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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Για την εκπόνηση της παρούσης εργασίας αναγνωρίζεται ως κρίσιµη
και πολύτιµη η συµβολή συγκεκριµένων ανθρώπων (σε διαφορετικό
βέβαια βαθµό και τρόπο), στους οποίους αρµόζουν θερµές ευχαριστίες :

-Κοτσώνας Γεώργιος, Προϊστάµενος Οικονοµικής και ∆ιοικητικής
Υπηρεσίας ∆.Ε.Υ.Α. Θήβας
-Μουρατίδου Θεώνη, Προϊστάµενη Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου
Σχηµαταρίου
-Λάτσας Σταµάτης, Μηχανικός Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου Αυλώνα
-Αρβανίτη Αναστασία, ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αυλώνα
-Λαµπροπούλου Μαρία, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών
Υπηρεσιών ∆ήµου Αυλώνα
-∆αραβέγκας Παναγιώτης, Ταµειακή Υπηρεσία ∆ήµου Ερυθρών
-Κρουστάλη Αναστασία, Υπηρεσία Εσόδων ∆ήµου Πλαταιών
-Θεοδωρόπουλος Γεώργιος, ∆ήµαρχος ∆ήµου Οινοφύτων
-Ραπτοδήµος Ιωάννης, Προϊστάµενος Τοµέα Ύδρευσης ∆ήµου
Οινοφύτων
-Βερνάρδου Αγγελική, Προϊστάµενη Ύδρευσης, Καθαριότητας,
Περιβάλλοντος και Ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου Ωρωπίων
-Μπαρσάκης Σπυρίδων, Γραµµατέας Συνδέσµου Ύδρευσης και
Εκµετάλλευσης Γεωτρήσεων Μαυροσουβάλας
-Μουστάκα Νατάσσα, Υδρονοµέας Τµήµατος Ύδρευσης ∆ήµου
Τανάγρας
-Καρύγιαννης Ευάγγελος, Χηµικός Μηχανικός Τµήµατος Έργων ∆ήµου
∆ερβενοχωρίων
-Πλιάκας Θεόδωρος, Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων
-Αρβανιτίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής ∆ιευθυντής Κεντρικής Υπηρεσίας
Υδάτων
-Κουµπάρου Γεωργία, Προϊστάµενη Τµήµατος ∆ιαχείρισης της
∆ιεύθυνσης Υδάτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το περιεχόµενο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας-Πλαίσιο περί Υδάτων
(2000/60/ΕΚ) σε συνδυασµό µε την έννοια της Λεκάνης Απορροής του
Ασωπού Ποταµού, αποτελούν τα κύρια στοιχεία ανάλυσης και τους
κατευθυντήριους άξονες της παρούσης έρευνας.
Ύστερα από µια σύντοµη παρουσίαση των δύο παραπάνω
στοιχείων, η εργασία µεταβαίνει στην εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο
στην περιοχή που περιβάλλει τον Ασωπό ποταµό. Αντικειµενικός
σκοπός της ανάλυσης είναι η αξιολόγηση της οικονοµικής σηµασίας της
χρήσης ύδατος στην κατοικηµένη και τουριστική περιοχή της Λεκάνης
Απορροής του Ασωπού Ποταµού, η πρακτική δηλαδή εφαρµογή του
πρώτου σταδίου του πρώτου βήµατος της Οδηγίας.
Σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά κατευθυντήρια έντυπα, η ανάλυση
της οικονοµικής σηµασίας της χρήσης ύδατος στην περιοχή µελέτης,
βασίζεται στις ενδείξεις κάποιων παραµέτρων/δεικτών. Σηµείο αιχµής
της εργασίας αποτελεί η ανάλυση των παραµέτρων/δεικτών που
αφορούν την κατοικηµένη και τουριστική περιοχή της Λεκάνης
Απορροής του Ασωπού Ποταµού, µε σκοπό την εξαγωγή σχετικών και
χρήσιµων συµπερασµάτων και προτάσεων.
Προϊόν της εργασίας αποτελεί η αξιολόγηση της οικονοµικής
σηµασίας της χρήσης ύδατος στην κατοικηµένη και τουριστική περιοχή
της Λεκάνης Απορροής του Ασωπού Ποταµού, και παρουσιάζεται µέσω
συµπερασµάτων και προτάσεων διαχείρισης.
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1. Εισαγωγή
Προκειµένου

να

καταστεί

κατανοητός

ο

σκοπός

και

το

περιεχόµενο της παρούσης εργασίας, κρίνεται απαραίτητη η εισαγωγική
αναφορά και η περιληπτική περιγραφή των εννοιών και των στοιχείων
που στη συνέχεια αποτελούν άξονες µελέτης της εργασίας. Οι έννοιες
και τα στοιχεία αυτά είναι η Οδηγία-Πλαίσιο περί Υδάτων (Ο.Π.Υ. Water Framework Directive - W.F.D.) και η Λεκάνη Απορροής Ποταµού
και η σε βάθος κατανόησή τους θα διευκολύνει την ολοκληρωµένη
διαχείριση και προσέγγιση των υδάτινων πόρων στη Λεκάνη Απορροής
του Ασωπού Ποταµού (Λ.Α.Α.Π.).
1.1 Οδηγία-Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) περί Υδάτων
Η σηµασία του νερού για τη ζωή και ως συστατικού του
παγκόσµιου οικοσυστήµατος γίνεται συνεχώς σαφέστερη. Είναι ένας
πόρος που όχι µόνο καλύπτει βασικές ανάγκες για τον ανθρώπινο
πληθυσµό και αποτελεί το κλειδί για την ανάπτυξη, ιδιαίτερα µε τη
δηµιουργία και διατήρηση του πλούτου µέσω της γεωργίας, της
επαγγελµατικής αλιείας, της παραγωγής ενέργειας, της βιοµηχανίας,
των µεταφορών και του τουρισµού, αλλά είναι ζωτικός για όλα τα
παγκόσµια

οικοσυστήµατα.

Ωστόσο,

τα

γεγονότα

δείχνουν

ότι

αντιµετωπίζουµε παγκόσµια κρίση νερού και η ποιότητα και η διαχείριση
των υδάτων της Ευρώπης στην πραγµατικότητα απέχει πολύ από το να
είναι ικανοποιητική. Το 20% όλων των επιφανειακών υδάτων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση απειλείται σοβαρά από ρύπανση. Τα υπόγεια ύδατα
παρέχουν περίπου το 65% όλου του πόσιµου νερού της Ευρώπης. Το
60% των ευρωπαϊκών πόλεων κάνουν υπερεκµετάλλευση των πόρων
των υπόγειων υδάτων τους. Το 50% των υγροτόπων βρίσκεται σε
“επικίνδυνη κατάσταση” λόγω της υπερεκµετάλλευσης των υπόγειων
υδάτων. Η επιφάνεια της αρδευόµενης γης στη Νότια Ευρώπη έχει
αυξηθεί

κατά

20%

από

το

1985.(Ευρωπαϊκή

∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος/2002)
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∆εδοµένων των πολυάριθµων και αυξανόµενων πιέσεων στους
υδάτινους πόρους , έχει ζωτική σηµασία να υπάρξουν αποτελεσµατικά
νοµοθετικά όργανα που θα αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά τα
προβλήµατα και θα βοηθήσουν στην εξασφάλιση αυτών των πόρων για
τις επόµενες γενιές. Η Ο.Π.Υ. επεκτείνει το πεδίο εφαρµογής της
προστασίας των υδάτων σε όλα τα ύδατα (επιφανειακά, υπόγεια,
εσωτερικά, παράκτια και µεταβατικά) και θέτει ως σαφή στόχο ότι µέχρι
το 2015 πρέπει να επιτευχθεί “καλή κατάσταση” για όλα τα ευρωπαϊκά
ύδατα και να εξασφαλιστεί βιώσιµη χρήση του νερού σε ολόκληρη την
Ευρώπη. Η

Ευρωπαϊκή Ο.Π.Υ.

Κοινοβουλίου

και

του

(2000/60/ΕΚ)

Συµβουλίου

της

23ης

του

Ευρωπαϊκού

Οκτωβρίου

2000,

ενσωµατώνεται και εναρµονίζεται στο Ελληνικό εθνικό δίκαιο µε το νόµο
3199/2003 και το Προεδρικό ∆ιάταγµα 51/2007 (ΦΕΚ/54/8-3-2007).
Η Οδηγία – Πλαίσιο περί Υδάτων παρέχει µια ολοκληρωµένη και
ολιστική προσέγγιση των υδάτινων ζητηµάτων. Επιτρέπει έτσι τη λήψη
αποφάσεων και µέτρων πολιτικής ύδατος που οδηγούν στη βιώσιµη
διαχείριση των υδάτινων πόρων. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της
προσέγγισης των υδάτινων ζητηµάτων ως συνόλου παραγόντων και
µεταβλητών, τόσο ανθρώπινης όσο και φυσικής, περιβαλλοντικής
δραστηριότητας. Επίσης ενσωµατώνει στις διαταγές της όλες τις
σχετικές µε ύδατα προηγούµενες οδηγίες, παρέχοντας έτσι ένα
ολοκληρωµένο πλαίσιο για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και
στοχεύοντας στη διασφάλιση καλής οικολογικής κατάστασης (τόσο σε
ποιότητα όσο και σε ποσότητα) των ευρωπαϊκών υδάτινων σωµάτων.
Ως υδάτινους πόρους που χρήζουν προστασίας και διαχείρισης, η
οδηγία ορίζει τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, τα εσωτερικά,
µεταβατικά και παράκτια ύδατα, τους υδροφόρους ορίζοντες, τις λίµνες
και τους ποταµούς. Καθορίζει φιλόδοξους και καινοτόµους στόχους
ώστε να εξασφαλιστεί η ‘’καλή κατάσταση’’ των υδάτων ως το 2015 και
απαιτεί διασυνοριακή συνεργασία σε περιπτώσεις διασυνοριακών
υδάτινων πόρων. Εξασφαλίζει την ενεργό συµµετοχή όλων των
6
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εµπλεκόµενων φορέων στη διαχείριση των υδάτων

και απαιτεί την

εφαρµογή τιµολογιακής πολιτικής για το νερό και της αρχής «ο
ρυπαίνων πληρώνει».
1.2 Λεκάνη Απορροής Ποταµού
Σύµφωνα µε τον νόµο 1739/87 για τη διαχείριση των υδάτινων
πόρων και προκειµένου η Ο.Π.Υ. να καταστεί τµηµατικά εφαρµόσιµη, η
Ελλάδα έχει διαιρεθεί σε 14 υδατικά διαµερίσµατα µε βάση κοινά
υδρολογικά και υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά.
Χάρτης 1 : Υδατικά διαµερίσµατα και όρια µεταξύ τους

Πηγή : Εθνικό Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης και Προστασίας των Υδάτινων Πόρων,
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε(Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων)-ΕΜΠ(Τοµέας Υδατικών Πόρων και
Περιβάλλοντος),2009

Το

υδατικό

διαµέρισµα

Ανατολικής

Στερεάς

Ελλάδας

περιλαµβάνει τµήµα της Στερεάς Ελλάδας, την Εύβοια, και τα νησιά
Βόρειες Σποράδες και Σκύρος. Η συνολική του έκταση είναι 12.341
τετραγωνικά χιλιόµετρα. Ο πληθυσµός του, µε βάση τα απογραφικά
στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε), το 2001
ήταν 577.955 κάτοικοι (έχει υπολογιστεί κατ’ εκτίµηση). Το σύνολο του
7
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πληθυσµού του διακρίνεται σε αστικό κατά 24.2%, ηµιαστικό κατά
28.4%, και αγροτικό κατά 47.4%. Το διαµέρισµα περιλαµβάνει το
µεγαλύτερο µέρος της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και µικρά µέρη
των περιφερειών Θεσσαλίας και Αττικής. Όσον αφορά στους νοµούς, το
διαµέρισµα περιλαµβάνει ολόκληρο τον Νοµό Ευβοίας (και τη Σκύρο),
µεγάλα τµήµατα των Νοµών Βοιωτίας (98,5%), Φθιώτιδας (83,1%) και
Φωκίδας (41,9%), και µικρά τµήµατα των Νοµών Αττικής (7,2%),
Μαγνησίας (Σποράδες-14,9%) και Ευρυτανίας (5%) .
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του νόµου 3199/2003 ορίζεται ως
‘’λεκάνη απορροής ποταµού’’, η εδαφική έκταση από την οποία
συγκεντρώνεται το σύνολο της απορροής, µέσω διαδοχικών ρευµάτων,
ποταµών και πιθανώς λιµνών και παροχετεύεται στη θάλασσα µε ενιαίο
στόµιο ποταµού, εκβολές ή δέλτα (ΦΕΚ/280/9.12.2003). Ωστόσο αξίζει
να σηµειωθεί πως η λεκάνη απορροής δεν έχει πάντα έξοδο στη
θάλασσα, όπως απαιτεί ο παραπάνω ορισµός. Υπάρχουν πολλές
κλειστές ή ενδορροϊκές λεκάνες µε ποταµούς, που καταλήγουν σε
λίµνες (π.χ. Βοιωτικού Κηφισού-Υλίκης-Παραλίµνης).
Εικόνα 1 : Σχηµατική απεικόνιση λεκάνης απορροής

Πηγή : Γιώργος Χατζηνικολάου, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, ΕΛΚΕΘΕ
8
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Το υδατικό διαµέρισµα της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας
περιλαµβάνει σηµαντικά υδάτινα σώµατα όπως οι ποταµοί Σπερχειός,
Βοιωτικός Κηφισός και Ασωπός, η λίµνη Υλίκη, Παραλίµνη κ.ά., καθένα
από τα οποία χαρακτηρίζεται από λεκάνες απορροής. Για κάθε λεκάνη
απορροής εντός του υδατικού διαµερίσµατος, είναι δυνατή η εφαρµογή
ολοκληρωµένης διαχείρισης υδάτινων πόρων .
Χάρτης 2 : Κύριες λεκάνες απορροής Υ.∆. Ανατολικής Στερεάς
Ελλάδας

Πηγή : Εθνικό Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης και Προστασίας των Υδάτινων Πόρων,
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε(Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων)-ΕΜΠ(Τοµέας Υδατικών Πόρων και
Περιβάλλοντος),2008
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2. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία – Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) για την
ολοκληρωµένη διαχείριση των Υδάτων
2.1 Γενικό περιεχόµενο
Από τις 22 ∆εκεµβρίου του 2000 (ηµέρα δηµοσίευσής της στην
Επίσηµη

Εφηµερίδα

των

Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων,

EEL

327/1/22.12.2000) έχει τεθεί σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Οδηγία – Πλαίσιο
2000/60/ΕΚ για τη διαχείριση των Υδάτων. Αποτελεί µία ολιστική και
καινοτόµο προσπάθεια προστασίας και διαχείρισης όλων των υδατικών
πόρων, η οποία προέκυψε µετά από µία δεκαετή περίοδο συζητήσεων
και διαπραγµατεύσεων µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Πιο συγκεκριµένα, η Ο.Π.Υ. καθορίζει τις αρχές και προτείνει
µέτρα για τη διατήρηση και προστασία όλων των υδάτων - ποτάµια,
λίµνες, µεταβατικά, παράκτια και υπόγεια ύδατα - εισάγοντας για πρώτη
φορά την έννοια της «οικολογικής σηµασίας» των υδάτων παράλληλα
και ανεξάρτητα της όποιας άλλης χρήσης τους. Αποτελείται από 26
άρθρα και 11 παραρτήµατα στα οποία διατυπώνονται όλες οι
απαραίτητες έννοιες, µέθοδοι και ενέργειες που συντελούν στην
ολοκληρωµένη διαχείριση των ευρωπαϊκών υδατικών πόρων.
Ειδικότερα, ο σκοπός της Ο.Π.Υ., σύµφωνα µε το άρθρο 1, είναι “η
θέσπιση πλαισίου για την προστασία των εσωτερικών επιφανειακών,
των µεταβατικών, των παράκτιων και υπόγειων υδάτων, το οποίο να:
• αποτρέπει την περαιτέρω επιδείνωση, να προστατεύει και να
βελτιώνει την κατάσταση των υδάτινων οικοσυστηµάτων αλλά και των
εξαρτώµενων από αυτά χερσαίων οικοσυστηµάτων και υγροτόπων.
• προωθεί τη βιώσιµη χρήση του νερού βάσει µακροπρόθεσµης
προστασίας των διαθέσιµων υδατικών πόρων.
• προωθεί την ενίσχυση της προστασίας και τη βελτίωση του
υδάτινου περιβάλλοντος.
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• διασφαλίζει την προοδευτική µείωση της ρύπανσης των υπόγειων
υδάτων.
• συµβάλλει στο µετριασµό των επιπτώσεων από πληµµύρες και
ξηρασία”.
Οι «καινοτοµίες» της Οδηγίας εκφράζονται µέσα από την
εισαγωγή νέων, στο κοινοτικό θεσµικό πλαίσιο, εννοιών και συνολική
εξέταση θεµάτων, όπως:
• Η εφαρµογή ολοκληρωµένης διαχείρισης των υδατικών πόρων σε
επίπεδο λεκάνης απορροής.
• Η εισαγωγή της έννοιας της «οικολογικής κατάστασης» των
επιφανειακών υδάτων ως κύριο κριτήριο για την αξιολόγηση της
ποιότητάς τους.
• Η ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών νερού, ορίζοντας ως
συνιστώσες αυτού όχι µόνο το οικονοµικό κόστος, αλλά και το
περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος φυσικών πόρων. Για πρώτη
φορά στην πολιτική της Ε.Ε. για το περιβάλλον, ένα νοµικό κείµενο
προτείνει οικονοµικές αρχές και οικονοµικά εργαλεία ως βασικά µέτρα
για

την

επίτευξη

συγκεκριµένων

περιβαλλοντικών

στόχων,

αξιοποιώντας τις θεωρητικές επεξεργασίες του Οργανισµού για την
Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη (Ο.Ο.Σ.Α).
• Η συµµετοχή του κοινού και όλων των ενδιαφερόµενων στη λήψη
αποφάσεων για την διαχείριση υδάτινων πόρων.
Ο πρωτοποριακός χαρακτήρας της Οδηγίας σε ότι αφορά την
αντίληψη του νερού ως πόρου, όχι µόνο για τον άνθρωπο, αλλά και για
τη φύση, σε συνδυασµό µε το ευρύ φάσµα που καλύπτει σε γενικό
επίπεδο, καθιστούν την εφαρµογή της µια διαδικασία µακρόχρονη, µε
πολλά ενδιάµεσα βήµατα που θα αξιολογούνται και θα επικαιροποιούν ,
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πιθανώς στην πορεία, τον ακριβή τρόπο εφαρµογής της. Έτσι, η Ο.Π.Υ.
απαιτεί την εκτέλεση πολυάριθµων προπαρασκευαστικών εργασιών,
που οδηγούν στην υιοθέτηση - µέχρι τον ∆εκέµβριο του 2009 Προγραµµάτων Μέτρων, τα οποία εντάσσονται στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης
Λεκάνης Απορροής Ποταµού και της εφαρµογής του. Μετά τον πρώτο
εξαετή κύκλο εφαρµογής του Σχεδίου ∆ιαχείρισης που λήγει το 2015,
ακολουθούν άλλοι δύο κύκλοι ίδιας διάρκειας, προσδίδοντας χρονικό
ορίζοντα εφαρµογής της Ο.Π.Υ. µέχρι το τέλος του 2027. Η εφαρµογή
της αποτελεί ευθύνη κάθε Κράτους - Μέλους.
Στο πλαίσιο αυτό και µε στόχο την ανάλυση και επεξήγηση από
πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των βασικών κανόνων εφαρµογής
της Ο.Π.Υ.,

έχει εκδοθεί ένας µεγάλος αριθµός εντύπων οδηγιών

(Guidance Documents) που αναλύουν και επεξηγούν λεπτοµερώς τα
διαφορετικά βήµατα και στάδια για την εφαρµογή της Οδηγίας και
παράλληλα έχουν γίνει πολλές οµάδες εργασίας (Working Groups) στην
προσπάθεια επίλυσης και ενηµέρωσης θεµάτων σχετικών µε την
Οδηγία.
Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η Ο.Π.Υ. αποτελεί Οδηγία
«οµπρέλα» σε θέµατα υδατικής διαχείρισης, ρύπανσης κλπ, η οποία
οδηγεί στη σταδιακή κατάργηση σειράς Οδηγιών που αφορούν
επιµέρους θέµατα και στην ενσωµάτωσή τους σε αυτή, στην πρόβλεψη
έκδοσης θυγατρικών οδηγιών, όπως αυτή για τα υπόγεια νερά (Οδηγία
2006/118/EΚ), καθώς και στην κατάργηση άλλων, των οποίων το
αντικείµενο περιλαµβάνεται ή υποκαθίσταται από την Ο.Π.Υ.

2.2 Οικονοµικό περιεχόµενο
Η Ο.Π.Υ. είναι µια από τις πρώτες Ευρωπαϊκές Οδηγίες στις
οποίες αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα της οικονοµικής επιστήµης στην
προσέγγιση και επίτευξη συγκεκριµένων περιβαλλοντικών στόχων.
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Προτείνεται για πρώτη φορά η εφαρµογή οικονοµικών αρχών, µεθόδων
και εργαλείων µε σκοπό την ολοκληρωµένη διαχείριση των ζητηµάτων
των

υδατικών

πόρων.

Πλέον,

συνυπολογίζονται

οικονοµικές

παράµετροι και µεταβλητές που, σε συνδυασµό µε τα περιβαλλοντικά
δεδοµένα, παρέχουν µια σφαιρική και αρκετά ολοκληρωµένη εικόνα της
κατάστασης των υδατικών πόρων, αλλά ταυτόχρονα παρέχουν και
πληροφορίες για την εφαρµογή πιθανών µέτρων από τους αρµόδιους
φορείς, προς επίτευξη περιβαλλοντικών και οικονοµικών στόχων.
Οι βασικές οικονοµικές πτυχές της Ο.Π.Υ. συγκεντρώνονται και
αναλύονται στο άρθρο 5 (Χαρακτηριστικά της περιοχής λεκάνης
απορροής ποταµού, επισκόπηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων και οικονοµική ανάλυση της χρήσης
ύδατος), στο άρθρο 9 (Ανάκτηση κόστους για υπηρεσίες ύδατος) και στο
παράρτηµα III (Οικονοµική ανάλυση). Υπενθυµίζεται πως η Ο.Π.Υ.
ορίζει την εφαρµογή των οδηγιών της σε επίπεδο περιοχής λεκάνης
απορροής ποταµού (River Basin District - RBD), ή αλλιώς, σε επίπεδο
υδατικού διαµερίσµατος. Ωστόσο το περιεχόµενό της είναι δυνατό να
εφαρµοστεί και σε µεµονωµένες λεκάνες απορροής ποταµών εντός
κάποιου υδατικού διαµερίσµατος (όπως η Λεκάνη Απορροής Ασωπού
Ποταµού που ανήκει στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Στερεάς
Ελλάδας).
2.2.1 Οικονοµική προσέγγιση σε τρία στάδια
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειµένου να επεξηγήσει τους βασικούς
κανόνες εφαρµογής της Ο.Π.Υ., έχει εκδώσει µέχρις στιγµής 24 έντυπες
οδηγίες (Guidance Documents), µε τις οποίες αναλύονται διάφορες
πτυχές της Οδηγίας. Παράλληλα πραγµατοποιούνται οµάδες εργασίας
(Working Groups) επί των θεµάτων της Οδηγίας, και από κοινού µε τις
έντυπες οδηγίες, παρέχουν σαφείς και κατανοητές επεξηγήσεις των
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κειµένων της Οδηγίας και των τρόπων εφαρµογής της. Παρέχουν,
δηλαδή, γενικές κατευθυντήριες γραµµές εφαρµογής της Ο.Π.Υ.
Σηµαντικό ρόλο για τη σωστή εφαρµογή της Ο.Π.Υ. διαδραµατίζουν
οι οικονοµικές της πτυχές (άρθρο 5 , 9 και παράρτηµα III), που
αναλύονται και επεξηγούνται λεπτοµερώς στην έντυπη οδηγία υπ’
αριθµόν 1, προϊόν της 2.6 οµάδας εργασίας – WATECO - WATer
ECOnomics. Η συγκεκριµένη οδηγία µε τίτλο ‘’Common Implementation
Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) - Economics
and the environment - The implementation challenge of the Water
Framework Directive - 2003’’ παραθέτει και προτείνει κατευθυντήριες
γραµµές και βήµατα ώστε να εφαρµοστούν οι οικονοµικής φύσεως
‘’διαταγές’’

της

Οδηγίας

και

που

οδηγούν

στην

δηµιουργία

ολοκληρωµένων προγραµµάτων διαχείρισης υδατικών πόρων. Αξίζει να
σηµειωθεί πως, όπως όλες οι έντυπες οδηγίες έτσι και η συγκεκριµένη,
αποτελεί ένα προτεινόµενο - γενικό τρόπο εφαρµογής των οικονοµικών
θεµάτων της οδηγίας. Είναι ένα γενικό πλάνο εφαρµογής της Ο.Π.Υ.
που αναφέρεται προς όλα τα κράτη – µέλη και γι’ αυτό κάθε ένα
ξεχωριστά

θα πρέπει να το προσαρµόσει στις ειδικές, τοπικές του

συνθήκες που το χαρακτηρίζουν και το διαφοροποιούν.
Η προαναφερθείσα λοιπόν έντυπη οδηγία, στην προσπάθειά της να
υποστηρίξει τη δηµιουργία προγραµµάτων και σχεδίων διαχείρισης
υδάτινων πόρων, προτείνει την εφαρµογή οικονοµικής ανάλυσης µέσω
τριών σταδίων. Η οικονοµική προσέγγιση µέσω τριών σταδίων σκοπεύει
στην παροχή ενός συνεπούς πλαισίου για τις διαφορετικές συναρτήσεις
οικονοµικής ανάλυσης που απαιτεί η εφαρµογή της Ο.Π.Υ. Η
προσέγγιση αυτή ενσωµατώνει οικονοµικά και τεχνικά ζητήµατα,
εµπειρία και µεθοδολογικά εργαλεία στα εξής στάδια:
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1. Οικονοµικός χαρακτηρισµός της λεκάνης απορροής των
υδάτων και προσδιορισµός των σηµαντικών ζητηµάτων
διαχείρισης υδάτων
2. Αξιολόγηση της ανάκτησης κόστους των υπηρεσιών των
υδάτων
3. Οικονοµική αξιολόγηση των πιθανών µελλοντικών µέτρων
που απαιτούνται για την επίτευξη ‘’καλής κατάστασης’’ των
υδάτων
(Ένα εγχειρίδιο για την εφαρµογή της Κοινοτικής Οδηγίας για την
Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων : H οικονοµική άποψη,
Κουντούρη Φοίβη)

Το πρώτο στάδιο επιµερίζεται στα εξής βήµατα :
α. Αξιολόγηση της οικονοµικής σηµασίας της χρήσης ύδατος
στην περιοχή της λεκάνης απορροής
Σύµφωνα µε το νοµικό κείµενο της Ο.Π.Υ., η ‘’χρήση ύδατος’’
αφορά τις υπηρεσίες ύδατος µαζί µε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα
που προσδιορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 και το παράρτηµα II και η
οποία έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην κατάσταση των υδάτων. Ως
‘’υπηρεσίες ύδατος’’ ορίζονται όλες οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχουν για
τα νοικοκυριά, τις δηµόσιες υπηρεσίες ή για οποιαδήποτε οικονοµική
δραστηριότητα :
α) άντληση, κατακράτηση, αποθήκευση, επεξεργασία και διανοµή
επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων
β) εγκαταστάσεις συλλογής και επεξεργασίας λυµάτων, οι οποίες στη
συνέχεια πραγµατοποιούν απορρίψεις σε επιφανειακά ύδατα. (EEL
327/8/22.12.2000 )
Προκειµένου λοιπόν να διαπιστωθεί η σηµασία της χρήσης
ύδατος στην κοινωνική - οικονοµική ανάπτυξη µιας λεκάνης απορροής
ή κάποιου υδατικού διαµερίσµατος, είναι χρήσιµο να ερευνηθεί η
σηµασία του ύδατος σε κάθε ένα κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας της
15
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περιοχής ξεχωριστά. Για κάθε κλάδο, η έντυπη οδηγία Νο.1, προτείνει
τη µελέτη ορισµένων παραµέτρων που δυνητικά θα µπορούσαν να
χρησιµοποιηθούν ως δείκτες αποτίµησης της οικονοµικής σηµασίας της
χρήσης ύδατος .
Για την κατοικηµένη περιοχή µελέτης (αποτελούµενη από µόνιµες
κατοικίες και νοικοκυριά), θα µπορούσαν να εκτιµηθούν δείκτες όπως ο
πληθυσµός των ατόµων και ο αριθµός των κατοικιών που συνδέονται
µε το δηµόσιο σύστηµα παροχής νερού, ο αριθµός των επιχειρήσεων
παροχής νερού, η τιµολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων παροχής
νερού, η συνολική κατανάλωση νερού, το εισόδηµα των καταναλωτών,
ο όγκος ζήτησης νερού, η συνολική απασχόληση-ανεργία των κατοίκων
της περιοχής, οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και ο τρόπος
παροχής νερού κ.ά. Για την τουριστική περιοχή µελέτης (αποτελούµενη
από τουριστικές µονάδες και παραθεριστικές κατοικίες) θα µπορούσαν
να εκτιµηθούν δείκτες όπως ο συνολικός αριθµός των ηµερών της
τουριστικής

περιόδου,

ο

αριθµός

των

εξοχικών-παραθεριστικών

κατοικιών και των τουριστικών µονάδων, η απασχόληση στον τοµέα του
τουρισµού,

τα

κέρδη

των

τουριστικών

µονάδων,

η

ηµερήσια

κατανάλωση νερού ανά ηµέρα τουρισµού κ.ά.
Για

τη

βιοµηχανική

περιοχή

µελέτης

(αποτελούµενη

από

βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες και εργοστάσια) θα µπορούσαν
να εκτιµηθούν δείκτες όπως ο κύκλος εργασιών του κλάδου, η
απασχόληση στο βιοµηχανικό κλάδο, τα κέρδη των επιχειρήσεων κ.ά.
Για τη γεωργική περιοχή µελέτης (αποτελούµενη από καλλιεργήσιµες
εκτάσεις και κτηνοτροφικές µονάδες) θα µπορούσαν να εκτιµηθούν
δείκτες

όπως

η

συνολική

καλλιεργήσιµη

έκταση,

ο

συνολικός

αρδευόµενος όγκος νερού, ο συνολικός αγροτικός πληθυσµός, η
αγροτική παραγωγή, το εισόδηµα, η απασχόληση κ.ά.
Συνοψίζοντας τα συµπεράσµατα που παρέχουν οι παραπάνω
δείκτες για την οικονοµική σηµασία της χρήσης ύδατος ανά τοµέα
οικονοµικής δραστηριότητας, δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης της
16
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συνολικής οικονοµικής σηµασίας του νερού στην περιοχή, στο υδατικό
διαµέρισµα ή στη λεκάνη απορροής υδάτων .
β. Προσδιορισµός των κύριων οικονοµικών δυνάµεων που
ασκούν πιέσεις στις χρήσεις νερού
Στο δεύτερο βήµα του πρώτου σταδίου είναι επιτακτικός ο
προσδιορισµός παραµέτρων όπως η µεταβολή του πληθυσµού, του
εισοδήµατος,

της

απασχόλησης,

η

εφαρµογή

περιβαλλοντικών

πολιτικών κ.ά. που δυνητικά µπορούν να επηρεάσουν τις χρήσεις
νερού.
γ. Εξέλιξη των κύριων οικονοµικών δυνάµεων και της
επιρροής τους στις χρήσεις νερού
Σ’ αυτό το βήµα µελετώνται οι διάφορες µεταβολές των κύριων
οικονοµικών δυνάµεων και πώς οι µεταβολές αυτές επηρεάζουν τις
χρήσεις νερού. Οι ενδεικτικές µεταβολές/αλλαγές που µπορούν να
παρουσιαστούν είναι : στους δηµογραφικούς παράγοντες, στον
προγραµµατισµό του εδάφους, στους φυσικούς όρους, στην πολιτική
υδάτων, κ.ά.
δ. Εξέλιξη της προσφοράς και της ζήτησης για νερό
Προκειµένου

να

εκτιµηθεί

η

ανά

τοµέα

οικονοµικής

δραστηριότητας ζήτηση για νερό, οι αρµόδιοι ερευνητικοί φορείς
καλούνται να χρησιµοποιήσουν κατάλληλες µεθόδους αποτίµησης της
συνολικής οικονοµικής αξίας του νερού. Επίσης, η ζήτηση και η
προσφορά (εξωγενώς καθορισµένη), θα πρέπει να µελετηθούν και ως
προς τη διαχρονική τους µεταβολή.
Αποτέλεσµα του πρώτου σταδίου είναι η δηµιουργία ενός βασικού
σεναρίου χρησιµοποιώντας τις παραµέτρους που µελετήθηκαν στο
στάδιο αυτό. Το βασικό αυτό σενάριο αναφέρεται στην κατάσταση των
υδάτινων πόρων µε την παρούσα πολιτική διαχείρισής τους, χωρίς να
συνυπολογίζει καµία άλλη ενέργεια διαχείρισης του νερού.(Baseline
scenario-business as usual-BAU- do nothing scenario).
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Το δεύτερο στάδιο αφορά την αξιολόγηση του επιπέδου
ανάκτησης του κόστους παροχής υπηρεσιών ύδατος. Σκοπός του
σταδίου αρχικά είναι ο υπολογισµός του κόστους παροχής υπηρεσιών
ύδατος και κατόπιν του ποσοστού επί του κόστους παροχής των
υπηρεσιών που εντέλει ανακτάται από τους φορείς παροχής υπηρεσιών
ύδατος µέσω της τιµολογιακής τους πολιτικής και άλλους µηχανισµούς
ανάκτησης. Τα ερωτήµατα που πρέπει να απαντηθούν και που
παράλληλα αποτελούν τα βήµατα εφαρµογής του δεύτερου σταδίου
παρουσιάζονται συνοπτικά ακολούθως :
α. Ποιό είναι το τρέχον κόστος παροχής υπηρεσιών ύδατος ;
Η εκτίµηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος πρέπει να
εφαρµοστεί τµηµατικά, ανά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας ή κλάδο
(νοικοκυριά, βιοµηχανία, τουρισµός, γεωργία) αλλά και ανά χρήση
νερού (ύδρευση, άρδευση, βιοµηχανική χρήση). Προκειµένου να
πραγµατοποιηθεί

σωστή

κατηγοριοποίηση

του

κόστους

των

υπηρεσιών ανά κλάδο και ανά χρήση, θα πρέπει πρώτα να έχουν
διασαφηνιστεί οι αρχές κατηγοριοποίησης µε συνεπή τρόπο. Σε κάθε
ένα κλάδο και για κάθε µία χρήση νερού, ο ερευνητής καλείται να
υπολογίσει το συνολικό κόστος παροχής των υπηρεσιών ύδατος,
συµπεριλαµβανοµένου

δηλαδή

του

χρηµατοοικονοµικού

κόστους

(κόστος κεφαλαίου, κόστος λειτουργίας και συντήρησης δικτύου,
διοικητικό κόστος, κόστος επιδοτήσεων), του κόστους των φυσικών
πόρων και του περιβαλλοντικού κόστους.
β. Ποιός πληρώνει το τρέχον κόστος παροχής υπηρεσιών
ύδατος ;
Στο συγκεκριµένο βήµα, ο ερευνητής της µελέτης καλείται να
καταγράψει το σύνολο των χρηστών και το τρέχον δασµολόγιο που τους
επιβάλλεται από τους φορείς παροχής των υπηρεσιών ύδατος.
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γ. Ποιό είναι το τρέχον επίπεδο ανάκτησης του κόστους
παροχής υπηρεσιών ύδατος ;
Η εκτίµηση του επιπέδου ανάκτησης του κόστους παροχής
υπηρεσιών ύδατος πρέπει να εφαρµοστεί επίσης τµηµατικά, ανά κλάδο
(νοικοκυριά, βιοµηχανία, τουρισµός, γεωργία) και ανά χρήση (ύδρευση,
άρδευση, βιοµηχανική χρήση), σύµφωνα πάλι µε την εφαρµογή
συνεπών

κανόνων κατηγοριοποίησης. Για τον

υπολογισµό του

επιπέδου ανάκτησης του κόστους θα πρέπει να διερευνηθούν στοιχεία
όπως η συµβολή των βασικών χρήσεων νερού στην ανάκτηση του
κόστους, ο αριθµός των χρηστών των βασικών χρήσεων νερού, η
επικρατούσα θεσµική οργάνωση των φορέων επιβολής τιµολόγησης
των υπηρεσιών νερού κ.ά.
δ. Ποιοί είναι οι πιθανοί µηχανισµοί ανάκτησης του κόστους
παροχής υπηρεσιών ύδατος ;
Οι µηχανισµοί που δυνητικά µπορούν να εφαρµοστούν ώστε να
συµβάλουν στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος είναι η
πώληση αδειών ή η επιβολή φόρων για κατακράτηση ή µόλυνση νερού,
η επιβολή χρεώσεων για χρήση ενέργειας και αρδευτικών συστηµάτων,
κ.ά.
Το τρίτο στάδιο της οικονοµικής ανάλυσης έγκειται στη συνολική
οικονοµική

αξιολόγηση

των

πιθανών

µελλοντικών

µέτρων

που

αποσκοπούν στην επίτευξη ‘’καλής κατάστασης’’ των υδάτινων πόρων
βάσει των στόχων της Ο.Π.Υ. Η οικονοµική αξιολόγηση των µέτρων
διακρίνεται στα εξής βήµατα :
α. Προσδιορισµός του συνόλου των µέτρων µε το ελάχιστο
κόστος
Αρχικά κρίνεται απαραίτητη η καταγραφή του συνόλου των
µέτρων, βασικών και συµπληρωµατικών, που επιτυγχάνουν τους
στόχους

της

Ο.Π.Υ.

Τέτοια

µέτρα

είναι

τα

οικονοµικά

µέτρα

(φόροι/άδειες κατακράτησης ή ρύπανσης νερού, επιχορηγήσεις), τα
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µέτρα αύξησης περιβαλλοντικής συνείδησης σχετικά µε την έλλειψη
νερού, οι άµεσοι έλεγχοι επί των ρυπαντών, η παροχή τεχνικής και
οικονοµικής βοήθειας µέσω προγραµµάτων γεωργικού περιβάλλοντος,
κ.ά.
β. Αξιολόγηση του κόστους των µέτρων
Η αξιολόγηση του κόστους των µέτρων προϋποθέτει τον
υπολογισµό των βασικών δαπανών των µέτρων καθώς και τον
υπολογισµό της διαχρονικής µεταβολής τους. Οι δαπάνες αυτές
αφορούν κόστος κεφαλαίου, κόστος λειτουργίας και συντήρησης,
διοικητικό κόστος, έµµεσο κόστος, κ.ά.
γ. Αξιολόγηση του αντίκτυπου των µέτρων στους τοµείς της
οικονοµίας
Προκειµένου να εκτιµηθεί ο συνολικός αντίκτυπος των µέτρων,
είναι σηµαντικό να εκτιµηθούν οι επιµέρους επιδράσεις των µέτρων
στους διάφορους οικονοµικούς κλάδους. Πρέπει λοιπόν να εξεταστεί η
καθαρή επίδραση των µέτρων στις δηµόσιες δαπάνες και στα δηµόσια
έσοδα και σαφώς, πρέπει ακόµα να εξεταστεί η γενικότερη οικονοµική
και κοινωνική επίδραση των µέτρων ελέγχοντας τη µεταβολή καίριων
δεικτών όπως ο δείκτης απασχόλησης, οικονοµικής ανάπτυξης, τιµών
παραγωγού

και

ο

πληθωρισµός.

∆εδοµένης

της

πιθανής

αλληλεπίδρασης µεταξύ των µέτρων, είναι σηµαντική η αξιολόγηση της
αποτελεσµατικότητας(αντίκτυπος)
ολοκληρωµένη

ενσωµάτωσή

των
τους

βασικών
σε

µέτρων

ανάλυση

και

η

κόστους–

αποτελεσµατικότητας/οφέλους (cost - effectiveness analysis).
δ. Είναι το κόστος των µέτρων δυσανάλογο ;
∆υσαναλογία στο κόστος παρουσιάζεται στην περίπτωση όπου η
εφαρµογή των µέτρων για την επίτευξη ‘’καλής κατάστασης’’ των
υδάτων εµφανίζει σηµαντικά αρνητικά αποτελέσµατα στο ευρύτερο
περιβάλλον και στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Επίσης δυσαναλογία
εµφανίζεται στην περίπτωση όπου το κόστος εφαρµογής των πιθανών
µέτρων είναι υψηλό και παράλληλα η εφαρµογή των µέτρων δεν
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επιτυγχάνει πλήρως τους επιθυµητούς στόχους. Στην περίπτωση που
το συνολικό κόστος των προτεινόµενων µέτρων θεωρηθεί δυσανάλογο,
θα πρέπει να µελετηθεί εάν είναι επιτακτική και εφαρµόσιµη κάποια
παρέκκλιση από το περιεχόµενο των µέτρων µέσω αλλαγής στον τρόπο
διαχείρισης, µείωση του συνολικού µακροχρόνιου κόστους, εφαρµογή
λιγότερο αυστηρών στόχων προς επίτευξη κ.ά. Στην περίπτωση που το
κόστος των µέτρων εκτιµηθεί ως ανάλογο, τότε είναι πλέον πλήρως
εφικτή η εφαρµογή του συνόλου των µέτρων.
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3. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο περί Υδάτων στη Λεκάνη
Απορροής του Ασωπού Ποταµού
Το αντικείµενο και ο στόχος προς επίτευξη της παρούσης
εργασίας είναι η εισαγωγή στην Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση των
Υδάτινων Πόρων στην Λεκάνη Απορροής του Ασωπού Ποταµού,
διαµέσου της εφαρµογής της Ο.Π.Υ. Η συγκεκριµένη εργασία
περιορίζεται στην εφαρµογή και ανάλυση ενός µόνο µέρους των
προσταγών της Ο.Π.Υ. και συγκεκριµένα εστιάζει στον οικονοµικό
χαρακτηρισµό της Λ.Α.Α.Π. (στάδιο 1) µέσω της αξιολόγησης της
οικονοµικής σηµασίας της χρήσης ύδατος στις κατοικηµένες και
τουριστικές περιοχές της Λ.Α.Α.Π. (βήµα 1).
3.1 Οικονοµικός χαρακτηρισµός της Λεκάνης Απορροής του
Ασωπού Ποταµού
Προκειµένου να καταστεί εφικτός αλλά και συνεπής ο οικονοµικός
χαρακτηρισµός µιας περιοχής, είναι απαραίτητος ο συνεπής και σωστός
καθορισµός της προς εξέταση περιοχής. Προτού πραγµατοποιηθεί η
οικονοµική ανάλυση και εξέταση της λεκάνης απορροής, πρέπει πρώτα
η λεκάνη απορροής να έχει οριοθετηθεί µε σαφή και ορθό τρόπο.
Άλλωστε, η Ο.Π.Υ. προβλέπει τον καθορισµό από τα κράτη-µέλη των
λεκανών απορροής των ποταµών που βρίσκονται στο εθνικό τους
έδαφος (Ο.Π.Υ. 2000/60/ΕΚ άρθρο 3,παράγραφος 1). Συγκεκριµένα για
την Ελλάδα, αρµόδιος φορέας για τον καθορισµό των εθνικών λεκανών
απορροής είναι η Εθνική Επιτροπή Υδάτων(Ε.Ε.Υ), η οποία ορίζει τις
Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Υδάτων (αρµόδιες για τη διαχείριση και
προστασία

των

περιοχών

ΦΕΚ/Ν.3199/2003/αρ.φύλλου

λεκάνης
280/άρθρο

απορροής

ποταµού

5,παράγραφος

2)

και

δηµοσιεύει τις αποφάσεις της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αρµόδια για τη Λ.Α.Α.Π. είναι η ∆ιεύθυνση Υδάτων Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Υδάτων Περιφέρειας Αττικής.
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3.1.1 Γεωγραφικά στοιχεία Λεκάνης Απορροής Ασωπού
Ποταµού
Ο Ασωπός είναι ποταµός που διατρέχει τα σύνορα των Νοµών
Βοιωτίας και Αττικής. Οι πηγές του βρίσκονται στον Ελικώνα, στην
πορεία του όµως συµβάλλουν και άλλα ρεύµατα που προέρχονται από
τους ορεινούς όγκους µεταξύ Πάρνηθας και ∆ερβενοχωρίων. Έχει
συνολικό µήκος 57 χιλιόµετρα και

περνά από την Ασωπεία, την

πεδιάδα των Θηβών, τα Οινόφυτα, το Σχηµατάρι, κατηφορίζει προς το
Συκάµινο και τον Ωρωπό και τελικά εκβάλει στον Νότιο Ευβοϊκό, µεταξύ
Χαλκουτσίου και Σκάλας Ωρωπού.
Η Λεκάνη Απορροής του Ασωπού Ποταµού εκτείνεται στο νότιο
τµήµα του υδατικού διαµερίσµατος της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και
ορίζεται νότια από το όρος Πάστρα και την Πάρνηθα, βόρεια από
µικρούς λόφους που τη χωρίζουν από τη λεκάνη του Βοιωτικού
Κηφισού, ανατολικά από τον Ευβοϊκό Κόλπο και δυτικά από τον
υδροκρίτη της λεκάνης του Αερόη. Οι απορροές του Ασωπού
καταλήγουν στον Ευβοϊκό Κόλπο και η έκταση της λεκάνης στην έξοδο
είναι 718 τετραγωνικά χιλιόµετρα ενώ το µέσο υψόµετρο είναι 356 µέτρα
(Εθνικό Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης και Προστασίας των Υδάτινων Πόρων,

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε-ΕΜΠ,2008). Η Λεκάνη Απορροής του Ασωπού Ποταµού
αποτελείται από τις επιµέρους περιοχές 10 ∆ήµων/Κοινοτήτων και των
οικισµών τους, που υπάγονται σε δύο Νοµούς, το Νοµό Βοιωτίας και το
Νοµό Αττικής. Οι 10 αυτοί ∆ήµοι/Κοινότητες κατά µήκος του ποταµού
είναι οι εξής : ∆ήµος Πλαταιών, ∆ήµος Θηβαίων, ∆ήµος Ερυθρών,
∆ήµος Τανάγρας, ∆ήµος ∆ερβενοχωρίων, ∆ήµος Οινοφύτων, ∆ήµος
Σχηµαταρίου, ∆ήµος Αυλώνα, Κοινότητα Μαλακάσας και ∆ήµος
Ωρωπού. Εξ’ αυτών, οι ∆ήµοι Ωρωπού, Ερυθρών, Αυλώνα και η
Κοινότητα Μαλακάσας υπάγονται στο Νοµό Αττικής ενώ οι υπόλοιποι
∆ήµοι υπάγονται στο Νοµό Βοιωτίας. Η λεκάνη απορροής του Ασωπού
ποταµού

και

οι

εµπλεκόµενοι

∆ήµοι/Κοινότητες

παρουσιάζονται στο χάρτη 3 της επόµενης σελίδας.
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Χάρτης 3 : Λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού και περιοχές που
εµπεριέχονται

Πηγή : «Το πρόβληµα του Ασωπού ποταµού-Προτάσεις αντιµετώπισής του», Τεχνικό
Επιµελητήριο Ελλάδος,2009

3.2 Αξιολόγηση της οικονοµικής σηµασίας της χρήσης
ύδατος στην περιοχή της Λ.Α.Α.Π.
Αφού προσδιοριστεί µε σαφήνεια η έκταση της λεκάνης
απορροής των υδάτινων πόρων και σωµάτων του Ασωπού ποταµού,
πλέον είναι δυνατή η ολοκληρωµένη οικονοµική ανάλυση της περιοχής.
Το πρώτο βήµα του πρώτου σταδίου εφαρµογής της οικονοµικής
ανάλυσης περιλαµβάνει την οικονοµική αξιολόγηση των χρήσεων
ύδατος στη Λ.Α.Α.Π.(ορισµός χρήσης ύδατος κεφάλαιο 2.2.1,σελ.11). Η
αξιολόγηση της οικονοµικής σηµασίας των χρήσεων ύδατος στην
περιοχή, πραγµατοποιείται για κάθε κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας
ξεχωριστά, ώστε να παρατηρηθούν παράλληλα και οι τοµείς εκείνοι που
ασκούν πιο έντονα πιέσεις στις χρήσεις ύδατος (πρώτο στάδιο, δεύτερο
βήµα).
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Οι κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας διακρίνονται σύµφωνα µε
τον τοµέα παραγωγικής δραστηριότητας στον οποίο ανήκουν. Έτσι για
τον πρωτογενή τοµέα παραγωγής (αφορά αγαθά που προέρχονται
απευθείας από τη φύση), διακρίνεται η γεωργία-κτηνοτροφία και κατ’
επέκταση η γεωργική-κτηνοτροφική περιοχή της Λ.Α.Α.Π. Για το
δευτερογενή τοµέα παραγωγικής δραστηριότητας (αφορά µεταποίηση
πρώτων υλών σε προϊόντα), διακρίνεται η βιοµηχανία-βιοτεχνία και κατ’
επέκταση η βιοµηχανική περιοχή της Λ.Α.Α.Π. Για τον τριτογενή τοµέα
παραγωγής (αφορά παροχή υπηρεσιών), διακρίνεται ο τουρισµός και
κατ’ επέκταση η τουριστική περιοχή της Λ.Α.Α.Π. Ξεχωριστό κλάδο
οικονοµικής δραστηριότητας, µη υπαγόµενο σε τοµέα παραγωγής αλλά
υπαγόµενο κυρίως σε τοµέα κατανάλωσης, αποτελούν τα νοικοκυριά
που κατ’ επέκταση αποτελούν την κατοικηµένη περιοχή της Λ.Α.Α.Π.
Έκαστος

από

τους

παραπάνω

κλάδους

οικονοµικής

δραστηριότητας παρουσιάζει διαφορετική χρήση νερού. Άρα για τον
γεωργικό-κτηνοτροφικό

κλάδο

οικονοµικής

δραστηριότητας

(πρωτογενής τοµέας παραγωγής), η χρήση νερού συνοψίζεται στην
άρδευση υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων και αφορά την τεχνητή
παροχή νερού σε καλλιεργούµενο έδαφος ώστε να υποβοηθηθεί η
ανάπτυξη των σπαρτών, ή σε κτηνοτροφικές µονάδες για το πότισµα
των

ζώων.

Για

το

βιοµηχανικό-βιοτεχνικό

κλάδο

οικονοµικής

δραστηριότητας (δευτερογενής τοµέας παραγωγής), η χρήση νερού
συνοψίζεται στην εκµετάλλευση νερού για : πλύσιµο και χρωµατισµό
(κλωστοϋφαντουργεία), παραγωγή χάλυβα, παρασκευή τσιµέντου,
επεξεργασία πετρελαίου, παραγωγή ενέργειας κ.ά. Για τον τουριστικό
κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας (τριτογενής τοµέας παραγωγής)
αλλά και για τα νοικοκυριά, η χρήση νερού αφορά την ύδρευση, δηλαδή
την παροχή νερού από τους αρµόδιους φορείς µε σκοπό την οικιακή
χρήση. Οι χρήσεις νερού στη Λ.Α.Α.Π., παρουσιάζουν σχετική
προτεραιότητα µεταξύ τους η οποία ακολουθεί την εξής σειρά :
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α. Ύδρευση νοικοκυριών, τουριστικών µονάδων και παραθεριστικών
κατοικιών, β. Άρδευση καλλιεργήσιµων εκτάσεων και κτηνοτροφικών
µονάδων και γ. Βιοµηχανική χρήση νερού
Η καταγραφή και µελέτη ορισµένων συγκεκριµένων δεικτών επί
των παραπάνω κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας, λειτουργεί ως
ένδειξη της οικονοµικής σηµασίας των χρήσεων ύδατος στην εκάστοτε
περιοχή.

Αναλόγως

του

κλάδου

οικονοµικής

δραστηριότητας

(νοικοκυριά, τουρισµός, γεωργία, βιοµηχανία) άρα και της περιοχής
µελέτης(κατοικηµένη,

τουριστική,

γεωργική,

βιοµηχανική),

οι

συντελεστές και οι δείκτες που µελετώνται, διαφέρουν. Ως προς τις
περιοχές µελέτης, η ανάλυση στην παρούσα εργασία περιορίζεται στην
κατοικηµένη και στην τουριστική περιοχή της Λ.Α.Α.Π.(νοικοκυριά,
τουριστικές

µονάδες,

παραθεριστικές

κατοικίες).

Για

τους

δύο

παραπάνω κλάδους της οικονοµίας (νοικοκυριά, τουρισµός), οι
παράµετροι που επιλέγονται ώστε να λειτουργήσουν ως
αποτίµησης

της

οικονοµικής

σηµασίας

των

χρήσεων

δείκτες
ύδατος,

παρουσιάζονται ξεχωριστά παρακάτω.
3.2.1.Κατοικηµένη περιοχή µελέτης
Για την κατοικηµένη περιοχή µελέτης της Λ.Α.Α.Π., αποτελούµενη
από µόνιµες κατοικίες (νοικοκυριά), οι δείκτες προς µελέτη που
επιλέγονται, πρέπει να αποτυπώνουν ξεκάθαρα την οικονοµική σηµασία
της ύδρευσης (οικιακή χρήση) στην περιοχή. Είναι χρήσιµο λοιπόν, οι
δείκτες αυτοί, να παρέχουν πλήρη στοιχεία τόσο για την πλευρά της
ζήτησης(οικιακοί καταναλωτές νερού) όσο και για την πλευρά της
προσφοράς(αρµόδιοι φορείς παροχής νερού). Αξίζει να σηµειωθεί πως,
σύµφωνα µε την Ο.Π.Υ., το νερό δεν είναι εµπορικό προϊόν όπως όλα
τα άλλα αλλά αποτελεί κληρονοµιά που πρέπει να προστατεύεται και να
τυγχάνει της κατάλληλης µεταχείρισης (2000/60/ΕΚ/L327/1/23.10.2000).
Υπό την έννοια λοιπόν του µη εµπορικού προϊόντος, η προσφορά και η
ζήτηση νερού αποτελούν ανυπόστατες έννοιες. Όµως η επιτακτική
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ανάγκη

προστασίας και καλής διαχείρισης του νερού, επιβάλλει την

ύπαρξη και λειτουργία των παραπάνω τοµέων της οικονοµίας.
Οι δείκτες αποτίµησης της οικονοµικής σηµασίας της ύδρευσης
για την κατοικηµένη περιοχή µελέτης είναι :
α. Μόνιµος πληθυσµός
Πίνακας 1 : ∆ηµογραφικά στοιχεία της Λ.Α.Α.Π.
Νοµός

∆ήµος/Κοινότητα
∆. Πλαταιών
∆. Θηβαίων

Βοιωτίας

∆. Τανάγρας
∆. ∆ερβενοχωρίων
∆. Οινοφύτων
∆. Σχηµαταρίου
∆. Ερυθρών

∆ηµοτικά/Κοινοτικά
∆ιαµερίσµατα-Οικισµοί
Καπαρέλλι, Λεύκτρα, Πλαταιαί,
Λουτούφι, Μελισσοχώρι
Θήβα, Αµπελοχώρι,
Νεοχωράκι, Ελεών
Άρµα, Ασωπεία, Καλλιθέα,
Τανάγρα, Παναγιά
∆άφνη, Πύλη, Πάνακτο,
Πράσινο, Σκούρτα, Στεφάνη
Οινόφυτα, ∆ήλεσι, Άγ. Θωµάς,
Κλειδί
Σχηµατάρι, Οινόη, Πλάκα
∆ήλεσι
Ερυθρές

Πληθυσµός
4.114
23.476
4.076
2.119
7.869
7.092
3.105

∆. Ωρωπού

Ωρωπός, Σκάλα,
Μαρκόπουλο, Νέα Παλάτια,
Συκάµινο, Χαλκούτσι, Νέα
Πολιτεία

12.347

∆. Αυλώνα

Αυλώνα, Ασπροχώρι

5.085

Κ. Μαλακάσας

Μαλακάσα, Μήλεσι

1.292

Αττικής

ΣΥΝΟΛΟ

Λεκάνη Απορροής Ασωπού Ποταµού

70.575

Πηγή : Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, σύνδεσµος : «Στατιστικά θέµατα →
Πληθυσµός → Μόνιµος πληθυσµός → Κατανοµές πληθυσµού → Νοµοί, δήµοι,
κοινότητες, δηµοτικά και κοινοτικά διαµερίσµατα και οικισµοί ( Έτους 2001)»

Σύµφωνα

µε

την

Ε.Σ.Υ.Ε.(www.statistics.gr)

ως

µόνιµος

πληθυσµός ορίζεται ο αριθµός των ατόµων που έχουν τη συνήθη
διαµονή

τους

δηµοτικό/κοινοτικό

σε

κάθε

διαµέρισµα

περιφέρεια,
και

νοµό,

αυτοτελή

δήµο/κοινότητα,

οικισµό.

Για

τον

υπολογισµό του µόνιµου πληθυσµού της Λ.Α.Α.Π., υπολογίστηκαν οι
∆ήµοι/Κοινότητες που εµπεριέχονται γεωγραφικά στην εδαφική έκταση
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της Λ.Α.Α.Π. Η εδαφική έκταση της Λ.Α.Α.Π. υπολογίστηκε σύµφωνα µε
το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης και Προστασίας των Υδάτινων
Πόρων(Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.-

Κεντρική

Υπηρεσία

Υδάτων,

ΕΜΠ-Τοµέας

Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος,2008). Για τους ∆ήµους/Κοινότητες
που δεν βρίσκονται εξ’ ολοκλήρου εντός των εδαφικών ορίων της
Λ.Α.Α.Π., υπολογίστηκε µόνο ο µόνιµος πληθυσµός των επιµέρους
∆ηµοτικών/Κοινοτικών διαµερισµάτων και των οικισµών τους που
εµπεριέχονται στη Λ.Α.Α.Π. Τούτων δοθέντων, ο συνολικά µόνιµος
πληθυσµός της Λ.Α.Α.Π. ανέρχεται στους 70.575 κατοίκους.
β. Μόνιµες – κύριες κατοικίες
Πίνακας 2 : Στοιχεία κατοικιών της Λ.Α.Α.Π.
Κανονικές Κατοικίες
Νοµός

∆ήµος/Κοινότητα
Αστικός(ΑΣ)
Αγροτικός(ΑΓ)
Πεδινός(Π)
Ηµιορεινός(Η)

Πλαταιών

2.599

1.541

927

(ΑΣ,ΑΓ,Π)

9.096

7.382

436

Τανάγρας (ΑΓ,Π)

1.344

1.035

167

∆ερβενοχωρίων

1.134

705

368

4.621

2.664

1.597

4.974

2.259

2.429

1.561

1.121

328

15.492

4.630

9.487

Αυλώνα (ΑΣ,Η)

1.585

1.213

225

Μαλακάσας (ΑΓ,Π)

817

450

303

Λεκάνη Απορροής
Ασωπού Ποταµού

43.223
(100%)

23.000
(53,2%)

16.267
(37,6%)

Βοιωτίας

(ΑΓ, Η)

Οινοφύτων
(ΑΣ,ΑΓ,Π)
Σχηµαταρίου
(ΑΣ,Π)

Ερυθρών
Αττικής

Ιδιωτικός-∆ηµόσιος φορέας ιδιοκτησίας
και ΝΠΙ∆*-ΝΠ∆∆**
Κύριες
Εξοχικές ή
Για
κατοικούµενες δευτερεύουσες
ενοικίαση,
κατοικίες
κατοικίες
πώληση,κ.ά

(ΑΓ,Η,Π)

Θηβαίων

Σύνολο
(%)

Σύνολο
κατοικιών

(ΑΣ,Π)

Ωρωπού
(ΑΓ,ΑΣ,Π,Η)

97
1.221
79
55
333
222
112
1.339
93
56
3.607
(8,4%)

Μη
κανονικές
κατοικίες

Κανονικές
κατοικίες
µέσα σε
συλλογικές
κατοικίες

34

0

47

10

61

2

4

2

26

1

54

10

0

0

17

19

10

44

5

3

258
(0,6%)

91
(0,2%)

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, σύνδεσµος : «Στατιστικά θέµατα →
Πληθυσµός → Μόνιµος πληθυσµός → ∆ηµογραφικά, οικονοµικά και στοιχεία
κατοικιών-νοικοκυριών(Τόµος V) → Κανονικές κατοικίες κατά φορέα ιδιοκτησίας και
µη κανονικές κατοικίες (Έτους 2001)»
*Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου **Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου
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Σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ.Ε., ως κανονική κατοικία ορίζεται η µόνιµη
και ανεξάρτητη κατασκευή που αποτελείται από ένα, τουλάχιστον,
κανονικό δωµάτιο και προορίζεται για κατοικία ενός νοικοκυριού.
Κανονικό δωµάτιο είναι ο χώρος, µέσα στην κατοικία, που περιβάλλεται
από τοίχους και έχει, τουλάχιστον, 2 µ. ύψος, 4 µ² επιφάνεια και τέτοιο
σχήµα, ώστε να χωράει ένα κανονικό κρεβάτι. Kατοικούµενη, κύρια,
κανονική κατοικία θεωρείται η κατοικία στην οποία διαµένει το
νοικοκυριό το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου και βρέθηκε κατοικούµενη
την ηµέρα της απογραφής(17η-18η Μαρτίου 2001). Νοικοκυριό
θεωρείται: α. ∆ύο ή περισσότερα συγγενικά ή µη άτοµα που διαµένουν
µαζί (πολυπρόσωπο νοικοκυριό) και β. Κάθε άτοµο που µένει µόνο του
σε µια χωριστή κατοικία (µονοπρόσωπο νοικοκυριό). Μη κανονικές
κατοικίες θεωρούνται οι κατασκευές από ευτελή και πρόχειρα υλικά,
χωρίς προκαθορισµένο σχέδιο, προοριζόµενες ή µη για κατοικία, οι
οποίες βρέθηκαν να κατοικούνται την ηµέρα της απογραφής (καλύβες,
τροχόσπιτα, αποθήκες, κ.ά.). Kανονική κατοικία µέσα σε συλλογική
κατοικία είναι η κανονική κατοικία που βρίσκεται µέσα σε συλλογική
κατοικία, δηλαδή µέσα σε κατοικία που προορίζεται για να κατοικηθεί ή
να εξυπηρετήσει πολλά άτοµα ή οµάδες ατόµων όπως ξενοδοχείο,
νοσοκοµείο, φυλακή, γηροκοµείο κλπ., π.χ. κατοικία του διευθυντή της
συλλογικής κατοικίας ή του υπηρετικού προσωπικού κλπ. Εξοχική είναι
η κανονική κατοικία που βρίσκεται συνήθως µακριά από την κύρια
κατοικία του νοικοκυριού και χρησιµοποιείται για ανάπαυση και αλλαγή
περιβάλλοντος, κατά το καλοκαίρι ή κατά διαστήµατα όλες τις εποχές.
∆ευτερεύουσα είναι η κατοικία που χρησιµοποιείται από το νοικοκυριό
παράλληλα µε την κύρια κατοικία χωρίς να είναι εξοχική.
∆εδοµένων των παραπάνω εννοιών και ορισµών εξάγεται το
συµπέρασµα πως, στο σύνολο της εδαφικής έκτασης της Λ.Α.Α.Π.,
23.000 κύριες κανονικές κατοικίες ιδιωτικής ή δηµόσιας ιδιοκτησίας
(νοικοκυριά) είναι µόνιµα συνδεδεµένες µε το δηµόσιο σύστηµα
παροχής νερού. Οι υπόλοιπες κατοικίες(εξοχικές- δευτερεύουσες, προς
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ενοικίαση-πώληση, µη κανονικές και κανονικές εντός συλλογικών) δεν
συνυπολογίζονται καθώς, ενδεχοµένως, είτε δεν είναι συνδεδεµένες µε
το δηµόσιο σύστηµα παροχής νερού(µη κανονικές κατοικίες), είτε δεν
αποτελούν(ή προς το παρόν δεν αποτελούν) µόνιµες
στέγασης

νοικοκυριών.

Να

σηµειωθεί

πως

το

κατοικίες

σύνολο

των

κατοικιών(43.223), απαρτίζεται από τις κανονικές, τις µη κανονικές και
τις κανονικές κατοικίες εντός συλλογικών κατοικιών των επιµέρους
∆ηµοτικών/Κοινοτικών

διαµερισµάτων

και

οικισµών

των

∆ήµων/Κοινοτήτων που περιλαµβάνονται εδαφικά στην Λ.Α.Α.Π.
γ. Απασχόληση
Πίνακας 3 : Οικονοµικά ενεργός-µη ενεργός πληθυσµός Λ.Α.Α.Π.

Σύνολο (%)

Αττικής

Βοιωτίας

Νοµός

Οικονοµι κά ενερ γοί
∆ήµος /
Κοινότητα

Απασχολούµενοι

Άνεργοι

Σύνολο

Πρωτογενής
Τοµέας

∆ευτερογενής
Τοµέας

Τριτογενής
Τοµέας

∆ε δήλωσαν
κλάδο
οικονοµικής
δραστηριότητας

Σύνολο

Σύνολο

Οικονοµικά
µη ενεργοί

Πλαταιών

1.829

1.723

883

384

441

15

106

2.045

Θηβαίων

10.613

9.347

1.610

2.680

4.081

976

1.266

10.279

Τανάγρας

2.193

2.077

1.157

380

447

93

116

1.595

∆ερβενοχωρίων

870

790

269

237

265

19

80

1.033

Οινοφύτων

3.951

3.649

448

1.525

1.102

574

302

3.241

Σχηµαταρίου

3.428

3.156

548

1.161

985

462

272

3.006

Ερυθρών

1.178

1.073

194

243

586

50

105

1.650

Ωρωπού

5.070

4.667

770

1.314

2.358

225

403

6.218

Αυλώνα

2.068

1.833

379

800

614

40

235

2.649

Μαλακάσας

564

522

31

167

313

11

42

750

Λεκάνη
Απορροής
Ασωπού
Ποταµού

31.764
(100%)

28.837
(90,8%)

6.289
(19,8%)

8.891
(28%)

11.192
(35,2%)

2.465
(7,8%)

2.927
(9,2%)

32.466

Πηγή : Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, σύνδεσµος: «Στατιστικά θέµατα →
Μόνιµος πληθυσµός → Οικονοµικά στοιχεία(Τόµος III) → Οικονοµικά ενεργός και µη
ενεργός πληθυσµός, απασχολούµενοι κατά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας και
άνεργοι (Έτους 2001)»
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Σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ.Ε., οικονοµικά ενεργοί θεωρούνται οι
απασχολούµενοι και οι άνεργοι. Οι απασχολούµενοι διακρίνονται σε:
α) άτοµα ηλικίας 10 ετών και άνω (για λόγους συγκρισιµότητας µε τις
προηγούµενες απογραφές), τα οποία την προηγούµενη της απογραφής
εβδοµάδα εργάσθηκαν έστω και µία ώρα µε σκοπό το κέρδος ή την
αµοιβή ή για να βοηθήσουν την επιχείρηση της οικογένειάς τους και β)
άτοµα που κατέχουν θέση εργασίας, αλλά την προηγούµενη της
απογραφής εβδοµάδα δεν εργάσθηκαν λόγω ασθενείας, άδειας,
απεργίας, καιρικών

συνθηκών, εποχικότητας ή για άλλο λόγο

προσωρινού χαρακτήρα. Οι άνεργοι είναι τα άτοµα ηλικίας 10 ετών και
άνω (για λόγους συγκρισιµότητας µε τις προηγούµενες απογραφές) που
δήλωσαν ότι ζητούν εργασία και ενεργούν προς την κατεύθυνση αυτή.
Αυτοί διακρίνονται: α) σε άτοµα που έχασαν την εργασία τους για
οποιονδήποτε λόγο, και β) στους «νέους», δηλαδή στα άτοµα που
ζητούσαν εργασία για πρώτη φορά (ακούσια ανεργία).
∆εδοµένων των παραπάνω ορισµών και των στοιχείων του
πίνακα 3, ο συνολικά οικονοµικά ενεργός πληθυσµός (εργατικό
δυναµικό) της Λ.Α.Α.Π. για το έτος 2001 ανέρχεται στους 31.764. Εξ’
αυτών, οι 28.837 είναι απασχολούµενοι(ποσοστό απασχόλησης 90,8%
επί

του

οικονοµικά

άνεργοι(ποσοστό

ενεργού

ανεργίας

πληθυσµού)

9,2%

επί

του

και

οι

2.927

οικονοµικά

είναι

ενεργού

πληθυσµού, ποσοστό ανεργίας = άνεργοι / εργατικό δυναµικό). Αξίζει να
σηµειωθεί πως το αντίστοιχο ποσοστό ανεργίας για όλη τη χώρα το
Σεπτέµβριο του 2009 ανέρχεται στο 9,1% ενώ ειδικότερα για την
περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας ανέρχεται στο 9,7%. Ακόµα, από το
σύνολο των απασχολούµενων, το 19,8% απασχολείται στον πρωτογενή
τοµέα παραγωγής, το 28% στο δευτερογενή τοµέα, το 35,2% στον
τριτογενή τοµέα ενώ το 7,8% των απασχολούµενων δεν δήλωσε κλάδο
οικονοµικής δραστηριότητας.
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Ο συνολικός οικονοµικά ενεργός και µη πληθυσµός της Λ.Α.Α.Π.
(31.764 + 32.466 = 64.230) προκύπτει, οµοίως µε προηγουµένως, από
τον

µόνιµο

πληθυσµό

διαµερισµάτων

και

των

επιµέρους

οικισµών

των

∆ηµοτικών/Κοινοτικών

∆ήµων/Κοινοτήτων

που

περιλαµβάνονται εδαφικά στην Λ.Α.Α.Π.
δ. Φορείς και µέθοδος παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και
αποχέτευσης
Η

παροχή

υπηρεσιών

ύδρευσης

και

αποχέτευσης,

αντιµετωπίζεται στην Ελλάδα ως δηµόσια υπηρεσία. Οι συµβάσεις
παραχώρησης και ο τρόπος διαχείρισης των παραπάνω υπηρεσιών
από τους αρµόδιους φορείς εµπεριέχονται στο Νόµο 2052/92 και στο
Προεδρικό ∆ιάταγµα 609/85 αλλά έχουν εφαρµοστεί µόνο για την πόλη
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Στο σύνολο της επικράτειας
λειτουργούν σήµερα 214 επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ύδρευσης
και αποχέτευσης. Οι αρµόδιοι φορείς/επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
ύδρευσης

και

αποχέτευσης

διακρίνονται

σε

τρείς

κατηγορίες

συστηµάτων(aqualibrium, K.P. Tsagarakis et al.,2003) :
α.

Για

τις

ιδιωτικοποιηµένες,

πόλεις
κρατικές

Αθήνα
και

µη

και

Θεσσαλονίκη

κερδοσκοπικές

δρουν

επιχειρήσεις

ύδρευσης και αποχέτευσης υπό το καθεστώς 20ετούς σύµβασης
παραχώρησης. Πρόκειται για την Ε.Υ∆.Α.Π. Α.Ε.(Εταιρεία Ύδρευσης
και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας) και την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.(Εταιρεία
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης). Υπάγονται και λειτουργούν
υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής το οποίο εγκρίνει την τιµολογιακή πολιτική τους. Η
Ε.Υ∆.Α.Π. Α.Ε.., ιδρύθηκε µε το νόµο 1068/80 "περί συστάσεως ενιαίου
φορέα Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας", µε µέτοχο το
Ελληνικό ∆ηµόσιο. Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. µε µοναδικό µέτοχο το Ελληνικό
∆ηµόσιο, ιδρύθηκε βάσει του νόµου 2651/1998. Η Ε.Υ∆.Α.Π. Α.Ε.
εξυπηρετεί σήµερα στον τοµέα της ύδρευσης περίπου 4.000.000
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κατοίκους µε 1.831.520 συνδέσεις και 8.078 km δίκτυο ύδρευσης και
στον τοµέα της αποχέτευσης περίπου 3.300.000 κατοίκους µε 5.800
km δίκτυο αποχέτευσης. Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. εξυπηρετεί 1.700.000
κατοίκους, παρέχοντας

250.000 m³ νερό ηµερησίως σε 1.800 km

δικτύου ύδρευσης και στον τοµέα της αποχέτευσης περίπου 1.450.000
κατοίκους µε 170.000 m³

ηµερησίως σε 1.600 km δικτύου

αποχέτευσης. Η Ε.Υ∆.Α.Π. Α.Ε και η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε εκτιµάται πως µαζί
εξυπηρετούν το 53% του συνολικού πληθυσµού της Ελληνικής
επικράτειας.
Σκοπός λειτουργίας των παραπάνω εταιρειών είναι η παροχή
υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στις αντίστοιχες περιοχές
αρµοδιότητάς τους , καθώς και η µελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση,
λειτουργία,

εκµετάλλευση,

διαχείριση,

συντήρηση,

επέκταση

και

ανανέωση συστηµάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. Ως περιοχή
αρµοδιότητας της ΕΥ∆ΑΠ ορίστηκε η µείζων περιοχή της Πρωτεύουσας,
όπως αυτή καθορίζεται στον ιδρυτικό της Νόµο 1068/1980. Ο Νόµος
2744/99 και η κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας,
Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων παρέχει
τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων της και σε άλλες
περιοχές εντός και εκτός του Λεκανοπεδίου της Αττικής υπό την τήρηση
κάποιων προϋποθέσεων στον τρόπο λειτουργίας.
β. Στις πόλεις µε περισσότερους από 10.000 κατοίκους δρουν οι
κατά

τόπους

∆.Ε.Υ.Α.(∆ηµοτική

Επιχείρηση

Ύδρευσης

και

Αποχέτευσης) ως ιδιωτικές επιχειρήσεις που ανήκουν πλήρως στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση σύµφωνα µε τον Νόµο 1069/80. Ωστόσο
υπάρχουν πόλεις µε πληθυσµό µικρότερο των 10.000 κατοίκων, στις
οποίες όµως έχουν εγκατασταθεί ∆.Ε.Υ.Α. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι
Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου, κοινωφελούς χαρακτήρα, ειδικού
σκοπού και διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας. Κάθε
∆.Ε.Υ.Α. µε σκοπό την ολοκληρωµένη παροχή υπηρεσιών ύδρευσης
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και αποχέτευσης στους καταναλωτές είναι υπεύθυνη για: την ποιότητα
του νερού, την έγκαιρη αντιµετώπιση πιθανής λειψυδρίας, την καλή
κατάσταση του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, την κατασκευή
έργων ύδρευσης κ.ά.
Οι ∆.Ε.Υ.Α. της χώρας αριθµούν περίπου τις 210, εκ των οποίων
οι 177 οργανώνονται και εκπροσωπούνται από την Ένωση ∆ηµοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης(Ε.∆.Ε.Υ.Α.-1989,Λάρισα) και
εξυπηρετούν µε τις υπηρεσίες τους 3.500.000 κατοίκους. Συνολικά οι
∆.Ε.Υ.Α. της χώρας εξυπηρετούν το 35% του πληθυσµού της χώρας
µέσω 1.300.000 συνδέσεων ύδρευσης. Ως περιοχή αρµοδιότητας της
εκάστοτε ∆.Ε.Υ.Α. ορίζεται η περιοχή του αντίστοιχου ∆ήµου. Με τον
Ν.2539/97(«Ιωάννης

Καποδίστριας»),

ιδρύθηκαν

νέοι

∆ήµοι

µε

πληθυσµό άνω των 10.000 κατοίκων µε αποτέλεσµα να υποχρεωθούν
να ιδρύσουν ∆.Ε.Υ.Α., αφού σύµφωνα µε τον Ν.1069/80, ∆ήµος µε
πληθυσµό πάνω από 10.000 κατοίκους που δεν ιδρύει ∆.Ε.Υ.Α. δεν
επιχορηγείται

από

το

Πρόγραµµα

∆ηµοσίων

Επενδύσεων.

(συγχρηµατοδότηση έργων: ∆.Ε.Υ.Α. 65%, Πρόγραµµα 35%). Τα
παραπάνω

εξηγούν

το

λόγο

που

ο

αριθµός

των

∆.Ε.Υ.Α.

διπλασιάστηκε, από 105 το 1997 σε περίπου 210 σήµερα.
γ. Στις υπόλοιπες περιοχές (πόλεις/δήµους µε λιγότερους από
10.000

κατοίκους)

όπου

αρµόδιοι

φορείς

παροχής

υπηρεσιών

ύδρευσης και αποχέτευσης ορίζονται οι ίδιοι οι ∆ήµοι. Οι ∆ήµοι αυτοί
ανέρχονται περίπου στους 830 και υπολογίζεται πως εξυπηρετούν το
12% του πληθυσµού της χώρας.( N. Safarikas et al.,2006)
Εστιάζοντας στην περιοχή της Λ.Α.Α.Π., εντοπίζονται τα τρία
παραπάνω ανεξάρτητα συστήµατα παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και
αποχέτευσης αλλά και συνδυασµός τους. Αναλυτικότερα για τους
επιµέρους ∆ήµους και Κοινότητες της Λ.Α.Α.Π. παρατηρούνται οι εξής
αρµόδιοι φορείς παροχής υπηρεσιών ύδρευσης µε τις αντίστοιχες πηγές
υδροληψίας και µεθόδους επεξεργασίας και παροχής νερού :
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Αττικής

Βοιωτίας

Νοµός

Πίνακας 4 : Φορείς, πηγές και µέθοδος παροχής νερού

∆ήµος/Κοινότητα

Φορέας
παροχής
υπηρεσιών
ύδρευσης

Πηγές υδροληψίας

Μέθοδος επεξεργασίας
και παροχής νερού

∆. Πλαταιών

∆ήµος Πλαταιών

Κατεργασµένο νερό από
Ε.Υ.∆.Α.Π.

Χλωρίωση

∆. Θηβαίων

∆.Ε.Υ.Α. Θήβας

∆. Τανάγρας

∆ήµος Τανάγρας

∆. ∆ερβενοχωρίων

∆ήµος
∆ερβενοχωρίων

∆. Οινοφύτων

∆ήµος Οινοφύτων

∆. Σχηµαταρίου

∆ήµος
Σχηµαταρίου

∆. Ερυθρών

∆ήµος Ερυθρών

Υδραγωγείο Μόρνου και 16*
γεωτρήσεις της ΕΥ∆ΑΠ ή της
∆ΕΥΑΘ
4 δηµοτικές γεωτρήσεις(Π.Ηλίας,
Καλλιθέα, Γήπεδο, Π.Ηλίας)

Κατεργασµένο νερό από
Ε.Υ∆.Α.Π και γεώτρηση ∆άφνης
Ακατέργαστο νερό από το Μόρνο
µέσω ΕΥ∆ΑΠ και τοπικές ∆ηµοτικές
γεωτρήσεις
Ακατέργαστο νερό από τη λίµνη
Υλίκη µέσω ΕΥ∆ΑΠ που επικουρικά
αναµιγνύεται µε το νερό δύο
δηµοτικών γεωτρήσεων(Κ.ΥγείαςΤρίτα ∆ηλεσίου)

Κατεργασµένο νερό από
Ε.Υ.∆.Α.Π.

∆ιύλιση → Χλωρίωση
Χλωρίωση
∆ιύλιση → Χλωρίωση
∆ιύλιση

Προχλωρίωση→Κροκίδωση→
∆ιύλιση → Μεταχλωρίωση →
Αποθήκευση
Απολύµανση → Κροκίδωση→
Καθίζηση → Φίλτρανση →
Μεταχλωρίωση

Σύνδεσµος Ύδρευσης και
Εκµετάλλευσης
γεωτρήσεων
∆. Ωρωπού
Χλωρίωση
∆ήµος Ωρωπού
Μαυροσουβάλας(15
γεωτρήσεις,100.000m³/ηµέρα)**
4 γεωτρήσεις µε 3 αντλιοστάσια:
Σκάλεζας, Πύλας, Ασπροχωρίου
∆. Αυλώνα
∆ήµος Αυλώνα
∆ιύλιση → Χλωρίωση
µε παροχή άντλησης 100m³/h,
80m³/h, 60m³/h αντίστοιχα
∆ηµοτικές γεωτρήσεις και
Κοινότητα
Κ. Μαλακάσας
Χλωρίωση
Σύνδεσµος Ύδρευσης και
Μαλακάσας
Εκµετάλλευσης γεωτρήσεων
Μαυροσουβάλας
*Λειτουργούσαν ως την 1η Σεπτεµβρίου 2009 οπότε και σταµάτησαν να τροφοδοτούν το
δίκτυο ύδρευσης του ∆ήµου λόγω εµφάνισης του προβλήµατος του εξασθενούς χρωµίου.
**Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου που ιδρύθηκε µε σκοπό την προµήθεια νερού των
γειτονικών ∆ήµων και Κοινοτήτων µε χρέωση 0,12€/m³

ε. Τιµολογιακή πολιτική φορέων παροχής νερού
Η πολιτική τιµολόγησης της κατανάλωσης νερού είναι ένα
σηµαντικό ζήτηµα δεδοµένου ότι καθορίζει την αξιοπιστία και ποιότητα
των παροχών νερού και τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων προγραµµάτων
για ικανοποίηση µελλοντικών, ποσοτικών και ποιοτικών, απαιτήσεων.
Σύµφωνα µε το εθνικό πρόγραµµα διαχείρισης και προστασίας των
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υδατικών πόρων που καταρτίστηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. προβλέπεται
ο καθορισµός της τιµής του νερού,

για όλες τις χρήσεις, µέσω της

σχέσης κόστους-οφέλους. Κατά τα προβλεπόµενα του άρθρου 9 της
Ο.Π.Υ. (άρθρο 8 Π.∆.51/2007), η γενική αυτή κατεύθυνση τιµολογιακής
πολιτικής πρέπει να τύχει ειδικής εφαρµογής µέχρι τέλους του 2010
ώστε: α). οι πολιτικές τιµολόγησης του ύδατος να παρέχουν κατάλληλα
κίνητρα στους χρήστες για να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τους
υδατικούς πόρους και κατά συνέπεια να συµβάλλουν στην επίτευξη των
σχετικών περιβαλλοντικών στόχων (άρθρο 4 Π.∆.51/07) και β). να
καθιερωθεί

η συµβολή των

χρήσεων ύδατος(διακρινόµενων

σε

βιοµηχανική, ύδρευση και άρδευση) στην ανάκτηση του κόστους των
υπηρεσιών ύδατος, βάσει της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει" και της
οικονοµικής ανάλυσης που περιγράφεται στο παράρτηµα IV του Π.∆.
51/07.
Έτσι η τιµολογιακή πολιτική που υποδεικνύεται µπορεί να αναχθεί
στην επίτευξη δύο επιµέρους στόχων :
α). στην υιοθέτηση ενός µοντέλου για βιώσιµη οικολογική οικονοµία µε
περιορισµό της σπατάλης και συνετή αξιοποίηση των φυσικών πόρων
ώστε να εξασφαλίζεται ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης
β). στη θέσπιση ενός ενιαίου τρόπου συλλογής και επεξεργασίας των
απαιτούµενων δεδοµένων για την κοστολόγηση των χρήσεων ύδατος.
Μέσω

της

πολιτικής

τιµολόγησης

του

νερού

πρέπει

να

επιχειρείται : η ανάκτηση του χρηµατοοικονοµικού κόστους(κόστος
κεφαλαίου, κόστος λειτουργίας και συντήρησης δικτύου, διοικητικό
κόστος, κόστος γεωργικών επιδοτήσεων) µέσω των τελών ύδρευσης
και αποχέτευσης, η χρέωση της σπάταλης κατανάλωσης και η
αντιµετώπισή

της

πλέον

ως

περιβαλλοντικού

κόστους(που

περιβάλλον

στην

και

ρύπανσης,
αντανακλά

κοινωνική

ευηµερία

η
τις

ανάκτηση

του

επιπτώσεις

στο

λόγω

µείωσης

της

περιβαλλοντικής ποιότητας), η διασφάλιση κανονικής παροχής νερού
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για τις οικονοµικά ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες και η ανάκτηση του
κόστους φυσικών πόρων(που σχετίζεται µε την µείωση της διαθέσιµης
ποσότητας του πόρου λόγω υπερεκµετάλλευσης).
Για

κάθε

σύστηµα

παροχής

υπηρεσιών

ύδρευσης

και

αποχέτευσης (ΕΥ∆ΑΠ,ΕΥΑΘ-∆ΕΥΑ-∆ήµοι) ακολουθείται διαφορετική
πολιτική τιµολόγησης αφού διαφέρει ο τρόπος λειτουργίας τους και τα
οικονοµικά στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη στον καθορισµό της τιµής
παροχής νερού.
Συγκεκριµένα, οι ΕΥ∆ΑΠ-ΕΥΑΘ ως ιδιωτικοποιηµένες, κρατικής
ιδιοκτησίας και µη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, θέτουν τις τιµές οι
οποίες πρέπει όµως να εγκρίνονται από το κράτος και να καλύπτουν το
κόστος λειτουργίας τους. Το τιµολόγιο που χρησιµοποιεί η Ε.Υ∆.Α.Π.
Α.Ε.

διακρίνει

δέκα

κατηγορίες

χρήσεων

και

χρηστών

νερού

(οικιακή χρήση, βιοµηχανικά-επαγγελµατικά, δηµόσια-δηµοτικά-ΝΠ∆∆,
κοινόχρηστοι κρουνοί, Ο.Λ.Π., φιλανθρωπικά, ενίσχυση δικτύων ∆ήµων
και Κοινοτήτων, εφοδιασµός πλοίων, πυροσβεστικές εγκαταστάσεις,
αδιύλιστο νερό) και επιβάλλει κλιµακωτή ή σταθερή χρέωση και µηνιαίο
πάγιο τέλος ανάλογο της τρίµηνης κατανάλωσης. Για την οικιακή χρήση
(ύδρευση) που αφορά κατοικηµένες, αστικές περιοχές επιβάλλεται
κλιµακωτή χρέωση ως εξής : για µηνιαία κατανάλωση 0-5 m³→0,4138
€/m³, για 5-20 m³→0,6471 €/m³, για 20-27 m³→1,8566 €/m³, για 27-35
m³→2,5992 €/m³, για άνω των 35 m³→3,2357 €/m³. Επίσης το
τιµολόγιο της Ε.Υ∆.Α.Π. Α.Ε. διακρίνει τέσσερις κατηγορίες χρηστών για
το δικαίωµα χρήσης υπονόµων(κοινοί καταναλωτές, δηµόσια-κοινοτικά,
φιλανθρωπικά, βιοµηχανικά) οι οποίοι χρεώνονται ποσοστιαία επί της
τιµής του νερού(κοινοί καταναλωτές : 75% × αξία καταναλισκόµενου
νερού). Τέλος, το τιµολόγιο περιλαµβάνει χρεώσεις µε τη µορφή Φόρων
Προστιθέµενης

Αξίας

καταναλισκόµενου

(Φ.Π.Α.)

ύψους

9%

επί

της

αξίας

του

νερού και 19% επί των υπολοίπων χρεώσεων,

καθώς και χρέωση 1% επί της αξίας του καταναλισκόµενου νερού υπέρ
του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού(Τ.Ε.Α.Π.).
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Απ’ την άλλη, κάθε ∆ΕΥΑ που λειτουργεί υπό καθεστώς ιδιωτικής
οικονοµίας, θέτει τις τιµές οι οποίες πρέπει να εγκρίνονται από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο και να καλύπτουν το λειτουργικό τους κόστος.
Έτσι, εξετάζουν τα εξής οικονοµικά στοιχεία για τον υπολογισµό του
κόστους λειτουργίας και την εφαρµογή της τιµολογιακής πολιτικής :
1)αµοιβές και δαπάνες προσωπικού, 2)αµοιβές και δαπάνες τρίτων,
3)επιδόµατα τρίτων, 4)φόροι - δασµοί, 5)λοιπές δαπάνες, 6)επιτόκια και
σχετικές δαπάνες, 7)υποτίµηση κεφαλαιακής αξίας κ.ά. Ωστόσο η
Ο.Π.Υ. αλλάζει πλήρως τον τρόπο λειτουργίας των ∆ΕΥΑ, και ιδιαίτερα
την τιµολογιακή πολιτική τους, µέσω των προσταγών για πλήρη
ανάκτηση του κόστους ύδρευσης και αποχέτευσης. Έτσι η τιµολογιακή
πολιτική των ∆ΕΥΑ θα έπρεπε να συνυπολογίζει, πέραν του
χρηµατοοικονοµικού κόστους, το κόστος φυσικών πόρων και το
περιβαλλοντικό κόστος.
Συγκεκριµένα, η ∆.Ε.Υ.Α. Θήβας (η µοναδική ∆.Ε.Υ.Α. που
δραστηριοποιείται στην περιοχή της Λ.Α.Α.Π.) εφαρµόζει τιµολογιακή
πολιτική που διαφοροποιείται για τα επιµέρους ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα
που υπάγονται στο ∆ήµο Θηβαίων. Έτσι, για το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα
της Θήβας και για το έτος 2008, η ∆.Ε.Υ.Α. Θήβας διακρίνει έξι
κατηγορίες χρήσεων και χρηστών νερού(οικιακή χρήση, πολύτεκνες
οικογένειες, βιοµηχανική χρήση, επαγγελµατική χρήση, σχολική χρήσηευαγή

ιδρύµατα,

∆ηµόσιο-ΝΠ∆∆-∆ήµος

Θηβαίων)

και

επιβάλλει

κλιµακωτή ή σταθερή χρέωση ανάλογα µε το είδος και τον όγκο της
κατανάλωσης και ετήσια πάγια τέλη ύδρευσης(60€). Η έκδοση των
λογαριασµών γίνεται κάθε δίµηνο. Η κλιµακωτή χρέωση που αφορά την
οικιακή χρήση νερού διαµορφώνεται ως εξής : για δίµηνη κατανάλωση
από 0-30 m³→0,45 €/m³, για 31-60 m³→0,60 €/m³, για 61 m³ και
άνω→1,00 €/m³. Επίσης το τιµολόγιο της ∆.Ε.Υ.Α.Θ. για το ∆ηµοτικό
∆ιαµέρισµα της Θήβας διακρίνει δύο κατηγορίες χρηστών για το
δικαίωµα

αποχέτευσης

και

χρήσης

υπονόµου

(οικιακή

χρήση,

βιοµηχανική χρήση) και συγκεκριµένα για τους οικιακούς χρήστες
38

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ

επιβάλλει ποσοστιαία χρέωση ως εξής : Τέλος χρήσης υπονόµου→70%
επί της αξίας του καταναλισκόµενου νερού, Τέλος αποχέτευσης→90%
επί της αξίας του καταναλισκόµενου νερού.
Για τα υπόλοιπα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου Θηβαίων που
εµπεριέχονται
∆.Ε.Υ.Α.Θ.

στη Λ.Α.Α.Π.(Ελεώνας,
διακρίνει

επαγγελµατική χρήση)

δύο

Νεοχωράκι, Αµπελοχώρι),η

κατηγορίες

χρήσεων(οικιακή

και

µε κοινή όµως τιµολόγηση και εφαρµόζει

τετράµηνη έκδοση λογαριασµών. Συγκεκριµένα τα τιµολόγια ύδρευσης
και η κλιµακωτή χρέωση διαµορφώνονται ως εξής :
∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Ελεώνα: για κατανάλωση από 0-50m³→0,15€/m³,
για 51-90m³→0,18€/m³, για 91m³ και άνω→0,30€/m³. Ετήσια πάγια τέλη
ύδρευσης→21,00€
∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Νεοχωρακίου: για κατανάλωση από 0-50
m³→0,18€/m³,

για

51-90m³→0,24€/m³,

για

91m³

και

άνω→0,30€/m³.Ετήσια πάγια τέλη ύδρευσης→21,00€
∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Αµπελοχωρίου: για κατανάλωση από 0-50
m³→0,22€/m³, για 51-90m³→0,32€/m³, για 91m³ και άνω 0,37€/m³.
Ετήσια πάγια τέλη ύδρευσης→30,00€
Τέλος,

σε

όλα

τα

∆ηµοτικά

∆ιαµερίσµατα

του

∆ήµου

Θηβαίων(Θήβας, Ελεώνα, Νεοχωρακίου, Αµπελοχωρίου) επιβάλλεται
χρέωση ειδικού τέλους 80% σε όλα τα τιµολόγια εκτός των
καταναλώσεων ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ και ∆ήµου Θηβαίων. Η αξία του
καταναλισκόµενου νερού επιβαρύνεται µε Φ.Π.Α. 9% ενώ οι λοιπές
χρεώσεις(πάγια τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης-χρήσης υπονόµου, ειδικό
τέλος 80%, υλικά, εργασίες κ.ά.) επιβαρύνονται µε Φ.Π.Α. 19%.
Για τους ∆ήµους που λειτουργούν ως αρµόδιοι φορείς παροχής
υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, η τιµολογιακή πολιτική που
εφαρµόζεται
εφαρµόζει

παρουσιάζει
διαφορετική

υπολογίζοντας

έντονη
τιµολόγηση

διαφορετικά

ανοµοιοµορφία.
στην

κριτήρια και

Κάθε

∆ήµος

κατανάλωση

νερού,

θέτοντας

διαφορετικούς

οικονοµικούς, ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους. Έτσι, µεταξύ των
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∆ήµων της Λ.Α.Α.Π. που λειτουργούν ως αρµόδιοι φορείς παροχής
νερού στους οικιακούς καταναλωτές, παρουσιάζεται

διαφορετική

κλιµάκωση ως προς τα καταναλισκόµενα κυβικά µέτρα νερού,
διαφορετική χρέωση για παρόµοιες κλίµακες και διαφορετική πάγια
χρέωση. Αναλυτικά η τιµολογιακή πολιτική που ακολουθείται από τους
∆ήµους

για

την

τιµολόγηση

της

οικιακής

κατανάλωσης

νερού

παρουσιάζεται συνοπτικά στα παρακάτω :
∆ήµος Σχηµαταρίου

∆ήµος Ερυθρών

0-60 m³→0,60 €/m³
61-120 m³→0,90 €/m³
121-180 m³→1,46 €/m³
181-240 m³→1,85 €/m³
241 m³ και άνω→2,51 €/m³
Πάγιο τέλος→15,68 €/εξάµηνο

0-20 m³→0,50 €/m³
21-50 m³→0,60 €/m³
51-80 m³→0,70 €/m³
81 m³ και άνω→0,80 €/m³
Πάγιο τέλος→10 €/τετράµηνο

∆ήµος Αυλώνα

∆ήµος Πλαταιών

0-40 m³→0,25 €/m³
41-150 m³→0,35 €/m³
151-300 m³→0,45 €/m³
301-500 m³→0,80 €/m³
Πάγιο τέλος→12 €/εξάµηνο

0-100 m³→0,70 €/m³
101-180 m³→0,75 €/m³
181 m³ και άνω→1,00 €/m³
Πάγιο τέλος→15 €/εξάµηνο

∆ήµος Οινοφύτων
0-120 m³→0,29 €/m³
121-999999 m³→0,44 €/m³
Πάγιο τέλος→8,80 €/εξάµηνο
∆ήµος Τανάγρας

∆ήµος Ωρωπίων
0-120 m³→ 30€ πάγια χρέωση
121-200 m³→0,70 €/m³
201m³ και άνω →1,00 €/m³
Πάγιο τέλος→30 €/εξάµηνο
∆ήµος ∆ερβενοχωρίων

0-300 m³→0,36 €/m³
0-50 m³→ 1,00 €/m³
300 m³ και άνω →0,54 €/m³
51 m³ και άνω → 1,20 €/m³
Πάγιο τέλος→13,21 €/εξάµηνο Πάγιο τέλος→8,00 €/εξάµηνο
Κοινότητα Μαλακάσας
∆εν παραχωρήθηκαν τα ζητούµενα δεδοµένα τιµολόγησης νερού.
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Πίνακας 5 :Τιµολογιακή πολιτική της Λ.Α.Α.Π.

Βοιωτίας

Νοµός

∆ήµος/Κοινότητα

Φορέας
παροχής
υπηρεσιών
ύδρευσης

∆. Πλαταιών

∆ήµος Πλαταιών

∆. Θηβαίων

∆.Ε.Υ.Α. Θήβας

∆. Τανάγρας

∆ήµος Τανάγρας

∆. ∆ερβενοχωρίων
∆. Οινοφύτων

Αττικής

∆. Σχηµαταρίου

Μέσος
Όρος

∆ήµος
∆ερβενοχωρίων
∆ήµος
Οινοφύτων
∆ήµος
Σχηµαταρίου

Πάγιο τέλος ύδρευσης

Χρέωση του 100ού m³
(€/m³)

15 €/εξάµηνο

0,70 €/m³

60€/έτος*,
21€/έτος**,30€/έτος***

1,00€/m³*,0,30€/m³**,
0,37€/m³***

13,21 €/εξάµηνο

0,36 €/m³

8,00 €/εξάµηνο

1,20 €/m³

8,80 €/εξάµηνο

0,29 €/m³

15,68 €/εξάµηνο

0,90 €/m³

10 €/τετράµηνο

0,80 €/m³

30 €/εξάµηνο

0-120 m³→30 €

∆. Ερυθρών

∆ήµος Ερυθρών

∆. Ωρωπού

∆ήµος Ωρωπού

∆. Αυλώνα

∆ήµος Αυλώνα

12 €/εξάµηνο

0,35 €/m³

Κ. Μαλακάσας

Κοινότητα
Μαλακάσας

****

****

30,2644 €/έτος

0,6055 €/m³

Λεκάνη Απορροής
Ασωπού Ποταµού

----

* για το ∆.∆. Θήβας, **για τα ∆.∆. Ελεώνα και Νεοχωρακίου, ***για το ∆.∆. Αµπελοχωρίου
****Η Κοινότητα Μαλακάσας δεν παραχώρησε τα ζητούµενα δεδοµένα

στ. Κατανάλωση νερού
Το 5-20% του νερού που καταναλώνεται καθηµερινά σε όλες τις
κύριες χρήσεις νερού(βιοµηχανική, ύδρευση, άρδευση), χρησιµοποιείται
από τα νοικοκυριά µέσω της οικιακής χρήσης νερού(ύδρευση). Η
οικιακή χρήση του νερού διακρίνεται σε εσωτερική και υπαίθρια. Ενώ η
εσωτερική χρήση νερού εξαρτάται κυρίως από τις συνήθειες των
κατοίκων, η υπαίθρια χρήση νερού εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το
µέγεθος του χώρου, το ύφος του και το κλίµα. Από αυτό το ποσοστό
της οικιακής κατανάλωσης νερού, το 40% του νερού απορρίπτεται από
την τουαλέτα. Η υπόλοιπη ποσότητα χρησιµοποιείται ως εξής: το 25%
χρησιµοποιείται στο µπάνιο, το 20% στο πλύσιµο των ρούχων και των
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πιάτων, το 10% στην κουζίνα και το 5% στο καθάρισµα. Στην Ελλάδα,
το 90% των ελληνικών νοικοκυριών έχουν σήµερα πρόσβαση σε δίκτυο
ύδρευσης, έναντι 30% τη δεκαετία του ‘50. Η χρήση νερού για ύδρευση
έχει αυξηθεί κατά 45% σε σχέση µε το 1980 και η αυξητική τάση
διατηρείται. Η αύξηση αυτή συνδέεται, κυρίως µε την αύξηση της
οικοδόµησης, την χρήση σύγχρονων πιο υδροβόρων συσκευών (π.χ.
πλυντήρια) και σύγχρονων ανέσεων (π.χ. κήποι, µπάνια, πισίνες,
κλπ).(∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS – Εξοικονόµηση νερού)
Η κατανάλωση νερού από τα νοικοκυριά, µέσω της οικιακής
χρήσης νερού, απεικονίζει εµπράκτως και µε τον καλύτερο τρόπο τον
όγκο ζήτησης νερού. Έτσι, συγκεκριµένα για τους ∆ήµους και τις
Κοινότητες

της

Λ.Α.Α.Π.

παρατηρούνται

οι

παρακάτω

ετήσιες

καταναλώσεις νερού για το έτος 2008 :
Πίνακας 6 : Ετήσια κατανάλωση νερού στη Λ.Α.Α.Π. για το 2008
Νοµός

Βοιωτίας

Αττικής

ΣΥΝΟΛΟ

∆ήµος/Κοινότητα

Ετήσια κατανάλωση νερού (m³)

∆. Πλαταιών

305.786 m³

∆. Θηβαίων

2.100.000 m³

∆. Τανάγρας

383.501 m³

∆. ∆ερβενοχωρίων

220.000 m³

∆. Οινοφύτων

775.794 m³

∆. Σχηµαταρίου
∆. Ερυθρών

1.650.924 m³
321.925 m³

∆. Ωρωπού
∆. Αυλώνα

4.000.000 m³ *
567.000 m³

Κ. Μαλακάσας

170.000 m³ **

Λεκάνη Απορροής
Ασωπού Ποταµού

10.494.930 m³

*Κατά προσέγγιση, καθώς ο ∆ήµος Ωρωπού δεν κατέχει δεδοµένα κατανάλωσης νερού και ο
Σύνδεσµος Ύδρευσης και Εκµετάλλευσης Γεωτρήσεων Μαυροσουβάλας παραχώρησε
εκτιµηµένα δεδοµένα κατανάλωσης νερού για το 2008 καθώς δεν είχε ακόµη εγκατασταθεί το
σύστηµα τηλεµετρίας της παροχής άντλησης.
**Εκτίµηση σύµφωνα µε τον πληθυσµό και την κατανάλωση άλλων όµορων ∆ήµων, καθώς η
Κοινότητα Μαλακάσας δεν παραχώρησε τα ζητούµενα δεδοµένα.
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3.2.2 Τουριστική περιοχή µελέτης
Για την τουριστική περιοχή µελέτης της Λ.Α.Α.Π., αποτελούµενη
από παραθεριστικές ή εξοχικές κατοικίες και τουριστικές εγκαταστάσεις
ή ξενοδοχειακά καταλύµατα, επιλέγονται δείκτες και παράµετροι που να
αναδεικνύουν µε σαφήνεια την οικονοµική σηµασία της ύδρευσης στον
τουριστικό κλάδο. Ωστόσο, εξ’ αιτίας της ιδιαιτερότητας της περιοχής και
της περιορισµένης τουριστικής ανάπτυξης αλλά και της ανυπαρξίας των
απαραίτητων σχετικών δεδοµένων, οι παράµετροι και οι δείκτες που
δυνητικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν, περιορίζονται σε µικρό αριθµό.
Ωστόσο, τα συµπεράσµατα που εξάγονται για την οικονοµική σηµασία
της ύδρευσης στην κατοικηµένη περιοχή µελέτης, µπορούν υποθετικά
να επεκταθούν και να ισχύουν και για την τουριστική περιοχή µελέτης
της Λ.Α.Α.Π.
Αυτό συµβαίνει διότι ο τουρισµός στην περιοχή παρουσιάζεται
κυρίως µε την έννοια των παραθεριστών και της διαµονής τους σε
εξοχικές κατοικίες, και κατά πολύ λιγότερο, µε την έννοια των τουριστών
και της διαµονής τους σε τουριστικές µονάδες και ξενοδοχειακά
καταλύµατα. Σε αυτό το φαινόµενο συνεισφέρει σηµαντικά η τοποθεσία
και η ιδιαιτερότητα της περιοχής καθότι, η µικρή απόσταση από αστικά
κέντρα όπως η πόλη των Αθηνών, αποτελεί κίνητρο για τη δηµιουργία
εξοχικών και δευτερευουσών κατοικιών ενώ αντίθετα η βιοµηχανική
ανάπτυξη της περιοχής σε συνδυασµό µε την οικολογική υποβάθµιση
που αυτή επιφέρει, αποτελεί αντικίνητρο για την ανάπτυξη και
εγκατάσταση τουριστικών µονάδων και ξενοδοχείων.
Εν ολίγοις, η τουριστική περιοχή µελέτης της Λ.Α.Α.Π. αποτελείται
στην πλειοψηφία της από εξοχικές ή δευτερεύουσες κατοικίες. Για αυτό
το λόγο, δείκτες αποτίµησης της οικονοµικής σηµασίας της ύδρευσης
στην κατοικηµένη περιοχή µελέτης όπως φορείς παροχής νερού και
τιµολογιακή πολιτική, µπορούν να αναχθούν κατά τον ίδιο τρόπο και
στην τουριστική περιοχή µελέτης. Επιπροσθέτως, για την σαφέστερη
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αποτύπωση της οικονοµικής σηµασίας της ύδρευσης στην τουριστική
περιοχή µελέτης, χρησιµοποιούνται οι εξής παράµετροι :
α. Εξοχικές – ∆ευτερεύουσες κατοικίες
Σύµφωνα µε τον Πίνακα 2 (σελίδα 24), όπου αναφέρονται
στοιχεία των κατοικιών της Λ.Α.Α.Π., ο αριθµός των εξοχικών ή
δευτερευουσών κατοικιών(οι ορισµοί δίνονται στη σελ. 25) ανέρχεται
στις 16.267 και αποτελούν το 37,6% του συνόλου των κατοικιών της
Λ.Α.Α.Π. Αξίζει να σηµειωθεί πως από το σύνολο των εξοχικών ή
δευτερευουσών

κατοικιών,

οι

περισσότερες

παρατηρούνται

στις

παραθαλάσσιες περιοχές των ∆ήµων. Ιδιαίτερα, συγκρίνοντας τα
στοιχεία του ∆ήµου Ωρωπού µε τα αντίστοιχα του ∆ήµου Τανάγρας,
παρατηρούνται τα εξής :
Πίνακας 7 : Εξοχικές - ∆ευτερεύουσες κατοικίες ∆ήµου Ωρωπού ∆ήµου Τανάγρας

Κ.∆. Μαρκοπούλου

Εξοχικές ή
∆ευτερεύουσες
κατοικίες
2.158

Κ.∆. Άρµατος

Εξοχικές ή
∆ευτερεύουσες
κατοικίες
13

Κ.∆. Νέων Παλατιών

2.314

Κ.∆. Ασωπίας

39

Κ.∆. Σκάλας

3.649

Κ.∆. Καλλιθέας

23

Κ.∆. Συκάµινου

857

Κ.∆. Τανάγρας

92

Κ.∆. Ωρωπού

509

---

---

Σύνολο

9.487

Σύνολο

167

∆ήµος Ωρωπού

∆ήµος Τανάγρας

Έτσι, από το σύνολο των 16.267 εξοχικών ή δευτερευουσών
κατοικιών της Λ.Α.Α.Π., οι 9.487 βρίσκονται στο ∆ήµο Ωρωπού και
συγκεκριµένα

οι 8.121 εξ’ αυτών βρίσκονται στις παραθαλάσσιες

περιοχές του ∆ήµου (Μαρκόπουλο, Νέα Παλάτια, Σκάλα). Αντίθετα
µόλις 167 εξοχικές ή δευτερεύουσες κατοικίες βρίσκονται στο ∆ήµο
Τανάγρας. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την υψηλή θετική συσχέτιση
που παρατηρείται στην περιοχή µεταξύ εξοχικών κατοικιών και
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παραθαλάσσιων

περιοχών(χωρίς

βιοµηχανική

ανάπτυξη)

και

ταυτόχρονα, την υψηλή αρνητική συσχέτιση που παρατηρείται στην
περιοχή

µεταξύ

εξοχικών

κατοικιών

και

πεδινών

βιοµηχανικών

περιοχών.

β. Κατανάλωση νερού την περίοδο Μάιος-Σεπτέµβριος
Η ζήτηση για νερό σαφώς και δεν παρουσιάζει ισοµερή κατανοµή
κατά τη διάρκεια ενός έτους. Ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο(ΜάιοςΣεπτέµβριος), η ζήτηση και η κατανάλωση νερού αυξάνεται σηµαντικά
λόγω και των ιδιαίτερων κλιµατικών συνθηκών που επικρατούν την
περίοδο αυτή(ζέστη, λειψυδρία, κ.ά.).Μάλιστα, σε ορισµένες περιοχές
της Λ.Α.Α.Π., η κατανάλωση νερού

τους καλοκαιρινούς µήνες

διπλασιάζεται συγκριτικά µε την κατανάλωση νερού των υπόλοιπων
µηνών. Επίσης, η υψηλή θετική συσχέτιση µεταξύ εξοχικών κατοικιών
και παραθαλάσσιων περιοχών που παρουσιάστηκε προηγουµένως,
καταδεικνύει την υψηλή θετική συσχέτιση µεταξύ κατανάλωσης νερού
και καλοκαιρινής περιόδου που παρουσιάζουν οι περιοχές αυτές. Η
ύπαρξη πολλών εξοχικών, παραθαλάσσιων και µη, κατοικιών οδηγεί
στο γεγονός του διπλασιασµού, ακόµα και τριπλασιασµού, του
πληθυσµού των περιοχών αυτών κατά την καλοκαιρινή περίοδο, µε
αποτέλεσµα την καταγραφή υψηλών καταναλώσεων νερού κατά τους
καλοκαιρινούς µήνες. Προκειµένου λοιπόν να ερευνηθεί η συµβολή της
τουριστικής περιοχής µελέτης στην κατανάλωση νερού, είναι χρήσιµη η
καταγραφή της συνολικής κατανάλωσης νερού κατά την έντονη
τουριστική

περίοδο(καλοκαιρινούς

µήνες).

Συγκεκριµένα,

οι

καταναλώσεις νερού για τις περιοχές της Λ.Α.Α.Π. την περίοδο ΜάιοςΣεπτέµβριος 2008, παρουσιάζονται στην επόµενη σελίδα :
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Πίνακας 8 : Κατανάλωση νερού την περίοδο Μάιος-Σεπτέµβριος
Νοµός

Βοιωτίας

Αττικής

ΣΥΝΟΛΟ

∆ήµος/Κοινότητα

Κατανάλωση νερού (m³)

∆. Πλαταιών

200.258 m³

∆. Θηβαίων

1.080.000 m³

∆. Τανάγρας

200.000 m³ *

∆. ∆ερβενοχωρίων

120.000 m³

∆. Οινοφύτων

243.526 m³

∆. Σχηµαταρίου

832.557 m³

∆. Ερυθρών

173.608 m³

∆. Ωρωπού

2.300.000 m³ *

∆. Αυλώνα

226.600 m³

Κ. Μαλακάσας

90.000 m³ *

Λεκάνη Απορροής
Ασωπού Ποταµού

5.466.549 m³

*Οι συγκεκριµένες µετρήσεις αποτελούν εκτιµήσεις,
παραχωρήθηκαν µηνιαία δεδοµένα κατανάλωσης, και
πληθυσµό και την κατανάλωση όµορων περιοχών.
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Συµπεράσµατα-Προτάσεις
Είναι πλέον εµφανές το γεγονός πως η εκπόνηση της παρούσης
εργασίας στηρίχτηκε σε δύο κατευθυντήριους άξονες µελέτης, στην
Οδηγία – Πλαίσιο περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ και στη λεκάνη απορροής
του Ασωπού ποταµού. Σύµφωνα µε αυτές τις έννοιες, αποπειράθηκε η
αξιολόγηση

της

οικονοµικής

σηµασίας

της

ύδρευσης

για

την

κατοικηµένη και την τουριστική περιοχή της λεκάνης απορροής του
Ασωπού ποταµού. Η οικονοµική αξιολόγηση της σηµασίας των
χρήσεων νερού αποτελεί το πρώτο βήµα του πρώτου σταδίου
εφαρµογής της Ο.Π.Υ. Τα συµπεράσµατα και τα στοιχεία που
προκύπτουν από το συγκεκριµένο στάδιο µελέτης συνιστούν δεδοµένα
µελέτης για τα επόµενα βήµατα και στάδια της Οδηγίας.
Η αξιολόγηση της οικονοµικής σηµασίας της ύδρευσης για την
τουριστική και κατοικηµένη περιοχή της Λ.Α.Α.Π., βασίστηκε σε
επιλεγµένες παραµέτρους και σε συγκεκριµένους δείκτες αποτίµησης,
που αφενός αναδεικνύουν το ζητούµενο της εργασίας και αφετέρου
επεξεργάζονται

δεδοµένα

ύδρευσης

που

διατίθενται

από

τους

αρµόδιους φορείς(∆ήµους, ∆.Ε.Υ.Α.). Να σηµειωθεί πως κάποιες από
τις

ενδεικτικές

παραµέτρους

ύδρευσης(όπως

η

οικονοµικής

παράµετρος

‘εισόδηµα’)

αποτίµησης
ήταν

αδύνατο

της
να

χρησιµοποιηθούν στην παρούσα µελέτη λόγω ανυπαρξίας των
απαραίτητων δεδοµένων και αδυναµίας δηµοσίευσής τους από τους
αρµόδιους φορείς.
Επίσης, η συνολική αξιολόγηση της οικονοµικής σηµασίας της
ύδρευσης στην Λ.Α.Α.Π. απαιτεί την µελέτη και των υπόλοιπων κλάδων
της οικονοµίας(βιοµηχανία, γεωργία-κτηνοτροφία, ενέργεια, κ.ά.) και όχι
µόνο του τουριστικού κλάδου και των νοικοκυριών. Τα συµπεράσµατα
που προκύπτουν από τη µελέτη των νοικοκυριών και του τουρισµού,
δεν

µπορούν

να

αποτελέσουν

ορθές
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οικονοµικής σηµασίας της ύδρευσης στην περιοχή, χωρίς δηλαδή να
συνυπολογίζονται τα αντίστοιχα συµπεράσµατα των άλλων κλάδων της
οικονοµίας. Ωστόσο, τα συµπεράσµατα από τον τουριστικό κλάδο και τα
νοικοκυριά παρέχουν µια σαφή εικόνα για την οικονοµική σηµασία της
ύδρευσης στους αντίστοιχους καταναλωτές(νοικοκυριά, τουρισµός) και
µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανά δείκτη αποτίµησης.
Έτσι για την κατοικηµένη περιοχή µελέτης, τα συµπεράσµατα
είναι τα εξής :
• Ο συνολικά µόνιµος πληθυσµός της Λ.Α.Α.Π. ανέρχεται στους
70.575 κατοίκους, αριθµός που αυτοµάτως καταδεικνύει την
υψηλή σηµασία ύπαρξης ποιοτικής και ορθής ύδρευσης στην
περιοχή. Ο συνολικά µόνιµος πληθυσµός πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη και για άλλες παραµέτρους και στοιχεία που
αφορούν την περιοχή όπως οικιακά λύµατα, οικιακή κατανάλωση
νερού, αποχέτευση κ.ά.
• Ο συνολικός αριθµός κατοικιών της Λ.Α.Α.Π. ανέρχεται στις
43.223 κατοικίες(κανονικές, µη κανονικές και κανονικές εντός
συλλογικών κατοικιών) εκ των οποίων, τουλάχιστον οι 43.000
κατοικίες (εκτός δηλαδή των µη κανονικών κατοικιών) θεωρείται
πως είναι συνδεδεµένες ή πρόκειται να συνδεθούν µε κάποιο
δίκτυο παροχής νερού. Επίσης, οι 23.000 κανονικές κατοικίες
αποτελούν µόνιµες κατοικίες και άρα θεωρείται πως είναι µόνιµα
συνδεδεµένες

µε

το

δίκτυο

παροχής

νερού

και

πως

παρουσιάζουν κατανάλωση νερού καθ’ όλους τους µήνες του
ηµερολογιακού έτους. Τέλος, εξάγεται το συµπέρασµα πως οι
κύριες-µόνιµες κανονικές κατοικίες(23.000) σε συνδυασµό µε τις
εξοχικές-δευτερεύουσες κανονικές κατοικίες(16.267) της Λ.Α.Α.Π.,
ασκούν

τις

πιο

έντονες

πιέσεις

στην

συνολική

οικιακή

κατανάλωση νερού.
• Ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός της Λ.Α.Α.Π. ανέρχεται στους
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31.764(απασχολούµενοι και άνεργοι) εκ των οποίων το 35,2%
απασχολείται στον τριτογενή τοµέα, το 28% στο δευτερογενή
τοµέα, το 19,8% στον πρωτογενή τοµέα και το 9,2% είναι άνεργοι.
Ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανέρχεται στις 32.466.
Ωστόσο, εξαιτίας της έντονης βιοµηχανικής ανάπτυξης κάποιων
περιοχών της Λ.Α.Α.Π. όπως τα Οινόφυτα, το Σχηµατάρι και η
Τανάγρα, στον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό της Λ.Α.Α.Π. πρέπει
να ληφθεί υπόψη και ο πληθυσµός που εργάζεται στην περιοχή
αλλά διαµένει σε άλλες περιοχές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
αποτελεί ο ∆ήµος Οινοφύτων όπου οι µεταφερόµενοι ηµερήσιοι
βιοµηχανικοί

εργάτες

ανέρχονται

στους

15.000.

Οι

µεταφερόµενοι, στην περιοχή της Λ.Α.Α.Π., βιοµηχανικοί εργάτες
σαφώς και ασκούν έντονες πιέσεις κατανάλωσης νερού, εξαιτίας
και του µεγάλου αριθµού τους.
• Οι αρµόδιοι φορείς παροχής υπηρεσιών ύδρευσης της Λ.Α.Α.Π.
παρουσιάζουν

ιδιαίτερο

ενδιαφέρον.

Στην

περιοχή

δραστηριοποιούνται µια ∆.Ε.Υ.Α., 8 ∆ήµοι και µία Κοινότητα ως
αρµόδιοι φορείς παροχής υπηρεσιών ύδρευσης. Ωστόσο, κάποιοι
από τους παραπάνω φορείς, παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε
συνεργασία

µε

επεξεργασίας

την

νερού

Ε.Υ∆.Α.Π.
καθώς

και

Ο

τρόπος
τα

παροχής

σηµεία

και

υδροληψίας

διαφοροποιούνται ανάµεσα στους αρµόδιους φορείς και εύλογα
προκύπτει

διαφορετική

ποιότητα,

διαθέσιµη

ποσότητα

και

χρέωση νερού.
• Εξαιτίας του διαφορετικού τρόπου λειτουργίας των φορέων
παροχής νερού(∆.Ε.Υ.Α, ∆ήµοι, Ε.Υ∆.Α.Π.) αλλά και των
διαφορετικών οικονοµικών στοιχείων που συνυπολογίζουν για τον
καθορισµό του ύψους της χρέωσης, προκύπτει µια έντονα
διαφοροποιηµένη πολιτική τιµολόγησης νερού στο σύνολο της
Λ.Α.Α.Π. Η διαφοροποίηση στην πολιτική τιµολόγησης δεν
παρουσιάζεται µόνο µεταξύ διαφορετικών συστηµάτων παροχής
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νερού (π.χ. µεταξύ ∆.Ε.Υ.Α. και ∆ήµων) αλλά εµφανίζεται εξίσου
έντονα και εντός του ίδιου συστήµατος παροχής (π.χ. µεταξύ
∆ήµων). Η πολιτική τιµολόγησης, σύµφωνα µε την Ο.Π.Υ., οφείλει
να συνυπολογίζει για τον καθορισµό του ύψους της χρέωσης το
περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος φυσικών πόρων και όχι
µόνο το χρηµατοοικονοµικό κόστος παροχής νερού. Άρα, οι
αρµόδιοι φορείς, που ως τώρα τιµολογούν και χρεώνουν την
παροχή νερού βάσει του χρηµατοοικονοµικού κόστους, καλούνται
να αναπροσαρµόσουν την τιµολογιακή τους πολιτική ώστε πλέον
να συντρέχει µε τις προσταγές της Ο.Π.Υ. για πλήρη ανάκτηση
του πραγµατικού κόστους παροχής νερού. Η αλλαγή στα
τιµολόγια νερού φαίνεται να αποτελεί τη µοναδική και αναγκαία
επίλυση

του

προβλήµατος

της

µερικής

ανάκτησης

του

πραγµατικού κόστους παροχής νερού. Οι χρεώσεις πρέπει να
αντανακλούν το πραγµατικό κόστος του νερού, και δεν πρέπει να
συνίστανται

µόνο

στο

κόστος

άντλησης,

µεταφοράς

και

συντήρησης του δικτύου, αλλά και στο περιβαλλοντικό κόστος και
στο κόστος του φυσικού πόρου. Αυτό ωστόσο δεν σηµαίνει
υποχρεωτικά υψηλότερες χρεώσεις σε όλους τους τοµείς. Η
τιµολογιακή πολιτική των φορέων παροχής νερού µπορεί και
πρέπει να είναι κοινωνικά ισότιµη. Αυτό δυνητικά µπορεί να
επιτευχθεί µέσω των κλιµακωτών χρεώσεων, των ελαφρύνσεων
επί των ασθενέστερων κοινωνικών οµάδων και, σαφώς, µέσω της
αυστηρής εφαρµογής της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» έτσι
ώστε το πραγµατικό κόστος νερού να µην επιβαρύνει άδικα και
ανεξαιρέτως όλο το κοινωνικό σύνολο. Επιπλέον, εξαιτίας της
ευαισθησίας που παρουσιάζει η Λ.Α.Α.Π. (λόγω της βιοµηχανικής
µόλυνσης του Ασωπού µε εξασθενές χρώµιο και άλλα βλαβερά,
για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, βαρέα µέταλλα),
η αναπροσαρµογή της τιµολογιακής πολιτικής των φορέων
παροχής νερού θα πρέπει να εφαρµοστεί σε κοινή και ενιαία
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βάση. Έτσι, προκειµένου να επιτευχθεί πλήρης ανάκτηση του
πραγµατικού κόστους νερού σε ολόκληρη την περιοχή που
περιβάλλει τον Ασωπό, οι αρµόδιοι φορείς παροχής νερού πρέπει
να εφαρµόσουν ενιαία πολιτική τιµολόγησης µε κοινή κλιµακωτή
χρέωση και πάγια τέλη. Επιπροσθέτως, η κοινή τιµολογιακή
πολιτική των φορέων παροχής νερού της Λ.Α.Α.Π. θα πρέπει να
περιλαµβάνει και χρεώσεις στις ρυπαντικές, βιοµηχανικές και µη,
µονάδες της περιοχής προκειµένου να συγκεντρωθούν οι
απαραίτητοι πόροι για την κατασκευή έργων αποκατάστασης του
οικοσυστήµατος του Ασωπού και απορρύπανσης της περιοχής.
Αυστηρή προϋπόθεση εφαρµογής όλων των παραπάνω µέτρων
αποτελεί η αναθεώρηση του σχετικού νοµικού πλαισίου. Η
δηµιουργία νέου νοµικού πλαισίου για την τιµολογιακή πολιτική
που θα εφαρµοστεί στην περιοχή θα πρέπει να περιλαµβάνει,
εκτός από τις αναπροσαρµογές στην τιµολόγηση νερού, και τα
απαραίτητα µέτρα απορρύπανσης και προστασίας της περιοχής
καθώς και τις ποινικές και χρηµατικές κυρώσεις σε ενδεχόµενη
εµφάνιση ρυπαντικών

ενεργειών.

Η

τρέχουσα

τιµολογιακή

πολιτική που εφαρµόζεται στην περιοχή της Λ.Α.Α.Π. παρουσιάζει
µέσο όρο πάγιων τελών ύδρευσης ύψους 30,2644 €/έτος και
µέσο όρο χρέωσης 100ού m³ ύψους 0,6055 €/m³.
• Η κατανάλωση νερού στην κατοικηµένη περιοχή µελέτης της
Λ.Α.Α.Π. αντικατοπτρίζει τις ανάγκες και τη ζήτηση νερού για
οικιακή χρήση(υπαίθρια και εσωτερική, ορισµοί σελ.41). Ωστόσο
οι αναγραφόµενες µετρήσεις του Πίνακα 6, σελ.42 δεν µπορούν
να θεωρηθούν πλήρως ακριβείς. Στην πραγµατικότητα οι
συγκεκριµένες µετρήσεις πρέπει να θεωρούνται µικρότερες, σε
όγκο m³,

από τις πραγµατικές καταναλώσεις νερού. Αυτό

συµβαίνει διότι οι αναγραφόµενες καταναλώσεις νερού της
Λ.Α.Α.Π. του Πίνακα 6 αποτελούν είτε µετρήσεις βάσει των
υδροµετρητών των οικιακών καταναλωτών(συνολικός όγκος
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κατανάλωσης νερού που αναγράφεται στα τιµολόγια των φορέων
παροχής νερού) είτε µετρήσεις βάσει των υδροµετρητών που
βρίσκονται

στα

σηµεία

υδροληψίας(µετρητές

γεωτρήσεων,

Ε.Υ∆.Α.Π.). Οι µετρήσεις αυτές είναι συνήθως µικρότερες από τις
πραγµατικές

καταναλώσεις

νερού

καθώς

αδυνατούν

να

συνυπολογίσουν τυχόν διαρροές νερού ως αποτέλεσµα βλαβών
του δικτύου, απώλειες νερού κατά τη µεταφορά, απώλειες κατά
την υδροληψία, κ.ά. Η καταγεγραµµένη ετήσια κατανάλωση των
περιοχών της Λ.Α.Α.Π. για το 2008 είναι 10.494.930 m³. Επίσης η
παραπάνω συνολική ετήσια κατανάλωση της Λ.Α.Α.Π. δεν
µπορεί να θεωρηθεί πλήρως ακριβής µέτρηση, καθώς η
κατανάλωση του ∆ήµου Ωρωπίων αποτελεί εκτίµηση του
Συνδέσµου

Ύδρευσης

και

Εκµετάλλευσης

Γεωτρήσεων

Μαυροσουβάλας, και όχι πραγµατική µέτρηση υδροµετρητών, και
η κατανάλωση της Κοινότητας Μαλακάσας αποτελεί εκτίµηση του
συγγραφέα της παρούσης µελέτης και προέκυψε σύµφωνα µε τα
στοιχεία πληθυσµού και κατανάλωσης όµορων περιοχών.
Για την τουριστική περιοχή µελέτης, τα συµπεράσµατα που
προκύπτουν είναι τα εξής :
• Η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής της Λ.Α.Α.Π., µε την έννοια
των τουριστικών µονάδων διαµονής(ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα
καταλύµατα, camping) και άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων,
εµφανίζεται εντόνως περιορισµένη και µόνο σε συγκεκριµένες
περιοχές. Καταλυτικό ρόλο στο παραπάνω γεγονός διαδραµατίζει
η έντονη βιοµηχανική ανάπτυξη της περιοχής και η ρύπανση που
επιφέρει και έτσι αποθαρρύνει την τουριστική ανάπτυξη µε τις
τουριστικές υποδοµές.
• Αντιθέτως, η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής της Λ.Α.Α.Π., µε
την

έννοια

των

παραθεριστικών

και

εξοχικών

κατοικιών,

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Συγκεκριµένα, καταγράφονται
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16.267 εξοχικές ή δευτερεύουσες κατοικίες, αριθµός που
αντιστοιχεί στο 37,6% του συνόλου των κατοικιών της Λ.Α.Α.Π.
Ωστόσο οι κατοικίες αυτές δεν κατανέµονται ισοµερώς στο
σύνολο της

περιοχής που

συγκεντρώνονται

κυρίως

Προφανώς,

ύπαρξη

η

περιβάλλει

στις

τον Ασωπό

παραθαλάσσιες

υψηλού

αριθµού

αλλά

τοποθεσίες.
εξοχικών

ή

δευτερευουσών κατοικιών ασκεί έντονες πιέσεις στη ζήτηση και
κατανάλωση νερού.
• Η κατανάλωση νερού κατά την καλοκαιρινή περίοδο, και
συγκεκριµένα τους µήνες Μάιο-Σεπτέµβριο, παρουσιάζει αυξητική
τάση. Το γεγονός αυτό οφείλεται

αφενός στις ιδιαίτερες

κλιµατολογικές συνθήκες της συγκεκριµένης χρονικής περιόδου
και αφετέρου στη σηµαντική αύξηση των καταναλωτών νερού
κατά

τη

συγκεκριµένη

περίοδο.

Έτσι,

οι

κλιµατολογικές

συνθήκες(υψηλές θερµοκρασίες, λιγοστές βροχοπτώσεις) σε
συνδυασµό µε τον διπλασιασµό ή και τριπλασιασµό των χρηστών
νερού, εξαιτίας κυρίως των εξοχικών κατοικιών, οδηγεί σε
παρατηρούµενες καταναλώσεις νερού διπλάσιες ή και τριπλάσιες
από τις αντίστοιχες καταναλώσεις άλλων περιόδων του έτους.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο ∆ήµος Σχηµαταρίου όπου
παρουσιάζει κατανάλωση Φεβρουαρίου 2008 ίση µε 89.716,2 m³
ενώ η κατανάλωση Σεπτεµβρίου 2008 είναι ίση µε 213.090 m³. Η
συνολική

λοιπόν

κατανάλωση

νερού

της

Λ.Α.Α.Π.

που

παρατηρείται κατά την περίοδο Μάιος-Σεπτέµβριος 2008 είναι
5.466.549 m³ και αποτελεί περίπου το 50% της ετήσιας
κατανάλωσης. Λύση για τον υγιή µετριασµό των υψηλών
καταναλώσεων νερού που παρατηρούνται την καλοκαιρινή
περίοδο στη Λ.Α.Α.Π., θα µπορούσε να αποτελεί η επιβολή
εποχιακής κλιµακωτής χρέωσης νερού από τους αρµόδιους
φορείς παροχής υπηρεσιών ύδρευσης. Σύµφωνα µε τα εποχιακά
διαφοροποιηµένα

ποσοστά
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ονοµάζονται, οι χρεώσεις είναι υψηλότερες σε περιόδους αιχµής
και

υψηλής

ζήτησης-κατανάλωσης(καλοκαίρι)

ενώ

χαµηλότερες σε περιόδους χαµηλής ζήτησης(χειµώνα).
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∆ήµος Ερυθρών : http://www.erythres.gr/
∆ήµος Τανάγρας : http://www.tanagra.gr/
∆ήµος ∆ερβενοχωρίων : http://www.dervenochori.gov.gr/
∆ήµος Θηβαίων : http://www.thiva.gr
∆ήµος Πλαταιών : http://www.plataies.gr/
Εγκυκλοπαίδεια Βικιπαίδεια : http://el.wikipedia.org
Ένωση ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης :
http://www.edeya.gr
Εταιρεία
Ύδρευσης
http://www.eydap.gr

και

Αποχέτευσης

Πρωτεύουσας

:

Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών : http://kapodistriako.uoa.gr
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
http://www.minenv.gr/

Κλιµατικής Αλλαγής :

http://asopossos.wordpress.com/
http://www.skai.gr/news/
http://www.econews.gr
http://www.brockovichblog.com/
http://circa.europa.eu/
Water Framework Directive Information Centre : http://www.euwfd.com/
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