθελα να πω, ότι καταλήγοντας  στην συγκεκριμένη απόφαση, 

απελευθερώσαμε έναν κίνδυνο αιρεσιμότητας, για τον τομέα των υδάτων, για έργα ύδρευσης-

αποχέτευσης  1,2 δις ευρώ. Παράλληλα απελευθερώσαμε έργα για το πρόγραμμα του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων, όσον αφορά τα αρδευτικά δίκτυα, αρκετών εκατοντάδων 

εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία περιμένανε την συγκεκριμένη δημοσίευση αυτής της Απόφασης. 

Θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, που ως Συνεργάτης του Αναπληρωτή 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βρέθηκα στη δημοσίευση αυτής της απόφασης, να 

είμαι στο συγκεκριμένο Γραφείο, γιατί ήμασταν το επισπεύδων Υπουργείο. Αλλά από την άλλη 

μεριά θα ήθελα να πω ότι καλύπτουμε το σύνολο των Υπουργείων της εθνικής επιτροπής 

υδάτων, με όρους αειφορίας, δικαιοσύνης, όπου η σωστή χρήση από τους παρόχους, θα τους 

βοηθήσει όχι μόνο να μην έχουμε στο μέλλον αυξήσεις, αλλά πιθανολογώ, τουλάχιστον για τον 

τομέα της ύδρευσης, που τον γνωρίζω καλά, ότι θα έχουμε στο μέλλον και μειώσεις τιμών. 

Ευχαριστώ. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ(Πρόεδρος της Επιτροπής): Και εμείς ευχαριστούμε τον κ. 

Πεκρίδη. Το λόγο έχει η κυρία Στυλιανή Πολιτάκη, Γενική Διευθύντρια Πελατών της Ε.ΥΔ.ΑΠ.. 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΟΛΙΤΑΚΗ(Γενική Διευθύντρια Πελατών της Ε.ΥΔ.ΑΠ.): Σας ευχαριστώ 

πάρα πολύ. Μεταφέρω επίσης και τις ευχαριστίες της διοίκησης της Ε.ΥΔ.ΑΠ. για την 

πρόσκληση που μας έγινε. Υποθέτω ότι μετά θα γίνουν ερωτήσεις, οπότε θα κάνω μια πολύ 

σύντομη παρουσίαση και ενημέρωση σας, σχετικά με το πώς βλέπει η Ε.ΥΔ.ΑΠ. την εφαρμογή 
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αυτής της Απόφασης, και σε τι φάση βρίσκεται για την προετοιμασία της, προκειμένου να την 

εφαρμόσει. 

Η Ε.ΥΔ.ΑΠ. έχει την υποδομή, για να εφαρμόσει σωστά αυτή την Απόφαση, γιατί 

πράγματι τίθεται θέμα σωστής εφαρμογής. Και εφόσον τίθεται θέμα σωστής εφαρμογής, από 

μια άλλη ανάγνωση, τίθεται και θέμα λαθεμένης εφαρμογής. Επομένως πρέπει να είμαστε 

προσεκτικοί, στο να την εφαρμόσουμε σωστά αυτή την Απόφαση. Αυτό το έχουμε κατά νου και 

έχουμε ήδη προβεί σε αρκετές ενέργειες, διότι γνωρίζαμε μιας και συμμετείχαμε και στην 

διαβούλευση, και ξέραμε ότι αυτή η Απόφαση θα έρθει, συμβάλλαμε νομίζω  και σημαντικά σε 

αυτό, όπως μπορεί να διαβεβαιώσει και ο κ. Γκανούλης. 

Έχουμε, λοιπόν, μια υποδομή, την οποία δεν αποκτήσαμε από τη μια στιγμή στην 

άλλη, πέρα από το ότι κουβαλάμε όλη αυτή την ιστορία από τα τόσα χρόνια λειτουργίας από 

ΟΥΛΕΝ, Ελληνική Εταιρεία Υδάτων και Ε.ΥΔ.ΑΠ., αλλά και σχετικά πρόσφατα, όπως μπορώ 

να σας δείξω και σε κάποιες διαφάνειες, αν έχουμε λίγο χρόνο. Έχουμε αναπτύξει ένα 

κοστολογικό μοντέλο από το 2009, το οποίο αυτή την περίοδο το επισκοπούμε, προκειμένου 

να το προσαρμόσουμε στις ανάγκες της Απόφασης, και επομένως έχουμε το «εργαλείο» για 

τους υπολογισμούς που απαιτούνται, σε σχέση με το κόστος, και την ανάκτηση του κόστους. 

Θεωρούμε, ότι το περιβαλλοντικό τέλος και το κόστος πόρου, δεν θα λήξουν αν 

χρησιμοποιήσουμε αυτό το ρήμα, δηλαδή την Ε.ΥΔ.ΑΠ., γιατί το νερό που χρησιμοποιούμε, 

είναι σε πολύ καλή κατάσταση, και δεν αλλοιώνεται το υδατικό σύστημα από την χρήση που 

κάνουμε εμείς.  

Όπως επίσης και για το κόστος πόρου: Θεωρούμε για τα αποθέματα των ταμιευτήρων  

με την  δίαιτα με την οποία τα διαχειριζόμαστε , πως δεν τα εξαντλούμε, δηλαδή δεν 

χρησιμοποιείται ο πόρος πέραν του ρυθμού της φυσικής του αναπλήρωσης, όπως ακριβώς 

διατυπώνεται. Και αυτό βέβαια αποδεικνύεται. 

Οπότε, και μόνο από αυτά τα δύο σημεία, του περιβαλλοντικού τέλους και του κόστους 

πόρου, σε ό,τι μας αφορά, θεωρούμε ότι δεν θα επιβαρυνθεί ο καταναλωτής μας, από αυτό το 

κόστος. 
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Τώρα για το θέμα της τιμολόγησης. Έχουμε ήδη κλιμακωτό τιμολόγιο εδώ και πάρα 

πολλά χρόνια. Μάλιστα ασκούμε ήδη και με πολλαπλούς τρόπους μια κοινωνική πολιτική, και 

με ειδικά τιμολόγια, και με ειδικούς τρόπους τιμολόγησης, και με μεθόδους διαχείρισης 

αυξημένων λογαριασμών, λόγω εμφανών διαρροών, και γενικά έχω να πω το εξής πάρα πολύ 

σημαντικό, και μόνο από αυτό αποδεικνύεται η κοινωνική πολιτική που έχουμε: Η τελευταία 

αύξηση των τιμολογίων μας έγινε τον Σεπτέμβριο του 2008. Το ισχύον τιμολόγιο, που είναι από 

τον Δεκέμβριο του 2013, ήρθε για να μειώσει τιμές που είχαν εφαρμοστεί τον Σεπτέμβριο του 

2008. Έχουμε επομένως ήδη 9 χρόνια και δεν έχουμε αυξήσει τα τιμολόγια μας, αντιθέτως τα 

έχουμε μειώσει. Και αυτό βεβαίως στις παρούσες οικονομικές συνθήκες και με τις συνθήκες 

που αντιμετωπίζουν και οι καταναλωτές και πελάτες μας, τον τρόπο δηλαδή που αυτοί 

αντιμετωπίζουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. 

Οπωσδήποτε μας ενδιαφέρει και να εισπράξουμε, γιατί διαφορετικά δεν θα είναι 

βιώσιμη η εταιρία μας. 

Κάτι, όμως, που ίσως δεν ξέρετε και εσείς, όπως και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, όταν τους 

το λέμε εκπλήσσονται, είναι ότι ένας στους δύο πελάτες μας μας οφείλει. Έχουμε 2 εκατομμύρια 

διακόσιες χιλιάδες υδρόμετρα στην Ε.ΥΔ.ΑΠ., αυτοί είναι οι πελάτες μας, η παροχή είναι ο 

πελάτης μας. Δεν μιλάω τώρα για τα άτομα, μιλάω για τα υδρευόμενα ακίνητα. 

Από τα 2 εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες υδρόμετρα, το  1 εκατομμύριο 200 χιλιάδες 

υδρόμετρα μας οφείλουν κάτι. Το ένα εκατομμύριο υδρόμετρα μας οφείλει μέχρι 100 €, όμως 

αυτά τα μικροποσά αθροιζόμενα φτάνουν στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Τα υπόλοιπα 200 χιλιάδες 

Υδρόμετρα, που έχουν μεγαλύτερες οφειλές των 100 €, έχουν κάποιες ληξιπρόθεσμες οφειλές 

,που αγγίζουν και εκτός διακανονισμού, τα 100 εκατομμύρια €. 

Θα ήθελα να πω, ότι στον τομέα της εισπραξιμότητας, πρέπει να εστιάσουμε, έχοντας, όμως, 

πάντα κατά νου και το πρόσωπο της κοινωνικής πολιτικής μας. Δεν βλέπουμε μόνο την 

είσπραξη, αλλά βλέπουμε και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ένας εισπρακτικός μηχανισμός 
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(Συνέχεια ομιλίας, κυρίας ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΑΚΗ, Γενικής Διευθύντριας Πελατών 

της Ε.Υ.Δ.Α.Π.) 

Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που ακούστηκε ότι πρέπει να εστιάσουμε στη μείωση 

του κόστους και όχι στην αύξηση της τιμής. Στην Ε.Υ.Δ.Α.Π. πιστεύουμε ότι έχουμε περιθώρια 

να μειώσουμε το κόστος και μάλιστα ξεκινώντας από την μείωση του λεγόμενου ατιμολόγητου 

νερού, δηλαδή του νερού που ενώ παράγεται πόσιμο, φεύγει από τα διυλιστήρια μας και 

παίρνει την οδό προς τη βρύση του καταναλωτή, εν τούτοις δεν τιμολογείται. Αυτό το ποσοστό 

είναι 25%, αυτή τη στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι το 1 από τα 4 κυβικά που φεύγουν από τα 

διυλιστήρια μας δεν τιμολογείται. Αυτό είναι ένα ποσοστό απωλειών ατιμολόγητου νερού, δεν 

είναι μόνο φυσικές απώλειες, διαρροές, είναι και υποεκτιμήσεις των υδρμέτρων. Γι' αυτό το 

λόγο έχουμε εστιάσει σε ένα επενδυτικό πρόγραμμα για την αντικατάσταση ενός μεγάλου 

αριθμού υρδομετρητών, προκειμένου να έχουμε καλύτερες μετρήσεις και να αυξήσουμε αυτό 

το ποσοστό, του νερού που τιμολογούμε.  

Θα ήθελα να έχουμε περισσότερο χρόνο για ερωτήσει, γι' αυτό δεν εξαντλώ τον χρόνο. 

Πιστεύω ότι ανέφερα τα κυριότερα σημεία. Ευχαριστώ. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Παπαδόπουλος. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πραγματικά είχαμε πάρα 

πολλές ερωτήσεις και θα γίνονται ερωτήσεις με την τοποθέτηση μαζί, περισσότερο για το νερό 

της άρδευσης. Τι εννοούμε όταν λέμε ανάκτηση του κόστους της άρδευσης; Το κόστος του 

νερού υπολογιζόμενο, που φεύγει από τον Πηνειό και πάει μέχρι την Χαύλα, αυτό που χάνεται 

γιατί πάει σε χωμάτινα και δεν πάει στα κλειστά κυκλώματα. Αυτό το νερό που φεύγει, 

υπολογίζεται στο κόστος; Ή ό,τι άλλο μπορεί να υπολογισθεί, είτε στην ανάκτηση ή οτιδήποτε 

άλλο; Τα έργα υποδομής, δηλαδή τα κλειστά κυκλώματα, θα μπορέσουν να μπουν μέσα σε 

αυτό το παιχνίδι; Θα μπορέσουμε να έχουμε από το Υπουργείο πολιτικές εξοικονόμησης; Η 

βασική εξοικονόμηση νερού είναι η νέα τεχνολογία στην άρδευση ή η γεωργία ακρίβειας. Η 

γεωργία ακριβείας σου λέει ότι θέλει συγκεκριμένα, παραδείγματος χάριν, ένα λίτρο νερού ή 1,2 

λίτρα νερού, αλλά το θέλω εκείνη την ώρα, εκείνη τη στιγμή, χωρίς να έχω χάσιμο της 

παραγωγής. Το χάσιμο της παραγωγής δεν είναι το χάνει ο αγρότης, το χάνει η εθνική 

οικονομία. Εάν δεν ποτίσουμε σωστά, εάν δεν το κάνουμε σωστά, δεν θα χάσει ο αγρότης, θα 

χάσει η εθνική οικονομία, διότι ένα προϊόν που έχει μια αξία χρήσης, μεταποιείτε και 
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καταλαβαίνετε ότι η αξία του είναι πολλαπλάσια. Σήμερα γνωρίζουμε ότι το νερό τιμολογείτε, 

εγώ που είμαι χρήστης μου το τιμολογούνε. Για παράδειγμα, μου τιμολογούν το νερό με το 

στρέμμα και ανάλογα την καλλιέργεια, επίσης έχει διαφορετική τιμολόγηση εάν είναι 

επιφανειακό νερό ή όχι. Όλο αυτό το θέμα πως μπαίνει μέσα στην τιμολόγηση του νερού; Εδώ 

πρέπει να δούμε και το κόστος άρδευσης, συσχετίζεται με αυτό που είπαμε ως κόστος 

ανάκτησης; Σήμερα δεν τιμολογείται το νερό, για παράδειγμα, το νερό που παίρνω κατευθείαν 

από την πηγή, από τον Πηνειό, χωρίς μεσολάβηση άλλου φορέα, δεν το πληρώνω. Τιμολογείται 

όταν ποτίζω, το κόστος του πετρελαίου ή οι ενέργειες που έχω. Άρα, εδώ πώς θα μπει μέσα 

στην ενέργεια; Τα βάλει μετρητή από τον Πηνειό ή από την κάθε λίμνη, όπου δεν μεσολαβεί 

κάποιος πάροχος. Το νερό, όπως είπατε, είναι αγαθό, κάποιοι όμως λένε ότι δεν είναι αγαθό. 

Ο Πρόεδρος της Nestle λέει ότι δεν είναι αγαθό και ότι είναι εμπόρευμα, το λέει αυτό μια 

συνεταιριστική οργάνωση. Νομίζω ότι εάν μπούμε και στην λογική ότι ο τρίτος παγκόσμιος 

πόλεμος θα γίνει για το νερό, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το αγαθό είναι ένα φοβερό εργαλείο 

ανάπτυξης για όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα για τους φτωχότερους ανθρώπους. Με αυτή την 

έννοια παίζει πολύ μεγάλο γεωστρατηγικό ρόλο για την ανάπτυξη της χώρας, όχι στην 

μεγέθυνση, στην ανάπτυξη. Βεβαίως, όλο αυτό το γεγονός, όπως δραστηριοποιείται σήμερα ή 

δραστηριοποιούνταν μέχρι τώρα, ήταν εις βάρος του περιβάλλοντος, παραδείγματος χάριν, 

ξεκίνησαν οι γεωτρήσεις να είναι στα 110 μέτρα, τώρα έχουμε 380 και σε κάποιες περιπτώσεις 

έχουμε αλμύρωση ή υφαλμύρωση. Το δέλτα του Πηνειού είναι έτσι ή κοντά στη λίμνη, στο Βόλο 

πάλι επικρατεί η ίδια κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε κόστος ανάκτησης της ποιότητας 

του νερού για αυτά τα υπόγεια ύδατα. Μπαίνουμε σε ένα τεράστιο ζήτημα και από ό,τι κατάλαβα 

βγήκαν κάποια ΦΕΚ. Νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε ανοιχτό το ζήτημα του νερού, με την 

έννοια ότι συνέχεια θα έχουμε πρόβλημα γιατί αυτό το αγαθό παίξει και με τις συγκυρίες, 

δηλαδή σήμερα το νερό είναι περίφημο, πριν από ένα μήνα το νερό που έπεσε ήταν 

καταστροφή, διότι κατέστρεψε την αγροτική παραγωγή. Από την άλλη μεριά χρειαζόμαστε το 

νερό, διότι θα το χρειαστούμε για να κάνουμε παραγωγή, αλλά να το δούμε συνολικά και με 

όλη τη διάσταση που έχει. Δεν πρέπει να δούμε το θέμα του νερού μονοδιάστατα, από τη μια 

πλευρά αποζημιώνουμε όταν έχουμε πλημμύρα και από την άλλη αποζημιώνουμε όταν έχουμε 

ξηρασία. 
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Δηλαδή καταλαβαίνετε αν δεν δούμε έργα, αν δεν δούμε επενδύσεις, κυρίες και κύριοι 

του Υπουργείου, πρέπει να τα δούμε όλα αυτά. Θα μου πείτε δεν είναι μόνο δικό σας 

Υπουργείο. Πιθανόν να είναι και του Υπουργείου Γεωργίας ή κάτι άλλο. Πρέπει να το δούμε 

συνολικά διότι η Ελλάδα μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει καλύτερα νερά από άλλες χώρες, αλλά 

δεν ξέρουμε τι θα γίνει.   

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστούμε πολύ.  

Το λόγο έχει ο κ. Δημαράς. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους 

προσκεκλημένους και προσκεκλημένες για την καλή ενημέρωση που είχαμε και νομίζω ότι θα 

συμπληρωθεί μετά αφού θα διατυπωθούν οι ερωτήσεις. Από άποψη οικολογική να μην ξεχνάω 

και την προέλευσή μου ως οικολόγος βουλευτής, δηλαδή από άποψη επιβίωσης, σίγουρα το 

νοερό είναι ο πρώτος παράγοντας. Το νερό και τα καλλιεργήσιμα εδάφη. Για τους ανθρώπους, 

όλα τα εδάφη, για τις άλλες μορφές ζωής. Είμαστε λίγο τυχεροί σαν χώρα γιατί έχουμε πολλά 

βουνά και η βιομηχανοποίηση της αγροτικής παραγωγής και η ρύπανσή της με διάφορα 

φυτοφάρμακα και λιπάσματα ως ποσοστό της επιφάνειας της χώρας πολύ μικρή. Και έτσι 

λοιπόν έχουμε ακόμα ποτάμια καθαρά και μπορούμε να πίνουμε νερό και στην Αττική  που 

έρχεται από πολύ μακριά χωρίς να χρειάζεται να το πίνουμε εμφιαλωμένο. Γιατί ξέρουμε ότι το 

εμφιαλωμένο κοστίζει περίπου 1000 ευρώ το κιλό. Δηλαδή, όταν το μισό λίτρο κοστίζει 0,50 

ευρώ, το ένα κυβικό που έχει 1000 λίτρα, έχει 1000 ευρώ το κυβικό. Πόσο κοστίζει της ΕΥΔΑΠ 

θα μας πει εκπρόσωπος της ΕΥΔΑΠ, αν θυμάμαι καλά είναι της τάξεως του ενός ή δύο ευρώ. 

Ο κόσμος πρέπει να συνειδητοποιήσει τι σημαίνει εμπόρευμα του νερού και τι σημαίνει 

κοινωνικό αγαθό που προσφέρει ο δήμος, το κράτος κ.λπ.. Επομένως, αφού είμαστε τυχερή 

χώρα που έχουμε βουνά και ποτάμια καθαρά ας τα περιφρουρήσουμε, ας τα φυλάξουμε γιατί 

η μία διάσταση είναι να διατηρήσουμε τα ποτάμια και τις λίμνες καθαρές γιατί πολλές από τις 

λίμνες ήδη τις έχουν φέρει σε πολύ κακή κατάσταση. Στην Αττική για παράδειγμα 

χρησιμοποιούμε κάποια νερά από την Αττική , κάποια νερά της Βοιωτίας, τα νερά της Φωκίδας 

και της Αιτωλοακαρνανίας και εδρεύεται η πρωτεύουσα. Κάθε περιοχή πρέπει να φροντίσει να 
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εξοικονομεί και να αποθηκεύει τρόπους για τα νερά της. Ένα ποσοστό από τα νερά της ΕΥΔΑΠ 

πηγαίνει για να ποτίζονται τα χωράφια. Δυστυχώς. Επομένως, θα χρειαζόμασταν μία 

στρατηγική εδώ σε συνδυασμό με την Περιφέρεια Αττικής να έχουμε μικρά φράγματα, να 

έχουμε λιμνοδεξαμενές και τέτοια στρατηγική μέχρι τώρα δεν έχουμε δει. Ελπίζω με την 

καινούργια αντίληψη των πραγμάτων να υπάρξει μία στρατηγική εξοικονόμησης του νερού γιατί 

εκείνα τα νερά που φέρνουμε από τη Βοιωτία, τη Φωκίδα και την Αιτωλοακαρνανία είναι κι εκεί 

χρήσιμα. Τυχαίνει να είμαι από ένα χωριό κοντά στον Εύηνο και ξέρουμε ότι σιγά – σιγά 

στερεύει ο Εύηνος το καλοκαίρι. Πηγαίνει ένα ρυάκι στη θάλασσα, αυτό που επιβάλλεται ως 

ελάχιστο για οικολογικούς λόγους. Το θέμα  εξοικονόμησης του νερού είναι μέσα στη 

στρατηγική μας και είναι ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι η προστασία της ποιότητάς του 

και το  τρίτο στοιχείο βεβαίως είναι η κοστολόγηση, τιμολόγηση.  

Η άρδευση που ανέφερε και ο συνάδελφος κύριος Παπαδόπουλος που είναι αγρότης 

και τα ξέρει πολύ καλά, τους υδροφόρους ορίζοντες δεν μπορούμε να τους πάμε παρακάτω 

από εκεί που είναι. Αντλούμε το νερό χωρίς τη λογική της αειφορίας. Πρέπει να βάλουμε κάποια 

όρια. Δεν μπορούμε να αντλούμε το νερό σαν να είναι απεριόριστος αυτός ο πόρος. Στο τέλος 

βέβαια φτάνουνε να γίνει υφάλμυρο το νερό και σε διάφορες περιοχές που είναι πλούσιες σε 

νερά, πλέον οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε να καλλιεργήσουν ούτε και να πιούν.  Έχουμε και 

παραδείγματα στην Ελλάδα που το νερό του υδραγωγείου δεν πίνεται. Άργος, Ναύπλιο για 

παράδειγμα. Εκεί οι άνθρωποι αγοράζουν εμφιαλωμένα νερά ή εν πάση περιπτώσει σε δοχεία.  

Θα κάνω μερικές ερωτήσεις. Ήθελα από την καινούργια απόφαση να ξέρω τι θα 

αλλάξει για παράδειγμα στην τιμολόγηση στην Αττική. Θα έχουμε μείωση, θα έχουμε αύξηση. 

Πως θα επηρεάσει γενικά την πολιτική μας; Όπως και τι θα επηρεάσει και άλλους δήμους. Θέλω 

να μας το εξηγήσετε γιατί εσείς το έχετε επεξεργαστεί ενώ εμείς έχουμε πάρα πολλά να 

διαβάζουμε και δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Επίσης, θέλω να ξέρω τι ποσοστό έχουμε στην 

Αττική που έχουμε και μεγάλη κατανάλωση από διαρροές. Αν μπορούμε να υπολογίσουμε το 

ποσοστό που χάνουμε ως απώλειες από τα δίκτυα είτε γιατί είναι χαλασμένα είτε από άλλες 

διάφορες ζημιές. 
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 Επίσης, να μας πείτε πώς είναι τα δίκτυα, εάν έχουμε στοιχεία για την Αττική και για 

άλλες περιοχές, από άποψη υγείας. Ξέρουμε ότι έχουμε παλιά δίκτυα είτε με σκουριασμένες 

σωλήνες ή ακόμα δεν ξέρω αν υπάρχουν και δίκτυα άλλων εποχών που είχαν αμίαντο κ.λπ. 

Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αυτά τα στοιχεία. 

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστούμε και εμΕίς τον κ. 

Δημαρά. 

Το λόγο έχει ο κ. Σκρέκας. 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Σας ευχαριστώ πολύ. 

Νομίζω ότι πρέπει να νοικοκυρευτεί και ο χώρος χρήσης ενός φυσικού πόρου που είναι 

το νερό. Είναι θολό το τοπίο, οι καταναλωτές πληρώνουμε για το νερό κάτι, αλλά η χρέωση 

προς τους καταναλωτές αυτή τη στιγμή προκύπτει, φυσικά, από κάποια στοιχεία, αλλά σε όλο 

αυτό το κομμάτι πρέπει ν’ αρχίσει να μπαίνει ένα νοικοκυριό και να ξέρουμε για ποιο λόγο 

πληρώνουμε, τι πληρώνουμε και πως αυτό το πράγμα τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες 

δεκαετίες και στις επόμενες γενιές θα προχωρήσει. Άρα, σ' αυτή την κατεύθυνση όλοι είμαστε 

σύμφωνοι με αυτό το οποίο προωθείται από το Υπουργείο, κατ' εφαρμογή, φυσικά, και της 

γενικότερης φιλοσοφίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Απ' ό,τι βλέπω, έτσι όπως έχει προσδιοριστεί και από το νομοθετικό πλαίσιο και την 

Υπουργική Απόφαση, τρεις παράγοντες είναι αυτοί οι οποίοι συντελούν στην κατάληξη του 

τελικού κόστους, το οποίο θα κληθεί να πληρώσει ο χρήστης του νερού. 

Το πρώτο είναι το χρηματοοικονομικό κόστος, δηλαδή το κόστος των επενδύσεων 

ώστε να μπορούμε να έχουμε το νερό εκεί που το χρειαζόμαστε, είτε στη βρύση μας είτε στο 

χωράφι μας, το δεύτερο είναι το περιβαλλοντικό κόστος, δηλαδή αυτό το κόστος το οποίο 

προκύπτει από την υποβάθμιση ή ας πούμε από την αλλαγή κατάστασης του νερού μέσα από 

την διαδικασία αυτή και το τρίτο είναι το περιβαλλοντικό τέλος. 
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Νομίζω ότι η σημαντική ερώτηση που οφείλω να σας κάνω κι εάν μπορείτε να μας 

απαντήσετε, δεν είμαι βέβαιος ότι μπορείτε αλλά θεωρώ ότι ίσως έχετε προχωρήσει σε κάποιες 

εκτιμήσεις, είναι η ερώτηση που έκανε και ο κ. Δημαράς, τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στη χρέωση 

της τιμής στον καταναλωτή, έτσι όπως το έχουμε σήμερα. 

Θα χωρίσω τους καταναλωτές σε δύο κατηγορίες, υπάρχουν πολλές περισσότερες, 

αλλά δύο είναι οι βασικές: Αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν το νερό για να ξεδιψάσουν, για 

προσωπική φροντίδα ή για το σπίτι του και αυτοί οι οποίοι θα το χρησιμοποιήσουν για 

επαγγελματικό σκοπό. Εκεί θα ήθελα να εξειδικεύσω σε ό,τι αφορά την αγροτική χρήση. 

Θέλω να μας πείτε, λοιπόν, εάν έχετε κάνει κάποιες εκτιμήσεις ποσοτικοποιημένες, τι 

θα σημάνει η νέα εφαρμογή της νομοθεσίας στην τιμή την οποία καλείται σήμερα να πληρώσει 

ο χρήστης. Τι γίνεται στις περιπτώσεις που σήμερα κάποιος δεν πληρώνει; Τι εννοούμε δεν 

πληρώνει: Θέλω να σας αναφέρω το συγκεκριμένο παράδειγμα του αγρότη, ο οποίος με δικά 

του έξοδα έχει προχωρήσει σε μια επένδυση να αντλήσει νερό από το υπέδαφος για να ποτίσει 

το χωράφι του. Αυτός ο άνθρωπος έχει επιβαρυνθεί, λοιπόν, το χρηματοοικονομικό κόστος, 

έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι. Άρα, εκεί θα έχει κόστος αυτός άνθρωπος; Δηλαδή, θα έχει 

χρέωση για τον πρώτο άξονα, που συμβάλλει στο αποτέλεσμα του κόστους; 

Το δεύτερο είναι το περιβαλλοντικό κόστος. Αλλάζει, φυσικά, η κατάσταση στο νερό τη 

στιγμή που θα το χρησιμοποιεί για πότισμα. Τι σημαίνει αυτό; Έχετε κάνει εκτίμηση για το τι 

σημαίνει αυτό ως κόστος κι εάν επιβαρυνθεί κάτι ο αγρότης; 

Το τρίτο είναι το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο το αντιλαμβάνομαι ως το όφελος που 

θα μπορούσε να προκύψει εάν αυτό το νερό το χρησιμοποιούσαμε κάπου αλλού, σε κάποια 

άλλη χρήση. Πώς προσδιορίζεται το περιβαλλοντικό τέλος; Εάν θέλετε να μας το εξηγήσετε 

αυτό κι εάν και απ' αυτό το πράγμα προκύπτει κάποιο κόστος για τον αγρότη. 

Το πρώτο κομμάτι αφορά το κόστος που θα κληθεί να πληρώσει ο καταναλωτής. Το 

δεύτερο, είπατε ότι 25% του νερού από την ΕΥΔΑΠ δεν τιμολογείται. Αυτό από πού προέρχεται; 

Επειδή δεν μετράνε καλά οι μετρητές; Είναι θέμα επενδύσεων που πρέπει να γίνουν; Υπάρχουν 

κάποιες άλλες αιτίες; Παρακαλώ πολύ να μας το εξηγήσετε. 

Ευχαριστώ. 
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κι εμείς ευχαριστούμε. 

Η κ. Καφαντάρη, έχει το λόγο. 

ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

Ευχαριστούμε τους εκλεκτούς προσκεκλημένους για την παρουσία τους εδώ. Είναι 

πολύ σημαντική η συζήτηση που γίνεται στην Υποεπιτροπή μας, σήμερα, γιατί αφορά το φυσικό 

πόρο νερό, το οποίο είναι ένα είδος εν ανεπαρκεία. Η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις τις 

οποίες έχει σε παγκόσμιο επίπεδο, γενικότερα στο πλανήτη μας, κάνουν αυτό τον φυσικό πόρο 

να έχει ιδιαίτερη αξία. 

Άρα, είναι πολύ λογικό, κάτι που από χρόνια έπρεπε να είχε γίνει, μιας και ήταν 

υποχρέωση της χώρας μας από οδηγίες της Ε.Ε., η κοστολόγηση και τιμολόγηση του νερού.  

Πραγματικά, η συγκεκριμένη Κοινή Υπουργική Απόφαση υπεγράφη στις 24 Μαΐου του 

2017, που αφορά την έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών 

ύδατος. 

Θα έλεγα, λοιπόν, ότι με την υπογραφή της ΚΥΑ, από το 2018 και μετά, θα τιμολογείται 

το νερό για κάθε χρήση, αφού πρώτα λογαριαστεί το χρηματοοικονομικό κόστος, το 

περιβαλλοντικό και το κόστος πόρου. Αυτό προβλέπει η ΚΥΑ που καθορίζει τους γενικούς 

κανόνες κοστολόγησης, τιμολόγησης αλλά και τις διαδικασίες για την ανάκτηση του κόστους 

των υπηρεσιών ύδατος ανά χρήση. 

Η βελτίωση της ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών ύδατος επιδιώκεται, κατά 

προτεραιότητα, με τη μείωση του κόστους. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, επιτρέπονται 

περιοδικές αυξήσεις στις μέσες χρεώσεις των υπηρεσιών ύδατος, οι οποίες δεν μπορούν να 

ξεπερνούν το ποσοστό αύξησης του Α.Ε.Π. του προηγούμενου έτους. 

Η τιμολόγηση θα γίνεται κατά αύξουσες κλίμακες, με τη θέσπιση σταθερού τέλους και 

ενός μεταβλητού ανά κυβικό μέτρο κατανάλωσης νερού, ενώ οι περισσότερες της μιας κλίμακες 

καθιερώνονται για να αποτραπεί η υπερκατανάλωση. 
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Αυτή η ΚΥΑ, βέβαια, εφαρμόζεται για τις υπηρεσίες ύδατος για ύδρευση, άρδευση, για 

αγροτική, βιομηχανική χρήση και υπηρεσίες αποχέτευσης και λυμάτων. Εξαιρείται η 

υδροηλεκτρική ενέργεια και οι απολήψεις από πηγάδια. 

Θα έλεγα, λοιπόν, ότι εισάγονται κάποιοι συγκεκριμένοι όροι στην καινούργια ΚΥΑ, το 

χρηματοοικονομικό κόστος, το περιβαλλοντικό τέλος, το κόστος ανάκτησης, το κόστος πόρου 

κ.λπ.. 

Θα ήθελα να κάνω δύο τρεις παρατηρήσεις. Μέσα από την ΚΥΑ, νομίζω ότι υπάρχει 

μια γενικόλογη απόπειρα ορισμού - καθορισμού του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους 

πόρου. Αυτό μαζί με το ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα, μέσα από αυτή την ΚΥΑ, 

ουσιαστικά, για εξοικονόμηση, αποτροπή σπατάλης, ορθολογική διαχείριση κ.λπ., ίσως να 

οδηγήσει στη γενική αντίληψη, που για μένα είναι λάθος γιατί αυτόν τον πόρο πρέπει να τον 

προστατεύσουμε ουσιαστικά για να υπάρχει, ότι γίνεται μόνο για λόγους καθαρά εισπρακτικούς, 

ενώ το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι η διαχείριση αυτού του φυσικού πόρου, με αειφορία 

και όφελος. 

Μέχρι να βγει η συγκεκριμένη ΚΥΑ, υπήρχε ευρεία διαβούλευση και αυτό είναι κάτι που 

πρέπει να το πούμε. 

Μια άλλη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω είναι ότι ίσως δείχνει μια ασάφεια όσον 

αφορά το περιβαλλοντικό τέλος και δε διευκρινίζεται πώς θα υπολογίζεται. Για παράδειγμα, σε 

ενδεχόμενη πτώση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα, είναι δύσκολο να υπολογιστεί αν 

αυτό οφείλεται σε υπεράντληση, υπαιτιότητα του χρήστη ή σε κάποιο φυσικό αίτιο, 

μετεωρολογικές συνθήκες, κλιματική αλλαγή κ.λπ.. 
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(Συνέχεια ομιλίας κυρίας ΧΑΡΑΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ) 

Η ανάκτηση κόστους, μπορεί να μπαίνει στην τιμολόγηση με ένα τρόπο που ίσως να 

δημιουργεί ένα κίνδυνο ο τελικός χρήστης να πληρώσει συνέπειες που οφείλονται σε φυσικά 

αίτια και όχι στον ίδιο τον χρήστη, με αποτέλεσμα να πρέπει να αντιμετωπίσει όχι μόνο τις 

επιπτώσεις των φυσικών αιτιών, για τις καλλιέργειές του, αλλά και την υπερτιμολόγηση λόγω 

της διαδικασίας ανάκτησης κόστους. 

 Επίσης τα συμπληρωματικά μέτρα, όπως αναφέρονται στην ΚΥΑ δύσκολα 

κοστολογούνται, αφού μεταβάλλονται και εξαρτώνται από το ισχύον κάθε φορά σχέδιο 

διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών. Δηλαδή, ένας περιοδικά μεταβαλλόμενος 

παράγοντας, υπεισέρχεται στην τιμολόγηση και μπορεί να έχει σαν συνέπεια ανασφάλεια σε 

όλο το σύστημα και πιθανές, λέω εγώ χρεώσεις κάποια στιγμή. Επίσης, ο προσδιορισμός του 

περιβαλλοντικού κόστους σε επίπεδο υδατικού συστήματος, ή ανά ομάδα υδατικών 

συστημάτων. 

 Δηλαδή, σε μία τόσο μεγάλη κλίμακα και όχι σε επίπεδο υδροφορέα και αυτό μπορεί 

να δημιουργήσει κάποια προβλήματα και ίσως κάποια αίσθηση κάποια στιγμή λέω και κάποιες 

αδικίες, όσον αφορά την τιμολόγηση. Δεν θα ήθελα να πω τίποτα, άλλο πιστεύω ότι είναι 

σημαντικό μόνο και μόνο το ότι συζητάμε το θέμα, εκδόθηκε η ΚΥΑ κοστολογείται τιμολογείται 

το νερό και να είναι σαφές, ότι ο στόχος εκτιμώ, είναι να διαφυλάξουμε το συγκεκριμένο φυσικό 

πόρο. Δεν είναι, δηλαδή γενικά ο στόχος αυτής της ΚΥΑ εισπρακτικός. Ευχαριστώ. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Και εμείς ευχαριστούμε την κυρία 

Καφαντάρη. 

Το λόγο έχει η κυρία Μανωλάκου. 

ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, ήθελα να πω ότι θα μπορούσε να έχει καλεστεί 

και το συνδικάτο του ΙΓΜΕ. Βεβαίως, έχει βγάλει ανακοίνωση πολλά είπε, ορισμένα πράγματα 

είπε και η κυρία Καφαντάρη μέσα από αυτή την ανακοίνωση που τα έβαλε σαν προβληματισμό. 

Το λέω γιατί και οι εργαζόμενοι έχουν και το αντικείμενο και τη γνώση και θα μπορούσανε να 

φωτίσουνε, ακόμη περισσότερο. Δεδομένου ότι οι σημερινοί καλεσμένοι μας έχουν ουσιαστικά 

σαν εργασία να υλοποιήσουν την Οδηγία για το νερό, την Οδηγία 2000 που είναι και 
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κοστολόγηση και τιμολόγηση. Αυτή είναι η ουσία και το λέω, γιατί και οι εργαζόμενοι που 

ασχολούνται με το αντικείμενο και μάλιστα δώσανε και συνεντεύξεις Τύπου, μαζί με τα 

Σωματεία της ΕΥΔΑΠ, της ΕΥΕΔΑΘ βάλανε προβληματισμούς, ας πούμε λένε η διεύθυνση 

υδρολογίας είχε εκπονήσει μία μελέτη που αφορούσε την κοστολογική δραστηριότητα. 

 Αφορά το νερό της Κέρκυρας που είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση εκμετάλλευσης 

υπόγειων νερών, με πολλές και ανταγωνιστικές χρήσεις. Την πήρατε υπόψιν; Λέω θα 

βοηθούσε, ή το εκτιμάνε ότι η τιμολόγηση που περιλαμβάνει κάθε παραγωγική δραστηριότητα 

που συνδέεται με το νερό και η εφαρμογή της, πιστεύω το εκτιμάνε το λένε καθαρά δεν κρύβουν 

τα λόγια τους, ότι θα πλήξει κύρια την αγροτική παραγωγή και ιδιαίτερα τους αγρότες τους 

εξυπηρετούμενους από ατομικές αρδευτικές γεωτρήσεις. Και είναι και αυτό ένα εργαλείο για 

εξόντωση των μικρομεσαίων αγροτών, όπως και το ασφαλιστικό και άλλα χαράτσια. 

 Για τον προβληματισμό στους όρους, που έβαλε η κυρία Καφαντάρη το Συνδικάτο του 

ΙΓΜΕ το λέει καθαρά, ότι υπάρχει σκόπιμη ασάφεια και για τον ορισμό στον περιβαλλοντικό 

τέλος έτσι, όπως ειπώθηκε όπως και για την ανάκτηση του κόστους  και για τα συμπληρωματικά 

μέτρα και για το περιβαλλοντικό κόστος. Ή ακόμα περιγράφουν και αναφέρουν ότι με τον τρόπο 

τιμολόγησης, που αποτελείται από ένα σταθερό τέλος και ένα μεταβλητό τέλος, ανά μονάδα 

όγκου νερού, προκύπτει αυθαίρετη δυνατότητα με τον καθορισμό των μεταβλητών τελών ανά 

τιμή μονάδας του νερού. Και έτσι η κύρια μονάδα του νερού, θα αφορά την πλειοψηφία των 

καταναλωτών και έτσι θα δημιουργούνε μία καθοριστική μάζα εσόδων.  
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(Συνέχεια ομιλίας κυρίας ΔΙΑΜΑΝΤΩΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ) 

 

Μάλιστα, το περιγράφουν ως φοροληστεία, γι' αυτό και λέω ότι είχε ιδιαίτερη αξία να 

ήταν καλεσμένοι και εκπρόσωποί τους. Καταλήγουν ότι ο πραγματικός σκοπός με τη 

θεσμοθέτηση τιμολόγησης είναι οι δημοσιονομικοί στόχοι για να πληρώσουν ξανά οι 

φορολογούμενοι έργα υποδομών και δανείων που σήμερα, αποτελούν ένα μέρος του χρέους. 

Μάλιστα, λένε ότι η ανάκτηση πλήρους κόστους του νερού έρχεται σε ευθεία αντίθεση 

με το χαρακτήρα μιας υπηρεσίας κοινής ωφέλειας. Τα αναφέρω όλα αυτά, γιατί, ο ευρύτερος 

κόσμος και φορείς θα μπορούσαν να συμμετέχουν στη σημερινή συζήτηση. Εμείς, σε πολλά 

συμφωνούμε μαζί τους και το όλο, διότι, ο έλεγχος και η διαχείριση των νερών αποτελεί 

παράγοντα αντιθέσεων και ανταγωνισμών μεταξύ αστικών τάξεων και ιμπεριαλιστικών κέντρων 

και χρησιμοποιείται ακόμα και ως πρόφαση για επεμβάσεις. Διαχρονικά, η πολιτική υδάτων της 

Ε.Ε. είναι τέτοια που ωθεί παραπέρα την εμπορευματοποίηση και την απελευθέρωση της 

διαχείρισης των υδατικών πόρων και μάλιστα, η Ε.Ε. το σερβίρει, δηλαδή, αξιοποιεί την 

κατάσταση και την ανάγκη προστασίας του υδατικού περιβάλλοντος ως εργαλεία, ακριβώς για 

να προωθήσει την αντιλαϊκή πολιτική, ειδικά στον αγροτικό τομέα αλλά και στη λαϊκή 

κατανάλωση στις πόλεις. 

Δυστυχώς, αυτή την πολιτική και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και τη συνεχίζει και η 

σημερινή κυβέρνηση, δηλαδή, την εμπορευματοποίηση της διαχείρισης του νερού και των 

εταιριών ύδρευσης που εξυπηρετεί το κεφάλαιο δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στο τρίτο μνημόνιο 

που όλοι το ψηφίσατε, είναι η πώληση μέρους των μετοχών της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΔΑΘ που 

το σύνολο των μετοχών τους είχαν μεταφερθεί στην εταιρεία δημοσίων συμμετοχών. Συνεπώς, 

αυτά που λέτε περί μείωσης της τιμής, μπορεί και να το θέλετε, αλλά δεν το πιστεύει κανείς. 

Μάλιστα, εκτιμάμε ότι η εμπορευματοποίηση του νερού μπορεί να προχωρήσει κερδοφόρα για 

τα μονοπώλια ακόμα και αν διατηρηθούν τα δίκτυα διανομής με κρατικό ή δημοτικό έλεγχο με 

την ιδιωτικοποίηση των άλλων κερδοφόρων πλευρών της διαχείρισης του νερού, συντήρηση, 

κατασκευή δικτύων κ.λπ.. 



Π/φος Δ/φος Ημερομηνία Όνομα αρχείου 

ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΛΛΑΣ 26.6.2017 DJYN0626.PP1 

 

 

F:\2017 05 01 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ\2017 06 26 Πρακτικά Επιτροπής Υδατικών Πόρων της Βουλής.docx 

Η προστασία του περιβάλλοντος που επικαλούνται είναι υποκριτική. Στις σημερινές 

συνθήκες η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης και το πλήθος που υπάρχει από 

τεχνολογικές λύσεις επιτρέπουν την εξοικονόμηση της κατανάλωσης του νερού και 

διασφαλίζουν την καλή κατάσταση των υδατικών στρωμάτων και τη σημαντική αύξηση 

διαθέσιμου νερού, χωρίς επιβάρυνση των λαϊκών στρωμάτων. 

Όσο ισχύει αυτή η πολιτική, η διαχείριση του νερού θα είναι σε βάρος των λαϊκών 

αναγκών. Εμείς, πιστεύουμε ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν κοινωνικό αγαθό, βεβαίως, αυτό 

προϋποθέτει μια ριζικά διαφορετική πολιτική και δρόμο ανάπτυξης με κοινωνικοποιημένα τα 

συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας, έλεγχο 

και σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε ότι ο ενιαίος κρατικός φορέας διαχείρισης του νερού θα 

μπορεί να είναι αυτός που θα σχεδιάζει, θα υλοποιεί και θα ελέγχει τη διαχείριση του νερού σε 

όφελος του λαού και όχι, για το κέρδος ορισμένων μονοπωλίων. Ευχαριστώ. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ (Πρόεδρος της Υποεπιτροπής): Το λόγο έχει η κυρία 

Βαγιωνάκη. 

 



Π/φος Δ/φος Ημερομηνία Όνομα αρχείου 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 26.06.2017 DKYN0626.PS1 

 

 

F:\2017 05 01 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ\2017 06 26 Πρακτικά Επιτροπής Υδατικών Πόρων της Βουλής.docx 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ) ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι το νερό είναι ένα 

κοινωνικό αγαθό και έτσι ακριβώς πρέπει να αντιμετωπίζεται από την πλευρά όλων μας. Είναι, 

όμως, παράλληλα ένα αγαθό, το οποίο είναι σε ανεπάρκεια. 

Επομένως, χρειάζεται να παρθούνε μετρά για αυτό το κοινωνικό αγαθό, ώστε να 

υπάρχει από τη μια μεριά εξοικονόμηση και από την άλλη ορθολογιστική χρήση. 

Θα έλεγα, ότι ανεξάρτητα από αυτή την ΚΥΑ, η οποία έρχεται να υλοποιήσει μία 

κατεύθυνση της Ε.Ε. και αν δεν υπήρχε αυτή η κατεύθυνση, θα πρέπει από μόνοι μας να 

βρούμε τρόπους, προκειμένου πραγματικά να βάλουμε κάποια μέτρα στο πρόβλημα, το οποίο 

υπάρχει σήμερα. 

Πιστεύω ότι υπάρχουν περιθώρια εξοικονόμησης - συμφωνώ και εγώ με κάποιες 

παρατηρήσεις που έγιναν - βέβαια, υπάρχουν και τεχνικές δυνατότητες, χωρίς να υπάρχει 

παράλληλη χρέωση στους δημότες. Τα λέω αυτά, λαμβάνοντας υπόψη μου και τις 

τοποθετήσεις από την πλευρά της εταιρίας. 

Για παράδειγμα, γνωρίζω και από τα Χανιά, ότι στη ΔΕΥΑΧ υπάρχουν και δυνατότητες 

παρακολούθησης και ότι πρέπει να παρθούνε μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει, 

βέβαια, πρόβλημα και από την πλευρά των καταναλωτών και θα πρέπει να πούμε πως 

αντιμετωπίζεται αυτό το θέμα και νομίζω ότι απ' αυτή την άποψη βάζει η ΚΥΑ κάποια ζητήματα. 

Επίσης, θα έλεγα ότι το γεγονός, ότι ξεκινάει το 2018, μας δίνει τη δυνατότητα για 

κάποιο χρόνο, ώστε να διασαφηνιστούν κάποια ζητήματα, τα οποία, όπως είπαν και οι 

συνάδελφοι, δεν έχουν επαρκώς διασαφηνιστεί. 

Θέλω να σας πω, ότι ειδικά οι αγρότες αντιμετωπίζουν το θέμα της ΚΥΑ, ως μία 

φορομπηχτική πολιτική, αλλά εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει ουσιαστική ενημέρωση για το ζήτημα 

αυτό. Το ερώτημα, το οποίο θέλω να βάλω είναι το εξής: 

Τι σκοπεύετε να κάνετε, ώστε να υπάρχει σωστή ενημέρωση για το τι ακριβώς 

προβλέπει αυτή η ΚΥΑ; 
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Διότι θεωρώ ότι εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, όπως υπάρχουν και 

ζητήματα, τα οποία, ίσως θα πρέπει ακόμα να διασαφηνιστούν περισσότερο πηγαίνοντας προς 

το 2018. 

Επίσης, θα ήθελα να πω, ότι αν θέλουμε να είμαστε σωστοί, θα πρέπει να δούμε πολύ 

προσεκτικά το θέμα της εξοικονόμησης των ταμιευτήριων νερού και γι' αυτό δεν νομίζω ότι είναι 

θέμα μόνο ενός Υπουργείου, θεωρώ ότι είναι ένα θέμα γενικότερης πολιτικής. 

Η προσωπική μου άποψη και νομίζω των περισσότερων εδώ και σαν μέλη της 

Επιτροπής Περιβάλλοντος είμαστε της άποψης όχι των φαραωνικών έργων, αλλά ΤΩΝ μικρών 

έργων και κοντά εκεί που υπάρχουν οι ανάγκες, ώστε να υπάρξει εξοικονόμηση, να μην 

υπάρχουν διαρροές και όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε.  

Επίσης, συμπληρωματικά με τους συναδέλφους, θα ήθελα να βάλω το ζήτημα, τι 

σκοπεύετε να κάνετε σαν Υπουργείο Περιβάλλοντος, αλλά και από το Υπουργείο Γεωργίας για 

την ενημέρωση πάνω στο θέμα αυτό;  

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστούμε, η κυρία 

Βαγιωνάκη. 

Τον λόγο έχει ο κ. Εμμανουηλίδης. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Με τη σειρά μου, κυρία Πρόεδρε, να καλωσορίσω 

τους προσκεκλημένους και είναι χαρά μας να σας έχουμε στην Επιτροπή, γιατί πάντα με τις 

καταθέσεις σας εμπλουτίζετε και διευρύνετε τους ορίζοντές μας. 

Συζητάμε για αυτό το υπέρτατο κοινωνικό αγαθό και έτσι προοιμιακά σκέφτομαι αυτό 

που λέει «ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά», «εις έτη πολλά ευφραίνου, φάε, πιέ, αναπαύσου». 
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(Συνέχεια ομιλίας κ. Δημητρίου Εμμανουηλίδη) 

 

Σε αυτή τη λογική, λοιπόν, κινούμενοι του άφρονος πλουσίου αντιμετωπίζουμε εν μέρει 

τον πλούτο τον υδατικό που έχει η χώρα μας, γιατί η κατάσταση παρουσιάζει μια ιδιότυπη 

αντίφαση. Έχουμε από τη μια τη Δυτική Ελλάδα, την ηπειρωτική Ελλάδα, με πραγματικό 

πλούτο υδάτινων πόρων και από την άλλη έχουμε τη νησιωτική Ελλάδα που στερεμένη για 

θυμηθώ το Σεφέρη, όπου λέει «ο τόπος μας είναι στενός, δεν έχουμε ποτάμια, δεν έχουμε 

πηγάδια, δεν έχουμε πηγές, μονάχα λίγες στέρνες άδειες και αυτές, που ηχούν και που τις 

προσκυνούμε». Αυτή είναι η νησιωτική Ελλάδα και μάλιστα μέσα από μια βασανιστική 

αντινομία. Να περιλούζεται από το υδάτινο στοιχείο, αλλά να μην είναι προς πόση και προς 

χρήση. Αυτή, λοιπόν, την αντινομία πρέπει να την εξισορροπήσουμε.  

Ερχόμαστε τώρα να αντιμετωπίσουμε το θέμα ως, επιτρέψτε μου να πω τον όρο, 

παραγωγοί αυτού του φυσικού αγαθού, γιατί η παρέμβασή μας για την άντληση, την 

επεξεργασία και τη διάθεση μέσα από δίκτυα για οικιακή χρήση οπωσδήποτε μας καθιστά 

οιονεί παραγωγούς και από την άλλη έχουμε αυτό το εκπληκτικό ποσοστό του 70%-80% για 

την άρδευση. Νομίζω είναι ποσοστά που δεν αντέχουν στη σημερινή και αντίληψη που πρέπει 

να έχουμε για τη διαχείριση του υδάτινου πλούτου. Και αυτό γιατί δεν μπορώ να αντιληφθώ το 

80% να διαχέεται, γιατί διαχέεται και διαρρέεται, όχι σε στοχευμένη λειτουργία ποτίσματος, αλλά 

μια σχέση έτσι πολύ large, επιτρέψτε μου να πω, με ότι αυτό σημαίνει και για το περιβαλλοντικό 

ισοζύγιο και για το οικονομικό ισοζύγιο, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι όσο και υποτιμημένη να είναι 

η παροχή αυτού του αγαθού δεν παύει να είναι ένας σημαντικός παράγοντας στο κόστος 

παραγωγής.  

Έρχομαι, λοιπόν, στο δια ταύτα, τι πρέπει να γίνει; Πάντα από λίγο στο θέμα της 

παροχής ουσιαστικής παιδείας και λέγοντας ουσιαστική παιδεία πρώτα-πρώτα πρέπει να την 

επιδείξει η ίδια η Πολιτεία, καθώς θα πρέπει να φροντίσει ώστε το κόστος αυτού του 

παραγόμενου κοινωνικού αγαθού να γίνεται με τέτοια σωφροσύνη, ώστε πραγματικά να φθάνει 

στον καταναλωτή, στο χρήστη, στον πολίτη με δύο χαρακτηριστικά της επάρκειας και δεύτερον 
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της ποιότητας. Για το δεύτερο έχω πολλές επιφυλάξεις, σαν τα απαρχαιωμένα δίκτυα 

μεταφοράς αυτού του κοινωνικού αγαθού, παρέχουν τα εχέγγυα αυτά μιας υγιεινής χρήσης.  

Το πρώτο είναι αν και κατά πόσο τελικά όλη αυτή η διαχείριση από την πλευρά της 

Πολιτείας διασφαλίζει σε μια προοπτική χρόνου την επάρκεια αυτού του αγαθού. Δεν είναι μόνο 

η Πολιτεία, είναι σαφώς ο κύριος εκφραστής της παιδείας, που είναι η εκπαίδευση. Η 

εκπαίδευση, η οποία πρέπει να στοχεύει προς δύο κατευθύνσεις. Να εκπαιδεύει τον αυριανό 

χρήστη αυτού του πολύτιμου αγαθού, τόσο ως οικιακό καταναλωτή όσο και ως παραγωγό στην 

αγροτική και όχι μόνο παραγωγή. 
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Συνέχεια ομιλίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ 

 

 

Εκεί θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, αναφέρομαι, κ. Πεκρίδη, στο Υπουργείο που 

πραγματικά έχει ένα βαρύνοντα ρόλο και λόγο στη διαχείριση αυτού του πολύτιμου αγαθού. 

Μπορώ να πω, από τα λίγα που γνωρίζω, ότι είναι ευτύχημα ότι βρίσκεστε σε ένα χώρο με 

αυτή την βεβαιωμένη, κατ΄εμέ, ευαισθησία και επάρκεια στο να αντιμετωπιστεί αυτή η 

διαχείριση του υδατικού πλούτου. Ευχαριστώ. 

 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Παπαδόπουλος. 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη, αλλά θα ήθελα να πω, 

χωρίς να είναι προσωπικό, ότι κάνουμε το εξής λάθος. Το 80% που λέγεται ότι πάει στην 

αγροτική παραγωγή είναι από το νερό που κάνουμε κατανάλωση. Φάνηκε ότι κάνουμε 

καταστροφή τεράστια. Από το νερό το οποίο μετράμε, το 80% πάει στην αγροτική παραγωγή 

και καλώς πάει ειδάλλως δεν θα είχες παραγωγή. 

 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Τσόγκας. 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ: Καταρχάς να ευχαριστήσουμε τους προσκεκλημένους μας για 

τα πολύ χρήσιμα πράγματα που μας είπαν και μας έκαναν όντως σοφότερους.  

 Θα είμαι σύντομος στρατηγικά για δύο λόγους. Πρώτον, διότι ειπώθηκαν τα 

περισσότερα ζητήματα, άρα, λοιπόν, θα υποχρεωθώ να επαναλάβω και δεν είναι σωστό και 

δεύτερον, θα ήθελα να αποφύγω τη λεκτική και αφηγηματική δεινότητα του κ. Εμμανουηλίδη, η  

οποία είναι ασύγκριτη, άρα καταλαβαίνετε τη δυσκολία μου. 

 Κοινός τόπος είναι ότι το νερό είναι αγαθό. Τι σημαίνει αγαθό; Προφανώς, κατά τη δική 

μου αντίληψη, σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο συμβάλλει και κινείται προς τη μεγιστοποίηση της 

κοινωνικής ευημερίας. Με τη λογική αυτή ορθά η ΚΥΑ καθορίζει το πλαίσιο που οδεύει και 

στοχεύει στην αειφόρο χρήση των υδάτων. Άρα, λοιπόν, εάν δεν έχουμε διαρκή χρήση, αν δεν 
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έχουμε συνεχή χρήση των υδάτων, κάποια στιγμή θα υποχρεωθούμε να έχουμε πάρα πολλά 

προβλήματα και δεν υπάρχει λόγος να επεκταθώ σε αυτό.  

 Στο δεύτερο κανόνα είναι ότι οπωσδήποτε ένας έτερος στόχος θα πρέπει να είναι η 

βελτίωση της ποιότητας των υδάτων, διότι η συνεχής χρήση αυτόματα μπορεί να θεωρηθεί ότι 

θα υποβαθμίσει και την ποιότητα του αντλούμενου ύδατος. Άρα, λοιπόν, πρέπει να υπάρχει 

σαν πρώτη προτεραιότητα η προστασία της ποσότητας και βεβαίως της ποιότητας. 

 Είναι, επίσης, κοινός τόπος ότι το νερό ως αγαθό και ως είδος που συμβάλλει στη 

μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας, προφανώς επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας μιας 

κοινωνίας, που σημαίνει από τις περιβαλλοντικές δυναμικές, την κοινωνική συνοχή με την 

έννοια της ειρήνευσης των πολιτών και βέβαια της ειρήνευσης των κρατών μέσω των 

γεωπολιτικών αντιθέσεων. Είναι γνωστά τα ζητήματα που έχουν προκληθεί με τους γείτονες 

αναφορικά με τον τρόπο που λειτουργούν ή δυνητικά θα μπορούσαν τα ποτάμια, τα οποία είναι 

κοινής χρήσης, να παίξουν ένα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερο, καμιά φορά άσχημο ρόλο στις μεταξύ 

μας σχέσεις και των δύο κοινωνιών. Βέβαια δεν μπορούμε από αυτή τη λογική να 

απομακρύνουμε την έννοια της ταξικής αναφοράς αναφορικά με τον τρόπο χρήσης του νερού 

και της σύνδεσης προφανώς με την κοστολόγηση και την τιμολόγηση. Και αν πούμε ότι η 

κοστολόγηση μπορεί να τεθεί κάτω από αντικειμενικά κριτήρια και άρα, λοιπόν, να προσεγγίζει 

μια πραγματικότητα, άρα αυτό να μειώνει τις πιθανές κοινωνικές αντιθέσεις που μπορεί να 

προκαλούνται απ΄αυτή τη διαδικασία, το ζήτημα  της τιμολόγησης δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί 

να έχει αυτή την ευχέρεια. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα στοιχείο το οποίο συμβάλλει 

σ΄αυτή την κατεύθυνση είναι η λήψη υπόψη της κοινωνικής διαστρωμάτωσης των κοινωνιών 

που ωφελούνται από τη χρήση. Άρα όταν μιλάμε για κοινωνικά αδύναμα στρώματα της 

περιφέρειας σε σχέση με το κέντρο μιας πόλης ή μιας μεγαλούπολης προφανώς πρέπει να 

έχουμε – έτσι θα πρέπει να συμβαίνει κατά τη γνώμη μου- μια διαφορετική τιμολόγηση.  
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(Συνέχεια ομιλίας, κ. Γεωργίου Τσόγκα) 

 

Δηλαδή, όταν έχουμε κοινωνικά στρώματα, τα οποία δυσκολεύονται να επιβιώσουν και 

μάλιστα μέσα σε εποχές που διανύουμε, μια τέτοια λογική είναι αναγκαία. Αυτό προφανώς 

επηρεάζει τις κοινωνικές σχέσεις, επηρεάζει τον τρόπο που λειτουργεί μια κοινωνία, επηρεάζει 

την ηρεμία ή την μη ηρεμία ως ένα βαθμό, των κοινωνικών στρωμάτων. Δεν τα πάω πολύ 

μακριά, θα ήθελα να υποβάλω στο τέλος και βέβαια το ζήτημα της ανάκτησης του κόστους είναι 

πάρα πολύ βασικό και χρήσιμο, βέβαια, δεν θα πρέπει να είναι ενδεχομένως και αυτοσκοπός, 

διότι εάν θεωρήσουμε ότι είναι αυτοσκοπός η ανάκτηση του κόστους και μάλιστα σε ποσοστό 

100%, αυτό μπορεί να επηρεάσει τη συνολική χρησιμότητα του αγαθού, το οποίο μπορεί και 

ενδεχόμενα και υπό την έννοια που εκτέθηκε λίγο νωρίτερα, να μην είναι ακριβώς αυτό το οποίο 

εξωθεί ή στοχεύει στην μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας, που είναι ένας στόχος και η  

προοπτική. 

Θα έλεγα το εξής, τελειώνοντας, ότι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα είναι η υπέρ-άντληση κι 

εμείς στην περιοχή μου, την Κορινθία, το έχουμε νιώσει πάρα πολύ καλά, είναι μια περιοχή η 

οποία έχει πάρα πολλά προβλήματα, με τη σύνδεση με την Στυμφαλία τα πράγματα έχουν 

βελτιωθεί προφανώς, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και περιοχές που υπέρ-αντλούν από 

τον ορίζοντα τους, για λόγους εμπορευματικούς. Εδώ λοιπόν το ερώτημα που τίθεται, εσείς ως 

φορέας, έχετε τη δυνατότητα ή έχετε πραγματοποιήσει τέτοια δυναμική στο βαθμό της μείωσης 

της εμπορικής χρήσης, όταν αυτό δείχνει ότι επηρεάζει την στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα, 

που άρα αυτό λοιπόν μπορεί να προκαλέσει κοινωνικά προβλήματα; Και πώς στοχεύετε στο 

μέλλον ή και στο παρόν εάν θέλετε, να αντιμετωπίσετε ή πώς έχετε αντιμετωπίσει παρόμοιες 

καταστάσεις; Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Και εμείς ευχαριστούμε τον κ. 

Τσόγκα, τώρα έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν οι προσκεκλημένοι μας στις ερωτήσεις, με 

την αντίστροφη σειρά που είχαμε ξεκινήσει και άρα πρώτη είναι η κυρία Στυλιανή Πολιτάκη, 

που έχει το λόγο. 
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ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΟΛΙΤΑΚΗ (Γενική Διευθύντρια Πελατών της Ε.Υ.Δ.Α.Π.): Από μια πρώτη 

άποψη, θεωρώ ότι οι περισσότερες τοποθετήσεις αφορούσαν σε θέματα των άλλων δυο 

προσκεκλημένων σας, βέβαια δύο με τρεις ερωτήσεις σίγουρα είχαν αποδέκτη αποκλειστικά 

την Ε.Υ.Δ.Α.Π. και τον τρόπο που θα μπορέσουμε εμείς ως εταιρία να εφαρμόσουμε αυτή την 

απόφαση. Το ερώτημα οπωσδήποτε είναι ένα, τέθηκε χαρακτηριστικά από τον κ. Δημαρά, 

επαναλήφθηκε και από άλλους δύο ομιλητές, του τελικά, τι θα αλλάξει με την εφαρμογή αυτής 

της απόφασης στον καταναλωτή της Ε.Υ.Δ.Α.Π., το τι θα αλλάξει στην Αττική; Οπωσδήποτε 

είναι ένα ερώτημα του οποίου μια εύκολη απάντηση θα ήταν, ας αφήσουμε τη ζωή να το 

αποδείξει. Δεν είναι όμως απάντηση αυτή και το ξέρω. 

Εγώ σας είπα ότι έχουμε ένα περιθώριο μείωσης του κόστους, έχουμε επίσης ένα 

περιθώριο του να μειώσουμε το ατιμολόγητο νερό, για σας είπα ότι το 1 από τα 4 κυβικά που 

φεύγουν από τα διυλιστήρια μας, με ποιότητα πόσιμου νερού, αυτό δεν τιμολογείται. Αυτό για 

εμάς είναι μια μεγάλη ποσότητα, έχουμε έναν στόχο να την μειώσουμε με το επενδυτικό 

πρόγραμμα της πενταετίας που υλοποιούμε από το 2017, στο 20%. Αυτό το 5% όμως για εμάς 

μεταφράζεται -θα σας πω το αποτέλεσμα του υπολογισμού, δεν θα σας τον αναπτύξω- σε 100 

εκατ. εξοικονόμησης δικής μας. Είναι τέτοια τα μεγέθη τα δικά μας, δηλαδή, μιλάμε για περίπου 

420 εκατ. κυβικά νερού που φεύγουν κάθε χρόνο από την έξοδο των διυλιστηρίων μας. 

Πώς θα το υλοποιήσουμε αυτό; Τέθηκε το ερώτημα εάν αυτό είναι μόνο λογιστικό ή αν 

είναι πραγματικά φυσική απώλεια. Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορούμε ακριβώς να το ξέρουμε, αλλά 

από εκτιμήσεις και από βιβλιογραφία θεωρούμε ότι είναι μοιρασμένο και μάλιστα θα δίναμε για 

να μην πούμε ακριβώς μισό, στο 25% θα δίναμε ένα 11% με 12% σε αυτό που λέμε φυσικές 

απώλειες, δηλαδή, στις διαρροές που έχουμε στα δίκτυα μας και το υπόλοιπα 12% με 13% θα 

το δίναμε στην υπό εκτίμηση των υδρομετρητών μας. 
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(Συνέχεια ομιλίας κυρίας ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΑΚΗ, Γενικής Διευθύντριας Πελατών της 

Ε.ΥΔ.Α.Π.) 

Έχουμε στο επενδυτικό πρόγραμμα, επενδύσεις για να αντικαταστήσουμε 900.000 

υδρόμετρα. Είναι περίπου, τα μισά μας υδρόμετρα. Επίσης, έχουμε μεγάλα κονδύλια για την 

αντικατάσταση δικτύων, τα οποία παρουσιάζουν επανειλημμένα προβλήματα, όπως επίσης 

έχουμε και μια άλλη παράμετρο, την οποία θα θέλαμε να δούμε και να δείτε, γιατί είναι και θέμα 

της πολιτείας. Μιλάμε για Ε.ΥΔ.Α.Π., αλλά η Ε.ΥΔ.Α.Π. υδροδοτεί ένα τμήμα τελικά του 

λεκανοπεδίου. Υπάρχουν ακόμα περιοχές που υδροδοτούνται από την Ε.ΥΔ.Α.Π., με την 

λεγόμενη ενίσχυση δικτύου. Δηλαδή, δίνουμε νερό εμείς στο Δήμο, με τιμή μάλιστα περίπου 

0,5 ευρώ και ο Δήμος στη συνέχεια διαχειρίζεται αυτή την ποσότητα που παίρνει από εμάς και 

μερικές φορές δεν μας πληρώνει κιόλας. Έτσι, έχουμε μεγάλες οφειλές από κάποιες περιοχές, 

όπως είναι τα Μέγαρα, η Φυλή, η Σαλαμίνα. Μάλιστα, αν δεν είχε γίνει αυτή η κρατική 

παρέμβαση το 2013, να πληρώσει στην ουσία το κράτος τις οφειλές των δήμων, η Ε.ΥΔ.Α.Π. 

θα είχε τώρα να διαχειριστεί μια τεράστια οφειλή και ίσως, εδιακυβεύετο και η βιωσιμότητα της 

εταιρείας. 

Αυτά τα δίκτυα, τις περισσότερες φορές έχουν απώλειες που ξεπερνούν το 50% και 

το 60%. Άρα, αν και η πολιτεία βοηθήσει με τον τρόπο της, να περιέλθουν στη διαχείριση της 

Ε.ΥΔ.Α.Π., το όφελος θα είναι πολλαπλό, θα είναι και εξοικονόμησης νερού, αλλά και ενός 

ενιαίου τρόπου λειτουργίας. Θεωρούμε, ότι αυτή η απόφαση ομολογουμένως και για εμάς έχει 

μερικά ψιλά γράμματα, αλλά όπως είπε προηγουμένως η κυρία Βαγιωνάκη, ότι επειδή αρχίζει 

να εφαρμόζεται το 2018, υπάρχει και ο χρόνος για να δούμε μερικά πράγματα πως θα τα 

εξειδικεύσουμε στην περίπτωσή μας.  

Εμείς, λοιπόν, θεωρούμε ότι αξιοποιώντας το περιθώριο μείωσης κόστους που 

έχουμε, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε περιθώρια βελτίωσης και στη διαχείριση που κάνουμε, 

στη μείωση του λειτουργικού κόστους. Ήδη με τη μείωση μόνο του προσωπικού – από περίπου 

5000 έχουν μείνει 2300 – έχει μειωθεί πάρα πολύ το μισθολογικό κόστος, που είναι σημαντικός 

παράγοντας διαμόρφωσης του κόστους. Βέβαια, παράλληλα, έχουν αυξηθεί τα κόστη των 

εργολαβιών, των παροχών υπηρεσιών. Παρόλα αυτά, εκεί πιστεύω ότι υπάρχουν περιθώρια 

μιας καλύτερης διαχείρισης. 
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Ξέρετε, η εξίσωση δεν λύνεται πάντα εύκολα και δεν είναι μια απλή εξίσωση. Είναι 

ένα σύστημα – για όσους έχουμε και λίγο μαθηματική προσέγγιση – με πάρα πολλές 

παραμέτρους, περιορισμούς και για να βρεις τη βέλτιστη περιοχή στην οποία θα κινηθείς, από 

την εμπειρία που έχω 35 χρόνια που υπηρετώ στην Ε.ΥΔ.Α.Π., τελικά αυτό που βοηθάει 

καλύτερα στο να εντοπίσεις την περιοχή που θα κινηθείς, είναι να αποφασίσεις ποιο θα είναι 

το πρόσωπο που θέλεις να έχεις. Αν ο βασικός σου στόχος είναι να υπηρετήσεις την κοινωνία 

και να δεις το νερό σαν δημόσιο αγαθό και πράγματι, σαν ένα προϊόν μεν – όπως πολύ σωστά 

είπατε είμαστε παραγωγοί, γιατί και το νερό για να έλθει στη βρύση μας, όπως επίσης και τα 

λήμματα για να μην πάνε ανεπεξέργαστα οπουδήποτε – οπωσδήποτε προσθέτουμε κάποια 

αξία, κάποια εργασία και είναι προϊόν από αυτή την άποψη, δεν το βρίσκουμε ελεύθερο στη 

φύση. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι η λύση στο θέμα, επειδή πράγματι έχει πολλές παραμέτρους 

και δεν είναι τόσο απλό, είναι να αποφασίσουμε με ποια οπτική γωνία θα το δούμε. 
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(Συνέχεια ομιλίας κυρία Στυλιανή Πολιτάκη, Γενικής Διευθύντριας Πελατών της 

ΕΥΔΑΠ) 

 

Εγώ θέλω να πιστεύω ότι η ΕΥΔΑΠ θα το βλέπει πάντα με την οπτική γωνία του 

κοινωνικού αγαθού, του δημόσιου αγαθού, το οποίο οφείλει και η ίδια με τη σωστή διαχείριση 

που θα κάνει να το διαφυλάξει. Σας είπα και όταν μίλησα πριν, ότι η ΕΥΔΑΠ έχει να αυξήσει τα 

τιμολόγιά της από το 2008. Αυτό ίσως είναι κάτι που δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος και πιστεύω 

ότι και εσείς πρέπει να το εκτιμήσετε ανάλογα. Όχι ότι αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε τώρα 

αυξήσεις, δεν θέλω να πω κάτι τέτοιο, θέλω να σας δώσω όμως και κάποια άλλα στοιχεία.  

Όπως σας είπα, έχουμε κλιμακωτό τιμολόγιο και εμείς.  Η πρώτη μας κλίμακα έχει τιμή 

για το νερό 0,35 ευρώ το κυβικό.  Η δεύτερη κλίμακα έχει 0,64 ευρώ το κυβικό. Εμάς το κόστος 

μας αυτή τη στιγμή είναι 0,90 ευρώ το κυβικό. Αυτό είναι το ετήσιο στατιστικό δελτίο του 2016. 

Στη συνολική λοιπόν κατανάλωση του 2016 το 49,28% της κατανάλωσης, η μισή κατανάλωση 

σχεδόν, τιμολογήθηκε με την πρώτη κλίμακα και 43,89% με τη δεύτερη κλίμακα. Άρα, 

αντιλαμβάνεστε ότι μια κατανάλωση της τάξης του 90% - 95% τιμολογείται με τις δύο πρώτες 

κλίμακες, που είναι κάτω του κόστους μας και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί τελικά 

η ανάκτηση του κόστους δεν μπορεί να γίνει από το 5% της κατανάλωσης που τιμολογείται με 

την τρίτη, τέταρτη και πέμπτη κλίμακα. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ : Άρα, θα έχουμε αυξήσεις.  

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΟΛΙΤΑΚΗ (Γενική Διευθύντρια Πελατών της ΕΥΔΑΠ) : Όχι, απλά σας λέω 

μερικά νούμερα και σας είπα ότι υπάρχουν περιθώρια μείωσης του κόστους και επίσης, μιας 

συνολικότερης διαχείρισης σε επίπεδο Αττικής, που θα μπορούσε η ΕΥΔΑΠ να εξυπηρετήσει 

και σκοπούς της Πολιτείας, διότι υπάρχει ένα άλλο θέμα, ότι και οι δήμοι που διαχειρίζονται 

αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτήν την απόφαση, εάν 

εξακολουθήσουν να λειτουργούν όπως λειτουργούν.  
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Πρέπει λοιπόν και η Πολιτεία να δει την ΕΥΔΑΠ, είναι μια δημόσια εταιρεία, μπορεί να 

είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, αλλά έχει βασικό μέτοχο το δημόσιο και καλό είναι αυτό να 

βοηθήσετε κι εσείς να διατηρηθεί, για να έχει η Πολιτεία ένα σοβαρό λόγο στο πώς θα 

διαχειρίζεται αυτό το κοινωνικό αγαθό. Όταν μιλάμε για το λεκανοπέδιο μιλάμε για παραπάνω 

από το μισό πληθυσμό της χώρας. Άρα, με μία σωστή διαχείριση από τη ΕΥΔΑΠ, έχουμε 

σωστή διαχείριση του αγαθού, το οποίο προορίζεται για πάνω από το μισό πληθυσμό της 

χώρας. 

Εγώ είμαι ένας υπάλληλος και δεν μπορώ να δεσμεύσω  την εταιρεία, αλλά η βούληση 

της διοίκησης είναι να  μην υπάρξουν αυξήσεις. Εξάλλου και η ίδια η απόφαση έχει κάποια 

ασφαλιστική δικλείδα με το ποσοστό που βάζει το ΑΕΠ. Αυτό είναι μια ασφαλιστική δικλείδα και 

θα παρακαλούσα τον κ. Γκανούλη να επιβεβαιώσει ότι αυτό ήταν μέσα από προτάσεις που 

υπέβαλε η ΕΥΔΑΠ. 

ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ (Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας) : Η  ΕΥΔΑΠ είναι βέβαια μια επιχείρηση εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, αλλά δεν 

δρα ανεξέλεγκτα και ως προς τις τιμές και ως προς τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το 

νερό. Δηλαδή, καταρτίζει ένα πλάνο, ένα σχέδιο διαχείρισης όλων αυτών των υπηρεσιών, το 

οποίο εγκρίνεται από την Πολιτεία.  

Η ΕΓΥ είναι η αρχή, η οποία ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ΕΥΑΘ και η 

ΕΥΔΑΠ και η ΔΕΥΑ. Οι εταιρείες προτείνουν το τιμολόγιό τους, το οποίο εγκρίνεται ή όχι, αν 

έχει αυξήσεις, από την Πολιτεία, η οποία Πολιτεία εκπροσωπείται από την ΕΓΥ. Θέλω να πω, 

ότι υπάρχουν αυτές οι δικλείδες ασφαλείας, εκτός από κάποια άρθρα που μιλάνε για το ΑΕΠ, 

που δεν μπορεί η τιμή του νερού να είναι μεγαλύτερη από την αύξηση του  ΑΕΠ. Δηλαδή, για 

παράδειγμα, αν το ΑΕΠ έχει 1%-  2%, δεν μπορεί να έχει αύξηση το νερό 3%. Πρέπει να 

ακολουθεί λίγο – πολύ το κοινωνικό γίγνεσθαι.  
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(Συνέχεια ομιλίας κ. Ιωάννη Γιαννούλη, Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας) 

 

Από την άλλη μεριά δεν μπορεί να είναι μόνο προς το κέρδος, δηλαδή απλώς να 

αυξήσουμε τα έσοδα για να έχουμε μεγαλύτερα μερίσματα στους διάφορους μετόχους. 

Επομένως, υπάρχουν όλα αυτά, δηλαδή σε ορισμένες χώρες, υπάρχουν οι λεγόμενες 

ανεξάρτητες αρχές του ελέγχου νερού, όπως ενέργειας. Εδώ, είπαμε ότι δεν θα κάνουμε 

ανεξάρτητη αρχή, γιατί  έχει ορισμένα αρνητικά, αλλά η πολιτεία θα παίξει το ρόλο μέσα από το 

Υπουργείο . 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΟΛΙΤΑΚΗ (Γενική Διευθύντρια Πελατών της ΕΥΔΑΠ): Επίσης, νομίζω ότι 

θα βοηθούσε πάρα πολύ η πολιτεία μέσω των εντεταλμένων οργάνων της, το αν θα είναι 

ανεξάρτητη αρχή ή αν θα είναι η Γενική Γραμματεία Υδάτων είναι θέμα της πολιτείας. 

Τουλάχιστον, το παράρτημα 5 της απόφασης να το παρακολουθεί. Εμείς, έχουμε την πικρή 

εμπειρία με τη σύμβαση που είχαμε με το ελληνικό δημόσιο και την ΕΥΔΑΠ Αγίων, ότι όλο το 

παράρτημα εκείνης της σύμβασης ποτέ ούτε μία φορά στα 25 τώρα χρόνια, σε λίγο λήγει αυτή 

η σύμβαση, κανείς δεν ζήτησε ποτέ κανένα δείκτη. Αυτό είναι τραγικό. Αν η πολιτεία η ίδια ,δεν 

μας ελέγχει για αυτό που κάνουμε και ο έλεγχος πρωτίστως πρέπει να γίνεται με αριθμούς. Δεν 

μπορεί να γίνεται με δηλώσεις και με γενικολογίες.  

Έχουμε εδώ ένα παράρτημα 5. Θέλω να πιστεύω, εγώ σε σύντομο χρονικό διάστημα 

μάλλον θα συνταξιοδοτηθώ, ότι έστω θα υπάρχει ένας έλεγχος σε αυτά τα νούμερα, αν τα 

δίνουμε αξιόπιστα, πως τα μετράμε. Βέβαια ,δεν έχει νόημα μόνο με την ΕΥΔΑΠ, αλλά με όλους 

τους φορείς. Εν κατακλείδι, εμείς πιστεύω, ότι πρέπει να ξανακληθούμε και θα έχουμε πολύ 

περισσότερα να σας πούμε. Ήθελα να σας δείξω μερικές διαφάνειες για το μοντέλο 

κοστολόγησης της ΕΥΔΑΠ και νομίζω ότι  θα έχουμε και κάποια νούμερα, ίσως μέσα στον 

Οκτώβρη. Μέχρι 31 Οκτωβρίου δε  θα μας ανακοινωθεί το περιβαντολογικό τέλος αυτού του 

έτους; 

Επειδή, εντός του πρώτου εξαμήνου 2018, είμαστε υποχρεωμένοι να καταθέσουμε την 

πρότασή μας για το τιμολόγιο με βάση την απόφαση, πιστεύω ότι πρέπει να κληθούμε μέσα 
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στον Οκτώβρη ή από τον Οκτώβρη και μετά. Εξάλλου 1η Οκτωβρίου αρχίζει το υδρολογικό έτος 

κάθε χρόνο, οπότε τουλάχιστον με την έναρξη  του υδρολογικού έτου, πρέπει να μας καλέσετε 

να μας πείτε τι έχετε κάνει από τότε που είχατε ξαναέρθει. 

Δεν θα έχω φύγει μέχρι τότε με σύνταξη, εγώ θα ξανάρθω πάλι, αλλά εν τη αύτη 

περιπτώσει, νομίζω, ότι πρέπει η πολιτεία να σταθεί πάνω από αυτή την απόφαση. Είναι καλό 

το ότι μπήκαν κάποιοι κανόνες. Θα συμφωνήσω σε κάποιο βαθμό με την κυρία Μανωλάκου, 

που είπε, ότι είναι εύκολο να εμπορευματοποιήσει τη διαχείριση του νερού. Μπορεί να πει 

κανείς από μια άποψη ότι είναι εύκολο, πιστέψτε με, όμως, ότι και από αυτά που ζούμε κάθε 

μέρα, εγώ είμαι Γενική Διευθύντρια Πελατών στην ΕΥΔΑΠ, μην νομίζετε οι πελάτες μας, οι 

καταναλωτές, οι πολίτες, είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι. Δεν είναι τόσο εύκολο να 

κάνουμε κάτι τέτοιο. Οι αντιστάσεις θα είναι μεγάλες, για αυτό και οι ευθύνες όλων μας είναι 

μεγάλες και βέβαια και εσάς πολύ περισσότερες, που θα πρέπει να σταθείτε πάνω από αυτή 

την απόφαση για να την εφαρμόσουμε όλοι σωστά. 

Θεωρώ για μένα, ότι ήταν πολύ μεγάλη τιμή να εκπροσωπώ την ΕΥΔΑΠ σε αυτή την 

Επιτροπή και με μεγάλη μου χαρά θα μεταφέρω το πνεύμα σας και τις τοποθετήσεις σας στη 

διοίκηση, πιστεύοντας, ότι όταν θα  ξανακληθούμε θα έχουμε περισσότερα πράγματα να σας 

πούμε.  Σας ευχαριστώ. 
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(Συνέχεια ομιλίας κ. ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΑΚΗ, Γενικής Διευθύντριας Πελατών της 

Ε.ΥΔ.ΑΠ.) 

 

Αυτή είναι η έξοδος των διυλιστηρίων, δεν είναι η αναχώρηση από τους ταμιευτήρες. 

Θα πρέπει να το θεωρήσετε σημαντικό αυτό από μια άποψη, γύρω από την ερώτησή 

σας, ότι γύρω στα 100 εκατ. κυβικά, χάνονται και στην διαδρομή από τους ταμιευτήρες, μέχρι 

την είσοδο των διυλιστηρίων. Δηλαδή οι απώλειες του νερού, δεν είναι μόνο το 25% που σας 

είπα, αυτό είναι το ατιμολόγητο, από την έξοδο των διυλιστηρίων, μέχρι το υδρόμετρο του 

καταναλωτή. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ(Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Σκρέκας. 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία που έδωσε η 

εκπρόσωπος της Ε.ΥΔ.ΑΠ..Είδα, περίπου, ότι ο τζίρος της επιχείρησης είναι 329 εκατομμύρια 

το 2016. 

Είσαστε Γενική Διευθύντρια των πελατών και μπορείτε να μας βοηθήσετε ακόμα 

περισσότερο. Αν η έξοδος από τα διυλιστήρια είναι, είπατε, περίπου 416 εκατομμύρια. 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΟΛΙΤΑΚΗ(Γενική Διευθύντρια Πελατών της Ε.ΥΔ.ΑΠ.): Είναι 430 

εκατομμύρια. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Είπατε 430 εκατομμύρια. Από αυτά χάνονται το ένα 

τέταρτο, χάνονται δηλαδή τα  100 εκατομμύρια, μετά από την έξοδο τους από τα διυλιστήρια, 

που σημαίνει ότι τιμολογείτε τα 330 εκατομμύρια. 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΟΛΙΤΑΚΗ(Γενική Διευθύντρια Πελατών της Ε.ΥΔ.ΑΠ.):Μα σας εξήγησα 

ότι τιμολογούμε τα τρία από τα τέσσερα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Άρα 329 εκατομμύρια ευρώ δια 300 εκατομμύρια κυβικά 

νερού,  έχει σαν αποτέλεσμα να τιμολογείτε κατά μέσο όρο ένα ευρώ το κυβικό. 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΟΛΙΤΑΚΗ(Γενική Διευθύντρια Πελατών της Ε.ΥΔ.ΑΠ.):Ναι. 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Όταν το 95% είναι κάτω από τα 60 λεπτά, το υπόλοιπο 

5% θα πρέπει επομένως να έχει έναν μέσο όρο γύρω στα 4 με 5 € το κυβικό. 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΟΛΙΤΑΚΗ(Γενική Διευθύντρια Πελατών της Ε.ΥΔ.ΑΠ.): Έχουμε και ειδικά 

τιμολόγια, τα οποία, όμως, δεν εμπίπτουν σε κλιμακωτή κατανάλωση. Είναι το βιομηχανικό 

επαγγελματικό και είναι όπως σας είπα, η ενίσχυση δικτύου που δίνουμε στους δήμους, που 

είναι μεν περίπου με μισό ευρώ, αλλά δεν έχουμε το ίδιο κόστος εκεί, γιατί το δίνουμε σε 

κεντρικές παροχές και δεν πάμε μέχρι το υδρόμετρο. 

Και πράγματι, αυτή η ποσότητα, παρότι που είναι πάρα πολύ λίγη, μας αφήνει να 

έχουμε περιθώρια κέρδους. Αλλά ομολογουμένως και εμείς οριακά δουλεύουμε. Ελπίζουμε 

πάρα πολύ στη μείωση του κόστους και σε αυτή τη μείωση του ατιμολόγητου. 

Επίσης θα βοηθούσε, σας είπα, το να πάρουμε κάποια δίκτυα, ούτως ώστε και οι 

οφειλές να μην υπάρχουν αλλά και καλύτερη διαχείριση να κάνουμε. 

Θα μπορούσα να σας πω περισσότερα για τις παραλαβές δικτύων, αλλά δεν θέλω να 

επεκταθώ. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ(Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Δημαράς για να 

κάνει ερώτηση. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Αυτή η ερώτηση γεννήθηκε από την τοποθέτηση της κυρίας 

Πολιτάκη. 

Είπατε, ότι επειδή υπάρχουν πολλές οφειλές από τους δήμους και βεβαίως υπάρχει 

απώλεια νερών από τα δίκτυα αυτών των δήμων, τα οποία είναι  πεπαλαιωμένα. Συνεπώς 

τίθεται θέμα  βιωσιμότητας  της Ε.ΥΔ.ΑΠ. και θα ήθελα να μας το εξηγήσετε, γιατί είναι πολύ 

σημαντικό. 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΟΛΙΤΑΚΗ(Γενική Διευθύντρια Πελατών της Ε.ΥΔ.ΑΠ.):Υπάρχουν οφειλές 

και δεν είναι μόνο οι δήμοι που μας οφείλουν. Σας είπα και κάτι άλλο πριν, ότι ο ένας στους δύο 

πελάτες μας, μας οφείλει. Μην κοιτάτε που δεν το έχουμε αναδείξει και που δεν το έχουμε τέλος 

πάντων «σηκώσει» σαν θέμα. Είναι θέμα για μας και γι' αυτό από ό,τι ίσως υποκύπτει στην 

αντίληψή σας, προβαίνουμε τώρα σε συστηματικές διακοπές, στοχευμένες βέβαια διακοπές 
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υδροδότησης σε κάποιες περιπτώσεις. Γιατί δυστυχώς, το νερό  είναι φθηνό και δεν κόβεται 

όπως ενδεχομένως η κινητή τηλεφωνία. Δηλαδή κάποιος πληρώνει το κινητό του, αλλά δεν 

πληρώνει το νερό. Το νερό επειδή είναι φθηνό, όταν π.χ. ένας λογαριασμός είναι  20 με 30 €, 

την τριμηνία. 

Εμείς έχουμε πελάτες οι οποίοι, έχουν να μας πληρώσουν οκτώ χρόνια, εννιά χρόνια, 

πέντε χρόνια, δηλαδή θα μπορούσα να σας δώσω και τέτοια στοιχεία. Και έχουν έναν συνολικό 

λογαριασμό, που  μπορεί να είναι 500 € , αλλά αυτά τα 500 € την σημερινή ημέρα, δεν είναι 

εύκολο για τον άλλον να τα δώσει. Και για εμάς, όμως, είναι πάρα πολύ δύσκολο, να του 

κόψουμε το νερό. 

Διακανονισμούς κάναμε, πέρσι κάναμε ένα μεγάλο πρόγραμμα ευνοϊκών ρυθμίσεων, 

το οποίο είχε μεγάλο αποτέλεσμα.  

Και να σας πω και κάτι συγκινητικό. Δώσαμε έκτακτο ειδικό τιμολόγιο, σε μια κατηγορία 

συμπολιτών μας, που ήταν ενταγμένοι στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση- αυτοί 

βρίσκονται, πλέον, κάτω από το όριο της φτώχειας- και τους βάλαμε και σε ένα πρόγραμμα 

ευνοϊκών ρυθμίσεων, με αρκετές άτοκες δόσεις. 

Το προφίλ αυτών των οφειλετών, είναι το καλύτερο, απ' όλους τους άλλους. Πώς είναι 

δυνατόν, αυτοί οι τόσο φτωχοί άνθρωποι, να ανταποκρίνονται; Μάλιστα τώρα επεξεργαζόμαστε  

μια εισήγηση, για να πούμε ότι πλήρωσαν-πλήρωσαν και τα υπόλοιπα πρέπει να τους τα 

χαρίσουμε, γιατί είναι συγκινητικό: Αυτοί οι τόσο φτωχοί χρωστάνε όλοι μαζί ενάμισι 

εκατομμύριο ευρώ και έχουνε σε διακανονισμό τα 600 χιλιάρικα ευρώ. 
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(Συνέχεια ομιλίας κυρίας Στυλιανής Πολιτάκη, Γενικής Διευθύντριας Πελατών της 

ΕΥΔΑΠ) 

 

Και όλοι οι υπόλοιποι χρωστάνε όλα τα υπόλοιπα. Αυτό λέει κάτι. Δηλαδή, είναι πολύ 

συγκινητικό αυτό το πράγμα, όταν βλέπεις ότι ανταποκρίνονται. Τελικά είναι γεγονός ότι 

ανταποκρίνονται οι πιο φτωχοί. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Πόσες είπατε ότι είναι συνολικές οφειλές; 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΟΛΙΤΑΚΗ (Γενική Διευθύντρια Πελατών της ΕΥΔΑΠ): Ορίστε; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: (ομιλεί εκτός μικροφώνου) 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ (Πρόεδρος της Υποεπιτροπής): Κύριε Σκρέκα, εσείς μπορεί να 

μη θέλετε να καταγράφεστε, αλλά όπως καταλαβαίνετε, κάποιος που παρακολουθεί την 

κουβέντα, δεν μπορεί να καταλάβει τι έχετε ερωτήσει την κυρία Πολιτάκη. 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΟΛΙΤΑΚΗ (Γενική Διευθύντρια Πελατών της ΕΥΔΑΠ): Να σας πω και ένα 

τελευταίο. Τώρα, εδώ που είμαστε, επειδή κάποια email έχουν κάποια διαβάθμιση, είναι 

συγκινητικό ότι συνάδελφος μηχανικός που κάνει τις διακοπές, τις προγραμματίζει, αμέσως 

τώρα μου έστειλε το εξής «Κυρία Πολιτάκη, καλησπέρα. Ενόψει του επικείμενου καύσωνα, 

παρακαλώ ενημερώστε μας σχετικά με το χρονικό διάστημα αναστολής εκτέλεσης τεχνικών 

ενεργειών διακοπής υδροδότησης.». Υπάρχουν συνάδελφοι που παρακολουθούν με δική τους 

πρωτοβουλία και δική τους ευαισθησία το αν θα κάνει ζέστη αύριο, για να δούμε αν πρέπει να 

σταματήσουμε εντολές διακοπής. Δηλαδή, αυτός ο ρόλος δεν είναι εύκολο να τηρηθεί, όταν δεν 

έχει ένα δημόσιο χαρακτήρα το νερό και μια κοινωνική πολιτική, γιατί αυτό σημαίνει ότι κάποιες 

διακοπές υδροδότησης δεν θα γίνουν, άρα κάποια ευρώ δεν θα έρθουν στο ταμείο μας, αλλά 

όταν οι συνθήκες είναι αυτές, τι να πεις; 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ (Πρόεδρος της Υποεπιτροπής): Νομίζω, κυρία Πολιτάκη, ότι 

θα πρέπει να μπείτε επικεφαλής μιας καμπάνιας ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και δημόσιο 
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κοινωνικό αγαθό, γιατί με αυτά που λέτε πραγματικά το αναδεικνύετε με τον καλύτερο τρόπο 

αυτό το πράγμα. 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΟΛΙΤΑΚΗ (Γενική Διευθύντρια Πελατών της ΕΥΔΑΠ): Ευχαριστώ. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ (Πρόεδρος της Υποεπιτροπής): Επειδή η Επιτροπή πρέπει να 

προχωρήσει και έχουμε κάνει κατάχρηση αρκετή του χρόνου, συνεχίζουμε με τον κ. Πεκρίδη. 

Ο κ. Πεκρίδης έχει το λόγο. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΚΡΙΔΗΣ (Συνεργάτης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου): Ευχαριστώ και εγώ. Έχουν γίνει πάρα πολλές ερωτήσεις. 

Κατά βάση είναι διευκρινιστικές, όμως. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αρχικά η λογική της 

κοστολόγησης του νερού απαρτίζεται από δύο κομμάτια, από το σταθερό μέρος, το οποίο μας 

βοηθάει για να έχουμε σίγουρα νερό στη βρύση μας, στο χωράφι μας και από ένα μεταβλητό, 

το οποίο αυτό μπορείς να το διαχειριστείς κατά τη βούληση σου, όσο το χρειάζεσαι και όσο 

απαιτείται. 

Η πρώτη κλίμακα κατανάλωσης αντιστοιχεί στις βασικές ανάγκες διαβίωσης του 

πληθυσμού. Δεν αφήνει πολλά περιθώρια αυτό για θολό τοπίο ή όπως το έθεσε η κυρία 

Καφαντάρη «γενικοί κανόνες». Θέλω να υπενθυμίσω, επίσης, ότι η συγκεκριμένη απόφαση 

αποτελεί τους γενικούς κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης. Οι ειδικοί κανόνες είναι θέμα 

παρόχου του νερού, πώς θα τους καταμερίσει και επιμερίσει. 

Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε για εξοικονόμηση με γεωργία ακριβείας, στάγδην και 

ούτω καθεξής. Πράγματι, αυτό είναι το ζητούμενο. Η ΕΥΔΑΠ προς τιμήν της έχει μόλις 25% 

απώλειες. Στατιστικά, τα οποία δεν τα έχουμε, αλλά έχουμε σκόρπια στοιχεία, τα οποία δεν 

μπορούν να τεκμηριώσουν, αλλά η αίσθηση είναι ότι βρισκόμαστε κάπου εκεί, σε επίπεδο 

ΔΕΥΑ ή Δήμων για το νερό ύδρευσης είμαστε πάνω από 40%, που όταν λέμε 40% είναι 

ελάχιστη στις ΔΕΥΑ, γιατί έχουμε πάνω από 50% και 60% απώλειες. Φανταστείτε, δηλαδή, τι 

εξοικονόμηση μπορούμε να κάνουμε όταν ζητάμε από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή δήμους 

να προβούν σε μείωση των δαπανών, οι οποίες δεν είναι σε καμία περίπτωση 

εξορθολογισμένες. Να πάμε στο νερό άρδευσης; Πάνω από 50%-60%. Μόνο από τον τρόπο 

που γίνεται το πότισμα των χωραφιών, 3.00΄ η ώρα το μεσημέρι με τα κανονάκια που το 60% 
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πάει στην ατμόσφαιρα, δεν ξέρω ίσως δημιουργεί ωραία ατμόσφαιρα, αλλά από την άλλη 

σίγουρα δεν ποτίζεται με αυτό τον τρόπο το χωράφι. 
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(Συνέχεια ομιλίας του κυρίου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΚΡΙΔΗ, Συνεργάτη του Αναπληρωτή 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας) 

Πολύ σωστά είπε ο συνάδελφός σας, ότι πρέπει να κάνουμε βελτίωση στον τρόπο 

ποτίσματος. Πράγματι, εάν το κάνουμε αυτό, θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε σημαντικά 

ποσά και ακουστεί. 

Τιμολογείται το επιφανειακό νερό; Η απάντηση είναι, τη δεδομένη στιγμή, όχι. 

Πιθανότατα, δεν θα τιμολογείται ούτε και στο μέλλον, αλλά σίγουρα θα πρέπει να μετριέται. Θα 

πρέπει να μετριέται, γιατί; Γιατί έχουμε Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, τα 

οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην πρώτη τους αναθεώρηση, και μέχρι τέλους του έτους θα 

έχουμε την ολοκλήρωσή τους και θα έχουμε τα δεύτερα σχέδιο. Τα συγκεκριμένα σχέδια θα 

λένε τεκμηριωμένα με ΦΕΚ, σε τι κατάσταση θα βρίσκονται τα ύδατα της χώρας τόσο τα 

επιφανειακά όσο και υπόγεια από άποψη χημική, οικολογική, δηλαδή, ποιοτικά συνολικά και 

ποσοτική. 

Έχουμε την τύχη και την ατυχία, ότι έχουμε πολλά και καλά νερά. Έχουμε την τύχη, 

γιατί δεν θα χρειασθεί να επιβάλουμε περιβαλλοντικά τέλη- ο κ. Σκρέκας, του διέφυγε- τα 

περιβαλλοντικά τέλη είναι το περιβαλλοντικό κόστος, δηλαδή, η ποιοτική ανάκτηση και το 

κόστος ανάκτησης πόρου ή ποσοτική ανάκτηση. Αλλά, αυτό κανένας δεν το εγγυάται στο 

μέλλον. Σίγουρο είναι, ότι εάν συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς προβλήματα που έχουνε 

εμφανιστεί σε συγκεκριμένες περιοχές, θα επεκταθούν. 

Ερωτηθήκαμε, από τον κ. Παπαδόπουλο, τι θα κάνουμε με τις περιοχές που ξεκίνησαν 

την γεώτρηση στα 100- 110 μ., έχουν φτάσει στα 380 μέτρα, και έχουν φτάσει το νερό να είναι 

υφάλμυρο. Εγώ θα του απαντούσα, τι θα πρέπει να κάνουμε για αυτά τα πράγματα; Δεν πρέπει 

να τα αποκαταστήσουμε αυτό; Δεν θα έρθουν οι επόμενες γενιές; Η χώρα δεν θα πρέπει να 

έχει ύδατα για τα επόμενα χρόνια, για τις επόμενες γενιές; Προφανώς. Αυτό, θα αποκατασταθεί 

με την εφαρμογή όπου θα χρειαστεί των περιβαλλοντικών τελών. 

Εγκαλεστήκαμε, γιατί έχουμε γενικούς κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης. Γιατί, 

η κάθε περιοχή δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Υπάρχουν περιοχές που έχουν νερό πηγαίο. 

Αυτό το νερό δεν μπορείς να το κοστολογήσεις. Υπάρχει νερό από γεωτρήσεις και  αυτό το 
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νερό έχει ένα κόστος ρεύματος, κόστος συντηρήσεων των υποδομών, αυτό σίγουρα πρέπει να 

το ανακτήσεις με κάποιον τρόπο. Όχι απόλυτο, αλλά σίγουρα σε σημαντικό βαθμό για να 

μπορείς να έχεις σίγουρα νερό για τα επόμενα χρόνια, όταν θα ανοίγεις τη βρύση να έχεις νερό. 

Πάντα είμαστε βεβιασμένοι όταν δεν έχουμε νερό, όταν ανοίγουμε την βρύση και δεν έχουμε 

νερό. Φανταστείτε αυτό να είναι ένα σύνηθες φαινόμενο. 

Οι ταμιευτήρες, στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών, προβλέπεται ότι θα πρέπει να 

κατασκευαστούν με κάθε τρόπο ταμιευτήρες για να μπορέσουμε να έχουμε ανασύσταση 

υπουργείων υδροφορέων, τα επιφανειακά μας ύδατα να είναι πιο διαχείρισιμα και να έχουν 

κανόνες βιωσιμότητας. 

Αναφέρθηκε ότι ο Πρόεδρος της Nestle, δηλώνει ότι «το νερό δεν είναι κοινωνικό 

αγαθό». «Ποσώς μας ενδιαφέρει»! Εμείς λέμε, σε όλους τους τόνους, ότι στη συγκεκριμένη 

απόφαση το έχουμε αυτό, το τονίζουμε, το διασφαλίζουμε και έχουμε κάνει προβλέψεις για όλες 

τις πιθανές και απίθανες περιπτώσεις. Όταν ο ονοματίζουμε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 

βάσει του ν.4019/2011, έρχεται σε συμφωνία και σε συνέχεια με προηγούμενες αποφάσεις της 

Βουλής των Ελλήνων. 

Τρόπος τιμολόγησης ανάμεσα σε κοινωνικές ομάδες. Πράγματι. Το ζητούμενο είναι 

όλοι να έχουν νερό. Το νερό είναι πηγή ζωής, δεν είναι απλώς κοινωνικό αγαθό. Όλοι πρέπει 

να έχουν νερό. Αυτό, όπως σας είπα, διασφαλίζεται με την πρώτη κλίμακα που μπορεί να 

φτάνει και την μηδενική τιμή. Η ΕΥΔΑΠ έχει προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω, έχει την πρώτη 

κλίμακα που την έφτιαξε με τη λογική της κάλυψης των αναγκών, αλλά και ακόμα και με τη 

δεύτερη κλίμακα, προχωράει και καλύπτει βασικές ανάγκες. Τουλάχιστον, αυτή την αίσθηση 

έχω από τη στιγμή που δεν καλύπτει πλήρως το κόστος της. 

Από την άλλη, υπάρχει ένα πραγματικό ζήτημα για την αγροτική χρήση του νερού. Εκεί 

πέρα, έχουμε συγκεκριμένα πει ότι ο προσδιορισμός των τιμολογίων γίνεται κατά τρόπο, ώστε 

τα συνολικά έσοδα των παρόχων να συμβάλουν στη βελτίωση ανάκλησης του κόστους, χωρίς 

να ανατρέπονται οι συνθήκες βιωσιμότητας των αγροτικών χρήσεων, που σημαίνει τι; Επ’ 

ουδενί δεν ζητάμε συνολική ανάκληση κόστους. Αλλά, σίγουρα, θα προτιμούσα στην μεταφορά 

από τον έναν ταμιευτήρα στον άλλον να μην υπάρχει, χωμάτινο αρδευτικό κανάλι, να υπάρχει 
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τσιμεντένιο, να υπάρχει ακόμα καλύτερα και κλειστό. Γιατί, στους 40C η εξατμισοδιαπνοή είναι 

ασύλληπτη.  
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(Συνέχεια ομιλίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΚΡΙΔΗ, Συνεργάτη του Αναπληρωτή Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.  Σωκράτη Φάμελλου) 

Τα νερά δηλαδή, που έχουμε για να διαχειριστούμε τα χάνουμε μέσα από τα χέρια μας, 

είναι τουλάχιστον, πάρα πολύ άσχημο και θα πρέπει κάποια στιγμή να το κάνουμε αυτό το 

πράγμα.  

Η συγκεκριμένη ΚΥΑ λέει το εξής: ότι θα πρέπει να βρούμε τρόπους να μετρήσουμε το 

σύνολο των ποσοτήτων. Με το ΙΓΜΕ υπάρχει πρόβλεψη για να ζητήσουμε και να αναζητήσουμε 

όλα τα σημεία υδροληψίας, όλες τις γεωτρήσεις. Υπάρχει ένα πρόγραμμα από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 

για να μπορέσει να κάνει μετρήσεις και ελέγχους πεδίου το ΙΓΜΕ, που γνωρίζει το αντικείμενο, 

οπότε σε αυτό απευθυνόμαστε και ζητάμε τη βοήθειά του για να ξέρουμε που έχουν γίνει 

γεωτρήσεις σε όλη τη χώρα.  

ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ομιλεί εκτός μικροφώνου.  

Μόνο να μη διαλυθεί.  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΚΡΙΔΗΣ (Συνεργάτης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, κ. Σωκράτη Φάμελλου): Κανένας δεν το θέλει. Όταν σας λέω ότι θα κάνουμε ένα 

πρόγραμμα 2,5 εκατ. ευρώ, δεν θα δώσουμε 2,5 εκατ. σε κάτι διαλυμένο. Θεωρούμε εκ 

προοιμίου, ότι είναι απόλυτα λειτουργικό.  

Όσον αφορά στις υπεραντλήσεις για μείωση της εμπορικής χρήσης, επαναλαμβάνω 

ότι η συγκεκριμένη απόφαση έχει γενικούς κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης. Το τί θα 

κάνει ο κάθε πάροχος συγκεκριμένα, επαφίεται στη δική του διακριτική ευχέρεια, στα διοικητικά 

του συμβούλια, στα δημοτικά συμβούλια, όπου υπάγονται τόσο η ΔΕΥΑ όσο η ΤΟΕΒ όσο και 

η ΓΟΕΒ. Αυτοί θα πρέπει να διαχειριστούν αυτά τα προβλήματα, εμείς ως Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω της Γενικής Γραμματείας Υδάτων, θα παρακολουθούμε το 

Παράρτημα V. Ήδη έχει στρωθεί  πλατφόρμα παρακολούθησης του περίφημου « … » ανάμεσα 

στους δείκτες, για να δούμε που βρισκόμαστε.  

Όσον αφορά στο τί θα αλλάξει στο νερό ύδρευσης, που έθεσε ο κ. Δημαράς, τη 

δεδομένη στιγμή που συζητάμε, θεωρούμε, θα κάνουμε εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης, 
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δηλαδή, εγώ σας λέω ότι 80% με 90%, υπάρχει ανάκτηση κόστους μεσοσταθμικό σε επίπεδο 

ΔΕΥΑ. Αυτό μένει να τεκμηριωθεί. Σίγουρα το έχει δηλώσει η Ένωση των ΔΕΥΑ, θα τεκμηριωθεί 

δεν υπάρχει λόγος να υπάρξει κάτι διαφορετικό, αλλά πρέπει να το δούμε καταγεγραμμένο με 

όρους παρακολούθησης από την πολιτεία.  

Όσον αφορά  στους σωλήνες,  στους αμιαντοσωλήνες μάλλον, συνολικά το ποσοστό 

αμιαντοσωλήνων, παλαιών σωλήνων, που βρίσκονται στα δίκτυα, δεν μπορώ να σας 

απαντήσω σε αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Από την άλλη ως παλαιός Πρόεδρος ΔΕΥΑΡ 

μπορώ να πω μετά βεβαιότητας, ότι ο αμιαντοσωλήνας δεν προκαλεί κανένα πρόβλημα στην 

υγεία. Είναι τελείως διαφορετικό οι ίνες αμιάντου με εισπνοή και αλλιώς με πόσιμο.  

Όσον αφορά στο επίπεδο νοικοκυριού, τη δεδομένη στιγμή δεν μπορούμε να σας 

απαντήσουμε ότι θα υπάρξουν αυξήσεις, θα έλεγα ότι δυστυχώς, δεν μπορώ να σας απαντήσω 

ότι θα υπάρξουν και πιθανόν  μειώσεις. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε την υφιστάμενη 

κατάσταση.  

Όσον αφορά στην ερώτηση που έθεσε ο κ. Σκρέκας,  ένας αγρότης που έχει κάνει μια 

επένδυση σε ένα σημείο υδροληψίας έχει κάνει μια γεώτρηση, τί θα πληρώσει από άποψη 

χρηματοοικονομικού κόστους, το χρηματοοικονομικό κόστος ένας μεμονωμένος χρήστης εκτός 

συλλογικού αρδευτικού δικτύου, το πληρώνει βάζοντας την επένδυσή του. Όταν θα χαλάει, θα 

πρέπει να την αντικαταστήσει και από την άλλη όταν πληρώνει το ρεύμα για την γεώτρηση. Τί 

ζητάμε όμως από τον συγκεκριμένο; Τί προβλέπεται μέσω του Εθνικού Μητρώου Σημείων 

Υδροληψίας; Ότι θα ξέρουμε την απολήψιμη ποσότητά του. Δηλαδή, όταν αυτός έχει πάρει την 

άδεια για να κάνει την γεώτρηση προφανώς, ο υδροφόρος που βρίσκεται στο υπέδαφος δεν 

έχει κανένα πρόβλημα, για αυτό πήρε και την άδεια να κάνει την γεώτρηση με συγκεκριμένους 

όρους και κανόνες, με συγκεκριμένες ποσότητες. Εάν σε κάποια πιθανή επόμενη αναθεώρηση 

σχεδίων ανακαλύψουμε ότι υπάρχει πρόβλημα από τον υδροφόρο, αυτός δεν θα πρέπει να 

λειτουργήσει με τρόπο, ώστε να αποσοβήσει την επερχόμενη καταστροφή που έχει; Δηλαδή, 

δεν θα έχει νερό αύριο, μεθαύριο να αντλήσει από τη συγκεκριμένη γεώτρηση. Αυτό θα πρέπει 

να αντιμετωπιστεί μέσω των σχεδίων διαχείρισης και κανόνων απορροής μέσω των 

συμπληρωματικών έργων.  
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(Συνέχεια ομιλίας του κυρίου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΚΡΙΔΗ, Συνεργάτη του Αναπληρωτή 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σωκράτη Φάμμελου)  

 

Η κυρία Καφαντάρη επεσήμανε μια γενικόλογη απόφαση, μέτρα εξοικονόμησης που 

είναι πολύ γενικά, δεν είναι στοχευμένα. Η απάντηση είναι ότι δεν θα μπορούσαν να είναι 

στοχευμένα. Κάθε περιοχή διαφέρει, κάθε περιοχή έχει διαφορετικές ανάγκες, κάθε περιοχή 

έχει διαφορετικές λύσεις. Υπάρχει η δυτική Ελλάδα που έχει νερό για πάντα, υπάρχουν και τα 

νησιά που δεν έχουν καθόλου νερό. 

 Το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής έχει ένα ευρύ πρόγραμμα αφαλατώσεων, που 

σίγουρα θα μπορέσει να λύσει σε σημαντικό βαθμό το νερό ύδρευσης, μερικώς άρδευσης. 

Πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε περαιτέρω το συνολικό πρόβλημα. 

Η κυρία Μανωλάκου, αναφέρθηκε ότι το σταθερό και το μεταβλητό κόστος είναι τρόπος 

υπερτιμολόγησης και δημιουργεί προβλήματα. Εγώ θα έλεγα ότι το σταθερό κόστος πηγάζει 

πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε νερό στη βρύση μας, ούτε ευρώ παραπάνω, 

για αυτό είναι το σταθερό κόστος. Και το μεταβλητό κόστος είναι τι χρήση κάνεις  για το νερό 

σου. Τώρα αν είναι μεγάλο ή μικρό, αυτό το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω της 

Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, δεν μπορεί να το ελέγξει. Μπορεί να το ελέγξει σε όρους 

συνολικούς, αλλά το σταθερό και μεταβλητό κόστος επαφίεται στις τοπικές κοινωνίες. Μια 

ΔΕΥΑ έχει ένα Δ.Σ..  

Ένα διοικητικό συμβούλιο ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο εγκρίνει την 

τιμολογιακή πολιτική. 

Αντίστοιχα, όλοι οι χρήστες είναι μέλη του ΤΟΕΒ και του τοπικού ΓΟΕΒ, όποτε αυτοί 

μπορούν να το διαχειριστούν και να πάρουν τις συγκεκριμένες αποφάσεις. 

Αδυναμία ενημέρωσης, το ότι δεν γνωρίζει ο κόσμος. Αυτό, θα πρέπει να το 

αντιμετωπίσουμε. Σίγουρα θα πρέπει να κάνουμε ειδικές ημερίδες ενημέρωσης. Είναι σίγουρο 

ότι σε επίπεδο ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, δήμων ΔΕΥΑ γνωρίζουν σε απόλυτο βαθμό τι πρέπει να 
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κάνουν, πώς πρέπει να λειτουργήσουν. Μπορούμε να το επανεξετάσουμε σε επίπεδο ΤΟΕΒ-

ΓΟΕΒ και μεμονωμένων χρηστών αρδευτικού νερού. 

Παρακαλώ, απλώς να επισημάνω ότι αδυνατώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη «πελάτες» 

όπως η ΕΥΔΑΠ. Είναι «χρήστες ύδατος», για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Τρόπος τιμολόγησης ανάμεσα στις κοινωνικές ομάδες. Υπάρχουν ειδικές προβλέψεις 

για τις ευπαθείς ομάδες. Η πρώτη κλίμακα απευθύνεται στις βασικές ανάγκες του συνόλου του 

πληθυσμού, από κει και ύστερα το πως εφαρμόζει κλιμακωτό τιμολόγιο η κάθε ΔΕΥΑ, γιατί εδώ 

πέρα προφανώς αναφερόταν στο νερό ύδρευσης, είναι δικό της θέμα και στο δικό της πεδίο 

εφαρμογής και τι αποφάσεις θα πάρει το συγκεκριμένο διοικητικό συμβούλιο. 

Πάνω κάτω αυτά έχω να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ 

κύριε Πεκρίδη, για τις πολύ ουσιαστικές απαντήσεις που δώσατε και δώσατε σε όλους τους 

συναδέλφους τις απαντήσεις. 

Τον λόγο έχει ο κ. Γκανούλης. 

ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ (Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας): Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν είναι η ώρα να μπούμε σε εκτενείς 

απαντήσεις στη κάθε ερώτηση, αλλά νομίζω ορισμένα γενικά που συνοψίζουν και πολλές 

ερωτήσεις θα ήταν σημαντικά. 

Το βασικό στοιχείο είναι η γεωργία και το αρδευτικό νερό, εκεί πρέπει να επιστήσουμε 

την προσοχή μας. Το 80% εξοικονόμηση, είναι 10% σχεδόν εξοικονόμηση του συνόλου. Αλλά 

επειδή αναφέρθηκε ότι η ΕΥΔΑΠ διυλίζει κάθε χρόνο 430 εκατομμύρια και αν έχετε δει τον 

ταμιευτήρα του Μόρνου έχει χωρητικότητα 600 εκατομμύρια κυβικά. Δηλαδή, κάθε χρόνο ένα 

μεγάλο ποτάμι βγαίνει από την ΕΥΔΑΠ και δεν φαίνεται με τα δίκτυα που είναι το 70% του 

ταμιευτηρίου του Μόρνου. Είναι μεγάλη ποσότητα νερού, βέβαια, εξυπηρετεί πάνω από τη μισή 

Ελλάδα που είναι στον λεκανοπέδιο.  

Και αυτό βέβαια δεν είναι αειφορία και βιώσιμη χρήση του νερού, είναι μια κατάσταση 

η οποία δημιουργήθηκε με όλη αυτή τη δημογραφική ας πουμε, μεταβολή που όλοι ήρθαν στην 
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Αττική και όλοι χρειάζονται νερό και παίρνουμε το νερό από τον Μόρνο. Και μάλιστα ορισμένοι 

κάτοικοι της περιοχής εκεί απαιτούν και με το δίκιο τους κάποια αντισταθμιστικά οφέλη για τη 

μείωση της καλής κατάστασης των υδάτων, δηλαδή γενικά της υδροφορίας στην περιοχή τους. 
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(Συνέχεια ομιλίας κ. Ιάκωβου Γκανούλη, Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας) 

 

Θέλω να πω ό,τι στη γεωργία, υπάρχει αυτή η διάκριση ανάμεσα στις γεωτρήσεις και 

στα πηγάδια ή τα φρέατα. Για παράδειγμα, το φρεάτιο της γιαγιάς στην αυλή του χωριού, δεν 

μπαίνει στο νομό και δεν θα πληρώσει κανείς, ούτε περιβαντολλογικό τέλος, ούτε τέλος πόρου, 

για ένα μικρό πηγάδι.  

Το τέλος, είναι μόνον για γεωτρήσεις. Εάν αυτές είναι μεμονωμένες, προφανώς, 

ειπώθηκε και πριν ό,τι δεν υπάρχει κάποιο κόστος κεφαλαίου, γιατί αυτός που διαχειρίζεται τη 

γεώτρησή του, πληρώνει άμεσα το κόστος, είτε στη Δ.Ε.Η., είτε στον εξοπλισμό με τις αντλίες 

και όλα αυτά. Επομένως, δεν υπάρχει κανένα ανταποδοτικό κόστος. 

Εγώ, νομίζω ό,τι είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο περιέχει η Οδηγία και μάλιστα 

έχει μπει σε διαβούλευση επί σειρά μηνών και νομίζω ότι και οι συνδικαλιστές του ΙΓΜΕ, - όπως 

η κυρία Μανωλάκου αναφέρθηκε σε μια μελέτη του κάναν - είχαν την ευκαιρία και εκφέραν 

γνώμη και αυτή ενσωματώθηκε μέσα στην ΚΥΑ, αλλά και πάλι δεν έχει κλείσει όλη αυτή ιστορία, 

γιατί θα πρέπει μαζί με τα Σχέδια Διαχείρισης, να γίνει και μια καλή εφαρμογή της Οδηγίας και 

υπάρχει πάντοτε το περιθώριο βελτίωσης. 

Αυτό που είπατε, η κυρία Μανωλάκου, είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, να πάμε στην 

ερμηνεία και στην επεξήγηση αυτής της ΚΥΑ και νομίζω ότι το καλύτερο, είναι, να γίνει σε 

συνδυασμό με την αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης - που είναι πολύ σημαντικά, με την 

αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης - των Λεκανών, γιατί εκεί υπάρχουν τα μέτρα τα οποία 

θα πρέπει να πάρουμε για να βελτιώσουμε και να αποκαταστήσουμε, την κατάσταση των 

σωμάτων ή να κάνουμε καινούργια έργα. 

Όλα αυτά, διασυνδέονται με τα οικονομικά. 

Επομένως, η επεξήγηση της ΚΥΑ, αν γίνει σε συνδυασμό με τη διαβούλευση και την 

επεξήγηση της αναθεώρησης των Σχεδίων, θα ήταν πολύ πιο θετικό.  
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Εκεί, λοιπόν, χρειαζόμαστε και τη βοήθειά σας, ούτως ώστε εάν πάμε στην Κρήτη, να 

μην πάμε και να μην έχουμε τους τοπικούς Φορείς, οι οποίοι είναι καθ’ ύλην αρμόδιοι για την 

εφαρμογή όλων αυτών. 

Επομένως, αυτό που είπε ο κ. Τσόγκας, ότι υπάρχουν οι μαύρες τρύπες, όπως 

υπάρχει στην Κορινθία, υπάρχει στη Λάρισα, εκεί που παίρνουμε περισσότερο νερό απ’ ότι 

ανανεώνεται κάθε χρόνο. Γιατί, αυτό είναι το βιώσιμο και δεν το έχουμε ακόμη αντιληφθεί. 

Η βιωσιμότητα των υδατικών πόρων, είναι να χρησιμοποιούμε το ανανεούμενο ποσό 

ύδατος κάθε χρόνο.  

Αυτό, δεν είναι ακριβώς ανανεούμενο, είναι ανάκυκλούμενο. Γιατί, η φύση, μετά από 

εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια χρόνια κατάφερε να φτάσει σε αυτή την αειφορική κυκλική 

επιστροφή των υδρατμών, σε νερό βροχής, στα υπόγεια και πάλι στους υδρατμούς με την 

εξάτμιση. Αυτός ο κύκλος, είναι ο βασικός της βιωσιμότητας και θα πρέπει να χρησιμοποιούμε 

το νερό που ανακυκλώνεται, αλλιώς έχουμε τις μαύρες τρύπες.  

Αυτές οι μαύρες τρύπες, επισημαίνονται μέσα από το Εθνικό Σύστημα συνεχούς 

παρακολούθησης, δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο τυχαία βρίσκουμε στη Θεσσαλία.  

Για τα υπόγεια νερά, υπάρχει το ΙΓΜΕ, υπάρχουν σταθμοί και γνωρίζουμε πού έχουμε 

την υφαλμύρωση λόγω του ό,τι τραβάνε περισσότερο νερό από τα υπόγεια.  

Εκεί, λοιπόν, θα πρέπει μέσα στα μέτρα τα οποία πηγάζουν από τη διαχείριση των 

υδάτων, να υπάρχουν τέτοια μέτρα που να τα αποκαταστήσουν.  

Αυτό είναι και το πρώτο μέλημά μας, δηλαδή, είναι εγκληματικό το να έχουμε 

υφαλμύρωση των παράκτιων υπόγειων υδροφορέων.  
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Η αποκατάσταση αυτών είναι το πρώτο μέλημα, το οποίο πρέπει να γίνει μέσα από την 

εφαρμογή των διαχειριστικών σχεδίων και το οικονομικό σκέλος είναι ένα εποικοδομητικό 

εργαλείο προσθετικό, αλλά  δεν θα αφήσουμε μόνο το «οικονομικό» να μας λύσει το πρόβλημα 

και να πούμε δηλαδή: «Επειδή ξοδεύει κανείς πολλά, θα έχει την ευαισθησία να σεβαστεί το 

νερό». Πρέπει να το σεβαστεί μέσα από την Παιδεία και ανεξάρτητα από το οικονομικό κόστος. 

Η βελτίωση όλων αυτών μπορεί να γίνει από την Πολιτεία, σε συντεταγμένο τρόπο, 

μέσα από την εφαρμογή των μέτρων των σχεδίων διαχείρισης, αυτό είναι το ζητούμενο. 

Ευχαριστώ πολύ. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ(Πρόεδρος της Επιτροπής): Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ 

τον κ.Γκανούλη, πραγματικά έχετε απόλυτο δίκιο, είναι θέμα Παιδείας, να το διδάσκουν τα 

σχολεία στα παιδιά μας, αλλά να το λένε και οι ίδιες οι οικογένειες στα παιδιά και σιγά-σιγά να 

γίνει κτήμα όλων, ότι το νερό είναι ένα πολύτιμο αγαθό, το οποίο πρέπει να το διαφυλάξουμε 

με κάθε τρόπο και να μην το ξοδεύουμε άδικα. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ τους προσκεκλημένους σήμερα, ήταν πάρα πολύ 

κατατοπιστικοί σε αυτά που μας είπαν και ευχαριστώ επίσης και τους συναδέλφους, αυτούς 

που βρέθηκαν εδώ στην Επιτροπή. 

Καλό βράδυ σε όλους, λύεται η συνεδρίαση. 

Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος της Υποεπιτροπής έκανε την ανάγνωση του καταλόγου 

των μελών της Υποεπιτροπής. Παρόντες ήταν οι Βουλευτές κ.κ. 

Τέλος και περί ώρα 19:30΄ λύθηκε η συνεδρίαση. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ 


