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ΔΤΑ Πξσηεχνπζαο

ΓΔΤΑ

ΓΔΤΑ εηείαο
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Water Information System for Europe
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Περύληψη
Ζ Οδεγία 2000/60 Δ.Κ. επηδηψθεη ηε ζέζπηζε θνηλνηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ πδαηηθψλ απνζεκάησλ, ππνγείσλ θαη επηθαλεηαθψλ θαη εηζάγεη ζηελ επξσπατθή
λνκνζεζία ηελ έλλνηα ηεο αλάθηεζεο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ θόζηνπο.
ηελ Διιάδα ε πξψηε λνκνζεηηθή πξάμε επηθεληξσκέλε ζηελ δηαρείξηζε ησλ
πδαηηθψλ πφξσλ ππήξμε ν λφκνο Ν.1739/87. Σν πιαίζην εθζπγρξνλίζηεθε κε ηνλ
Ν.3199/03, κε ηνλ νπνίν εηζάγνληαη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη νη αξρέο ηεο
Οδεγίαο.
ην πιαίζην απηφ πξνηείλεηαη κηα κεζνδνινγία αλαγλψξηζεο ηεο αμίαο ηνπ λεξνχ σο
θπζηθνχ πφξνπ θαη λα θνζηνινγεζεί θαηά ηελ άληιεζε ηνπ θαη αλάινγα κε ηελ
ρξήζε ηνπ. Με ηελ εθαξκνγή ηεο θνζηνιφγεζεο ηνπ λεξνχ θαηά ηελ άληιεζε
επηβάιιεηαη ε νξζνινγηθή δηαρείξηζή ηνπ ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαλνκήο θαη ηεο ρξήζεο
ηνπ. Πξνηείλεηαη ε επηβνιή ελφο ειάρηζηνπ αληίηηκνπ, ην νπνίν ζα επηβαξχλεηαη ν
ηειηθφο θαηαλαισηήο ηνπ λεξνχ. Ζ θαηλνηνκία έγθεηηαη ζηνλ ραξαθηεξηζκφ θαη ησλ
ΔΤΑ σο θαηαλαισηψλ νπφηε νη απψιεηεο θαη ε εζσηεξηθή θαηαλάισζε ππφθεηληαη
ζην ίδην ηέινο κε ηελ ηειηθή θαηαλάισζε.
Απφ λνκηθήο απφςεσο ε ξπζκηζηηθή ηηκή φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ ζπληζηά
πεξηβαιινληηθφ ηέινο. Όηαλ κηα ζπγθεθξηκέλε δεκηνγφλνο ζπκπεξηθνξά φπσο ε
ρξήζε ελφο πεξηβαιινληηθνχ αγαζνχ θαζίζηαηαη επηηξεπηή κφλνλ εθφζνλ θαηαβιεζεί
έλα νξηζκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ, ην πνζφ απηφ απνηειεί πεξηβαιινληηθφ ηέινο.
Έγηλε θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα θαη ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο ζην ζέκα
ηεο θνζηνιφγεζεο ηνπ λεξνχ. Δπειέγε έλα κνληέιν βάζεη ηνπ νπνίνπ δηαθξίλακε ηηο
παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ ηηκή ηνπ λεξνχ. Με βάζε απηφ γίλεηαη
πξνζαξκνγή ζηα ειιεληθά δεδνκέλα θαη ζπληάζζεηαη εξσηεκαηνιφγην γηα ηε
ζπιινγή ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ΔΤΑ
Μεηά ηελ πξνζεθηηθή ζρεδίαζε ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ, δηαλεκήζεθε ζε ΔΤΑ, ηεο
Κξήηεο θπξίσο, θαη θαηαγξάθεζαλ νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ απηψλ πνπ επεξεάδνπλ
ζεκαληηθά ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ ΔΤΑ. Οη παξάκεηξνη πεξηνξίζηεθαλ ζηελ
δηαδηθαζία παξαγσγήο, κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ηνπ λεξνχ γηα ηελ νπνία
θαηαγξάθεθαλ ηφζν νη πάγηεο φζν θαη νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο.
Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέμακε έδσζε θάπνηα πνιχ ζεηηθά
απνηειέζκαηα κε απνηέιεζκα λα κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ θάπνηεο ζρέζεηο ησλ
παξακέηξσλ κε ην θφζηνο ηνπ λεξνχ. Ζ ηηκή ηνπ λεξνχ πνπ παξάγεηαη γηα κία ηπραία
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ΔΤΑ απαηηείηαη λα είλαη αθελφο ξεαιηζηηθή – ζε ηάμε κεγέζνπο – ζε ζρέζε κε ηα
ζεκεξηλά ηηκνιφγηα θαη λα έρεη απμεηηθή ζαθψο ηάζε κε ηελ πνζφηεηα λεξνχ πνπ
παξάγεηαη. Ζ ηηκή απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο νδεγφο (Guideline) γηα ην
θφζηνο – ζηφρν θάζε ΔΤΑ πξνζζέηνληαο ζε απηήλ θάπνην ηέινο πνπ ζα
εζσηεξηθεχεη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο εμάληιεζεο θάπνηνπ πδάηηλνπ
θνηηάζκαηνο.
Ζ ηηκή – ζηφρνο γηα ηελ ΔΤΑ πξνηείλεηαη λα νλνκάδεηαη ξπζκηζηηθή ηηκή. Ζ
πξσηνηππία ηνπ κέληξνπ πνπ πξνηείλεηαη έγθεηηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ρξέσζεο ηεο
ξπζκηζηηθήο ηηκήο ζηνλ θαηαλαισηή απφ ηελ ΔΤΑ, σο θφζηνο παξνρήο ππεξεζηψλ.
Σν πεξηβαιινληηθφ ηέινο πξνηείλεηαη λα ρξεψλεηαη βάζεη ηεο αληινχκελεο
πνζφηεηαο θαη λα θαηαβάιεηαη απφ ηελ ΔΤΑ. Ζ αλάθηεζε ηνπ ηέινπο απηνχ απφ ηνπο
θαηαλαισηέο ζα είλαη 1-1, δειαδή ζα πιεξψλνπλ ηελ ίδηα ηηκή αλά θαηαλαιηζθφκελε
κνλάδα χδαηνο ζε πεξηβαιινληηθφ ηέινο κε ηελ ΔΤΑ.
Ζ ινγηθή απηή πξνδηαζέηεη ηελ ΔΤΑ λα κεηψζεη ηηο απψιεηεο ηνπ δηθηχνπ γηα λα
αλαθηά φζν δπλαηφλ κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηειψλ πνπ ηεο
επηβάιινληαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο.
.
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Αειφόροσ κοςτολόγηςη φυςικού πόρου,
Εφαρμογό ςτην περύπτωςη του νερού

Abstract
The European Directive 2000/60 seeks the establishment of a Community framework
for the protection of underground and surface water reserves. The Directive implies
the significance of the recovery of the environmental cost within the European
legislation.
In Greece the first legislative act focused on the management of water reserves was
the law N.1739/87. The framework was updated with the law N.3199/03, with which
the principles of the Directive are imported into the Greek legislation. Within this
framework a methodology to recognize the value of water as natural resource is proposed and the application of a pricing policy at its pumping accordingly to its eventual
use.
With the application of cost recovery of water at the pumping a rational management in every stage of the distribution and use is imposed. It is proposed to impose a
minimal compensation, which will be carried forward to the final consumer of the water.
The innovation lies into the characterization of Public Water Companies as consumers therefore accounting for the losses and the internal consumption is priced the
same way as end consumers are.
From a legal point of view the regulatory price as described is considered to be an
environmental tax. An environmental tax is applied when a certain behavior that
causes burden to a natural resource is allowed for a certain remuneration.
Current situation in Greece as well as international experience in water cost is being
accounted for.
A review of environmentally effective pricing of water in Greece as well as internationally was performed. A model was selected with which the parameters that influence considerably the price of water were identified. Upon this we adapted the model
for the Greek paradigm and a questionnaire was formed for the collection of functional parameters of Water – Sewage Companies to which it was distributed.
Once carefully designed, the questionnaire was distributed to WSCs, mainly in Crete,
and the values of the afformentioned parameters that influence considerably the operating costs of WSCs were collected. The parameters were limited to the process of
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production, transport and distribution of water for which we gathered both the fixed
and variable costs.
The statistical analysis of the collected data produced certain very positive results
based on which certain correlations of the parameters with the cost of water were
produced. The price of water we may calculate, using the correlations produced, for
a random WSC it is required that the outcome must be on the one hand realistic - in
matter of order – according to current tariffs and it must have augmentative tendency
in accordance to the quantity of water produced. This price can be used as a Guideline on the target-price for each WSC over which an environmental tax must be imposed. This allows the internalization of the environmental impacts of exhausting aquatic resources.
The target-price of WSCs is proposed to be named regulatory price. What is new
within this concept is regulating the price a consumer pays according to the mean
competence of WSCs in an area or country. Upon this price an environmental tax
can be imposed. This tax is collected from the consumers in accordance to their volumetric consumption whereas the WSC pays in accordance to the pumped volume.
The difference cannot be carried-forward to the consumer forcing WSCs to imporove
efficiency in water conservation, creating financial targets and visible return on investment
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Κεφϊλαιο 1. Ανϊλυςη του πλαιςύου τησ εργαςύασ
1. Νερό και ανθρώπινη δραςτηριότητα
Ζ παξνρή πφζηκνπ λεξνχ απνηειεί πξνλφκην ησλ αλαπηπγκέλσλ θξαηψλ. Δλψ ε
πξφζβαζε ζε απηφ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηβίσζε, 1
δηζεθαηνκκχξην άηνκα παγθνζκίσο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε αζθαιέο πφζηκν λεξφ,
90% εθ ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ζηελ χπαηζξν (εθηφο αζηηθψλ πεξηνρψλ) (UNICEF,
2007).
Γεπηεξεχνπζα ρξήζε ηνπ λεξνχ απνηειεί ε ρξήζε λεξνχ ζε εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο
(κπάλην, θαζαξηζκφο νηθηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πιχζηκν πηάησλ θαη ξνχρσλ θ.ν.θ.).
Άιιεο ρξήζεηο ηνπ λεξνχ απνηεινχλ, εθηφο άιισλ, ε ρξήζε γηα γεληθφηεξν
θαζαξηζκφ (απηνθίλεηα, δξφκνη, θηήξηα, βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη άιια
πνιιά), γηα ςχμε βηνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη γηα ηελ παξαζθεπή θάζε ηχπνπ
πδαηηθνχ δηαιχκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ βηνκεραλία θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα
ησλ αλαπηπγκέλσλ θξαηψλ.
Μία επίζεο αξραία ρξήζε ηνπ λεξνχ απνηειεί ε ρξήζε ηνπ πξνο άξδεπζηλ
θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ θαη πξνο πφζηλ νηθφζηησλ δψσλ (πξφβαηα, βννεηδή).
ηα πξνεγκέλα θξάηε ε παξνρή πφζηκνπ θαη αξδεπηηθνχ λεξνχ απνηειεί ππνρξέσζε
ηνπ θξάηνπο θαη παξέρεηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο.
Ζ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ δσήο ησλ θξαηψλ απηψλ φκσο επέβαιε έληνλεο πηέζεηο
ζηνπο ηακηεπηήξεο γιπθνχ λεξνχ κε απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ή
ηελ εμάληιεζε απηψλ. Ζ αλάγθε ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο αλάθηεζεο ησλ
απνζεκάησλ γιπθνχ λεξνχ εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηεο αεηθφξνπ δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ
ην νπνίν πιένλ ραξαθηεξίδεηαη σο αλαλεψζηκνο θπζηθφο πφξνο.

2. Σο νερό ωσ ανανεώςιμοσ φυςικόσ πόροσ
Σν λεξφ απνηειεί (ππφ ζπλζήθεο) αλαλεώζηκν θπζηθό πόξν. Ζ έλλνηα «αλαλεψζηκνο
πφξνο» ιακβάλεη δηάθνξεο κνξθέο. Καηαξρήλ ε έλλνηα πόρος παξαπέκπεη ζε
πινχην (εχπνξνο, άπνξνο). Τπφ ηελ έλλνηα απηήλ νπνηνδήπνηε πξντόλ (ζηνηρείν,
ελέξγεηα, ηξνθή, εξγαιείν) έρεη δπλεηηθή αληαιιάμηκε (εκπνξηθή) αμία θαιείηαη πφξνο.
Ωο υσσικός πόρος (Natural resource) νξίδεηαη έλα ζηνηρείν ηνπ περιβάλλοντος ην
νπνίν εθιακβάλεηαη απφ κία θνηλσλία σο έρνλ αμία.
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Ανανεώσιμος πόρος (Renewable resource) θαιείηαη ν πφξνο ν νπνίνο δελ
πξφθεηηαη λα εμαληιεζεί ζην νξαηφ κέιινλ1, κε θξηηήξην ηνλ αλζξψπηλν ρξφλν.
Ανανεώσιμος υσσικός πόρος θαιείηαη ν θπζηθφο πφξνο ν νπνίνο:
i.

Έρεη ηελ ηδηφηεηα λα αλαλεψλεηαη θπζηθά (λεξφ, δάζε, ηρζπνπαλίδα) ηαρχηεξα
απφ φηη θαηαλαιψλεηαη απφ ηνλ άλζξσπν (άληιεζε, πινηφκεζε, αιηεία) ή
θαηαζηξέθεηαη απφ θπζηθά αίηηα (μεξαζία, ππξθαγηέο)

ii.

Ζ δηαζέζηκε πνζφηεηα είλαη απείξσο κεγαιχηεξε απφ ηελ δήηεζε (άκκνο) ή

iii.

Οθείιεηαη ζε πεξηνδηθά θπζηθά θαηλφκελα, αλεμάξηεηα ηεο αλζξψπηλεο
δξαζηεξηφηεηαο (παιίξξνηα, αέξαο, ειηαθή αθηηλνβνιία).

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ νξηζκφ, ην λεξφ σο θπζηθφο πφξνο είλαη δπλεηηθά
αλαλεώζηκνο, αθνχ ν θχθινο ηνπ αλαγελλά ηα θνηηάζκαηα γιπθνχ λεξνχ
(πδξνθνξείο) θαη ηνπο επηθαλεηαθνχο ηακηεπηήξεο (ιίκλεο). Γηα λα είλαη αλαλεψζηκνο
φκσο πξέπεη λα θαιχπηεηαη ε ζπλζήθε ηεο ηαρείαο αλαλέσζήο ηνπ (ζεηηθφ ηζνδχγην).
ε πεξηνρέο μεξέο θαη κε επηθαλεηαθή απνξξνή ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο
βξνρφπησζεο φπσο ή Κξήηε, ζε πεξηφδνπο αλνκβξίαο ή κεηά απφ απνςίισζε
δαζψλ, ην ηζνδχγην κπνξεί λα εκθαλίζεη έιιεηκκα. Ζ ζπλερήο θαηαλάισζε ηνπ
πφξνπ ζε νξηαθέο ή ειιεηκκαηηθέο ζπλζήθεο είλαη κε αεηθφξνο θαη ν πφξνο παχεη λα
είλαη αλαλεψζηκνο (Minnesota Pollution Control Agency), (Open University's Geography of British Columbia).

1

Ο Ήιηνο απνηειεί ηελ πεγή θάζε δηαζέζηκεο κνξθήο ελέξγεηαο ζηνλ πιαλήηε (πεηξέιαην, αέξαο,
ειηνθάλεηα, βηνκάδα). Απφ θνζκνινγηθή ζθνπηά θαη απηή ε πεγή ελέξγεηαο ζα εμαληιεζεί, δελ ζα
απνηειεί φκσο πξφβιεκα γηα ην αλζξψπηλν είδνο, θαζφηη απηφ απνθιείεηαη λα επηβηψζεη κέρξη ηφηε.
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3. Θεςμικό πλαύςιο –
Βαςικϊ ςημεύα τησ διαχεύριςησ των υδϊτινων πόρων
3.1 Ιςτορικό αναδρομό
Σα ζνβαξά πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ
ππαξρφλησλ πδαηηθψλ πφξσλ παγθνζκίσο νδήγεζαλ ζηε ζηαδηαθή εγθαηάιεηςε ηεο
νηθνλνκηθήο ηνπο εθκεηάιιεπζεο σο πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο θαη ην θέληξν βάξνπο
κεηαηνπίζηεθε ζηελ πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη δηαρείξηζή ηνπο. Μάιηζηα ππφ ην θσο
ηεο αξρήο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ε έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ
εκπινπηίζηεθε θαη ζηξάθεθε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζήο ηνπο σο
νηθνζπζηεκάησλ. Απφ λνκηθήο ζθνπηάο ππάξρεη έλα ζρεηηθά πινχζην θαη ζχγρξνλν
πιαίζην ζε θνηλνηηθφ θαη εζληθφ επίπεδν.
Οη ξπζκίζεηο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ γηα ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο απνηέιεζαλ απφ ηηο
πξψηεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο ζην πεδίν ηνπ παξάγσγνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ. Οη
πξψηεο ζρεηηθέο νδεγίεο ζεζπίζηεθαλ ήδε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970
πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε κηα απνζπαζκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη
αλαγθψλ ησλ πδάησλ θαη δελ γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδαηηθψλ πφξσλ
σο νηθνζπζηεκάησλ νχηε θαη γηα θνηλή πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα απηφλ (Μαξηά, 2007)

3.2 Η αρχό «ο ρυπαύνων πληρώνει»
Ζ πξψηε αλαθνξά ηεο αξρήο «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη» ζην δηεζλέο δίθαην
θαηαγξάθεηαη ζηελ «χζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηηο θαηεπζπληήξηεο αξρέο
αλαθνξηθά κε ηηο δηεζλείο νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ».
Ζ θαηεπζπληήξηα αξρή (Guiding Principle) ηεο θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο (cost allocation) ησλ θπζηθψλ πφξσλ φηαλ απηνί εμαληινχληαη ή ππνβηβάδνληαη ζε πνηφηεηα.
πγθεθξηκέλα άλαθέξεηαη φηη “νη θπζηθνί πφξνη είλαη γεληθά πεξηνξηζκέλνη θαη ε
ρξήζε ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο κπνξεί λα νδεγήζεη
ζηνλ ππνβηβαζκφ ηνπο. Όηαλ ην θφζηνο απηνχ ηνπ ππνβηβαζκνχ δε ιακβάλεηαη
ππφςε επαξθψο ζην ζχζηεκα ηηκψλ, ε αγνξά απνηπγράλεη λα απεηθνλίζεη ηελ
έιιεηςε ηέηνησλ πφξσλ ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη δηεζλέο επίπεδν.”
Σν λεξφ, φζν αληιείηαη ή εμάγεηαη απφ επηθαλεηαθνχο πδξνθνξείο, κεηψλεηαη ζε
πνζφηεηα. Όηαλ ε βξνρφπησζε ζε θάπνηα πεξηνρή αδχλαηεί λα αλαπιεξψζεη ηελ
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εμφξπμή ηνπ ηφηε ππνβηβάδεηαη, ζε πνζφηεηα ή ζε πνηφηεηα. ην ζεκείν απηφ
θαινχληαη νη αξρέο λα επηβάιινπλ κέηξα γηα ηελ ειάηησζε ηεο ξχπαλζεο θαη ηελ
απνθαηάζηαζε ηνπ πφξνπ. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλνκή ησλ πφξσλ, κε ηελ
εμαζθάιηζε φηη νη ηηκέο ησλ αγαζψλ απεηθνλίδνπλ πεξηζζφηεξν ηε ζρεηηθή έιιεηςή
ησλ πφξσλ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο θαινχληαη λα δηακνξθψζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο
αλαιφγσο.
Γηα ηνλ θαηαινγηζκφ ησλ δαπαλψλ ησλ κέηξσλ πξφιεςεο θαη ειέγρνπ ξχπαλζεο,
γηα λα ελζαξξπλζεί ε νξζνινγηθή ρξήζε ησλ ιηγνζηψλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ θαη
γηα λα απνθεπρζνχλ νη δηαζηξεβιψζεηο ζην δηεζλέο εκπφξην θαη ηελ επέλδπζε
ρξεζηκνπνηείηαη ε αξρή "ν ξππαίλσλ πιεξψλεη". ην ζεκείν απηφ ππεηζέξρεηαη ε
έλλνηα ηεο βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερλνινγίαο: «ε πνιιέο πεξηζηάζεηο, γηα λα
εμαζθαιηζηεί φηη ην πεξηβάιινλ είλαη ζε έλα απνδεθηή θαηάζηαζε, ε κείσζε ηεο
ξχπαλζεο πέξα απφ έλα νξηζκέλν επίπεδν δελ ζα είλαη πξαθηηθή ή αθφκα θαη
απαξαίηεηε φζνλ αθνξά ηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο» (ΟΟΑ, 1972).
Σν 1974 (C(74)223) ν ΟΟΑ επηβεβαηψλεη κεηά ηελ πξάμε ΔNV(73)32 ηελ
ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ λα εθαξκφδνπλ ηελ αξρή θαη ηνλίδεη ηελ αλάγθε
ε θάιπςε ησλ εμφδσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο κε ζθνπφ ηελ
κείσζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο λα γίλεηαη απφ ηηο ξππνγφλεο κνλάδεο κε
ίδηα θεθάιαηα θαη ρσξίο επηδόηεζε. Παξάιιεια θαζνξίδνληαη θαη απζηεξέο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηδφηεζε αληηξππαληηθψλ κέηξσλ.
Σν 1989 ε αξρή επεθηείλεηαη ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ ξχπαλζε απφ
αηπρήκαηα (πεηξειαηνθφξα, ρεκηθά αηπρήκαηα θιπ).
Ζ πλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο ηνπ 1957 φπσο ηξνπνπνηείηαη
θαη απφ ηηο επφκελεο ζπλζήθεο ζην άξζξν 130 αλαθέξεη σο ππνρξέσζε ησλ
θξαηψλ-κειψλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη»
πηνζεηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ην άξζξν 174.25 ηεο θαηαζηαηηθήο
ζπλζήθεο ηνπ 1987, θαη ζε αξθεηέο νδεγίεο έθηνηε (ελδεηθηηθά, πέξαλ φζσλ
αλαθέξνληαη αιινχ: «European Chemicals Agency and amending Directive
1999/45/EC and Regulation (EC) {on Persistent Organic Pollutants} Proposal for a
regulation (COM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))», 74/436/Euratom:
σο ξππαίλσλ νξίζηεθε: «φπνηνο βιάπηεη, ακεζσο ή εκκέζσο, ην πεξηβάιινλ ή
δεκηνπξγεί ζπλζήθεο πνπ νδεγνχλ ζε ηέηνηνπ είδνπο βιάβε»).
Ζ ζπδήηεζε γηα ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο επζχλεο ζε επίπεδν
ΔΔ άξρηζε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 θαη νδήγεζε ζηε δεκνζίεπζε κηαο
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Πξάζηλεο θαη κηαο Λεπθήο Βίβινπ απφ ηελ Δπηηξνπή, ην 1993 θαη ην 2000,
αληίζηνηρα. Σα δχν απηά έγγξαθα απνηέιεζαλ αληηθείκελν εθηελψλ δηαβνπιεχζεσλ
θαη ζπδεηήζεσλ κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη φιεο ηηο ελδηαθεξφκελεο πιεπξέο.
ηε ζπλέρεηα, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2002, ε Δπηηξνπή ππέβαιε πξφηαζε νδεγίαο γηα
ηελ πεξηβαιινληηθή επζχλε. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην εμέδσζαλ
ηελ νδεγία ζηηο 21 Απξηιίνπ 2004, ηα δε θξάηε κέιε έρνπλ πξνζεζκία κέρξη ηηο 30
Απξηιίνπ 2007 γηα λα ηε κεηαθέξνπλ ζην εζληθφ ηνπο δίθαην. (Reference: IP/07/581
Date: 27/04/2007)

3.3 Η Οδηγύα 2000/60 Ε.Κ.
Ζ Οδεγία επηδηψθεη ηε ζέζπηζε θνηλνηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδαηηθψλ
απνζεκάησλ, ππνγείσλ θαη επηθαλεηαθψλ. ε λνκηθφ επίπεδν ε Οδεγία εηζάγεη
θάπνηα θαηλνηφκα ζεκεία:
a. Σν λεξφ αλαγλσξίδεηαη πιένλ σο θπζηθφο πφξνο θαη νηθνινγηθφ αγαζφ θαη φρη
σο εκπνξηθφ πξντφλ
b. Δηζάγεηαη ε έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο ζε επίπεδν ιεθαλψλ απνξξνήο πνηακνχ ε χπαξμε ή κε επηθαλεηαθψλ πδάησλ ζε θάπνηεο ιεθάλεο απνξξνήο
πξνβιεκάηηζε έληνλα ην λνκνζέηε θαη ε θαηεχζπλζε πνπ δφζεθε ήηαλ φηη ε
απνπζία επηθαλεηαθήο απνξξνήο δε κεηαβάιιεη ηελ έλλνηα ή ηηο θαηεπζχλζεηο
πνπ δηαγξάθεη ε Οδεγία.
c. Σίζεληαη σο ζηφρνη ηφζν ε θαιή νηθνινγηθή θαηάζηαζε ησλ πδάησλ (πνηνηηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ) φζν θαη ην πδξνινγηθφ ηζνδχγην ηεο ιεθάλεο.
d. Δπεθηείλεηαη ε αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη» θαη δηαηππψλεηαη ε αξρή «ν
ρξήζηεο πιεξψλεη». εκεηψλεηαη φηη απφ ηελ αξρή απηήλ πξνθχπηεη ε
αλάγθε γηα αλάθηεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ λεξνχ, ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε εξγαζία
απηή.
e. Ζ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ αλάγεηαη ζε πνιηηηθή ηεο
Κνηλφηεηαο θαη ελζσκαηψλεηαη ζηηο πνιηηηθέο δξάζεηο ηεο
f.

Θεζκνζεηνχληαη δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο θαη ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ
γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο.

Οη θαηεπζχλζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παξνχζα εξγαζία αλαιχνληαη θαη παξαθάησ.

Σκήκα Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο Πνιπηερλείνπ Κξήηεο

ζ. 19

Αειφόροσ κοςτολόγηςη φυςικού πόρου,
Εφαρμογό ςτην περύπτωςη του νερού

Ντουρουντϊκησ τϋφανοσ
dourou@gmail.com

3.3.1 Η αρχό «ο χρόςτησ πληρώνει»
Καηά κία εθδνρή ε αξρή ν ρξήζηεο πιεξψλεη δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ ηελ θπζηθή
πξνέθηαζε ηεο αξρήο «ν ξππαίλσλ πιεξώλεη», πξνζαξκνδφκελε ζηνλ ηνκέα ηεο
πδαηηθήο δηαρείξηζεο, θαη θπξίσο ηεο ζηαδηαθήο εμάληιεζεο ησλ θπζηθψλ
απνζεκάησλ γιπθνχ λεξνχ.
Ζ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο απαηηεί: «Μέρξη ην 2010, ηα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ: φηη
νη πνιηηηθέο ηηκνιφγεζεο ηνπ χδαηνο παξέρνπλ θαηάιιεια θίλεηξα ζηνπο ρξήζηεο γηα
λα ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηνπο πδάηηλνπο πφξνπο».
χκθσλα κε ηε ινγηθή απηή, πέξα απφ ηελ ηηκνιφγεζε ζηνπο ρξήζηεο ησλ
ιεηηνπξγηθψλ θνζηψλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ηνπ λεξνχ, πξέπεη λα πξνζηίζεηαη θαη
ε αμία ηνπ πφξνπ αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ απηφο εμαληιείηαη θαη ηα κέηξα πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ. Σν θφζηνο ησλ κέηξσλ απηψλ πξέπεη λα
αληηθαηνπηξίδεηαη ζην θφζηνο ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνθαινχλ ηνλ
ππνβηβαζκφ ησλ πδαηηθψλ απνζεκάησλ ζηελ παξαγσγή ή/θαη ηελ θαηαλάισζε.
Σέηνηα κέηξα δελ πξέπεη λα ζπλνδεπζνχλ απφ ηηο επηρνξεγήζεηο πνπ ζα
δεκηνπξγνχζαλ ηηο ζεκαληηθέο δηαζηξεβιψζεηο ηφζν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο
φζν θαη ζην δηεζλέο εκπφξην θαη ηηο επελδχζεηο.

3.3.2 Η ϋννοια τησ ανϊκτηςη του κόςτουσ του νερού
Ζ νδεγία 2000/60 Δ.K. εηζάγεη ζηελ επξσπατθή λνκνζεζία ηελ έλλνηα ηεο αλάθηεζεο
ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο ηνπ λεξνχ. Ζ αλάθηεζε θφζηνπο θαζνξίδεηαη σο
ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.)
«…Σα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ ππφςε ηελ αξρή ηεο αλάθηεζεο ηνπ θφζηνπο ησλ
ππεξεζηψλ χδαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο
θπζηθνχο πφξνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε πνπ δηεμάγεηαη
ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα III, θαη εηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ηελ αξρή "ν ξππαίλσλ
πιεξψλεη".»
Ωο αλάθηεζε θφζηνπο λνείηαη ε ρξέσζε ζηνλ θαηαλαισηή ηεο πιήξνπο αμίαο ηνπ
λεξνχ πνπ θαηαλαιψλεη. Ζ θνζηνιφγεζε ηνπ λεξνχ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε
ηξφπνλ ψζηε αθ‟ ελφο λα θαιχπηνληαη ηα έμνδα ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ λεξνχ, δειαδή
νη ιεηηνπξγηθέο ηνπο δαπάλεο, αθ‟ εηέξνπ δε λα εμαζθαιίδεηαη θαη ε κειινληηθή
δηαζεζηκφηεηα ηνπ λεξνχ ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηελ ηηκή θαη ην πεξηβαιινληηθφ
θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εμάληιεζε ηνπ θπζηθνχ πφξνπ.
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3.3.3

Εςωτερύκευςησ των περιβαλλοντικών κοςτών

Ζ έλλνηα "ηεο εζσηεξίθεπζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ δαπαλψλ" ππνλνεί φηη νη ηηκέο
αγνξάο πξέπεη λα απεηθνλίζνπλ ην πεξηβαιινληηθφ θφζηνο παξαγσγήο θαη ρξήζεο
ελφο πξντφληνο απφ ηελ άπνςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηεο
ξχπαλζεο, ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ, ηεο θαηαλάισζεο, ηεο δηάζεζεο θαη άιισλ
παξαγφλησλ. Ζ εζσηεξηθνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δαπαλψλ είλαη ην ζεκείν
φπνπ εζηηάδνπλ ηα πεξηβαιινληηθά νηθνλνκηθά. Κξχβεηαη θάησ απφ ηελ ελλνηνινγηθή
θαη αλαιπηηθή εξγαζία ζε ηέηνηεο πεξηνρέο φπσο ηελ ηηκνιφγεζε ησλ πφξσλ, ηε
ρξήζε ησλ νηθνλνκηθψλ νξγάλσλ ζηελ πνιηηηθή γηα ην πεξηβάιινλ, ν ππνινγηζκφο
ησλ πεξηβαιινληηθψλ δαπαλψλ θαη ησλ θεξδψλ, θαη ησλ πξάζηλσλ κεζφδσλ
ινγηζηηθήο.
Οη πεξηβαιινληηθέο δαπάλεο, θαηά έλα κεγάιν κέξνο ζρεηηθέο κε ηελ παξνρή
δεκφζησλ αγαζψλ φπσο ην πφζηκν λεξφ, δελ ζπλππνινγίδνληαη ζηηο εκπνξηθέο
ζπλαιιαγέο θαη αλαθέξνληαη ζπλήζσο σο "εμσηεξηθφηεηεο". Γεδνκέλνπ φηη είλαη
δχζθνιν λα αληηζηνηρηζηνχλ ηέηνηεο εμσηεξηθφηεηεο ζε ρξεκαηηθά πνζά (ελ κέξεη
ιφγσ ηεο απνπζίαο πξνθαλψλ κνλάδσλ κέηξεζεο ελφο πεξηβαιινληηθνχ αγαζνχ), νη
αξκφδηνη παξάγνληεο ζηε βηνκεραλία θαη ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ γηα ηνλ πνιηηηθφ
ζρεδηαζκφ ζπάληα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο εμσηεξηθφηεηεο ζηηο
δηαδηθαζίεο ιήςεσο απνθάζεσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, νη απνηπρίεο αγνξάο πνπ ζπλδένληαη
κε ηηο πεξηβαιινληηθέο εμσηεξηθφηεηεο είλαη ζπλήζεηο.
Οη πξνζπάζεηεο γίλνληαη λα ζπλδέζνπλ κηα ξεαιηζηηθή ηηκή κε ηα πεξηβαιινληηθά
αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο ψζηε λα εζσηεξηθεχνληαη ηα πεξηβαιινληηθά θφζηε ζηηο ηηκέο
ησλ

αγαζψλ.

Αλαπηχζζνληαη

ζπλερψο

πην

εμεδεηεκέλεο

κέζνδνη

γηα

λα

ππνινγίδνληαη ηα πεξηβαιινληηθά θφζηε θαη ηα θέξδε πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο
θπζηθνχο πφξνπο θαη άιια πεξηβαιινληηθά πινχηε. Μηα πξνζέγγηζε ζηεξίδεηαη ζηηο
ζπλεθηηθέο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ηεο πξνζπκίαο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ λα
πιεξψζεη γηα ηα πεξηβαιινληηθά νθέιε ή/θαη λα γίλεη απνδεθηή ε ππνβάζκηζε ηνπ
πεξηβάιινληνο
Μηα δεχηεξε πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο "νιηθήο νηθνλνκηθήο αμίαο" πνπ
πξνζπαζεί λα νξίζεη ηηο αμίεο ρξήζεο θαη κε ρξήζεο ζηα πεξηβαιινληηθά αγαζά, πνπ
πεξηιακβάλνπλ αμίεο: 1) άκεζεο ρξήζεο, 2) έκκεζεο ρξήζεο, 3) χπαξμεο θαη 4)
δπλεηηθέο. Σα δάζε, νη πγξφηνπνη θαη ε άγξηα θχζε παξέρνπλ άκεζα αγαζά φπσο ηα
θαπζφμπια θαη ηα ςάξηα θαη ςπραγσγηθέο ππεξεζίεο φπσο ε νξεηβαζία θαη ν
ηνπξηζκφο. Ζ έκκεζε αμία ρξήζεο ελφο πεξηβαιινληηθνχ πξνηεξήκαηνο αθνξά ζην
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ιεηηνπξγηθφ ξφιν ηεο ζηελ ππνζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη κπνξεί
λα κεηξεζεί σο ζπκβνιή ζηελ απνθπγή πεξηβαιινληηθψλ βιαβψλ. ε απηή ηελ αμία
πεξηιιακβάλνληαη νη αηκνζθαηξηθέο θαη κηθξνθιηκαηηθέο ιεηηνπξγίεο ππνζηήξημεο ησλ
νηθνζπζηεκάησλ, θαη ηα απεηινχκελα είδε επηηεινχλ έλα έκκεζν έξγν γηα ηε
δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Οη ηηκέο χπαξμεο ζπζρεηίδνληαη κε ηα νθέιε πνπ
απνξξένπλ απφ ηε γλψζε θαη κφλνλ φηη έλα πεξηβαιινληηθφ αγαζφ ππάξρεη θαη
ζπλεηζθέξεη ζηε δηαηήξεζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ.
Ωο δπλεηηθέο αμίεο λννχληαη κειινληηθά πεξηβαιινληηθά νθέιε ελφο πφξνπ θαζψο θαη
νη αλάγθεο εθκεηάιεπζήο ηνπ απφ ηηο κειινληηθέο γελεέο. Σα λέα ινγηζηηθά πξφηππα
ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ζηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ αθαζάξηζηνπ εζληθνχ
πξντφληνο (ΑΔΠ), ην θφζηνο ησλ έξγσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο
επίζεο θαη ηελ απνηακίεπζε πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ παξεκπφδηζε ηεο νηθνινγηθήο
βιάβεο θαη ηε ζπληήξεζε απηψλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ αμηψλ.
Αλ θαη ζπζρεηίδεηαη κεξηθέο θνξέο κε ηελ αξρή ν κνιχλσλ πιεξψλεη, ε έλλνηα ηεο
εζσηεξίθεπζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ θνζηψλ απνηειιεί πνιχ πην πεξίπινθν
αληηθείκελν ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηε κέηξεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο θαη ησλ
σθειεηψλ θαζψο θαη ηνπ απαηηνχκελνπ αληηηίκνπ γηα ηελ θάιπςή ηνπο. Ζ έλλνηα ηεο
εζσηεξίθεπζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ θνζηψλ δελ ηίζεηαη εχθνια ζε εθαξκνγή, αλ θαη
νη αλαθνξέο πιεζαίλνπλ γηα ηε ρξήζε ησλ νηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ φπσο
δηαθπξήζζεηαη ζηε χζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ νηθνλνκηθψλ
νξγάλσλ ζηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη ζηελ Αξρή 16 ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Ρίν.
OCDE/GD(95)124

3.3.4 Η ϋννοια τησ μη χρόςησ του πόρου
Δλψ δελ είλαη ζαθήο ε παξνπζία ηεο έλλνηαο απηήο ζηελ Οδεγία, εληνχηνηο, απνηειεί
ζεκαληηθφ ζεκείν ζηε ινγηθή αλάπηπμε ηεο αξρήο «ν ρξήζηεο πιεξψλεη». Ζ έλλνηα
ηεο κε ρξήζεο ηνπ λεξνχ ζπλνςίδεηαη ζην δηθαίσκα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ θαη ελ
δπλάκεη ρξεζηψλ ηνπ πφξνπ λα δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθά, ζε πνηφηεηα θαη πνζφηεηα,
πδαηηθά απνζέκαηα.
Ζ ρξήζε ινηπφλ ηνπ λεξνχ νξνζεηείηαη έρνληαο ππ‟ φςηλ θαη ηε δπλεηηθή αμηνπνίεζή
ηνπ απφ ηνπο κε ρξήζηεο. πγθεθξηκέλα ιακβάλεηαη ππ‟ φςηλ ην δηθαίσκα ησλ
επφκελσλ γελεψλ θαη ελ γέλεη φισλ ησλ κε ρξεζηώλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην λεξφ
ζην κέιινλ γηα ίδηα ρξήζε ή γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε θαη επεκεξία.
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3.3.5 Διαχεύριςη με βϊςη την υδρολογικό λεκϊνη – «Λεκϊνη απορροόσ
ποταμού»
Γηα πξψηε θνξά ε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ δελ πεξηνξίδεηαη ζηα ζηελά φξηα
επηξξνήο κηαο ξππνγφλνπ κνλάδαο, κίαο πφιεο ή αθφκα θαη ελφο θξάηνπο αιιά
λνκνζεηείηαη (2000/60Δ.Κ. αξ. 3, 5, 13) ζε θνηλνηηθφ θαη δηαθξαηηθφ επίπεδν. Κχξηεο
απαηηήζεηο απφ ηα θξάηε κέιε απνηεινχλ:
Ο ζπληνληζκφο δηνηθεηηθψλ ξπζκίζεσλ ζε πεξηνρέο ιεθάλεο απνξξνήο
Ζ ππνρξέσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ αλά πδξνινγηθή ιεθάλε (ιεθάλε
απνξξνήο), αθφκα θη αλ εθηείλεηαη ζε δχν ή πεξηζζφηεξα θξάηε.
Ζ δηαρείξηζε απηή απαηηεί ηε ζπλεξγαζία ησλ ρξεζηψλ ηνπ πφξνπ θαζ‟ φιε ηελ
έθηαζε κίαο πδξνινγηθήο ιεθάλεο έηζη ψζηε λα ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ φρη κφλνλ νη
άκεζεο επηπηψζεηο ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ πφξν, αιιά λα εμαζθαιίδεηαη ε
πνηφηεηα θαη δηαζεζηκφηεηά ηνπ γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο.

3.3.6 Περιβαλλοντικό ευθύνη
Ζ πεξηβαιινληηθή επζχλε ξπζκίδεηαη απφ ηελ Οδεγία 2004/35/ΔΚ. Απνηειεί
εθαξκνγή ηεο αξρήο «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη» ε νπνία απνηειεί βαζηθή θαηεχζπλζε
ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο.
Ζ πεξηβαιινληηθή επζχλε εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηβαιινληηθέο δεκίεο θαη ζηνπο
θηλδχλνπο δεκηψλ εθφζνλ πξνθχπηνπλ απφ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, κφιηο
είλαη δπλαηφλ λα θαζνξηζηεί αηηηψδεο ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο δεκίαο θαη ηεο ελ ιφγσ
δξαζηεξηφηεηαο. Ωο πεξηβαιινληηθέο δεκίεο νξίδνληαη νη άκεζεο ή έκκεζεο δεκίεο
πνπ πξνμελνχληαη ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ, ζηα είδε θαη ζηνπο θπζηθνχο βηφηνπνπο
πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ην δίθηπν Natura 2000, θαζψο θαη ε άκεζε ή έκκεζε
κφιπλζε ησλ εδαθψλ ε νπνία ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθφ θίλδπλν γηα ηελ πγεία ηνπ
αλζξψπνπ.
Καζνξίδνληαη δχν θαζεζηψηα επζχλεο: έλα θαζεζηψο θαηά ην νπνίν δελ απαηηείηαη
απφδεημε γηα ηνλ θαηαινγηζκφ ηεο επζχλεο θαη έλα θαζεζηψο θαηά ην νπνίν πξέπεη
λα πξνζθνκίδεηαη απφδεημε ηνπ δφινπ ή ηεο ακέιεηαο. Σν πξψην θαζεζηψο ηζρχεη
ζηηο επηθίλδπλεο ή ελδερνκέλσο επηθίλδπλεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
απαξηζκνχληαη απφ ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία. ηελ πεξίπησζε απηή, κπνξεί λα
θαηαινγηζζεί επζχλε ζηνλ επηθεθαιήο ηεο εθκεηάιιεπζεο έζησ θαη εάλ ν ίδηνο δελ
δηέπξαμε αδίθεκα. Σν δεχηεξν θαζεζηψο ηζρχεη ζηηο ππφινηπεο επαγγεικαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο εθφζνλ έρεη επέιζεη δεκία ή πθίζηαηαη επηθείκελνο θίλδπλνο γηα ηα
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είδε θαη ηνπο θπζηθνχο βηφηνπνπο πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία.
Καηά ην θαζεζηψο απηφ, ε επζχλε ηνπ επηθεθαιήο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαηαινγίδεηαη
κφλνλ εθφζνλ απηφο δηέπξαμε αδίθεκα ή επέδεημε ακέιεηα.

3.4 Εθνικό Δύκαιο
Ζ ελζσκάησζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη θαη‟ επέθηαζηλ ηεο Οδεγίαο
ππήξμε ζηαδηαθή ζρεκαηίδνληαο έηζη έλα ζεκαληηθφ λνκνζεηηθφ θαη λνκνινγηθφ
πιαίζην. Σα χδαηα πξνζεγγίδνληαη ήδε λνκνζεηηθά απφ ηηο αξρέο ηνπ πεξαζκέλνπ
αηψλα, ζε ζρέζε φκσο κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπο.
ηαδηαθά ν πεξηνξηζκφο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο θπξηφηεηαο ζε φθεινο εθείλνπ ηεο
θνηλήο ρξήζεο ζεκαηνδφηεζε θαη ηε κεηαηφπηζε ησλ ζρεηηθψλ θαλφλσλ δηθαίνπ πξνο
ην ρψξν ηνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ. Ζ πξψηε πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζήο ησλ πδαηηθψλ
πφξσλ σο ζηνηρείσλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ππφ ηελ έλλνηα ησλ
νηθνζπζηεκάησλ εληνπίδεηαη ζην έηνο 1986 κε ην λ. 1650/1986. Σν λφκν απηφλ
αθνινχζεζε έλαλ ρξφλν κεηά ν Ν.1739/87, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο
πδαηηθνχο πφξνπο.

3.4.1 Ν.1739/87
Ο Ν.1739/87 απνηέιεζε ηελ πξψηε λνκνζεηηθή πξάμε επηθεληξσκέλε ζηελ
δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζηελ Διιάδα.
Κχξηα ζεκεία ηνπ λφκνπ απηνχ απνηεινχλ:
a. Ζ ζέζπηζε θαζνιηθήο ππνρξέσζεο πξνεγνχκελεο ιήςεο άδεηαο γηα θάζε
ρξήζε χδαηνο. Ζ δηάηαμε απηή είλαη αλελεξγφο ζε κεγάιν βαζκφ αθνχ ηείλεη
λα εθαξκφδεηαη ζην πεξηζψξην ησλ Μειεηψλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ
θαη ρσξίο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε κέζνδν παξαγσγήο θαη ζηηο δπλαηφηεηεο
εμνηθνλφκεζεο ηνπ λεξνχ.
b. Ζ πξφβιεςε δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ
πφξσλ. Αθφκα θαη ζήκεξα ππάξρεη ειιηπήο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε δηάηαμε
απηή παξακέλεη αλελεξγφο. Δλδηαθέξνλ έρεη φηη νη απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο Δπηθξαηείαο απαηηνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ
ηεο ρξήζεο θαη αλάπηπμεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ αλεμάξηεηα απφ ηελ έθδνζε
ησλ

πξνβιεπφκελσλ

Πξνεδξηθψλ

Γηαηαγκάησλ

θαη

θαλνληζηηθψλ

απνθάζεσλ (Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, θνηλέο θαη κε)
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c. Ζ ρψξα δηαηξείηαη ζε 14 πδαηηθά δηακεξίζκαηα, ηα νπνία κάιηζηα δελ
πξνβιέπεηαη λα κεηαβιεζνχλ ζεκαληηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο
Οδεγίαο πεξί ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνχ.
d. Καζηεξψλνληαη φξνη πξνζηαζίαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ
Με ην λφκν απηφλ ζρεκαηίδεηαη ε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Τδάησλ (Γ.Δ.ΤΓ.). Ζ
επηηξνπή αξρηθά απνηεινχζε ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο Δλέξγεηαο θαη
Σερλνινγίαο (Τ.Β.Δ.Σ.), ην νπνίν έθηνηε έρεη κεηνλνκαζζεί ζε Τπνπξγείν Αλάπηπμεο
(Τπ. Αλ.). Σν πιήζνο ησλ ζπλαξκφδησλ θνξέσλ κε δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο θαη ε
αζάθεηα ζηελ ηεξάξρεζε απηψλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ απνζπαζκαηηθή εθαξκνγή
ηνπ λφκνπ, θαζηζηψληαο ηνλ αλελεξγφ.

Εηθόλα 1: Δηάθξηζε ησλ (14) Υδαηηθώλ Δηακεξηζκάησλ ζηελ Ειιάδα (ζύκθσλα κε
ηνλ Ν.1739/87, πεγή ΥΠΑΝ).

3.4.2 Ν.3199/03
Ο λφκνο απηφο ζεζπίζηεθε γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο ζην ειιεληθφ δίθαην κε
βαζηθέο θαηεπζχλζεηο
a. Σελ αλαγλψξηζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ θξάηνπο λα ζρεδηάδεη ηελ δηαρείξηζε
ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζε επίπεδν ιεθάλεο απνξξνήο. Όπσο πξναλαθέξζεθε
ζηελ Διιάδα δελ αλακέλνληαη ζεκαληηθέο γεσγξαθηθέο αιιαγέο ζε ζρέζε κε
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ηα πδαηηθά δηακεξίζκαηα ηνπ Ν.1739/1987, αιιάδεη σζηφζν ε αληηκεηψπηζή
ηνπο θαη επηζεκαίλεηαη ε ζεκαζία ηεο εληαίαο δηαρείξηζήο ηνπο.
b. Ζ δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαζνξίζηεθε εθ λένπ νξίδνληαο σο πιένλ
αξκφδην θνξέα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πδαηηθήο πνιηηηθήο ην Τπνπξγείν
Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.). Ζ
εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο θαη ε θαηάξηηζε ζηφρσλ ζα γίλεη κε ηε ζπλδξνκή κίαο
δηππνπξγηθήο επηηξνπήο, ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Τδάησλ (Δ.Δ.Τ.) θαη ελφο
πνηθηιφκνξθνπ θνξέα, ηνπ Δζληθνχ πκβνχιηνπ Τδάησλ (Δ..Τ.).
Ο Ν.3199/03 επηρεηξεί λα ελζσκαηψζεη ηελ αλάθηεζε θφζηνπο ζηελ ειιεληθή
λνκνζεζία αλαζέηνληαο ζηελ Δ.Δ.Τ. ηελ αξκνδηφηεηα γηα ηελ θνζηνιφγεζε ηνπ
λεξνχ: αξ.4 παξ. δ «…Εηζεγείηαη ηνπο γεληθνύο θαλόλεο θνζηνιόγεζεο θαη
ηηκνιόγεζεο ησλ πδάησλ θαη παξαθνινπζεί ηελ ηήξεζε ηνπο ζύκθσλα κε ηα
καθξνρξόληα θαη κεζνρξόληα πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ πδαηηθνύ
δπλακηθνύ ηεο ρώξαο». Δπίζεο βάζεη ηνπ αξ.12 ηνπ λφκνπ απφ ηελ Δ.Δ.Τ.
«θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο, ε κέζνδνο θαη ηα επίπεδα αλάθηεζεο ηνπ θόζηνπο ησλ
ππεξεζηώλ ύδαηνο ζηηο δηάθνξεο ρξήζεηο» (Παπαδεκεηξίνπ, 2006).

3.4.3 Νομολογύα
Ζ λνκνινγία είλαη αξθεηά ζεκαληηθή θαη πινχζηα απφ λνκηθήο απφςεσο, πιελ φκσο
απνηειεί κηα εξκελεία ηνπ λφκνπ σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θξάηνπο θαη ηηο
απαηηήζεηο ησλ παξαπάλσ λφκσλ ρσξίο λα πξνζζέηεη θάηη ζηε κεζνδνινγία ηεο
εθαξκνγήο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ.
Ζ γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο-Σκήκα Δ΄-ΠΔ 338/2006 ζρνιηάδεη
ηελ άηνικε ζηάζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ λνκνζέηε ν νπνίνο ζπζηεκαηηθά κεηαθέξεη ηελ
επζχλε ηεο ζπκπιήξσζεο θαη εθαξκνγήο ζηνλ θαλνληζηηθφ λνκνζέηε. Δπηπιένλ
θαπηεξηάδεη ηε ζηάζε ηνπ θαλνληζηηθνχ λνκνζέηε ε νπνία είλαη επηπφιαηε θαη ρσξίο
ζνβαξφηεηα. Ζ ίδηα επηπνιαηφηεηα, αδξάλεηα θαη αδηαθνξία δεκηνχξγεζε πνιιά
πξνβιήκαηα ζηελ εθπφλεζε θαη ηεο εξγαζίαο απηήο κε αληίθηππν ζηα απνηειέζκαηα
θαη ηελ ηειηθή αλάιπζή ηεο. Δλ ζπλερεία παξαηίζεληαη απνζπάζκαηα απφ ηνλ
ζρνιηαζκφ ηεο γλσκνδφηεζεο απφ ηνλ Καζεγεηή Ννκηθήο (Παπαδεκεηξίνπ, 2006).
«Σηελ εμεηαδόκελε πεξίπησζε αθνινύζεζε κεηά ηε ζέζπηζε ηνπ λ. 3199/2003 καθξά
πεξίνδνο αδξάλεηαο. Ο λόκνο πξνέβιεςε ηελ έθδνζε ελόο κεγάινπ αξηζκνύ
θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ. Αθόκε όκσο θαη αλ είραλ εθδνζεί, δελ ζα δηέζεηαλ, κε ηελ
πξνρεηξόηεηα πνπ ζπλήζσο εθπνλνύληαη, ζπζηεκαηηθή ζπλνρή.»
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«Τν πξόβιεκα εληνπίδεηαη ινηπόλ ελ πξώηνηο ζηελ επηινγή ηνπ λνκνζέηε λα
πεξηνξηζηεί ζηε ζέζπηζε, κε κηθξόηεξε ή κεγαιύηεξε πηζηόηεηα πξνο ηελ ππόςε
θνηλνηηθή πξάμε, κόλν ησλ απνιύησο αλαγθαίσλ θαλόλσλ θαη λα κεηαθπιήζεη ηελ
επζύλε ηεο ζπγθεθξηκελνπνίεζεο θαη ηεο εμεηδίθεπζήο ηνπο ζηνλ θαλνληζηηθό
λνκνζέηε.»
Γπν θαίξηα ζεκεία φπνπ εληνπίδεηαη είλαη ε κεηάζεζε ησλ επζπλψλ θαη ε έιιεηςε
ζηνρνζεζίαο ζηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ.
«Η ζπλέρεηα ηεο επηινγήο ηνπ ήηαλ αλακελόκελε. Ο θαλνληζηηθόο λνκνζέηεο δελ
εμέδσζε αθόκε ηηο αλαγθαίεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο. Η ελαξκόληζε έηζη ηεο ειιεληθήο
λνκνζεζίαο πξνο ηελ νδεγία 2000/60/ΕΚ παξακέλεη εκηηειήο, απνζπαζκαηηθή θαη
δηάηξεηε. Απηήλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα επηρείξεζε λα αληηκεησπίζεη ελ κέξεη ην ζρέδην
ηνπ πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο, κε επηινγέο πνπ δελ ελαξκνλίδνληαη πάλησο ζπρλά κε
ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λόκνπ.»
«Τν έιιεηκκα ελαξκόληζεο πνπ δηαπηζηώλεηαη ζπρλά νθείιεηαη, εθηόο ησλ άιισλ, ζε
κηα καθξά ξηδσκέλε παξάδνζε πνπ αξθείηαη ζηε ζέζπηζε θαλόλσλ θαη αδηαθνξεί
νπζηαζηηθά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. Η ελαξκόληζε δελ εμαζθαιίδεηαη όκσο κόλν κε ηε
ζέζπηζε λνκνζεηεκάησλ. Απαηηεί έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην γηα ηελ νξγάλσζε ησλ
δηαδηθαζηώλ, ηε δηάζεζε αλζξώπηλσλ πόξσλ, ηελ εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ
δαπαλώλ, ην ζύγρξνλν εμνπιηζκό ησλ ππεξεζηώλ θαη ηελ αλάπηπμε δηνηθεηηθήο
ηερλνγλσζίαο.»
Παξαηεξνχκε ηα απνηειέζκαηα ελφο δηνγθσκέλνπ θξάηνπο κε ιαλζαζκέλε
ζηειέρσζε φπνπ ε θαζπζηεξεκέλε εθαξκνγή αιιά θαη ε βξαδεία εξκελεία ησλ
λφκσλ απνηειεί ζεζκφ.
Ζ παξάζεζε ησλ απνζπαζκάησλ έγηλε γηα λα ηεθκεξησζεί ην πιαίζην κέζα ζην
νπνίν θηλεζήθακε, δηαπηζηψλνληαο κεγάιεο ειιείςεηο νξγάλσζεο θαη πξφβιεςεο γηα
ηελ νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο.
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3.4.4 Προεδρικό Διϊταγμα ΠΔ51/08-03-2007
Σν Πξνεδξηθφ απηφ Γηάηαγκα πξνζπαζεί λα ελαξκνλίζεη ηελ εζληθή λνκνζεζία κε ηελ
Οδεγία, θαιχπηνληαο ζέκαηα πνπ αγλφεζε ν λ.3199/03. Σν ΠΓ, γηα ηνλ «Καζνξηζκφ
κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ
ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ γηα ηε ζέζπηζε πιαηζίνπ
θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο ησλ πδάησλ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2000», θαιείηαη λα
εμεηδηθεχζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ην Ν.3199/2003 κε φζα ζεκεία ηεο Οδεγίαο
2000/60 δελ είραλ πεξηιεθζεί ζ‟ απηφλ.
Με ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ΠΓ51/8.3.2007 (Α' 54) πξαγκαηνπνηείηαη νπζηαζηηθή
πξφνδνο, κε λνκνζεηηθή ελαξκφληζε κε ηηο βαζηθέο επηηαγέο ηεο Οδεγίαο
2000/60/ΔΚ. Ζ εθαξκνγή ηνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ νινθιεξσκέλε πξνζηαζία
θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ (εζσηεξηθψλ επηθαλεηαθψλ, ησλ
κεηαβαηηθψλ, ησλ παξάθηησλ θαη ππφγεησλ λεξψλ) ηεο ρψξαο. Δηδηθφηεξεο δξάζεηο
πνπ απαηηνχληαη ζε εθαξκνγή ηνπ ΠΓ πεξηιακβάλνπλ (άξζξν:
α) νη πνιηηηθέο ηηκνιφγεζεο ηνπ χδαηνο λα παξέρνπλ θαηάιιεια θίλεηξα ζηνπο
ρξήζηεο γηα λα ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο θαη θαηά
ζπλέπεηα

ζπκβάιινπλ

ζηελ

επίηεπμε

ησλ

πεξηβαιινληηθψλ

ζηφρσλ

πνπ

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4,
β)

λα

θαζηεξσζεί

θαηάιιειε

ζπκβνιή

ησλ

δηαθφξσλ

ρξήζεσλ

χδαηνο,

δηαθξηλφκελσλ, ηνπιάρηζηνλ, ζε βηνκεραλία, λνηθνθπξηά θαη γεσξγία, ζηελ αλάθηεζε
ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ χδαηνο, βάζεη ηεο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο πνπ
δηελεξγείηαη γηα ηελ αλάθηεζε θφζηνπο πνπ αθνξά ηηο ππεξεζίεο χδαηνο. ‟απηέο
ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην θφζηνο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, ε
νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή "ν ξππαίλσλ πιεξψλεη".
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3.4.5 Σα οικονομικϊ εργαλεύα ςτο δύκαιο του περιβϊλλοντοσ
Καη‟ αξρήλ γίλεηαη δεθηφ φηη γηα ηελ επίηεπμε ζεκαληηθψλ απνηειεζκάησλ απαηηείηαη
ζπλδπαζκφο εξγαιείσλ άκεζεο (π.ρ. νηθνλνκηθά εξγαιεία) θαη έκκεζεο παξέκβαζεο
(π.ρ.

ελεκέξσζε).

Σα

εξγαιεία

απηά

δελ

πξέπεη

λα

επεξεάδνπλ

ηελ

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο νχηε λα δεκηνπξγνχλ κεγάιεο επηπηψζεηο ζην
θφζηνο παξαγσγήο. Ζ παξαηήξεζε απηή ζπλδπάδεηαη κε ηελ γεληθή παξαδνρή φηη νη
νηθνλνκηθά ηζρπξνί έρνπλ θαη κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα λα απνξξνθήζνπλ ην θφζηνο ή
λα κεηαβάιινπλ ηελ παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία, απμάλνληαο ην ζπγθξηηηθφ
πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο.

Σκήκα Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο Πνιπηερλείνπ Κξήηεο

ζ. 29

Ντουρουντϊκησ τϋφανοσ
dourou@gmail.com

Αειφόροσ κοςτολόγηςη φυςικού πόρου,
Εφαρμογό ςτην περύπτωςη του νερού

4. τόχοι τησ εργαςύασ
4.1 Κόςτοσ
«…ηα θξάηε κέιε πξνζηαηεύνπλ, αλαβαζκίδνπλ θαη απνθαζηζηνύλ όια ηα ζπζηήκαηα
ησλ ππόγεησλ πδάησλ, δηαζθαιίδνπλ ηζνξξνπία κεηαμύ ηεο άληιεζεο θαη ηεο
αλαηξνθνδόηεζεο ησλ ππόγεησλ πδάησλ, κε ζηόρν ηελ επίηεπμε θαιήο θαηάζηαζεο
ησλ ππόγεησλ πδάησλ ην αξγόηεξν δεθαπέληε έηε από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
ηζρύνο ηεο παξνύζαο νδεγίαο…»(Οδεγία 2000/60Ε.Κ.)
Με βάζε ηηο παξαπάλσ επηηαγέο ηεο Οδεγίαο, ε εξγαζία πξνηείλεη κηα κεζνδνινγία
αλαγλψξηζεο ηεο αμίαο ηνπ λεξνχ σο θπζηθνχ πφξνπ θαη λα θνζηνινγεζεί θαηά ηελ
άληιεζε ηνπ θαη αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπ. Με ηελ εθαξκνγή ηεο θνζηνιφγεζεο ηνπ
λεξνχ θαηά ηελ άληιεζε επηβάιιεηαη ε νξζνινγηθή δηαρείξηζή ηνπ ζε θάζε ζηάδην ηεο
δηαλνκήο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ. Ωο νξζνινγηθή λνείηαη ε δηαρείξηζε κε γλψκνλα ηηο
αλάγθεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο, αθφηνπ εθαξκνζηεί ε βέιηηζηε δηαζέζηκε ηερλνινγία
εμνηθνλφκεζεο

λεξνχ,

θαη

εθφζνλ

πξνζδηνξηζηεί

ε

ζθνπηκφηεηα

θάζε

δξαζηεξηφηεηαο σο πξνο ηηο πδαηηθέο απαηηήζεηο ηεο.
Ζ ινγηθή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ ζπλίζηαηαη ζηελ εζσηεξίθεπζε,
κεξηθά ή νιηθά, ησλ εμσηεξηθνηήησλ (externalities), δειαδή ησλ δεπηεξνγελψλ
επηπηψζεσλ

(θνζηψλ)

φπσο

νη

πεξηβαιινληηθέο

βιάβεο,

ηα

νπνία

δελ

πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο παξαγσγήο.

4.2 Ρυθμιςτικό τιμό2
Απφ λνκηθήο απφςεσο ε ξπζκηζηηθή ηηκή φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ ζπληζηά
πεξηβαιινληηθφ ηέινο. Όηαλ κηα ζπγθεθξηκέλε δεκηνγφλνο ζπκπεξηθνξά φπσο ε
ρξήζε ελφο πεξηβαιινληηθνχ αγαζνχ (π.ρ. άληιεζε πδάησλ θαηά ηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία) θαζίζηαηαη επηηξεπηή κφλνλ εθφζνλ θαηαβιεζεί έλα νξηζκέλν ρξεκαηηθφ
πνζφ, ην πνζφ απηφ απνηειεί πεξηβαιινληηθφ ηέινο.
Ζ κεηαθνξά θαη ε δηαλνκή απνηεινχλ θη απηέο δξαζηεξηφηεηεο έληαζεο λεξνχ γηα ηελ
ρξήζε ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη έλα ειάρηζην αληίηηκν, πνπ ζα

2

Ζ έλλνηα ηεο ξπζκηζηηθήο ηηκήο απνηειεί λενινγηζκφ θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαη‟ αλαινγία κε

ην ηέινο πνπ επηβάιιεηαη ζηελ Γαιιία γηα ηνλ νξγαληζκφ πδάησλ πνπ αλαθέξακε λσξίηεξα.
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αλαθέξεηαη ζην εμήο σο ρσθμιστική τιμή. Σν θφζηνο απηφ αληαπνθξίλεηαη απφιπηα
ζηελ αξρή «ν ρξήζηεο πιεξψλεη» θαη ζα αλαθηάηαη απφ ηνλ επφκελν θαηαλαισηή
λεξνχ σο ζηαζεξφ πνζφ επί ηεο πνζφηεηαο ηνπ θαηαλαιηζθφκελνπ λεξνχ. Ζ
πξαθηηθή απηή έρεη σο απνηέιεζκα λα επηβαξχλεηαη ν ηειηθφο θαηαλαισηήο, φπσο
θαη κε ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.). Οξίδνληαο ηελ ΔΤΑ σο θαηαλαισηή, ε
κεηαθνξά απηή ηνπ θφζηνπο είλαη δπλαηή κφλν γηα ην δηαλεκφκελν λεξφ, ελψ ην
θφζηνο ησλ απσιεηψλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηελ ΔΤΑ.
Ζ κείσζε ηεο ζπαηάιεο δελ απνηειεί απνθιεηζηηθή ππνρξέσζε ησλ θαηαλαισηψλ
αιιά θαη ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο, δειαδή ηηο θαηά ηφπνπο Εηαηξίεο Ύδξεπζεο θαη
Απνρέηεπζεο (ΕΥΑ). Γηα λα επηηχρεη κηα ηέηνηα δξάζε απαηηείηαη ν πξνζδηνξηζκφο
ηεο ειάρηζηεο ξπζκηζηηθήο ηηκήο ηνπ λεξνχ. Ζ ηηκή απηή ζα πξέπεη λα επηβαξχλεη
ηελ ΔΤΑ θαη λα ππνινγίδεηαη κε ηξφπνλ ψζηε ηα έξγα βειηίσζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ
δηθηχνπ λα απνηεινχλ άκεζα απνζβέζηκν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. Ζ πξνζδνθψκελε
απφζβεζε κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 3-20 ρξφληα, αλάινγα κε ην πνζνζηφ ησλ
απσιεηψλ θαη ην κέγεζνο ηνπ δηθηχνπ.
Έρεη πξνηαζεί, κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν ε ζέζπηζε εληαίαο ηηκήο θαηαλάισζεο
λεξνχ ηελ νπνία ζα πιεξψλνπλ φινη νη νξγαληζκνί ή ηδηψηεο εθφζνλ θαηαλαιψλνπλ
λεξφ.
Σν αληίηηκν ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο ζα νξίδεηαη θαη ζα πξέπεη λα εηζπξάηηεηαη
απφ αλεμάξηεην θνξέα δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
πινπνίεζε δξάζεσλ εμνηθνλφκεζεο λεξνχ θαη ελαιιαθηηθήο αλάπηπμεο. Ο θνξέαο
απηφο ζα πξέπεη λα απνηειεί αλεμάξηεηε αξρή, ψζηε λα ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα απφ
κηθξνπνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο θαη λα κπνξεί λα επηβάιιεη θαηάιιειεο ξπζκίζεηο
(Μπιφπνπινο, 2005).
Με ηελ εξγαζία απηή θηλνχκαζηε ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο
ξπζκηζηηθήο απηήο ηηκήο. Γηα λα πξνζδηνξηζηεί κηα ηέηνηα ηηκή, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ
ηα ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία ησλ θαηά ηφπνπο ππεξεζηψλ χδξεπζεο. Απψηεξνο ζηφρνο
είλαη λα θαζνξηζηεί κηα ηηκή ε νπνία λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο αεηθφξνπ
δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ ρσξίο δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ αλάπηπμε.
Ζ θαηαλάισζε λεξνχ θαζνξίδεηαη ηφζν απφ ην θφζηνο ηνπ φζν θαη απφ ηηο αλάγθεο
θαη ηηο ζπλήζεηεο ηνπ εθάζηνηε πιεζπζκνχ. Όηαλ ε ηηκή απμάλεη πέξαλ κίαο νξηαθήο
ηηκήο, δελ επηθέξεη ηελ επηζπκεηή κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ λεξνχ ελψ
επηβαξχλεη ηηο επαίζζεηεο (ρακειψλ νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ) πιεζπζκηαθέο
νκάδεο (Nassay et al., 2001).
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Ζ αλάιπζε ηνπ θφζηνπο αθνινπζεί ηελ ινγηθή αληίζηνηρεο έξεπλαο πνπ είρε γίλεη ζηε
Γαιιία (Garcia et al., 2003). Ζ παξαπάλσ εξγαζία είρε σο ζηφρν ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηηκή ηνπ λεξνχ θαηά ηελ δηαλνκή ηνπ. Ζ παξνχζα
εξγαζία πεξηνξίδεηαη ζηελ αμία ηνπ λεξνχ θαη φρη ζηηο αλάγθεο δηαλνκήο ηνπ απφ ηηο
εηαηξίεο χδξεπζεο.

4.3 Ελαςτικότητα τησ ζότηςησ
Ζ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή κίαο ΓΔΤΑ αληαπνθξίλεηαη ζήκεξα ζε κία θχξηα αλάγθε, ηελ
αλάθηεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο, ψζηε λα ηζνζθειίδνπλ ηνπο
ηζνινγηζκνχο ηνπο. ηελ πεξίπησζε ησλ Γήκσλ ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή κπνξεί λα
επεξεάδεηαη θαη απφ ηηο βιέςεηο ηεο δεκνηηθήο αξρήο αιιά θαη απφ ηα νιηθά ηεο
έζνδα. Απηφ ζεκαίλεη φηη θάπνηνο εχπνξνο Γήκνο κπνξεί λα ηηκνινγεί ην λεξφ
ρακειφηεξα θαη απφ ηελ ηηκή πνπ αληαπνθξίλεηαη ζην θφζηνο παξαγσγήο.
Ωο ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο νξίδνπκε ηνλ ιφγν ηεο πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο ηεο
θαηαλάισζεο γηα κία δεδνκέλε (πνζνζηηαία) αχμεζε ζηελ ηηκή ηνπ λεξνχ. Όηαλ
πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεί ηηκνινγηαθή πνιηηηθή γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θαηαλάισζεο,
πεξηνρέο κε πςειφ βηνηηθφ επίπεδν έρνπλ κηθξφηεξε αληίδξαζε ζηελ αχμεζε ηεο
ηηκήο ηνπ λεξνχ (ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο) ζε ζρέζε κε πησρφηεξεο.
Ζ ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο δελ κπνξεί λα αλαιπζεί κε ην είδνο θαη ην πιήζνο ησλ
ζηνηρείσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπιινγή κε ην εξσηεκαηνιφγην. Δλδεηθηηθά
αλαθέξεηαη φηη ην θαηψηαην φξην θαηαλάισζεο ζε ζεξκέο πεξηνρέο πξνζεγγίδεη ηα
400L/εκέξα γηα ηεηξακειή νηθνγέλεηα. (Nassay et al., 2001)
Ζ επίδξαζε ηεο ειαζηηθφηεηαο ηεο δήηεζεο ζηελ θαηαλάισζε εκθαλίδεηαη ζπλήζσο
κε έκκεζν ηξφπν, θαζψο κε ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πξφνδν κεηαβάιινληαη νη
ζπλήζεηεο ησλ αλζξψπσλ. Γηα ηελ ηαπηνπνίεζή ηεο απαηηείηαη πηινηηθή εθαξκνγή
ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ζε θάπνηα πεξηνρή, ψζηε λα θαηαγξαθεί βάζεη ησλ
δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο ε αληίδξαζε ζε δηάθνξεο απμήζεηο θφζηνπο
πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηνχλ. Ζ εηήζηα αχμεζε ηεο ηηκήο ζα πξέπεη ζε θάζε
πεξίπησζε λα ππεξβαίλεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο ψζηε λα
ππάξρνπλ κεηξήζηκα απνηειέζκαηα.
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Κεφϊλαιο 2. Η κατϊςταςη τησ
διαχεύριςησ του νερού ςτην Ελλϊδα
1. Υορεύσ – Μεμονωμϋνοι Καταναλωτϋσ
1.1 Υορεύσ
ηελ Διιάδα νη θνξείο δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ είλαη ζπλήζσο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο ή
νη ίδηνη νη δήκνη. Δμαηξέζεηο απνηεινχλ ε Αζήλα θαη ε Θεζζαινλίθε φπνπ νη θνξείο
είλαη

ηδησηηθνπνηεκέλνη,

νη

ΔΤΓΑΠ

(Δηαηξία

Ύδξεπζεο

θαη

Απνρέηεπζεο

Πξσηεπνχζεο) θαη ΔΤΑΘ (Δηαηξία Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Θεζζαινλίθεο)
αληίζηνηρα.
Οη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ππάξρνπλ θπξίσο ζε κεγάινπο δήκνπο θαη
αζηηθά θέληξα, δηαρεηξίδνληαη απηφλνκα ην λεξφ. Αλαιακβάλνπλ ηελ δηαλνκή πφζηκνπ
θαη αξδεπηηθνχ λεξνχ θαη ηαπηφρξνλα είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πγξψλ
ιπκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ.
ηελ Θεζζαινλίθε, γηα ηελ νπνία έρνπκε θαη ζηνηρεία ππάξρεη θαη ε ΔΤΑΘ Παγίσλ. Ζ
ΔΤΑΘ Παγίσλ έρεη σο ξφιν ηελ δηαρείξηζε ησλ αληιήζεσλ θαη ηε κεηαθνξά ηνπ
λεξνχ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΔΤΑΘ Πξαθηηθά ε ΔΤΑΘ παγίσλ έρεη σο ξφιν ηε
ζπληήξεζε θαη αλάπηπμε ησλ αγσγψλ κεηαθνξάο θαη ησλ αληιηνζηαζίσλ. Γελ
πξαγκαηνπνηείηαη θνζηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο, αληί ηεο νπνίαο έρεη νξηζηεί
πάγηα ακνηβή, ε νπνία φκσο είλαη εηήζηα θαη αλεμάξηεηε ηνπ φγθνπ πνπ
θαηαλαιψλεηαη.

1.2 Μεμονωμϋνοι Καταναλωτϋσ3
Αλεμάξηεηνη θνξείο, δειαδή ηδηψηεο θαη εηαηξίεο νη νπνίνη αληινχλ επηθαλεηαθά ή
ππφγεηα χδαηα κε δηθά ηνπο κέζα (γεσηξήζεηο, αληιίεο) θαη βηνκεραλίεο, ζηηο νπνίεο
θαηά θχξην ιφγν ζπκπεξηιακβάλνληαη ηδησηηθέο γεσηξήζεηο, εηαηξίεο εκθηαιψζεσο
λεξνχ θαη κεηαιιεία.

3

Ωο κεκνλσκέλνη θαηαλαισηέο νξίδνληαη φζνη αληινχλ ή θαηαλαιψλνπλ λεξφ ρσξίο ηελ δηακεζνιάβεζε
θάπνηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ θνξέα δηαρείξηζεο. Γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο θαηεγνξίαο πξνηείλεηαη επίζεο ε
έθθξαζε «Καηαλαισηέο Υχδελ», θαηά ηελ έθθξαζε "Bulk Consumer" πνπ αλαθέξεηαη ζε θαηαλαισηή
ζε κεγάιεο πνζφηεηεο ή ζε πξσηνγελή κνξθή ελφο πφξνπ ή αγαζνχ
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1.2.1 Ιδιώτεσ
Οη ηδηώηεο θαηαλαιψλνπλ λεξφ:
ζε πεξηνρέο απνκαθξπζκέλεο, δηφηη είλαη ε κνλαδηθή ιχζε πνπ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ. Οη παξαγσγνί απηνί δελ δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα ζηελ
δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ ιφγσ ηεο κηθξήο ηνπο θαηαλάισζεο
ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρεη πξφβιεκα ιφγσ εμάληιεζεο πδξνθνξέσλ. Οη
γεσηξήζεηο απηέο είλαη θαηαρξεζηηθέο θαη ελίνηε παξάλνκεο θαη επηβάινπλ
αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ζε έλα ήδε πξνβιεκαηηθφ «θνίηαζκα» πδάηηλνπ
πφξνπ. Σα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πδξνδφηεζε απφ ηελ
ππεξεθκεηάιιεπζε εληείλνληαη θαη ε εμάληιεζε ηνπ πφξνπ επηηαρχλεηαη.

1.2.2 Εταιρύεσ
Δηαηξίεο θαηαλαιψλνπλ κε έληαζε πόξνπ θαη ζε κεγάιε θιίκαθα θπζηθέο πεγέο.
πλήζσο ε δξαζηεξηφηεηα αλαπηχζζεηαη ζε πεξηνρέο κε αθζνλία λεξνχ (π.ρ. ηχινο
Ν. Υαλίσλ φπνπ βξίζθεηαη ην εκθηαισηήξην ηεο ΔΣΑΝΑΠ) επεξεάδνληαο ζπλήζσο
ειάρηζηα ηηο ηζνξξνπίεο. Ζ εληαηηθή βηνκεραληθή ρξήζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη
εμάληιεζε ηνπ πφξνπ αθφκα θαη ζε παξαδνζηαθά πινχζηεο ζε λεξφ πεξηνρέο. Γελ
ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα απνδεκίσζε ηνπ θξάηνπο απφ απηέο ηηο εηαηξίεο γηα ηελ
εκπνξηθή ρξήζε ηνπ λεξνχ. Ζ ρξήζε γιπθνχ λεξνχ γηα ηελ ςχμε βηνκεραληθψλ
εγθαηαζηάζεσλ δελ έρεη αλαδεηεζεί ή αλαιπζεί ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο.

1.2.3 Μεταλλεύα
Σα κεηαιιεία είλαη παξαγσγνί πνιχ πεξηζζφηεξν δεκηνγφλνη αθνχ ην λεξφ πνπ
αληιείηαη απφ ηα νξπρεία ή ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ κεηάιισλ
κνιχλεηαη απφ ηνμηθέο νπζίεο θαη βαξέα κέηαιια θαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο
«θαηεζηξακκέλν»4. Ζ έληαζε πνπ αζθείηαη ζην λεξφ απφ ηα κεηαιιεία είλαη
πνιιαπιάζηα ηεο έληαζεο ησλ ππνινίπσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή
(π.ρ. ηα κεηαιιεία ζηελ Οιπκπηάδα Υαιθηδηθήο απφ ηα νπνία απηήλ ηε ζηηγκή δελ
εμνξχζζεηαη ρξπζφο, αληιείηαη πάξαπηα λεξφ ζε ππεξβνιηθά κεγάιεο πνζφηεηεο).
Παξαζέηνπκε ραξαθηεξηζηηθά κία αλαθνξά απφ ηελ «Μειέηε ησλ Πεξηβαιινληηθψλ
Δπηπηψζεσλ απφ ηε Λεηηνπξγία ησλ Μεηαιιείσλ ζηε Β.Α. Υαιθηδηθή» (Σερληθφ

4

Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ αληιείηαη απφ ηα νξπρεία ρξπζνχ έρεη πνιχ κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε
βαξέα θαη ηνμηθά κέηαιια. Δίλαη αθαηάιιειν γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε θαη ηαπηφρξνλα απνηειεί πεγή
ξχπαλζεο ησλ πδξνθφξσλ αιιά θαη ηεο ζάιαζζαο ζηελ νπνία θαηαιήγεη.
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Δπηκειεηήξην Διιάδαο) (2004) αλαθνξηθά κε ηελ έληαζε πνπ εθαξκφδεηαη ζηνλ
πδάηηλν πφξν.

«Η ζπλνιηθή εηήζηα απώιεηα από ηελ άληιεζε ησλ λεξώλ ησλ ζηνώλ
αλέξρεηαη ζε 10.000.000m3. Η ζπλνιηθή εηήζηα απαίηεζε ζε λεξό ηνπ
ζπλόινπ ηεο Υαιθηδηθήο είλαη πεξίπνπ 15.000.000m3» (Παξαηεξεηήξην
κεηαιιεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 2004).
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2. Κοςτολόγηςη από διϊφορουσ φορεύσ
2.1 Δόμοι
Οη Γήκνη, φηαλ δελ ππάξρεη επηρείξεζε χδξεπζεο θνζηνινγνχλ ην λεξφ αλάινγα κε
ην εθηηκώκελν θόζηνο, ζπλήζσο κφλν ην θφζηνο ελέξγεηαο, πιηθψλ θαη εξγνιαβηψλ
αγλνώληαο ηα δηαρεηξηζηηθά έμνδα (πξνζσπηθφ, δηνίθεζε θ.ιπ.).
ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ελδέρεηαη λα εμππεξεηνχληαη θαη πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο.
ηηο πεξηνρέο πνπ εξεπλήζεθαλ δελ ππάξρεη αλαθνξά γηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά.
Αλαθέξζεθε φκσο ζε ζπλέληεπμε φηη αθφκα θαη ε δσξεάλ παξνρή λεξνχ απφ θνξέα
ζηελ Κξήηε απνηειεί κέζν πνιηηηθήο πίεζεο.
Ζ ζπλήζεο πξαθηηθή ηηκνιφγεζεο θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ ειάρηζηε δπλαηή ηηκή θαη
δελ ππάξρεη πξφβιεςε γηα θνζηνιφγεζε ηνπ λεξνχ κε ηξφπνλ ψζηε λα αλαθηάηαη ην
πεξηβαιινληηθφ θφζηνο θαη λα δίλεηαη θίλεηξν γηα ηελ αεηθφξν δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ.

2.2 Δημοτικϋσ Επιχειρόςεισ Ύδρευςησ και Αποχϋτευςησ
Ζ θνζηνιφγεζε ηνπ λεξνχ ζηελ Διιάδα γίλεηαη ζρεδφλ απφ φιεο ηηο ΓΔΤΑ κε
θιηκαθσηά ηηκνιόγηα. Κιηκαθσηφ ιέγεηαη ην ηηκνιφγην φπνπ ε ηηκή ηεο κνλάδαο
θαηαλάισζεο κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα λεξνχ πνπ θαηαλαιψλεηαη
(ΔΓΔΤΑ, 2006). Ζ ηηκνιφγεζε απηή θηλείηαη ζε κεγάιν βαζκφ πξνο ηελ θαηεχζπλζε
ηεο αεηθφξνπ δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ.
Γηα κε αζηηθέο ρξήζεηο ηνπ λεξνχ (π.ρ. αγξνηηθή, βηνκεραληθή) ε ηηκνιφγεζε είλαη
δπζαλάινγα ρακειή θαη βαζίδεηαη ζηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηεο θάζε
θαιιηέξγεηαο (Νηνπξνπληάθεο, 2005), (ΓΔΤΑ εηείαο, 2005), (Chartzoulakis, et al.,
2001).
Δληνχηνηο παξαηεξείηαη αλά πεξηνρέο ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία λα απνδεκηψλεη ηελ
ρξήζε ηνπ λεξνχ κε ηηκή πνιιαπιάζηα ησλ ππνινίπσλ δξαζηεξηνηήησλ (Άγηνο
Νηθφιανο). Ζ ηαθηηθή απηή θξίλεηαη σο νξζή, φκσο δελ ζα αλαπηπρζεί ζ‟ απηφ ην
ζεκείν.
Σν δεηνχκελν θαηά ηελ ηηκνιφγεζε ζήκεξα απφ ηνπο θνξείο είλαη θαηά θαλφλα ε
ηζνζθέιηζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο εθάζηνηε ΓΔΤΑ.
εκαληηθέο παξάκεηξνη γηα ηελ εθαξκνγή αεηθφξνπ θνζηνιφγεζεο, είλαη ε
ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο θαη ε νξηαθή ηηκή ηνπ θπζηθνχ πφξνπ.
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Ζ ειαζηηθόηεηα ηεο δήηεζεο θαζνξίδεη ηε δπλαηφηεηα λα κεησζεί ε θαηαλάισζε ελφο
πφξνπ κε ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ. Οξηαθή ηηκή θαιείηαη ε ηηκή ε νπνία ζπκπηέδεη
ηελ θαηαλάισζε ηνπ αγαζνύ ζην ειάρηζην δπλαηό, ή αιιηψο ε ηηκή γηα ηελ νπνία
ηα νθέιε απφ πεξαηηέξσ αχμεζή ηεο είλαη δπζαλάινγα κηθξά. Ζ νξηαθή ηηκή
εμαξηάηαη αθελφο απφ ηελ επεκεξία θαη ηελ νηθνλνκηθή επηθάλεηα κίαο πεξηνρήο,
αθεηέξνπ δε απφ ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο (ηξνπηθφ, εχθξαην θιίκα, πνιηθέο
ζπλζήθεο). Απφ έξεπλα ζηελ Abu Dhabi5 ε δήηεζε εκθαλίδεη ειαζηηθφηεηα κέρξηο
ειάρηζηεο θαηαλάισζεο 440l/εκέξα, γηα ηεηξακειή νηθνγέλεηα κέζεο ηάμεο6,κε ην
λεξφ ππφ νξηαθέο ζπλζήθεο λα ηηκνινγείηαη ζε πεξίπνπ 1€/m3. Απφ ηελ ηηκή απηή θαη
πάλσ ν θαηαλαισηήο επηβαξχλεηαη νηθνλνκηθά ρσξίο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ή ηελ
πξφζεζε λα κεηψζεη πεξαηηέξσ ηελ θαηαλάισζή ηνπ. Οη δε (νπθ νιίγνη) εχπνξνη
θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο δελ επεξεάδνληαη απφ νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ηηκήο απηήο.
Δλδηαθέξνλ παξάδεηγκα ζην δείγκα είλαη ε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ λεξνχ ζηε ζεηεία ην
2005. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο αχμεζεο ήηαλ λα κεησζεί ζεκαληηθά ε θαηαλάισζε.
Ζ κείσζε απηή είρε σο επαθφινπζν λα θιείζεη κε δεκίεο ην ινγηζηηθφ έηνο γηα ηελ
ηνπηθή επηρείξεζε χδξεπζεο (ηειεθσληθή ζπλέληεπμε κε ΓΔΤΑ). Αμίδεη λα
αλαθεξζεί φηη ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ λεξνχ κεηά απφ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ
λεξνχ απδεηθλχεη φηη αθφκα θαη ζηε εηεία, κία απφ ηηο πην μεξέο πεξηνρέο ηεο
Κξήηεο (Πξαγκαηηθή ηηκή λεξνχ >0,7€/m3) δελ έρεη θηάζεη ην λεξφ ζηελ νξηαθή ηηκή
ηνπ.
Έλα άιιν ζηνηρείν ηεο ηηκνιφγεζεο ηνπ λεξνχ ζηελ Διιάδα είλαη ε απνρέηεπζε. Ζ
ηηκνιφγεζε χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο είλαη εληαία, κε ζπλήζε πξαθηηθή ηελ
ηηκνιφγεζε

ηεο

απνρέηεπζεο

θαηά

80%

(απφ

0%

έσο

240%)

επί

ηνπ

ηηκνινγνύκελνπ λεξνχ (ΔΓΔΤΑ, 2006). Ζ παξαπάλσ πνιηηηθή αληελδεηθλχεηαη,
εθηφο ησλ άιισλ δηφηη παξακέλνπλ πνιινί θαηαλαισηέο ρσξίο ζχλδεζε κε ην δίθηπν
απνρέηεπζεο. Αληίζεηα απφ ηελ δήηεζε ηνπ λεξνχ θαη ηελ θεηδψ πνπ απαηηείηαη ζηελ
θαηαλάισζή ηνπ, ε νπνία κπνξεί λα επηβιεζεί κε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, ε
απνρέηεπζε έρεη ζηαζεξφ θφζηνο αλά κνλάδα φγθνπ. Ζ θιηκαθσηή θνζηνιφγεζε ηνπ

5

ηελ Abu Dhabi ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ αξαβηθή ρεξζφλεζν ε παξαγσγή λεξνχ γίλεηαη κε αθαιάησζε
3
ζαιαζζηλνχ λεξνχ. Σν θφζηνο μεπεξλά ηα 5€/m
6
Ζ Abu Dhabi είλαη πξσηεχνπζα ηνπ νκψλπκνπ εκηξάηνπ, ην νπνίν ζπλνξεχεη κε ηε ζανπδηθή Αξαβία,
ην Οκάλ θαη ην Νηνπκπάη (Wikipedia). Βξίζθεηαη ζηελ αξαβηθή ρεξζφλεζν, κία απφ ηηο πην άλπδξεο,
μεξέο θαη ζεξκέο πεξηνρέο ζηε Γε. ηελ Abu Dhabi ε παξαγσγή λεξνχ γίλεηαη κε αθαιάησζε
3
ζαιαζζηλνχ λεξνχ. Σν θφζηνο επεμεξγαζία θαη δηαλνκήο ηνπ λεξνχ μεπεξλά ηα 5€/m (Nassay et al.,
2001)

Σκήκα Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο Πνιπηερλείνπ Κξήηεο

ζ. 37

Αειφόροσ κοςτολόγηςη φυςικού πόρου,
Εφαρμογό ςτην περύπτωςη του νερού

Ντουρουντϊκησ τϋφανοσ
dourou@gmail.com

λεξνχ ζπκπαξαζχξεη ην θφζηνο απνρέηεπζεο, δεκηνπξγψληαο αιινηψζεηο ζηνλ
ππνινγηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο ηνπ λεξνχ. Πέξαλ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ε
νπνία ππνδεηθλχεη ηελ πξνζηαζία ησλ κηθξψλ θαηαλαισηψλ, ε ηηκή ηεο απνρέηεπζεο
ζα έπξεπε λα είλαη εληαία θαη λα θαζνξίδεηαη απφ ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε ηνπ δηθηχνπ,
ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο δηάζεζεο.
Μηα ηέηνηα θνζηνιφγεζε, εθηφο ησλ άιισλ, επηηξέπεη ηελ πην νξζνινγηθή δηαρείξηζε
ησλ επηκέξνπο ηνκέσλ ηεο εθάζηνηε ΓΔΤΑ.

2.3 ΕΤΑΘ
Ζ ΔΤΑΘ απνηειεί ηδησηηθνπνηεκέλν θνξέα ππεχζπλν γηα ηελ δηαλνκή ηνπ λεξνχ θαη
ηε δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ ζηελ Θεζζαινλίθε. Μεηά ην έηνο 2003 φπνηε θαη
ηδησηηθνπνηήζεθε ε ΔΤΑΘ δηαζπάζηεθε ζε δχν εηαηξίεο: i) ηελ ΔΤΑΘ Α.Δ. ε νπνία
αλέιαβε ηελ δηαρείξηζε ηνπ δηθηχνπ ηεο πφιεο θαη ηελ παξνρή ιηαληθψλ ππεξεζηψλ
λεξνχ θαη ii) ηελ EYAΘ Παγίσλ, ε νπνία αλαιακβάλεη ηελ άληιεζε θαη κεηαθνξά ηνπ
λεξνχ πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο πξψηεο. Σν λεξφ πνπ κεηαθέξεηαη δελ
θνζηνινγείηαη. Αλη' απηνχ ε ΔΤΑΘ πιεξψλεη παγίσο έλα εηήζην ηέινο ην νπνίν εθηφο
άιισλ θξίλεηαη θαη αλεπαξθέο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο ΔΤΑΘ Παγίσλ. Δπίζεο
παξαηεξνχληαη ξαγδαίεο αιιαγέο ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο εηαηξίαο απφ ην έηνο
ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο θη έπεηηα.

2.4 Αναπτυξιακού οργανιςμού
Γηάθνξνη θξαηηθνί νξγαληζκνί φπσο ν ΟΑΓΤΚ ζηελ Κξήηε, πνπ ειέγρνπλ ζεκαληηθφ
κέξνο ηεο παξαγσγήο λεξνχ, δηαλέκνπλ θαηά θχξην ιφγν αξδεπηηθφ λεξφ, αιιά
αλαιακβάλνπλ θαη ηελ χδξεπζε πεξηαζηηθψλ (π.ρ. Κνπλνππηδηαλά Αθξσηεξίνπ, Ν.
Υαλίσλ) θαη απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ. Ζ ηηκνιφγεζε απφ ηνπο νξγαληζκνχο είλαη
κεδακηλή, ρσξίο απηή λα θαιχπηεη νχηε ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε ηνπο. Ζ ινγηθή κε ηελ
νπνία δηαζέηνπλ ην λεξφ νη νξγαληζκνί απηνί είλαη ε αλάπηπμε κε έληαζε πφξσλ ζε
πεξηνρέο κε κεησκέλε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ή νηθνλνκηθή αλάπηπμε.
Οξγαληζκνί ηνπ είδνπο δελ αλαιχνληαη απφ ηελ παξνχζα εξγαζία.
Δθφζνλ επί ηνπ παξφληνο δελ πιεξψλνπλ γηα ηελ ρξήζε ηνπ πφξνπ ζα πξέπεη λα
πθίζηαληαη ηελ πξνηεηλφκελε θνζηνιφγεζε βάζεη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο εξγαζίαο.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα εμνξζνινγήζνπλ ηελ ηηκνιφγεζε πνπ εθαξκφδνπλ.
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2.5 Ανεξϊρτητοι
Οη αλεμάξηεηνη παξαγσγνί αλήθνπλ ζε δχν θαηεγνξίεο:
a) Ηδησηηθέο γεσηξήζεηο, λφκηκεο θαη κε, απφ φπνπ αξδεχνληαη ηδησηηθέο εθηάζεηο
ζε κηθξή θιίκαθα (ρσξάθη) ή θαη πδξεχνπλ θαηνηθίεο απνκαθξπζκέλεο απφ ην
δίθηπν ηεο χδξεπζεο ή άξδεπζεο.
b) Βηνκεραληθέο κνλάδεο πςειήο έληαζεο πόξνπ φπσο κεηαιιεία, ηα νπνία
αληινχλ ηνπο πδξνθφξνπο απφ ηηο εηζξνέο ζην εζσηεξηθφ ησλ νξπρείσλ κε
ξπζκνχο κεγαινππφιεσο.
Οη παξαπάλσ πξνθαλψο δελ απνδεκηψλνπλ γηα ηελ ρξήζε ηνπ πφξνπ, κε θίλδπλν
λα εμαληινχλ ηα απνζέκαηα ρσξίο ζπλείδεζε θαη ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.
Πξνθαλψο ζπλίζηαηαη ε εθαξκνγή απνδεκίσζεο έληαζεο πφξνπ πξνο ην ειιεληθφ
θξάηνο θαη ηνπο ηνπηθνχο θνξείο.

2.6 Δ.Ε.Η.
Σν λεξφ εθξέεη σο παξαπξντφλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζηα πδξνειεθηξηθά
εξγνζηάζηά ηεο Γ.Δ.Ζ. Ζ θνζηνιφγεζε απφ ηελ Γ.Δ.Ζ. ηεο παξαγσγήο απηήο ή ε
ππνρξέσζή ηεο λα απνδεκηψλεη γηα ηελ ρξήζε ησλ ηακηεπηήξσλ (π.ρ. ιίκλε
Πιαζηήξα) ζα είρε κφλνλ ινγηζηηθφ ραξαθηήξα. Ζ άδεηα γηα ηελ δεκηνπξγία έξγσλ
επξείαο θιίκαθαο φπσο έλα θξάγκα θαη ην δηθαίσκα ηεο πψιεζεο ηνπ λεξνχ πνπ
εθηξέπεηαη απνηειεί ιεπηφ πνιηηηθφ θαη λνκηθφ δήηεκα. Ζ αζθαιήο θαηεχζπλζε είλαη
απηή ηεο εμηζνξξφπεζεο ηεο δήηεζεο ηνπ λεξνχ θαη ηεο εθηξνπήο ηνπ απφ ηελ
Γ.Δ.Ζ. ζην βαζκφ πνπ ζα εμππεξεηεί ακθφηεξα ζπκθέξνληα.
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Κεφϊλαιο 3.
Προηγούμενη εμπειρύα ςτην κοςτολόγηςη του νερού
1. Διεθνόσ Εμπειρύα
1.1 Γενικϊ
Ζ δηεζλήο εκπεηξία ζηελ θνζηνιφγεζε ηνπ λεξνχ είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ε εθαξκνγή
ηεο αλάθηεζεο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο αθφκα πεξηζζφηεξν. ε πνιιέο
πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ δελ αλαθηάηαη νχηε θαλ ην θφζηνο ηεο δηάζεζεο ηνπ λεξνχ,
παξά ηελ πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκφηεηα ηνπ πφξνπ.
Ζ δηεζλήο ηάζε κεηά ηελ ζχλνδν ηνπ Ρίν είλαη λα πξνζεγγίδεηαη ε ρξήζε ελφο πφξνπ
ζε έιιεηςε κε ηελ ινγηθή θφζηνπο-νθέινπο. Ζ ινγηθή απηή πξεζβεχεη φηη ε πξφιεςε
ηεο ξχπαλζε πξέπεη λα επλνεί ηελ βέιηηζηε ρξήζε ηνπ πφξνπ. Γηα ηε δίθαηε ρξήζε
ηνπ πφξνπ ε ξχπαλζε (εμάληιεζε ηνππ πφξνπ) πνπ πξνθαιιεί ν έλαο ρξήζηεο
πξέπεη λα θνζηνινγείηαη φζν ζα είλαη ην θφζηνο ηνπ επφκελνπ ρξήζηε γηα λα ηνλ
επαλαθέξεη ζηε αξρηθή ηνπ πνηφηεηα (αθαιάησζε, θαζαξηζκφο θιπ).
Ζ Οκάδα Δηδηθψλ γηα ην Πεξηβαιινληηθφ Γίθαην ηεο επηηξνπήο Bruntland γηα ην
Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε εηζήγαγε, ην 1986, ηελ ελλνηα ηεο αληηζηάζκηζεο
θφζηνπο-σθέιεηαο ζηελ αλάιπζή ηνπο γηα ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηηο
δηαζπλνξηαθέο πεξηβαιινληηθέο δηαθσλίεο. Οξίδεη δε φηη έλαο ρξήζηεο (ή θξάηνο)
κπνξεί λα επηηξέςεη «ζνβαξφ θίλδπλν» λα πξνθιεζεί «νπζηψδεο βιάβε» ζηνλ
πδξνθφξν, φηαλ ην θφζηνο ηεο πξφιεςεο είλαη δπζαλάινγν πξνο απηφ ηεο ίαζεο.
Σφηε κφλνλ πνπ ζα πξνθιεζεί ε βιάβε, ηίζεηαη δήηεκα δηαπξαγκαηεχζεσλ
(παξεκβάζεσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο δίαθαηεο πξφζβαζεο
ζηνλ πφξν (Springer, 1993)

1.2 Αυςτραλύα
ηελ Απζηξαιία, θακία ΔΤΑ δε ρξεψλεη ξεηά έλα κίζζσκα γηα ηελ ρξήζε ηνπ
πδάηηλνπ πφξνπ. Μίζζσκα ρξήζεο ηνπ πφξνπ νξίδεηαη ην καθξνπξφζεζκν
νηθνλνκηθφ θέξδνο πνπ κπνξεί λα αληιεζεί σο απνηέιεζκα ηεο θαηνρήο δηθαησκάησλ
ζε έλαλ πφξν θαη ζπρλφηεξα ζπλαληάηαη ζηελ ρξήζε ηνπ εδάθνπο (γεσξγηθψλ θιπ
εθηάζεσλ). Παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη ειθπζηηθφηεξνη πφξνη φπσο ηα πην παξαγσγηθά
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εδάθε ειθχνπλ ηελ θαηαβνιή ελφο κηζζψκαηνο πνπ απεηθνλίδεη απηήλ ηελ πςειφηεξε
πνηφηεηα. Σα κηζζψκαηα έιιεηςεο είλαη κηα ζρεηηθή έλλνηα, ζπλίζηαληαη ζηελ
ππεξαμία πνπ εκπεξηέρεη έλαο πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο παξαγσγήο. Σέηνηνη
πφξνη ζε έιιεηςε είλαη ηα θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ. ε γεληθέο γξακκέο, ηα
εκπνξεχζηκα δηθαηψκαηα ζην λεξφ ηεο θαηψηεξεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ
ζπλδεδεκέλνπ πνηακνχ Murray πξνζειθχνπλ έλα κίζζσκα έιιεηςεο. Σα κηζζψκαηα
έιιεηςεο είλαη κηα έλλνηα πξφιεςεο πνπ εκπεξηέρεη ηηο πξνζδνθίεο γηα κειινληηθή
αχμεζε ηεο δήηεζεο θαη ηηο απμεκέλεο δαπάλεο αλάθηεζεο (άλιηεζεο) ηνπ πφξνπ
ζην κέιινλ. Τπάξρεη ε πξννπηηθή γηα θνζηνιφγεζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ζε πεξηνρέο
φπνπ κηα ΔΤΑ ηεξεί ηα εκπνξεχζηκα δηθαηψκαηα ζην λεξφ ζε κηα πεξηνρή φπνπ νη
εμνπζηνδνηήζεηο χδαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη πιήξσο θαη φια ηα απνζέκαηα πφζηκνπ
λεξνχ, είηε επηθαλεηαθά είηε ππφγεηα, ειέγρνληαη θαη δηαρεηξίδνληαη απζηεξά. Δίηε νη
θπβεξλήζεηο, νη ΔΤΑ ή νη ρξήζηεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ απνιακβάλνπλ ησλ εζφδσλ
απφ ηα κηζζψκαηα απηά (Hatton-MacDonald, 2004).

1.3 Ινδύεσ
ηηο Ηλδίεο παξά ηε κεησκέλε δηαζεζηκφηεηα θαη ηηο πεπαιαησκέλεο ή ειιηπείο
ππνδνκέο ε παξνρή ηνπ λεξνχ γίλεηαη κε ηξφπν ζρεδφλ δσξεάλ ελψ ηαπηφρξνλα ε
πξαθηηθή απηή δπζρεξαίλεη ηελ πδξνδφηεζε πνιιψλ πεξηνρψλ. ηηο Ηλδίεο ε
θνζηνιφγεζε γίλεηαη:
Καη‟ απνθνπή, κε ζηαζεξή κεληαία ρξέσζε αλά ξνιφη
Με νγθνρξέσζε ηνπ θαηαλαισηή κε ζηαζεξή ηηκή αλά m3 λεξνχ
Με θιηκαθσηφ ηηκνιφγην φπνπ ε ηηκή κεηαβάιιεηαη θάζε θνξά πνπ ε
θαηαλάισζε πεξλά θάπνηα πνζφηεηα
Με γξακκηθά απμαλφκελε ηηκή ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλάισζε
ε θάπνηεο πεξηνρέο παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ε ηηκή ηνπ λεξνχ λα κεηψλεηαη αληί
λα απμάλεηαη κε ηελ θαηαλάισζε. Ζ θνζηνιφγεζε είλαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ
πεξηπηψζεσλ ρακειφηεξε ή πνιχ ρακειφηεξε απφ ην θφζηνο δηαλνκήο ελψ
αληίζηνηρα ε θαηαλάισζε δελ είλαη νξζνινγηθή, εηδηθά ζε πεξηνρέο φπνπ ην
θιηκαθσηφ ηηκνιφγην είλαη κεηνχκελν θαη ζε πεξηνρέο φπνπ νη ινγαξηαζκνί είλαη
αλεμάξηεηνη απφ ηελ θαηαλάισζε. ηελ πξψηε πεξίπησζε νη επθαηάζηαηνη
νδεγνχληαη ζε ππεξθαηαλάισζε (πφηηζκα κεγάισλ επηθαλεηψλ, αλνξζνινγηθή
ρξήζε ηνπ λεξνχ), θαη ζε ρακειά ζηξψκαηα έλα ξνιφη ηξνθνδνηεί (παξάλνκα)
πεξηζζφηεξα απφ έλα ζπίηηα.
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Σελ ίδηα ζηηγκή νη επηρεηξήζεηο χδξεπζεο είλαη ειιεηκκαηηθέο θαη βαζίδνληαη ζε
επηδνηήζεηο γηα λα ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ. Ζ δηαζεζηκφηεηα δε ηνπ δηθηχνπ είλαη
θαη απηή επηζθαιήο, εθφζνλ ε ππεξθαηαλάισζε ζε θάπνηεο πεξηνρέο δελ επηηξέπεη
ηελ παξνρή λεξνχ ζε απνκαθξπζκέλεο θαη ζπλήζσο θησρέο ζπλνηθίεο ησλ πφιεσλ
(Singh, 2005).

1.4 Ηνωμϋνα Αραβικϊ Εμιρϊτα
Ζ εξγαζία ησλ (Nassay et al., 2001) αλαθέξεηαη ζηελ θνζηνιφγεζε ηνπ λεξνχ ζηελ
πεξηνρή ηεο Abu Dhabi φπνπ ην λεξφ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ κνλάδεο αθαιάησζεο.
Δλψ ε ζπκπίεζε ηεο θαηαλάισζεο κεηαθξάδεηαη ζε άκεζε κείσζε ηνπ θφζηνπο
πδξνδφηεζεο ηεο πφιεο, δελ είλαη δπλαηή ε επηβνιή πςειήο ηηκήο ηνπ λεξνχ δηφηη ζα
επηβαξχλνληαλ νηθνλνκηθά ηα κεζαία νηθνλνκηθά ζηξψκαηα, ρσξίο λα ππάξρεη
αληίθηππνο ζηελ θαηαλάισζε ησλ πινπζηνηέξσλ. Ζ ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο
απνηειεί ην κεγαιχηεξν εκπφδην ζηελ αλάθηεζε ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζηνπο
παξαγσγήο ηνπ λεξνχ ζηελ πεξηνρή απηήλ.

2. Ευρωπαώκό εμπειρύα
2.1 Κοινό

τρατηγικό

Εφαρμογόσ

τησ

Οδηγύασ

-

Κεύμενα

Καθοδόγηςησ (Guidance Documents)
Ζ εθαξµνγή ηεο Οδεγίαο, θαηά θνηλή νµνινγία φισλ ησλ Κξαηψλ Μειψλ,
παξνπζηάδεη πνιιέο δπζθνιίεο, πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο µε ηελ δηαηχπσζε ηνπ
θεηµέλνπ ηεο. Σν θείµελν απηφ, ζε µεγάιε έθηαζε, παξνπζηάδεη γεληθεπµέλεο
επηζηεµνληθέο µεζνδνινγίεο, πνπ απαηηνχλ πεξαηηέξσ δηαζαθήληζε θαη επεμεξγαζία
γηα λα εθαξµνζηνχλ. Πξφζζεηεο δπζθνιίεο εµθαλίδνληαη ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξα
απζηεξνχ θαη απαηηεηηθνχ ρξνλνδηαγξάµµαηνο εθαξµνγήο ηεο.
Πξνθεηµέλνπ λα μεπεξαζηνχλ νη δπζθνιίεο θαη λα ππνβνεζεζνχλ ηα θξάηε-µέιε ζηελ
εθαξµνγή ηεο Οδεγίαο θαηά ζπλεπή θαη ελαξµνληζµέλν ηξφπν, απνθαζίζηεθε απφ
ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζε ζπλεξγαζία µε ηα ΚΜ, ε δηαµφξθσζε µηαο θνηλήο
ζηξαηεγηθήο γηα ηελ εθαξµνγή, µε ζθνπφ ηελ απφ θνηλνχ αληηµεηψπηζε δεηεµάησλ
πνπ αθνξνχλ ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη εµπεηξηψλ, θαζψο θαη ζηελ
αλάπηπμε ελαξµνληζµέλσλ µεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ.

Σκήκα Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο Πνιπηερλείνπ Κξήηεο

ζ. 42

Ντουρουντϊκησ τϋφανοσ
dourou@gmail.com

Αειφόροσ κοςτολόγηςη φυςικού πόρου,
Εφαρμογό ςτην περύπτωςη του νερού

ηφρνη ηεο θνηλήο ζηξαηεγηθήο είλαη ε ζπλέπεηα ζηελ εθαξµνγή θαη ε ζπγθξηζηµφηεηα,
ε θνηλή αληίιεςε θαη πξνζέγγηζε, νη θνηλέο πξνζπάζεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο, ε
αληαιιαγή εµπεηξίαο θαη πιεξνθφξεζεο, ε αλάπηπμε µηαο δηαδηθαζίαο θαζνδήγεζεο
µέζσ θαηεπζπληήξησλ γξαµµψλ, ε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο µέζσ ζπζηεµάησλ
γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ν πεξηνξηζµφο ηνπ θηλδχλνπ αλεπαξθνχο εθαξµνγήο
ηεο Οδεγίαο (ιαµβάλνληαο ππφςε ηελ εµπεηξία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ εθαξµνγή
άιισλ νδεγηψλ πνπ έρνπλ ζρέζε µε ηα λεξά).
ε πινπνίεζε ηεο απφθαζεο γηα κηα Κνηλή ηξαηεγηθή Δθαξκνγή ηεο Οδεγίαο
«ζπζηήζεθε κηα ηξαηεγηθή πληνληζηηθή Οκάδα (Ο) κε εθπξνζψπνπο απφ ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηα ΚΜ κε ζηφρν ηελ ζχληαμε ελφο ηξαηεγηθνχ Κεηκέλνπ
(νινθιεξψζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2001) θαη ζηε ζπλέρεηα θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ
γηα θαζνξηζηηθά ζέκαηα ηεο Οδεγίαο, γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ νπνίσλ
ζπγθξνηήζεθαλ Δηδηθέο Οκάδεο Δξγαζίαο. Οη εηζεγήζεηο ησλ Οκάδσλ Δξγαζίαο
ππνβάιινληαη γηα αξρηθή απνδνρή ζηε Ο θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηε Ο πξνο ηνπο
Γηεπζπληέο Τδάησλ ησλ Κξαηψλ Μειψλ γηα ηειηθή έγθξηζε » (Υνχληα, 2007)
Οη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί θαη ηα µέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηε δηαδηθαζία ηεο
Κνηλήο ηξαηεγηθήο, αιιά θαη ηα µέρξη ζήµεξα απνηειέζµαηα, πεξηνξίδνπλ φλησο ηνλ
θίλδπλν αλεπαξθνχο εθαξµνγήο ηεο Οδεγίαο. Έρεη ήδε εθδνζεί µηα ζεηξά ηεπρψλ µε
ηηο βέιηηζηεο µεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ δηαθφξσλ αληηθεηµέλσλ ησλ ζεµαηηθψλ
νµάδσλ εξγαζίαο. Απηά έρνπλ ζπληαρζεί µε ηε ζχµθσλε γλψµε φισλ ησλ ΚΜ θαη
έρνπλ εξµελεπηηθφ θαη ζπµβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα.

2.2 Water Information System for Europe
Ζ επξσπατθή εκπεηξία ζηελ θνζηνιφγεζε ηνπ λεξνχ ζπιιέγεηαη πιένλ ζην
γεσγξαθηθφ ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ (Geographical Information System) «Water Information System for Europe» (WISE, 2007). Σν WISE απνηειεί ηε λέα πιαηθφξκα
ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ην λεξφ θαη βάζεη απηήο ζα γίλεηαη θαη ε κειέηε γηα ηελ
θνζηνιφγεζε ηνπ λεξνχ ζηελ Δπξψπε. Γελ ππάξρνπλ αθφκα δηαζέζηκα ηα ζηνηρεία
πνπ

ζα

πεξηιακβάλεη,

αλακέλεηαη

φκσο

λα

ζπγθεληξψζεη

ηεξάζηην

φγθν

πιεξνθνξίαο θαη λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηα Κξάηε Μέιε λα ειέγρνπλ ηα πδαηηθά
απνζέκαηα αιιά θπξίσο ζα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ πνιηηψλ φια ηα ζηνηρεία ψζηε λα
κπνξνχλ λα αλαθέξνπλ θάζε λεα πεγή ξχπαλζεο ή ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ
λεξψλ.
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Ζ πξψηε έθδνζε κε απιή θαηαγξαθή ηεο πνηφηεηαο, θπξίσο ησλ παξάθηησλ πδάησλ,
κε κία απιή αλαδήηεζε έδσζε ην παξαθάησ απνηέιεζκα:

Εηθόλα 2: Τν WISE απνηειεί ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο ΕΕ γηα ην λεξό (GIS)

Ζ ρξεζηκφηεηα ηνπ WISE θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ φπσο ηελ
νξακαηίδεηαη ε Δπξσπατθή επηηξνπή απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα:

Εηθόλα 3: Δηάγξακκα ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηώλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνύ
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2.3 Γαλλύα
Ο λφκνο γηα ηα λεξά ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1992 πξνζπαζεί λα κεηψζεη πξψηα ηελ
πνζφηεηα ησλ πγξψλ απφβιεησλ θαη έπεηηα λα πξνσζήζεη ηε δίθαηα θαηαλνκή ηνπ
κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ. Απαγνξεχεη ηε ρξήζε ζηαζεξήο ηηκνιφγεζεο, απνθιείνληαο
έηζη θαη ηελ ηειείσο κε-νγθνκεηξηθή ηηκνιφγεζε αιιά θαη ηε ζρεδφλ ζηαζεξή, κε
θαηαβνιή ειάρηζηεο ρξενχκελεο πνζφηεηαο πάλσ απφ ηελ νπνία αξρίδεη λα
ρξεψλεηαη βάζεη θαηαλάισζεο. Απφ ηφηε, ε ηηκή χδαηνο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά θαη νη
ινγαξηαζκνί γηα ην λεξφ έρνπλ απμήζεη ζεκαληηθά γηα ηνπο θαηαλαισηέο.
i.

Βέιηηζηε θνζηνιόγεζε

Θεσξεηηθά ε βέιηηζηε θνζηνιφγεζε, ζηελ απινπνηεκέλε κνξθή ηεο ε κεγηζηνπνίεζε
ηεο νηθνλνκηθήο άλεζεο θαηεπζχλεη έλαλ δεκφζην θνξέα λα ρξεζηκνπνηεί
θνζηνιφγεζε κε νξηαθή ηηκή. Μεγηζηνπνηψληαο ην ζπλνιηθφ θαζαξφ πιεφλαζκα
(aggregate net surplus) πξνθχπηεη ε ηηκή ίζε κε ην νξηαθφ θφζηνο:

Όπνπ,

θαη

Q

Ζ πνζφηεηα πνπ πσιείηαη απφ ηελ ΔΤΑ

C(Q)

H ζπλάξηεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ λεξνχ (C‟>0 θαη C‟‟>0)

ι

Ζ νξηαθή ζθηψδεο ηηκή ηνπ λεξνχ.

Ζ ηηκή ι είλαη ζεηηθή φηαλ ππάξρεη ιεηςπδξία ή φηαλ ε ππεξάληιεζε δεκηνπξγεί
δπζκελείο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Αλ ε ηηκή δελ αλαθιά ην θνηλσληθφ
(πεξηβαιινληηθφ) νξηαθφ θφζηνο νη θαηαλαισηέο δελ ιακβάλνπλ θαηάιιειε
πιεξνθνξία γηα ην θνηλσληθφ θφζηνο κίαο νξηαθήο αχμεζεο ζηελ θαηαλάισζε. Ζ ηηκή
απηή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κε βηψζηκε ηηκνιφγεζε ηνπ λεξνχ. Δπηπιένλ γηα λα είλαη
εθαξκφζηκνο ν ηχπνο ζηε κνξθή απηή ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηή θαη ζηαζεξή ε
δήηεζε θαη δελ πξέπεη λα ζπζρεηίδεηαη κε άιιεο ηηκέο (εκπνξηθέο θιπ). Δπηπιένλ,
εθαξκνγή ηεο ινγηθήο απηήο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξνβιήκαηα θαηά ηε δηαλνκή.
ii.

πλήζεο θνζηνιόγεζε

Οη δπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο ζεσξεηηθά βέιηηζηεο θνζηνιφγεζεο νδεγνχζε ζε
θνζηνιφγεζε αλάθηεζεο θεθαιαίνπ κε ηε ινγηθή ηνπ ηχπνπ απηνχ:
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Ζ ινγηθή ηεο θνζηνιφγεζεο αλάθηεζεο θεθαιαίνπ νδεγεί ζε ηηκνινγήζεηο πνπ δελ
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο ζηνλ πφξν θαη αληίζηνηρα
δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο.

Διαχεύριςη
ηε Γαιιία θαη άιιεο ρψξεο ππάξρεη θεληξηθφο νξγαληζκφο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ
(Fonds National de Développement des Adductions d'Eau), θαη ε θνζηνιφγεζε ηνπ
πφξνπ γίλεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ απηφλ. Ζ εξγαζία ησλ (Garcia et al., 2003) ππνλνεί
φηη ε ηηκή απηή είλαη αλεπαξθψο ηεθκεξησκέλε θαη απνηειεί πεξηζζφηεξν εηζπξαθηηθφ
παξά πεξηβαιινληηθφ κέηξν.
Οη εηαηξίεο χδξεπζεο, ηδησηηθέο θαη δεκνηηθέο, ρξεψλνπλ αλάινγα κε ηα ιεηηνπξγηθά
ηνπο θφζηε, ηα νπνία έρνπλ αξθεηέο δηαθπκάλζεηο αλάινγα κε ην κήθνο ηνπ δηθηχνπ
θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηαλαισηψλ.
Ζ παξαπάλσ εξγαζία αλαθέξεηαη ζε εθηελή έξεπλα θαη αλάιπζε ηεο θνζηνιφγεζεο
ζε πεξηζζφηεξεο απφ 300 επηρεηξήζεηο χδξεπζεο, δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο, ζηελ
πεξηνρή ηνπ Bordeaux ζηε Γαιιία. Ζ έξεπλα απηή ηαμηλνκεί ηηο δηάθνξεο
παξακέηξνπο θαη παξνπζηάδεη ηελ επίδξαζή ηνπο ηφζν ζην θφζηνο δηαλνκήο φζν θαη
ζηα πεξηζψξηα θέξδνπο κηαο επηρείξεζεο χδξεπζεο.

2.4 Ιςπανύα
Ζ εξγαζία ησλ (Berbel et al., 2000) αλαθέξεηαη ζηελ θνζηνιφγεζε ηνπ λεξνχ, ηε
βησζηκφηεηα θαη ηε ζπγθξηηηθή απνδνηηθφηεηα ηεζζάξσλ εηδψλ θαιιηέξγεηαο ζε δχν
πεξηνρέο ηεο Ηζπαλίαο, φπνπ ε δηαθνξνπνίεζε έγθεηηαη ζην θφζηνο θαη ηελ
δηαζεζηκφηεηα ηνπ λεξνχ.
Δπηζεκαίλεηαη ε πεξηβαιινληηθή ινγηθή ηεο θνζηνιφγεζεο απηήο θαη πξνζδηνξίδεηαη
ε ινγηθή κε ηελ νπνία νη αγξφηεο θξίλνπλ ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηελ βησζηκφηεηα θάζε
θαιιηέξγεηαο.

2.5 ουηδύα
Ζ εξγαζία ηνπ (Yard, 2003) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε νπεδία αλαθέξεηαη ζε έλα
πνιπθξηηήξην ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο ην νπνίν δελ επέθεξε ηα επηζπκεηά
απνηειέζκαηα ζε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο. Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα ήηαλ φηη ιφγσ
ηεο πεξηπινθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο νη θαηαλαισηέο αδπλαηνχζαλ λα θαηαλνήζνπλ
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ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζα απνθφκηδαλ κε ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο. Ωο εθ
ηνχηνπ, θαηαλάισλαλ θαηά βνχιεζε θαη θαηά ζπλείδεζε.

3. Ελλϊδα
Ζ θνζηνιφγεζε ζηελ Διιάδα έρεη αλαιπζεί λσξίηεξα. Ζ ρξέσζε ζηηο πεξηζζφηεξεο
πεξηνρέο αθνινπζά θιηκαθσηά ηηκνιφγηα γηα αζηηθή ρξήζε. Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε
ε ηηκή είλαη ζπλήζσο ζηαζεξή θαη ζρεηηθά πςειή, ελψ γηα γεσξγηθέο ρξήζεηο είλαη
θηελή, ελίνηε δσξεάλ, κε απνηέιεζκα λα κε δεκηνπξγνχληαη επαξθή θίλεηξα γηα ηελ
εμνηθνλφκεζε ηνπ λεξνχ.
ηελ εξγαζία ησλ (Chartzoulakis, et al., 2001) αλαιχεηαη ε ηηκή, ε βησζηκφηεηα θαη ε
ζθνπηκφηεηά ηεο θαιιηέξγεηαο ειαηφδεληξσλ ζε πεξηνρέο ηεο Κξήηεο φπνπ ε
δηαζεζηκφηεηα αιιά θαη ην θφζηνο δηαλνκήο ηνπ λεξνχ δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά.
ηελ εξγαζία αλαιχεηαη θαη ε δεκηνπξγία θηλήηξνπ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο
εθκεηάιιεπζεο ηεο ειηάο θαη ηε ρξήζε πην απνδνηηθήο ηερλνινγίαο άξδεπζεο.
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4. Μεθοδολογύεσ προςϋγγιςησ
4.1 Πολυκριτόρια ανϊλυςη – μοντελοπούηςη
Οη ζπλήζεηο επηινγέο γηα ηελ εχξεζε ηνπ θφζηνπο ελφο αγαζνχ έρνπλ σο αθεηεξία
θάπνην ζεσξεηηθφ κνληέιν ζην νπνίν βαζίδνληαη γηα ηελ αλάιπζή ηνπο. Ζ
κνληεινπνίεζε είλαη κία κέζνδνο πνπ πξνηηκάηαη θαηά θφξνλ γηα ηελ αλάιπζε θαη
πξφβιεςε ηεο απφδνζεο ελφο κέηξνπ θαη ηελ εθηίκεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ. Ζ
κνληεινπνίεζε φκσο απαηηεί θάπνηα εθηελή δεδνκέλα (ή ππνζέζεηο) ζηα νπνία ζα
πξέπεη λα ζηεξηρηεί.
Ζ ρξήζε ππνινγηζηηθψλ εξγαιείσλ απνηειεί ζπλνδεπηηθφ ηεο αλάιπζεο ησλ
πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ θαη επηηξέπεη ηελ πξφβιεςε γηα κειινληηθή αιιαγή θαη
βειηίσζή ηνπο. Γηα ηελ θνζηνιφγεζε ηνπ λεξνχ ππήξραλ ειάρηζηα δηαζέζηκα
δεδνκέλα θαη εκπεηξία, αθφκα θαη ζηηο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο απεπζχλζεθε ην
εξσηεκαηνιφγην.

4.2 τατιςτικό ανϊλυςη
Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε επειέγε γηα ηελ δπλαηφηεηα πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο ησλ
ζπζρεηίζεσλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ παξακέηξσλ θφζηνπο θαη ηεο ηηκήο ηνπ
λεξνχ. Ζ επηινγή απηή επηηξέπεη ηελ πξνθαηαξθηηθή επηινγή ησλ κεηαβιεηψλ πνπ
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεηέπεηηα γηα ηελ δεκηνπξγία εξγαιείσλ θνζηνιφγεζεο θαη
αλάθηεζεο θφζηνπο. Δπίζεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαγλσξηζζνχλ ιάζε ζηε
δηαρείξηζε αιιά θαη ηελ ηηκνιφγεζε ηνπ λεξνχ, αθνχ απηή πξνθχπηεη απφ απιή
ινγηζηηθή θαη φρη απφ νξζνινγηθή δηαρείξηζε εηαηξηθψλ πφξσλ (ERP).
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Κεφϊλαιο 4. Ερωτηματολόγιο –
Μεθοδολογύα – Προςαρμογό
1. Δομό
1.1 υλλογό ςτοιχεύων
Καηαξρήλ, ε εξγαζία απηή ζα κειεηνχζε ηελ αγνξά ηνπ λεξνχ ζηελ Κξήηε. Αξρηθφ
κέιεκα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο ήηαλ ε ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ ηνπο θαηά
ηφπνπο δηαρεηξηζηέο ηεο δηαλνκήο ηνπ λεξνχ.
Ζ άξλεζε ή αδπλακία ησλ ΓΔΤΑ θάπνησλ θχξησλ δήκσλ ηεο Κξήηεο λα παξέρνπλ
ζηνηρεία νδήγεζε ζε δηεχξπλζε ηνπ ζηφρνπ, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη άιιεο πεξηνρέο
ηεο Διιάδαο, θαζψο θαη νξγαληζκνχο χδξεπζεο πνπ δελ αλήθνπλ ζε αζηηθέο
πεξηνρέο.
Σν πξψην βήκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο ήηαλ ε αλαδήηεζε θαη ν ζρεδηαζκφο
ηεο κεζφδνπ ζπιινγήο ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ εξγαζία.
Γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ επηιέρζεθε λα δηαλεκεζεί εξσηεκαηνιφγην. Ζ ιχζε ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ απινπνηεί ηελ αλαδήηεζε ζηνηρείσλ γηα ηελ εθάζηνηε δεκφζηα
ππεξεζία θαη ηαπηφρξνλα κνξθνπνηεί ηα δεδνκέλα γηα ηελ αλάιπζε πνπ πξφθεηηαη λα
αθνινπζήζεη. Γηα ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ εηαηξίεο χδξεπζεο ζρεδηάζηεθε έλα
εξσηεκαηνιφγην ζε ηξεηο άμνλεο:
ηελ απιή θαη ιηηή παξνπζίαζε,
ηελ πιεξόηεηα ηεο πιεξνθνξίαο θαη
ηελ θσδηθνπνίεζε/απινπνίεζε ησλ δεηνύκελσλ ζηνηρείσλ.

1.2 χεδιαςμόσ ερωτηματολόγιου
Ζ παξνπζίαζε είλαη ζεκαληηθφ εξγαιείν πξνψζεζεο ηνπ αηηήκαηνο ζηνλ ππάιιειν
θάζε ππεξεζίαο λα αθηεξψζεη ρξφλν ψζηε λα ζπιιέμεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη λα
ζπκπιεξψζεη ην εξσηεκαηνιφγην. Ζ νπηηθή απιφηεηα θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ
αλαγλψζηε θαη επηθεληξψλεη ηνλ απνδέθηε ζηελ πιεξνθνξία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.
Ο ρξφλνο πνπ ζα πξέπεη λα αθηεξψζεη ν απνδέθηεο ζην εξσηεκαηνιφγην
επηβάιιεηαη λα είλαη ν ειάρηζηνο δπλαηφο ψζηε λα κελ αγλνεζεί ην αίηεκα.
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Ζ ελαζρφιεζε ηνπ απνδέθηε κε ην εξσηεκαηνιφγην δελ εμαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα,
ηελ αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέγνληαη. Γηα
ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ απνθπγή απινπνηήζεσλ θαη
εθηηκήζεσλ απφ ηε κεξηά ηνπ απνδέθηε, ηα ζηνηρεία επηιέμακε λα απνηεινχλ
πξσηνγελή ινγηζηηθά θαη ιεηηνπξγηθά κεγέζε.
Σα δεηνχκελα ζηνηρεία πξέπεη λα είλαη ήδε δηαζέζηκα ζηελ επηρείξεζε πνπ θαιείηαη
λα καο ηα παξέρεη. Απφ ηελ επίζθεςε ζηηο ππεξεζίεο απνδείρηεθε φηη ε
δηαζεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ απηψλ είλαη θξηηήξην θαη ηεο νξγάλσζεο θαη ηνπ
εθζπγρξνληζκνχ ησλ ππεξεζηψλ.
Σν επφκελν βήκα ήηαλ ε αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ην θφζηνο ηνπ
λεξνχ, ψζηε λα θαζνξηζηεί ην πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.

1.3 Επιλογό υποδεύγματοσ
ηελ επηινγή ησλ κεγεζψλ πνπ επεξεάδνπλ ην θφζηνο ηνπ λεξνχ ζηελ θαηαλάισζε
ρξεζηκνπνηήζεθε σο νδεγφο κειέηε ησλ (Garcia et al., 2003), ε νπνία
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Γαιιία, ζηελ πεξηνρή ηνπ Bordeaux. Σν ππφδεηγκα απηφ
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάιπζε ηνπ θφζηνπο δηαλνκήο ηνπ λεξνχ (Garcia et al.,
2003). Ζ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Bordeaux δελ κπνξεί λα κεηαθεξζεί
απηνχζηα ιφγσ ζεζκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ δηαθνξψλ. εκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη ε
αλάιπζε έγηλε ζε ζηαηηζηηθφ δείγκα πεξηζζνηέξσλ απφ 300 εηαηξηψλ δηαρείξηζεο
δηθηχνπ, ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ θαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ήηαλ εθηθηή κε πνιχ
πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο. Πέξαλ απηνχ ε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ζηελ
Διιάδα γίλεηαη απφ δεκνηηθέο ελψ ζηε Γαιιία θαη απφ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο.
Δπίζεο ζηε Γαιιία ππάξρεη θεληξηθή αξρή πνπ θαζνξίδεη ηελ νξηαθή ηηκή ηνπ
πφξνπ, ηελ νπνία πιεξψλνπλ νη εηαηξίεο δηαλνκήο ηνπ λεξνχ ζην γαιιηθφ θξάηνο.
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη κεηαβιεηέο πνπ εκθαλίδνληαη ζην κνληέιν ησλ (Garcia
et al., 2003) ζε θαηεγνξίεο. Έπεηαη ε αλάιπζε πνπ νδήγεζε ζηελ επηινγή
ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηψλ θαη ηε κεζνδνινγία κεηαηξνπήο ή απφξξηςεο ησλ
κεηαβιεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξαπάλσ κνληέιν.
Οη παξάκεηξνη θφζηνπο ηνπ λεξνχ φπσο αλαθέξνληαη απφ ηνπο (Garcia et al., 2003)
είλαη νη εμήο:
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1.3.1 Επιχειρηματικϋσ Μεταβλητϋσ
Q

Πνζφηεηα πσιεζέληνο λεξνχ

Leng

Μήθνο δηθηχνπ

we

Μεηαβιεηφ θφζηνο ελέξγεηαο

wM

Μεηαβιεηφ θφζηνο δηαλνκήο

n

Αξηζκφο πειαηψλ

1.3.2 Παρϊμετροι Κατανϊλωςησ
P

Οξηαθφ (marginal ) θφζηνο αλά κνλάδα (m3)

I

Φνξνινγνχκελν εηζφδεκα θαηαλαισηψλ

SizeD

Μέιε θάζε λνηθνθπξηνχ (αζηηθφο δείθηεο)

SizeI

Τπάιιεινη εηαηξίαο (βηνκεραληθφο δείθηεο)

Sect

Δηαηξίεο ελέξγεηαο, χδξεπζεο απνρέηεπζεο θ.ιπ.

Prop

Πνζνζηφ βηνκεραληθψλ θαηαλαισηψλ

Bath

πίηηα κε κπάλην

H82

πίηηα ρηηζκέλα κεηά ην ‟82 (θαηλνχξηα)

Rain

Βξνρφπησζε θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν (mm)

nD

Οηθηαθνί θαηαλαισηέο

nI

Βηνκεραληθνί θαηαλαισηέο

H49

πίηηα θαηαζθεπαζκέλα κεηά ην „49

1.3.3 Μεταβλητϋσ Κόςτουσ
VC

Μεηαβιεηά θφζηε

CE

Δπαλεπέλδπζε Κεθαιαίνπ

SL

Κιάζκα θφζηνπο εξγαζίαο πξνο νιηθφ

SE

Κιάζκα θφζηνπο ελέξγεηαο πξνο νιηθφ

SM

Κιάζκα θφζηνπο πξψηεο χιεο πξνο νιηθφ

wL

Σηκή κνλάδαο εξγαζίαο (κεξνθάκαην)
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wE

Σηκή κνλάδαο ελέξγεηαο

wM

Σηκή κνλάδαο πξψηεο χιεο ( m3 λεξφ)

n

Αξηζκφο πειαηψλ

r

απψιεηεο δηθηχνπ (water rate of return)

Leng

Μήθνο δηθηχνπ
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Δλψ ην κνληέιν ζην νπνίν θαηέιεμαλ είλαη ην παξαθάησ:
Πίλαθαο 1: Πίλαθαο ζπζρέηηζεο θόζηνπο κε ηηο παξακέηξνπο πνπ ην επεξεάδνπλ

(Garcia, et al., 2005)
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2. Ανϊλυςη και επιλογό των μεταβλητών
2.1 Επιχειρηματικϋσ Μεταβλητϋσ
Οη κεηαβιεηέο πνπ επηιέγνληαη απφ ηελ πξψηε θαηεγνξία είλαη:
Qα

Πνζφηεηα αληιεζέληνο λεξνχ

Qπ

Πνζφηεηα πσιεζέληνο λεξνχ

χκθσλα κε ηε κειέηε ησλ (Garcia et al., 2003) έρνπλ ζεκαζία απηνχζηα σο κεγέζε,
αιιά απφ απηέο ππνινγίδνληαη θαη νη απψιεηεο ηνπ δηθηχνπ, παξάκεηξνο πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ αλάιπζε.

2.1.1 Άντληςη και Κατανϊλωςη νερού
Ζ θαηαλάισζε θαη νη απψιεηεο ηνπ δηθηχνπ αλαθηψληαη απφ ηηο ηηκέο ηνπ
αληινχκελνπ λεξνχ θαη ηεο βεβαησκέλεο πνζφηεηαο πνπ ρξεψλεηαη ζηνπο
θαηαλαισηέο. Γίλνπλ κία νιηθή εηθφλα γηα ηελ έληαζε πφξνπ πνπ αζθεί κηα πεξηνρή.
Μεηά απφ ζπλέληεπμε κε απνδέθηε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ε κέηξεζε ηεο
θαηαλάισζεο ιακβάλεηαη θαηά πξνηίκεζε βάζεη ηεο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο ησλ
αληιηψλ. Ζ κέηξεζε ηεο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο έρεη κεδεληθφ ζθάικα θαη νη αληιίεο
αλαθέξεηαη λα έρνπλ αθξηβή νγθνκεηξηθή παξνρή. Ζ κέηξεζε απηή ζεσξείηαη
αθξηβέζηεξε θαη ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη απφ απηήλ πην αμηφπηζηα απφ άιιεο
κεζφδνπο ππνινγηζκνχ ηεο παξαγσγήο λεξνχ. Οη θεληξηθνί θαηακεηξεηέο θαζψο θαη
ηα πδξφκεηξα θέξνληαη λα εηζάγνπλ ζεκαληηθφ ζθάικα ζηηο κεηξήζεηο θαηαλάισζεο.
Ζ κέηξεζε ηνπ αληινχκελνπ λεξνχ έρεη δηπιφ ξφιν. Καζνξίδεη ηελ πξαγκαηηθή
έληαζε δήηεζεο ζηνλ πφξν θαη ηαπηφρξνλα θαζνξίδεη ηηο απψιεηεο ηνπ δηθηχνπ
κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο.
Οη απψιεηεο ελφο δηθηχνπ εκθαλίδνληαη ιφγσ βιαβψλ, παιαηφηεηαο θαη ιάζνο
ζρεδηαζκνχ. Οη απψιεηεο ζπλεηζθέξνπλ ζην θφζηνο δηάζεζεο θαη επηβαξχλνπλ ηνλ
πδξνθφξν, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ δηαζεζηκφηεηα ηνπ πφξνπ (κεγάιεο δηαθνπέο,
ρακειή πίεζε δηθηχνπ, εμάληιεζε ηνπ πδξνθφξνπ, πθαικχξσζε ηνπ πδξνθφξνπ).
Σα έμνδα άληιεζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ δηθηχνπ κεηαθέξνληαη ζηνλ ηειηθφ
θαηαλαισηή ν νπνίνο επσκίδεηαη ηφζν ηελ αμία ηνπ λεξνχ θαη ην θφζηνο δηαλνκήο
φζν θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη απψιεηεο ηνπ δηθηχνπ ζα πξνηαζεί λα
βαξχλνπλ ηνλ δηαρεηξηζηή, ακέζσο ή εκκέζσο, ε κείσζή ηνπο δε πξέπεη λα απνηειεί
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βαζηθφ άμνλα ζπγθξάηεζεο ηνπ θφζηνπο θαη αλάπηπμεο θάζε δηθηχνπ θαη ηαπηφρξνλα
κέζν γηα ηε κείσζε ηνπ θνξηίνπ πνπ επηβάιιεηαη ζηελ πδξνινγηθή ηζνξξνπία (ζην
πδαηηθφ ηζνδχγην) ηεο θάζε πεξηνρήο.

2.1.2 Κόςτοσ Ενϋργειασ
Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο παξακέηξνπο, ε νπνία είλαη θαη αλάινγε πξνο ηελ
πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ δηνρεηεχεηαη ζην δίθηπν (κεηαθνξάο ή δηαλνκήο), ε
ελέξγεηα,

δεηείηαη

απηνχζηα,

ζε

€

ή

kWh,

πάλησο

νη

απαληήζεηο

ησλ

εξσηεκαηνινγίσλ ήηαλ φιεο ζε €.

2.1.3 Μεταβλητϊ κόςτη διανομόσ
Σα Μεηαβιεηά θφζηε δηαλνκήο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε κεηαβιεηή V: „„Άιια
ιεηηνπξγηθά έμνδα (ζηαζεξά ή κεηαβιεηά)‟‟.
Απφ απηήλ ηελ θαηεγνξία απνξξίθζεθαλ ν αξηζκφο ησλ πειαηψλ θαη ην κήθνο ηνπ
δηθηχνπ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο αθνχ δίλνπλ
πιεξνθνξίεο γηα ηελ θιίκαθα κεγέζνπο πνπ επηηπγράλεηαη ζην δίθηπν. Ζ αεηθφξνο
θνζηνιφγεζε ηνπ πφξνπ δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ βησζηκφηεηα ηεο παξνρήο λεξνχ
ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή (ην λεξφ απνηειεί δηθαίσκα θαη αλάγθε) αιιά γηα ηελ
αμία ηνπ πφξνπ ζηελ πεξηνρή απηή. ε πεξίπησζε αζχκθνξεο πεξηνρήο νη
ππεξεζίεο δηαρείξηζεο λεξνχ κπνξεί θαη πξέπεη λα επηδνηνχληαη.
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2.1.4 Αριθμόσ πελατών
Ο αξηζκφο πειαηψλ θαη ε πιεξνθνξία δξαζηεξηφηεηαο θάζε θαηαλαισηή δελ
δεηνχληαη απηνχζηα. Αλη‟ απηνχ δεηείηαη ην πνζνζηφ ησλ θαηαλαισηψλ πνπ αλήθνπλ
ζε θάζε κηα απφ ηηο ηξεηο παξαθάησ θαηεγνξίεο θαηαλάισζεο:
Οηθηαθνί θαηαλαισηέο
Αγξνηηθνί θαηαλαισηέο θαη
Βηνκεραληθνί θαηαλαισηέο 7
Βάζεη ηεο θαηαλάισζεο θάζε θαηεγνξίαο κπνξεί λα θαζνξηζηεί ε έληαζε ηεο
δήηεζεο, ε αεηθφξνο πξννπηηθή ηεο θαηαλάισζεο θαη ε επηξξνή πνπ κπνξεί λα
αζθεζεί ζηελ θαηαλάισζε κε κεηαβνιή ηεο ηηκνιφγεζεο.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα φπνπ απηφ δελ κπνξεί λα ζπκβεί είλαη ν ηνπξηζκφο,
φπνπ ην λεξφ είλαη αγαζφ πνπ δελ ρξεψλεηαη ζηνλ θαηαλαισηή. Ζ αδπλακία
επηβνιήο πνηλήο, ζηελ θαηαλάισζε λεξνχ ζηνλ ηνπξηζκφ νδεγεί ζηελ αιφγηζηε
ρξήζε (θαη ζπαηάιε) απηνχ. Ζ παληειήο αδηαθνξία πνπ επηδεηθλχνπλ ζηηο δηαθνπέο
νη δπηηθνί, ησλ Διιήλσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζηελ
άγλνηα ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ. Κάπνηα νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα εμνηθνλφκεζεο
λεξνχ απφ ηνπο ζπλδέζκνπο μελνδφρσλ ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη ζεκαληηθά
απνηειέζκαηα

2.1.5 Μόκοσ Δικτύου
Σν κήθνο ηνπ δηθηχνπ είλαη κία παξάκεηξνο πνπ επεξεάδεη ηνλ ιφγν κεηαβιεηνχ
θφζηνπο πξνο ην νιηθφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ηνπ
θνξέα δηαλνκήο. Ζ επηξξνή ηεο κεηαβιεηήο απηήο ζην θφζηνο ηνπ λεξνχ είλαη
έκκεζε θαη έηζη δελ δεηείηαη απφ ηνπο απνδέθηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Αλαθνξηθά,
πεξηνρέο κε κεγάιν κήθνο δηθηχνπ έρνπλ γεληθψο πεξηζζφηεξνπο θαηαλαισηέο θαη ε
ζπληήξεζε απνηειεί κηθξφηεξν κέξνο ησλ νιηθψλ ηνπο εμφδσλ. Οκνίσο, νη βιάβεο
ζε αγσγνχο απνηεινχλ κηθξφηεξν θφζηνο έλαληη ηνπ νιηθνχ θαη ε δηαθχκαλζε ηνπ
θφζηνπο ζπληήξεζεο ηηο θαζηζηά ιηγφηεξν απξφβιεπην κέγεζνο ζε έλα κεγάινπ
κήθνπο δίθηπν (Garcia et al., 2003).

7

εκεηψλεηαη φηη ζηελ βηνκεραληθή ρξήζε ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν ηνπξηζκφο, πνπ απνηειεί ηελ
«βαξηά βηνκεραλία» ηεο Διιάδαο.
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2.2 Παρϊμετροι Κατανϊλωςησ
Οη παξάκεηξνη:
nD

νηθηαθψλ θαηαλαισηψλ

nI

αξηζκφο βηνκεραληθψλ θαηαλαισηψλ

nΑ

αξηζκφο γεσξγηθψλ θαηαλαισηψλ

νη νπνίεο ζπιιέγνληαη κε ην εξσηεκαηνιφγην, θαιχπηνληαη απφ ηελ αλάιπζε πνπ
πξνεγήζεθε (Αξηζκφο Πειαηψλ) θαη δεηήζεθαλ σο πνζνζηά θαηά ηε ζπιινγή ησλ
δεδνκέλσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην εξσηεκαηνιφγην νη άλσζη κεηαβιεηέο εθθξάδνληαη
σο πνζνζηά.
Οη παξαθάησ κεηαβιεηέο δεηνχληαη απηνχζηεο:
ηD

ηηκή νηθηαθήο ρξήζεσο

ηI

ηηκή βηνκεραληθήο ρξήζεσο

ηΑ

ηηκή γεσξγηθήο ρξήζεσο

Αθνινπζψληαο αξρηθά ηνλ ζπιινγηζκφ φηη ε ηηκή απηή ζα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν σο
επαιήζεπζε, δεηήζεθε ε ηξέρνπζα ηηκή ηνπ λεξνχ ζε θάζε πεξηνρή. Διιείςεη φκσο
ζηνηρείσλ δεηήζεθε ε ζπκπιήξσζε ηεο ηηκήο αλά έηνο. Ζ ηηκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
γηα ηελ απνηίκεζε ηεο αλάθηεζεο πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο είλαη ζηαζκηζκέλε:
(πνζνζηφ ρξεζηψλ)x(ηηκή θαηεγνξίαο)]=(ηηκή ηνπ λεξνχ)

2.2.1 Δημογραφικϊ και κοινωνικϊ ςτοιχεύα
Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ θάζε
θαηαλαισηή δελ απαζρνινχλ ηελ παξνχζα εξγαζία. Ζ επίδξαζή ηεο δεκνγξαθηθήο
θαηαλνκήο θαη ηνπ πινχηνπ κηαο πεξηνρήο ζρεηίδεηαη εκκέζσο κε ηα ιεηηνπξγηθά
θφζηε ησλ ΓΔΤΑ θαη ηελ αμία ηνπ λεξνχ. Παξφηη ε επίδξαζε ηεο ηηκνινγηαθήο
πνιηηηθήο ελφο θνξέα ζε ζπλάξηεζε κε ην επίπεδν δσήο ησλ θαηαλαισηψλ
επεξεάδεη ηελ θαηαλάισζε, ε εξγαζία απηή κειεηά ηε ζπζρέηηζε ηεο ηηκήο ζηελ
Διιάδα κε ην θφζηνο παξαγσγήο θαη ηελ ηξέρνπζα αλάθηεζε θφζηνπο γηα ην λεξφ
σο θπζηθφ πφξν. Ωο εθ ηνχηνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη κεηαβιεηέο
I

(Φνξνινγνχκελν εηζφδεκα θαηαλαισηψλ),

SizeD

(Μέιε θάζε λνηθνθπξηνχ - αζηηθφο δείθηεο),

SizeI

(Τπάιιεινη εηαηξίαο - βηνκεραληθφο δείθηεο).
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2.2.2 Οικιςτικϊ ςτοιχεύα
Οη παξάκεηξνη θαηαλάισζεο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη αλάινγα δηφηη ην θαζεζηψο
δηαρείξηζεο θαη δηαλνκήο είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ. ε θάζε πεξηνρή ηεο Διιάδαο
ππάξρεη έλαο θνξέαο δηαλνκήο ηνπ λεξνχ, αληίζεηα απφ φηη ζπκβαίλεη ζηελ Γαιιία,
φπνπ παξαηεξείηαη αληαγσληζκφο θαη ζ‟ απηήλ ηελ αγνξά.
Δθηφο απηνχ ε νηθηζηηθή δηάζηαζε ηεο θαηαλάισζεο (ην πσο είλαη θαηαζθεπαζκέλα
ηα ζπίηηα) επεξεάδεη ηελ επηινγή ησλ κεηαβιεηψλ. πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξηνρή ηνπ
Bordeaux φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε κειέηε ησλ (Garcia et al., 2003) νη θαηνηθίεο
πνπ αλαθέξνληαη σο ρηηζκέλεο πξηλ ην 1982 δελ έρνπλ ιεθάλε δηαζπλδεδεκέλε κε
απνρέηεπζε. Αλη‟ απηνχ δηαζέηνπλ μεξφ απνρσξεηήξην, ην νπνίν ζπληζηά ζηελ
χπαξμε μερσξηζηνχ θηίζκαηνο κε «ιεθάλε», πεξηζζφηεξν νκνηάδνλ κε πάγθν, ζε
θάπνην ζεκείν ηνπ νπνίνπ ππάξρεη ηξχπα, πάλσ απφ φξπγκα ηνπ εδάθνπο. Ζ
ζεκαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο είλαη φηη δελ ππάξρεη θαδαλάθη θαη σο εθ
ηνχηνπ ε θαηαλάισζε λεξνχ είλαη κηθξφηεξε απφ φηη ζε έλα ζχγρξνλν ζπίηη.

2.2.3 Οριακό (marginal) κόςτοσ ανϊ μονϊδα (m3)
Σν γαιιηθφ κνληέιν αλαδεηά κεηαβιεηέο ζεκαληηθέο θαη δηαζέζηκεο ζηελ ειεχζεξε
αγνξά πνπ ζπλαληάκε ζηελ γαιιηθή αγνξά ηεο δηαλνκήο ηνπ λεξνχ.
Σν νξηαθφ θφζηνο αλά κνλάδα είλαη δεπηεξνγελέο κέγεζνο θαη έρεη ραξαθηήξα
επηρεηξεκαηηθφ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην νξηαθφ θφζηνο κνλάδαο απνηειεί κία ηηκή ε
νπνία πξέπεη λα εμαρζεί ζε πεξηθεξεηαθφ θαη θξαηηθφ επίπεδν. Απηή ε ηηκή θαζνξίδεη
ηελ αλάγθε επηδφηεζεο ζηελ πδξνδφηεζε κηαο πεξηνρήο θαη ηελ αμία ηεο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλαπηχζζεηαη εθεί. Ζ νηθνλνκηθή επηθάλεηα θάζε πεξηνρήο είλαη
δηαζέζηκε απφ ηελ ΔΤ θαη εθφζνλ ρξεηαζηεί κπνξεί λα αλαθιεζεί απφ θεη. Σα φξηα
ηεο εξγαζίαο απηήο δελ επηηξέπνπλ ηελ αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θάζε
πεξηνρήο ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ε ηηκή ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ θαη απηήλ ηελ
παξάκεηξν.

2.2.4 Βροχόπτωςη
Ζ βξνρφπησζε είλαη κηα πδξνινγηθή παξάκεηξνο κε αξθεηφ ελδηαθέξνλ. Γελ θαηέζηε
δπλαηφ λα ζπιιερζνχλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία απφ κηα κφλν πεξηθέξεηα (Κξήηε). Σν
δηαθνξεηηθφ γεσγξαθηθφ αλάγιπθν θαη νη δηαθνξεηηθέο πινπηνπαξαγσγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππνινίπσλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο δπζρεξαίλνπλ ηε ζπζρέηηζε
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ησλ ζηνηρείσλ βξνρφπησζεο κε ηελ ηηκή ηνπ λεξνχ. Δπηιέρζεθε ινηπφλ λα κελ
ρξεζηκνπνηεζεί ε πιεξνθνξία απηή ζηελ αλάιπζε ηεο θνζηνιφγεζεο ηνπ λεξνχ.

2.3 Μεταβλητϋσ Κόςτουσ
Οη κεηαβιεηέο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη δε κε κνξθή
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ θαη θξηηεξίσλ γηα management: SL (Κιάζκα θφζηνπο
εξγαζίαο πξνο νιηθφ), SE (Κιάζκα θφζηνπο ελέξγεηαο πξνο νιηθφ), SM (Κιάζκα
θφζηνπο πξψηεο χιεο πξνο νιηθφ) αλαθηψληαη σο πξσηνγελή κεγέζε θαη
ζπγθεθξηκέλα κε ηα δεηνχκελα ζηνηρεία:
Δ: Κφζηνο Δλέξγεηαο ζε €
W: Ακνηβέο πξνζσπηθνχ ζε €
Sp: Κφζηνο πιηθψλ ζε € (Τιηθά γηα ζπληήξεζε- επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ
B

Κ: Δπελδχζεηο λέσλ θεθαιαίσλ- επαλεπέλδπζε ηδίσλ θεθαιαίσλ
Δπίζεο, θαη ελψ δελ παξνπζηάδεηαη σο κεηαβιεηή ζην πξσηφηππν κνληέιν δεηείηαη
θαη ε κεηαβιεηή:
VT: Άιια έμνδα επεμεξγαζίαο
B

B

Σα κεγέζε πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κνλαδηαίν θφζηνο ελέξγεηαο θαη εξγαζίαο δελ
δεηνχληαη δηφηη απνηεινχλ θνηλσληθνχο δείθηεο θαη δελ ζρεηίδνληαη ζε θακία
πεξίπησζε κε ηελ δηαρείξηζε ελφο θπζηθνχ πφξνπ. Ζ πξψηε χιε (λεξφ) δελ
ρξεψλεηαη θαη σο εθ ηνχηνπ δελ δεηείηαη απφ ηνπο εξσηεζέληεο (ζηα Βξηιήζζηα
Αηηηθήο, ν πφξνο ρξεψλεηαη γηαηί ε ΔΤΓΑΠ απνηειεί ηνλ θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ
πφξνπ ελψ ν δήκνο αλαιακβάλεη κφλν ηε δηαλνκή).

2.4 Πύνακεσ μεταβλητών
ηνπο πίλαθεο Πίλαθαο 2 θαη Πίλαθαο 3 παξαηίζεληαη νη κεηαβιεηέο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εξγαζία αθνινπζνχκελεο απφ κία ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπο.

Σκήκα Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο Πνιπηερλείνπ Κξήηεο

ζ. 58

Ντουρουντϊκησ τϋφανοσ
dourou@gmail.com

Αειφόροσ κοςτολόγηςη φυςικού πόρου,
Εφαρμογό ςτην περύπτωςη του νερού

Πίλαθαο 2. Σύλνςε ησλ δεηνύκελσλ κεηαβιεηώλ

πκβνιηζκφο

Μεηαβιεηή

Πεξηγξαθή- ρφιηα

Qα

Νεξφ πνπ
(m3/y)

αληιείηαη Ζ άληιεζε ηνπ λεξνχ είλαη ν πξσηαξρηθφο δείθηεο γηα ηελ έληαζε πφξνπ πνπ αζθείηαη ζε κία πεξηνρή
απφ ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα

Qπ

Νεξφ πνπ
(m3/y)

πσιείηαη Ζ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ πσιείηαη καο ελεκεξψλεη γηα ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο πφιεο ή ηεο
πεξηνρήο ζε λεξφ πξηλ ηελ εθαξκνγή λένπ ηηκνινγηαθνχ κνληέινπ.

Δ

Κφζηνο Δλέξγεηαο
(€)

W

Ακνηβέο
(€)

Sp

Κφζηνο πιηθψλ
(€)

VBT

Έμνδα
(€)

Ζ ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο αιιά θαη ηηο
δηνηθεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Οη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο κηαο ΓΔΤΑ ζπλήζσο βξίζθνληαη εληφο ησλ ρψξσλ
ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ. Οη ζπζηεγαδφκελεο κε ηνλ Γήκν ππεξεζίεο ζπλήζσο δελ
ζπλππνινγίδνληαη ζην θφζηνο απηφ.

πξνζσπηθνχ Οη ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΓΔΤΑ, νη νπνίεο ζπρλά ζπγρένληαη κε ηηο ακνηβέο θάπνησλ
ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ ή ππαιιήισλ κε αξκνδηφηεηα ζηελ ιεηηνπξγία θαη ησλ δχν θνξέσλ
Σν θφζηνο ζε € ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπληήξεζε ή ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ
κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο, Καζψο θαη αληαιιαθηηθά πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπληήξεζε
ή επηζθεπή κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.

επεμεξγαζίαο Ζ παξάκεηξνο πεξηιακβάλεη κεηαβιεηά έμνδα επεμεξγαζίαο φπσο είλαη ε ρισξίσζε ηνπ λεξνχ. Λφγσ
ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο κπνξεί λα ππεηζέξρνληαη θαη έμνδα ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, φπσο είλαη ε
δηαρείξηζε ηεο ιάζπεο.
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Πίλαθαο 3. Σύλνςε ησλ δεηνύκελσλ κεηαβιεηώλ (ζπλέρεηα)

πκβνιηζκφο

Μεηαβιεηή

Πεξηγξαθή- ρφιηα

V

Λεηηνπξγηθά έμνδα (€)

Ζ κεηαβιεηή απηή πεξηιακβάλεη ηπρφληα ιεηηνπξγηθά έμνδα (ζηαζεξά ή κεηαβιεηά) πνπ δελ κπνξνχλ
λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο

Κ

Δπελδχζεηο (€)

Πεξηιακβάλεη ηηο επελδχζεηο λέσλ θεθαιαίσλ, είηε απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ είηε απφ
επηδνηήζεηο θαη ηελ επαλεπέλδπζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ Γήκνπ ή ηεο ΓΔΤΑ

Σp

Σηκή γηα Οηθηαθή Υξήζε ηε κεηαβιεηή απηή θαηαγξάθεηαη ε κέζε ρξεσκέλε ηηκή γηα νηθηαθνχο θαηαλαισηέο
(€)

ΣA

Σηκή
γηα
Υξήζε (€)

TI

Σηκή γηα Βηνκεραληθή ηε κεηαβιεηή απηή θαηαγξάθεηαη ε κέζε ρξεσκέλε ηηκή γηα βηνκεραληθνχο θαηαλαισηέο
Υξήζε (€)

αp

Πνζνζηφ
Οηθηαθψλ Απφ ηε κεηαβιεηή απηή αληηπξνζσπεχεηαη ην πνζνζηφ ησλ νηθηαθψλ θαηαλαισηψλ ζην ζχλνιν ησλ
Υξεζηψλ (%)
θαηαλαισηψλ

αA

Πνζνζηφ
Αγξνηηθψλ Απφ ηε κεηαβιεηή απηή αληηπξνζσπεχεηαη ην πνζνζηφ ησλ αγξνηηθψλ θαηαλαισηψλ ζην ζχλνιν ησλ
Υξεζηψλ (%)
θαηαλαισηψλ

αI

Πνζνζηφ Βηνκεραληθψλ Απφ ηε κεηαβιεηή απηή αληηπξνζσπεχεηαη ην πνζνζηφ ησλ βηνκεραληθψλ θαηαλαισηψλ ζην ζχλνιν
Υξεζηψλ (%)
ησλ θαηαλαισηψλ. ηε βηνκεραλία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ηνπξηζηηθή θαη γεληθφηεξε επαγγεικαηηθή
ρξήζε ηνπ λεξνχ.

Αγξνηηθή ηε κεηαβιεηή απηή θαηαγξάθεηαη ε κέζε ρξεσκέλε ηηκή γηα αγξνηηθνχο θαηαλαισηέο
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Πίλαθαο 4. Τειηθή δηακόξθσζε ηνπ εξσηεκαηνιόγηνπ

1. Λεηηνπξγηθά ηνηρεία Δηαηξίαο
1.1 Δηαρείξηζε δηθηύνπ*
____________________________________________________
(*)Παξαθαιψ πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ην θαζεζηψο δηαρείξηζεο θαη δηαλνκήο ηνπ λεξνχ ζηελ πεξηνρή ζαο (εκπιεθφκελνη θνξείο θιπ.) θαζψο θαη ηελ
δηθή ζαο ηαθηηθή ζηελ θνζηνιφγεζε ηνπ λεξνχ.

1.2 Σηνηρεία παξαγσγήο
Παξαθαιψ λα θαηαγξάςεηε ηα ζηνηρεία πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ εηαηξία ζαο
Έηνο (Υξήζε)

Νεξφ

πνπ Νεξφ
3

αληιήζεθε (m /y)

πνπ

πνπιήζεθε (m3/y)

2003
2002
2001
2000
1999

1.3 Φξέσζε ζηνλ παξαγσγό
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ππάξρνπλ θνξείο πνπ ειέγρνπλ θεληξηθά ηελ δηαλνκή ηνπ λεξνχ θαη
ρξεψλνπλ ηελ επηρείξεζε χδξεπζεο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πφξνπ.
Τπάξρεη ηέηνηα αξρή ζηελ πεξηνρή ζαο;

ΝΑΗ / ΟΥΗ ___

Πηζηεχεηε φηη κία ηέηνηα αξρή ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ
λεξνχ;

ΝΑΗ / OΥΗ ___

Γηαηί;(πλνπηηθά)
___________________________________________________
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2. ηνηρεία Λεηηνπξγίαο
Παξαθαιψ ζπκπιεξψζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζχκθσλα κε ην ππφκλεκα
Έηνο

Δ

W

Sp

VT

V

K

…

Τπφκλεκα Πίλαθα:
Δ:

Καηαλάισζε Δλέξγεηαο ζε kWh ή θφζηνο ζε € (παξαθαιψ δηεπθξηλίζηε)

W:

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ ζε €

Sp:

Κφζηνο πιηθψλ ζε € (Τιηθά γηα ζπληήξεζε- επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ)

VT:

Άιια έμνδα επεμεξγαζίαο (παξαθαιψ αλαθέξαηε)

V:

Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα (ζηαζεξά ή κεηαβιεηά)

Κ:

Δπελδχζεηο λέσλ θεθαιαίσλ- επαλεπέλδπζε ηδίσλ θεθαιαίσλ

3. Άιια ζηνηρεία
3.1 Πνηα είλαη ε ηηκή πνπ θαινύληαη λα πιεξώζνπλ (θαηά κέζν όξν) γηα ην λεξό νη
θαηαλαισηέο:
Γηα νηθηαθή ρξήζε

_____(€/m3)

Γηα βηνκεραληθή ρξήζε

_____(€/m3)

Γηα αγξνηηθή ρξήζε

_____(€/m3)

Πνηα είλαη ε πνζφηεηα πνπ θαηεπζχλεηαη ζε θάζε θαηεγνξία ρξεζηψλ (πνζνζηφ ή m3/y)
Οηθηαθνί ρξήζηεο

______(___)

Βηνκεραληθνί ρξήζηεο

______(___)

Αγξνηηθνί ρξήζηεο

______(___)
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3. τατιςτικό ανϊλυςη
3.1 Μϋθοδοσ ελϋγχου
Γηα ηελ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ησλ ειάρηζησλ ηεηξαγψλσλ
(γξακκηθή παιηλδξφκεζε) κε έιεγρν t (t-stat) ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ
δεδνκέλσλ.
Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε t επηηξέπεη ηελ εμεχξεζε γξακκηθψλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ πνιιαπιψλ
αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θαη κηαο εμεξηεκέλεο γηα θαηλνκεληθά αζχλδεηα δεδνκέλα. Ζ αλάιπζε
απηή βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη φλησο ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ πνπ
ειέγρνπκε.
Οη ηηκέο πνπ ειέγρνληαη είλαη ν ζπληειεζηήο Pearson θαη ε ηηκή ηνπ t.

3.1.1 υντελεςτόσ Pearson
Ο ηχπνο ππνινγηζκνχ ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson έρεη δηάθνξεο κνξθέο. Σν εξγαιείν
πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηνλ έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ (Microsoft Excel Analysis Toolkit) πξνηείλεη
ηε κνξθή:

Ο ζπληειεζηήο απηφο κπνξεί λα πάξεη ηηκέο απφ +1 σο -1 φπνπ ηηκή θνληά ζηε κνλάδα θαηαδεηθλχεη
ηέιεηα γξακκηθή ζπζρέηηζε ησλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ηνπο. Σν πξφζεκν θαηαδεηθλχεη ηνλ ηξφπν
γξακκηθήο ζπζρέηηζεο ησλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ηνπο δειαδή αλ ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή απμάλεη ή
κεηψλεηαη αλάινγα κε ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή. Ζ ζπλζήθε ειέγρνπ ζπκπεξηιακβάλεη ην
ηεηξάγσλν ηνπ ζπληειεζηή, απαιείθνληαο έηζη θαη ην πξφζεκν, ην νπνίν είλαη αδηάθνξν γηα ηνλ
έιεγρν αμηνπηζηίαο ηεο αλάιπζεο.
Ο έιεγρνο ζην Toolkit γίλεηαη κεηαμχ δχν πηλάθσλ (arrays – ζεηξέο δεδνκέλσλ), ν έλαο εθ ησλ
νπνίσλ πεξηιακβάλεη ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ν άιινο ηελ εμαξηεκέλε. Σν απνηέιεζκα ηεο
ζπζρέηηζεο θάζε κεηαβιεηήο κε ηελ ηειηθή ηηκή εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ ηεο
αλάιπζεο (βι. Πίλαθαο 6: Απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ Analysis Toolkit ζηα δεδνκέλα)
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3.1.2 Έλεγχοσ t
Ζ ηηκή t δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν:

Όπνπ S νη ηππηθέο απνθιίζεηο, m θαη n ην πιήζνο ησλ ζεκείσλ, Υ θαη Τ αλεμάξηεηε θαη εμαξηεκέλε
κεηαβιεηή θαη Γ0 κία ηηκή ππνινγηδφκελε απφ ηε δηαθνξά ησλ απνθιίζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ.
Ζ ηηκή ηνπ t αληηπξνζσπεχεη ηε ζρέζε ησλ κεγεζψλ (ηάμε κεγέζνπο) ηεο απφθιηζεο κε ηελ
εμεηαδφκελε κεηαβιεηή θαη έρεη αμία σο δείθηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ.

3.2 Εργαλεύο ελϋγχου
Γηα ηηο δνθηκέο ρξεζηκνπνηήζεθε ην Analysis Toolkit ηνπ Microsoft Excel. Σν εξγαιείν απηφ
επηηξέπεη ηνλ έιεγρν ζπζρέηηζεο κεηαμχ κε κεδεληθψλ (θελψλ) αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θαη κίαο
εμεξηεκέλεο. Σν απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ εξγαιείνπ είλαη έλαο πίλαθαο ηεο κνξθήο ηνπ
Πίλαθαο 6 παξαθάησ.
Απφ ην απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο νη ηηκέο κε ηηο νπνίεο θξίλεηαη ε ζπζρέηηζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη νη
παξαθάησ:
Πίλαθαο 5: Δείθηεο ειέγρνπ
Απνηέιεζκα ηνπ Toolkit

Όλνκα

Σπλζήθε ειέγρνπ

R Square

πληειεζηήο Pearson

R2>0,95

t Stat

Έιεγρνο ζεκαληηθφηεηαο: t-test

Βιέπε Πίλαθαο 7
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Πίλαθαο 6: Απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ Analysis Toolkit ζηα δεδνκέλα

SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R

0,994542
0,989113

Adjusted
Square

R
0,974598

Standard Error

0,024556

Observations

15

ANOVA
Significance
F

df

SS

MS

F

Regression

8

0,328717

0,04109

68,14118 2,52E-05

Residual

6

0,003618

0,000603

Total

14

0,332335

Coefficients

Standard
Error

t

Intercept

0,666488

0,051337

12,98252 1,29E-05

Μεηαβιεηή 1

4,9E-10

7,92E-09

…

…

Μεηαβιεηή λ

5,78E-09

Lower 95%

Upper
95%

0,54087

0,792106 0,54087

0,792106

0,061845 0,952695 -1,9E-08

1,99E-08

-1,9E-08

1,99E-08

…

…

…

…

…

3,86E-09

1,497475 0,184916 -3,7E-09

1,52E-08

-3,7E-09

1,52E-08
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3.3 Έλεγχοσ ςτατιςτικόσ ςημαντικότητασ
Αλάινγα κε ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο ηνπ δείγκαηνο (αξηζκφο αλεμάξηεησλ
κεηαβιεηψλ) ε ηηκή ηνπ t ραξαθηεξίδεη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. Ο έιεγρνο
δίλεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα φηαλ:

Πίλαθαο 7: Έιεγρνο ζεκαληηθόηεηαο (%) αλάινγα κε ηνπο βαζκνύο ειεπζεξίαο (λ)

λ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

80%

85%

90%

1,376
1,061
0,978
0,941
0,920
0,906
0,896
0,889
0,883
0,879

1,963
1,386
1,250
1,190
1,156
1,134
1,119
1,108
1,100
1,093

3,078
1,886
1,638
1,533
1,476
1,440
1,415
1,397
1,383
1,372

3.4 Πολυγραμμικϋσ ςχϋςεισ
Με ηνλ έιεγρν ηεο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο θάζε κεηαβιεηήο κε ηελ ηηκή, εμεηάδεηαη ε
χπαξμε θιεηζηψλ βξφρσλ κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ νη νπνίνη ζα εδχλαλην λα
επεξεάζνπλ ηελ αλάιπζή ηνπο. Γελ βξέζεθε θάπνηα ζπζρέηηζε αλά δχν κεηαμχ ησλ
εμεηαδφκελσλ

κεγεζψλ

νπφηε

ζπκπεξαίλνπκε

φηη

δελ

ππάξρεη

ηέηνηα

αιιεινζπζρέηηζε κεηαμχ κεηαβιεηψλ.

3.5 Μεθοδολογύα ελϋγχου
Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ειέγρζεθε ε ζπζρέηηζε ησλ δεθαδηθψλ
ινγαξίζκσλ ησλ κεηαβιεηψλ θαη ησλ ηηκψλ ηνπ λεξνχ. ηελ αλάιπζε παξνπζηάδεηαη
ε άκεζε ζπζρέηηζε θάζε κεηαβιεηήο κε ηελ ηηκή θαη ε ζρέζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ
αληηπαξαβνιή πεξηζζνηέξσλ ηεο κίαο κεηαβιεηψλ κε ηελ ηηκή.
Γηα ηελ νπηηθή αλαγλψξηζε ηεο αμηνιφγεζεο (ζεκαληηθφηεηαο) θάζε ζπζρέηηζεο
ρξσκαηίδνληαη ηα απνηειέζκαηα σο εμήο:
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Πίλαθαο 8: Οπηηθή εξκελεία κε ρξώκα ησλ απνηειεζκάησλ

Κξηηήξην

Υξώκα

R2>0,9

P8>0,9

Πξάζηλν

R2>0,8

P>0,85

Μπιε

R2>0,6

P>0,8

Μσβ

R2<0,6

P<0,8

Κφθθηλν

3.5.1 Μηδενικό υπόθεςη
Ζ κεηαβιεηή Icpt αληηπξνζσπεχεη ηνλ ζηαζεξφ φξν. Ζ αλάιπζε έρεη γίλεη θαη γηα ηελ
πεξίπησζε πνπ ζεσξεζεί ν ζηαζεξφο φξνο ίζνο κε κεδέλ. Ο ζηαζεξφο φξνο κπνξεί
λα αληηθαηνπηξίδεη ην ζηαζεξό θόζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΤΑ φηαλ ε εηήζηα
θαηαλάισζε είλαη αθξηβψο κεδέλ. Δπίζεο δίλεη κηα εηθφλα ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο ΔΤΑ
φηαλ ηα ιεηηνπξγηθά ηεο κεγέζε είλαη πνιχ κεγάια ζε ζρέζε κε ην κεδεληθφ ζελάξην.
Μεδεληθφ ζελάξην κπνξεί λα ζεσξεζεί ε ππφζεζε φηη ε πεξηνρή δελ θηινμελεί
αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα νπφηε παξνρή θαη δήηεζε είλαη αλχπαξθηα κεγέζε.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε κεδεληθή ζπλζήθε κπνξεί λα ζεσξεζεί ηππηθή θαηάζηαζε:
Όηαλ ε εμππεξεηνχκελε πεξηνρή είλαη κηθξή (Βξχζζεο, Γνχβεο), δελ ππάξρεη ΔΤΑ.
ηελ πεξίπησζε απηή ην πξνζσπηθφ ηνπ δήκνπ αλαιακβάλεη ζπλ ηνηο άιινηο ηελ
ππνζηήξημε ηεο δηαλνκήο ηνπ λεξνχ νπφηε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα ζηαζεξά θφζηε
είλαη φλησο κεδεληθά.
ηελ πεξίπησζε φπνπ ππάξρεη νξηζκέλνο θνξέαο δηαρείξηζεο (ΔΤΑ) ε θαηαλάισζε
είλαη πνιχ κεγαιχηεξε ηνπ κεδελφο θαη ε αλάπηπμε πξνζσπηθνχ θαη ππνδνκψλ
αθνινπζνχλ ηελ θαηαλάισζε. Ωο εθ ηνχηνπ δελ είλαη επηζθαιέο λα ζεσξήζνπκε φηη
ηα ζηαζεξά θφζηε είλαη κεδεληθά γηα κεδεληθή θαηαλάισζε.
Ζ ππφζεζε φηη ηα ζηαζεξά θφζηε είλαη κεδέλ καο επηβξαβεχεη κε ηε ζηαηηζηηθή
αλάιπζε λα δείρλεη πνιχ πην ζεκαληηθά (κε ζηαηηζηηθή έλλνηα) απνηειέζκαηα.

8

P: Ζ πηζαλφηεηα κία ηηκή λα πξνζεγγίδεηαη νξζά απφ ηελ γξακκηθή παιηλδξφκεζε ή

P(ζ<t)>[θξηηήξην]
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Κεφϊλαιο 5. Αποτελϋςματα από το Ερωτηματολόγιο
1. Απαντημϋνα Ερωτηματολόγια
Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ απεζηάιεζαλ ζηηο θαηά
ηφπνπο ΔΤΑ, παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθαο 9. ηνλ πίλαθα απηφλ παξνπζηάδνληαη
φια ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ αλεμάξηεηα απφ ηελ αξηηφηεηά ηνπο θαη ν θνξέαο
πνπ καο ηα παξείρε. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ιείπνπλ πνιιά θαη ζεκαληηθά ζηνηρεία
πξάγκα ην νπνίν θαζηζηά ηηο αλάινγεο ρξνλνζεηξέο αθαηάιιειεο γηα επεμεξγαζία.

1.1 Σιμό
Ζ ηηκή πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ είλαη ε κέζε ηηκή
ππνινγηζκέλε σο:

Όπνπ Σi ε ηηκή γηα ηε ρξνλνζεηξά (έηνο) γηα θάζε θαηεγνξία θαηαλάισζεο θαη αi ην
αληίζηνηρν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο θάζε θαηεγνξίαο ζηελ θαηαλάισζε.
Γειαδή ε ηηκή γηα θάζε πεξηνρή ππνινγίδεηαη σο ηηκή κνλάδαο (m3) αλεμάξηεηα απφ
ηνλ ηχπν ηνπ θαηαλαισηή. Ζ πξνζέγγηζε απηή επειέγε δηφηη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε
ζηνρεχεη ζηε ζπζρέηηζε ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο δηαλνκήο ηνπ λεξνχ κε ην θφζηνο
παξαγσγήο ηνπ.
Ζ ηηκή ηνπ λεξνχ πεξηιακβάλεη δχν έλλνηεο, ην θφζηνο δηαλνκήο (δηαρεηξηζηηθά θφζηε)
θαη ηελ θνηλσληθή θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο. Σν πεξηβαιινληηθφ θφζηνο ηεο
θαηαλάισζεο λεξνχ είλαη αλεμάξηεην απφ ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη. Έηζη
ην θφζηνο ηνπ λεξνχ εθηηκάηαη κε εληαίν ηξφπν.

1.2 Έτοσ
Λφγσ ηεο πξφζθαηεο κεραλνγξάθεζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ΓΔΤΑ δελ ππάξρνπλ ζε
φιεο δηαζέζηκα ηα ζηνηρεία παιαηφηεξσλ εηψλ. Δπίζεο ιφγσ ηνπ πνιχ κεγάινπ
ρξφλνπ

απφθξηζεο

θάπνησλ

ΓΔΤΑ

ζην

αίηεκα

ηεο

ζπκπιήξσζεο

ηνπ

εξσηεκαηνινγίνπ ηα δεδνκέλα ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ αλαθέξνληαη, εθ ησλ
πξαγκάησλ, ζε παξειζφληα έηε.
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Πίλαθαο 9: Σηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ από ηελ δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ

Θεςςαλονύκη

Περιοχό

Έτοσ

Άντληςη
(m3/y)

Πώληςη
(m3/y)

Ε (€)

W (€)

Sp (€)

VT (€)

V (€)

2005

89.700.000

66.700.000

Σιμό

2004

88.500.000

65.000.000

6.600.000

17.000.000

6.000.000

500.000

2.890.000

13.460.000

0,48

2003

86.900.000

65.400.000

6.200.000

17.000.000

5.700.000

480.000

2.800.000

15.040.000

0,47

2002

86.900.000

67.900.000

6.000.000

15.800.000

5.450.000

455.000

2.700.000

16.840.000

0,44

2001

89.000.000

67.200.000

5.800.000

15.000.000

5.150.000

430.000

2.600.000

20.690.000

0,42

2000

95.000.000

67.700.000

5.500.000

14.100.000

4.900.000

410.000

2.500.000

1.874.000

0,32

1999

5.400.000

13.400.000

4.650.000

400.000

2.450.000

21.050.000

0,33

1998

5.300.000

11.700.000

4.400.000

380.000

2.400.000

23.500.000

0,29

0,505

2004

Φανιϊ

K (€)

2003

8.584.800

4.625.306

288.338

2002

7.375.046

4.649.744

296.962

2001

7.272.189

4.422.368

252.616

2000

9.015.818

4.646.523

268.153

1999

9.890.000

5.120.301

264.794

1998

306.286

1997

308.337
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Περιοχό

Έτοσ

Άντληςη
(m3/y)

Πώληςη
(m3/y)

Ε (€)

2003

16.853.974

8.923.288

22.495.305

2002

15.618.409

8.448.595

20.072.484

2001

14.368.726

8.369.272

17.338.267

2000

13.653.434

8.434.680

15.768.179

1999

13.745.342

8.418.058

17.073.133

W (€)

Sp (€)

VT (€)

V (€)

K (€)

Σιμό

ητεύα

Αγ. Νικόλαοσ

Ηρϊκλειο

2004

1998
1997

Μη Διαθϋςιμα

Μη Διαθϋςιμα

15.082.682
13.097.385

2003

3.426.307

2.398.415

529.230

964.405

130.000

140.000

80.000

421.000

0,768

2002

3.441.720

2.409.204

650.730

1.051.145

135.000

153.000

100.000

779.000

0,742

2001

3.581.831

2.479.282

570.955

899.055

124.000

139.000

85.000

1.102.000

0,716

2000

3.310.700

2.317.490

573.640

850.185

122.000

136.000

80.000

945.000

0,692

1999

3.550.338

2.485.237

511.730

536.990

90.000

97.000

60.000

623.000

0,666

280.820

363.950

40.000

55.000

25.000

478.000

0,641

281.870

363.665

42.000

57.000

20.000

391.700

0,616

1998
1997

Μη Διαθϋςιμα

2003

1.093.162

891.332

229.813

550.028

81.182

11.034

263.681

1.000.486

0,778

2002

1.007.547

806.283

304.337

512.255

22.430

9.566

310.060

614.163

0,751

2001

1.134.706

894.281

291.813

423.566

24.260

18.139

269.374

580.725

0,725

2000

1.233.123

948.647

228.842

282.503

10.528

9.835

254.019

62.496

0,701
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1.116.165

832.919

182.665

232.762

12.752

3.059

187.367

192.797

0,675

Έτοσ

Άντληςη
(m3/y)

Πώληςη
(m3/y)

Ε (€)

W (€)

Sp (€)

VT (€)

V (€)

K (€)

Σιμό

237.364

88.454

200.112

40.344

2004
2.421.419

2002

2.260.475

2000

1998

2.060.000
1.970.000
1.870.000
1.780.000

1997

1.700.000

1996

1.650.000

2003

550.000

2002

550.000

2001

550.000

2000

500.000

1998

500.000

1997

Μη Διαθϋςιμα

Γούβεσ

1999

Μη Διαθϋςιμα

2003

2001

Βρύςςεσ

278.723

Μη Διαθϋςιμα

Περιοχό

1999

19.583
0

0

16.304

0

Μη Διαθϋςιμα
7.000

12.000

0

0

0

0,26

55.000

7.000

10.000

0

0

0

0,25

55.000

7.000

6.000

0

0

0

0,25

57.000

7.000

5.000

0

0

0

0,25

56.000

7.000

3.000

0

0

0

0,25

56.000

7.000

3.000

0

0

0

0,25
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2. Παρατηρόςεισ ςτην ποιότητα των δεδομϋνων
2.1 Κατανϊλωςη
Παξαηεξνχκε κεγάιε δηαθχκαλζε ζηηο ηηκέο ηεο θαηαλάισζεο ιφγσ ηνπ εχξνπο ησλ δηαθνξεηηθψλ
κεγεζψλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαιχνληαη απφ ηελ παξνχζα εξγαζία. Αληίζηνηρα κεγάιε είλαη ε
δηαθχκαλζε θαη ζηα πεξηζζφηεξα κεγέζε. Ζ κεηαβνιή ηεο ηηκή ηνπ λεξνχ πνπ παξαηεξείηαη είλαη
ζεκαληηθά κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε ηα άιια κεγέζε φηαλ αιιάδεη ην κέγεζνο ηεο ΔΤΑ

2.2 Ελλιπό ςτοιχεύα
Παξαηεξείηαη επίζεο φηη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ιείπνπλ πνιιά θαη ζεκαληηθά ζηνηρεία. ε κία
πεξίπησζε δελ ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλα ηαπηφρξνλα θαη ηα ζηνηρεία ηεο άληιεζεο θαη ηεο
πψιεζεο λεξνχ, ε χπαξμε ησλ ππνινίπσλ παξακέηξσλ φκσο επηηξέπεη ηε ρξήζε θαη απηήο ηεο
ζεηξάο δεδνκέλσλ.

2.3 Μηδενικϊ ςτοιχεύα
Λφγσ ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο χδξεπζεο απφ θάπνηνπο
δήκνπο, θάπνηεο κεηαβιεηέο είλαη κεδεληθέο.
Ζ ζηαηηζηηθφ εξγαιείν πνπ επειέγε αδπλαηεί λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα γηα ηηκέο de facto κεδέλ. Ωο
εθ ηνχηνπ ε αλάιπζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ. Ζ
αλάιπζε παξνπζηάδεηαη εθηελέζηεξα ζηε ζπλέρεηα.

3. Εκμεταλλεύςιμα δεδομϋνα
Δθκεηαιιεχζηκα δεδνκέλα ζεσξνχληαη ηα δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ εξσηεκαηνιφγηα πνπ
πεξηιακβάλνπλ, αλά έηνο, δεδνκέλα ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο κεηαβιεηέο Δ, W, Sp, Qαλη.
Οη κεηαβιεηέο απηέο είλαη κε κεδεληθέο ζηελ πιήξε ζεηξά ηνπ Γήκνπ Βξπζψλ, γηα ηνλ νπνίνλ δελ
νξίδνληαη κεηαβιεηά θφζηε θαη δελ εκθαλίδνληαη νη λέεο επελδχζεηο ιφγσ ηεο εληαίαο νηθνλνκηθήο
δηαρείξηζεο ηεο ππεξεζίαο χδξεπζεο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ δήκνπ.
ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεηαη κηα αλαζθφπεζε ησλ εθκεηαιιεχζηκσλ δεδνκέλσλ ελψ
παξνπζηάδνληαη ηαπηφρξνλα θαη νη εηήζηεο απψιεηεο θάζε ΔΤΑ.
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Πίλαθαο 10: Σεηξέο ζηνηρείσλ ρξήζηκεο γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ

Άληιεζε (m3/y)

Πψιεζε (m3/y)

2004

88.500.000

65.000.000

26,6%

6.600.000

2003

86.900.000

65.400.000

24,7%

2002

86.900.000

67.900.000

2001

89.000.000

2000

ητεύα

Αγ. Νικόλαοσ

Θεςςαλονύκη

Πφιε Έηνο

Απψιεηεο

W (€)

VT (€)

V (€)

17.000.000

6.000.000

500.000

2.890.000

13.460.000

0,48

6.200.000

17.000.000

5.700.000

480.000

2.800.000

15.040.000

0,47

21,9%

6.000.000

15.800.000

5.450.000

455.000

2.700.000

16.840.000

0,44

67.200.000

24,5%

5.800.000

15.000.000

5.150.000

430.000

2.600.000

20.690.000

0,42

95.000.000

67.700.000

28,7%

5.500.000

14.100.000

4.900.000

410.000

2.500.000

1.874.000

0,32

2003

3.426.307

2.398.415

30,0%

529.230

964.405

130.000

140.000

80.000

421.000

0,768

2002

3.441.720

2.409.204

30,0%

650.730

1.051.145

135.000

153.000

100.000

779.000

0,742

2001

3.581.831

2.479.282

30,8%

570.955

899.055

124.000

139.000

85.000

1.102.000

0,716

2000

3.310.700

2.317.490

30,0%

573.640

850.185

122.000

136.000

80.000

945.000

0,692

1999

3.550.338

2.485.237

30,0%

511.730

536.990

90.000

97.000

60.000

623.000

0,666

2003

1.093.162

891.332

18,5%

229.813

550.028

81.182

11.034

263.681

1.000.486

0,778

2002

1.007.547

806.283

20,0%

304.337

512.255

22.430

9.566

310.060

614.163

0,751

2001

1.134.706

894.281

21,2%

291.813

423.566

24.260

18.139

269.374

580.725

0,725

2000

1.233.123

948.647

23,1%

228.842

282.503

10.528

9.835

254.019

62.496

0,701

1999

1.116.165

832.919

25,4%

182.665

232.762

12.752

3.059

187.367

192.797

0,675
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Απψιεηεο

Δ (€)

W (€)

Sp (€)

VT (€)

V (€)

K * (€)

Σ (€)

2003

550.000

58.000

7.000

12.000

0

0

0

0,26

2002

550.000

55.000

7.000

10.000

0

0

0

0,25

2001

550.000

55.000

7.000

6.000

0

0

0

0,25

2000

500.000

57.000

7.000

5.000

0

0

0

0,25

1999

500.000

55.000

7.000

6.000

0

0

0

0,25

1998

500.000

56.000

7.000

3.000

0

0

0

0,25
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Κεφϊλαιο 6. Αποτελϋςματα από τη
τατιςτικό Επεξεργαςύα των Ερωτηματολογύων
1. Δοκιμϋσ
Γελ ππάξρεη νθζαικνθαλήο ζπζρέηηζε ησλ δεδνκέλσλ. Γηα λα βξεζεί θάπνηα
ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο ηηκήο έγηλαλ δνθηκέο κε
δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο κεηαβιεηψλ.

1.1 υςχετύςεισ που προκύπτουν από την ανϊλυςη με το Microsoft
Excel Analysis Toolkit
1.1.1 Έλεγχοσ για γραμμικό ςυςχϋτιςη των δεδομϋνων
Αξρηθά έγηλε ζπζρέηηζε ησλ δεδνκέλσλ ζε πξσηνγελή κνξθή, δειαδή εμεηάζηεθε ην
ελδερφκελν γξακκηθήο ζρέζεσο κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ
δνθηκψλ απηψλ δελ δίλνπλ θακία ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Σα
απνηειέζκαηα

ησλ

δνθηκψλ

απηψλ

παξνπζηάδνληαη

ζε

πξσηνγελή

κνξθή

παξνπζηάδνληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην παξάξηεκα.

1.1.2 Έλεγχοσ για εκθετικό ςυςχϋτιςη των δεδομϋνων
Αθνινχζσο εμεηάζηεθε ην ελδερφκελν ε ζπζρέηηζε ησλ δεδνκέλσλ λα είλαη ςεπδψο
εθζεηηθή δειαδή ηεο κνξθήο:

Όπνπ Υj oη κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνληαη ζην κνληέιν θαη Σ ε ηηκή ηνπ λεξνχ.
Ωο Υ ζπκβνιίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ελψ σο Xi ζπκβνιίδνληαη
νη ίδηεο κεηαβιεηέο δηαηξεκέλεο κε ηελ αληιεζείζα πνζφηεηα λεξνχ.
Γηα

ηνλ

έιεγρν

εθζεηηθήο

ζπζρεηίζεσο

ησλ

παξαπάλσ

δεδνκέλσλ,

απηά

ινγαξηζκίζηεθαλ θαη έγηλε αλάιπζε θάζε κεηαβιεηήο, αιιά θαη νκάδσλ κεηαβιεηψλ
(βάζεη ηνπ δηαζεζίκνπ αξηζκνχ ζηνηρείσλ) ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή.
Ζ αλάιπζε απηή είρε σο απνηέιεζκα ηελ εχξεζε θάπνησλ ζπζρεηίζεσλ.
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1.1.3 Έλεγχοσ με αποπληθωριςμό των δεδομϋνων
Ωο ηειηθή αλάιπζε έγηλε απνπιεζσξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ, κε έηνο αλαθνξάο ην
2004 (100). Οη ηηκέο ηνπ πιεζσξηζκνχ αληιήζεθαλ απφ ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή
Τπεξεζία απφ ην 2000 έλζελ θαη γηα ηα πξνεγνχκελα έηε ρξεζηκνπνηήζεθε ν
Δλαξκνληζκέλνο Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηή (HICP) απφ ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο.
Ζ αλάιπζε ησλ απνπιεζσξηζκέλσλ κεγεζψλ δείρλεη γξακκηθή ζπζρέηηζε ησλ
νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ κε ηελ ηηκή ηνπ λεξνχ.

1.2 Δοκιμϋσ με το EViews
Γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο χπαξμεο γξακκηθψλ ζπζρεηίζεσλ έγηλε έιεγρνο ησλ
ζπζρεηίζεσλ γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ έδσζαλ θαιά απνηειέζκαηα ζηελ πξψηε θάζε.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ κε ην ινγηζκηθφ απηφ είλαη απιή, θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
ηαρεία. Ζ αλάιπζε έγηλε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θν. Σζαγθαξάθε, ν νπνίνο γλσξίδεη ην
ινγηζκηθφ απηφ θαη ην ρξεζηκνπνηεί γηα πιήζνο ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ ζε ζρέζε κε
ηελ νηθνλνκία ηνπ λεξνχ.
ην ινγηζκηθφ απηφ κειεηήζεθαλ κφλν ζπλδπαζκνί γηα ηνπο νπνίνπο είρε ήδε
παξαηεξεζεί ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε, θαζψο θαη ζπζρέηηζε ηεο κνξθήο:
ή
Όπνπ αj θαη cj ζηαζεξέο (ζπληειεζηέο) θαη Xj νη κεηαβιεηέο.
Οη ζπζρεηίζεηο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηελ
παξάγξαθν 3 απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ.
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1.3 Αντληθεύςα ποςότητα νερού
Ζ αληιεζείζα πνζφηεηα λεξνχ είλαη ε θαίξηα κεηαβιεηή πνπ θαζνξίδεη ην θφζηνο ηνπ
λεξνχ. Ζ αλάθηεζε θφζηνπο, ζε πξψην βαζκφ πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεηαη ζηε
κείσζε ησλ απσιεηψλ ζηε κεηαθνξά θαη ηελ δηαλνκή. Ζ παξάκεηξνο απηή
δηαδξακαηίδεη κείδνλα ξφιν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ξπζκηζηηθήο ηηκήο ηνπ λεξνχ.
Ζ εξγαζία αλαθέξεηαη ζην θφζηνο (ηηκή) ηελ νπνία ζα πξέπεη λα επσκίδεηαη θάζε
θαηαλαισηήο λεξνχ. Οη απώιεηεο είλαη ζθηώδεο θαηαλάισζε (shadow consumption),
ππφ ηελ έλλνηα φηη εθφζνλ αληινχληαη έρνπλ πεξηβαιινληηθφ θαη πξαγκαηηθφ θφζηνο
θαη απηφ ζα φθεηιε λα ην θαιχπηεη ε εθάζηνηε ΔΤΑ. Ζ ηξέρνπζα πνιηηηθή είλαη λα
κεηαθέξεηαη ην θφζηνο απηφ ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή σο αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ λεξνχ.
Πξνηείλεηαη ε επηβνιή νξίσλ ζηελ ηηκνιφγεζε ηνπ λεξνχ. Σα φξηα απηά ζα ηίζεληαη κε
ηξφπνλ ψζηε λα γίλεη ζπκθέξνπζα ε επέλδπζε ζε ηερλνινγίεο θαη ππνδνκέο γηα ηε
κείσζε ησλ απσιεηψλ.
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2. Αποτελϋςματα τησ ςτατιςτικόσ ανϊλυςησ με το Microsoft Excel Analysis Toolkit
2.1 Ανϊλυςη Λογαριθμικών υςχετύςεων
Ζ πξψηε ζπζρέηηζε πνπ ειέγρνπκε είλαη ε εθζεηηθνχ ηχπνπ ζπζρέηηζε ησλ
δεδνκέλσλ κε ηελ ηηκή ηνπ λεξνχ. Ο Πίλαθαο 11 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο
ζπζρέηηζεο κε νπηηθή επηζθφπεζε (ρξψκα) ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο ζεκαληηθόηεηαο
ησλ απνηειεζκάησλ.
Πίλαθαο 11: Αλάιπζε πξσηνγελώλ δεδνκέλσλ
Αναλσόμενη Μεταβλητή:

log(X)
Icpt = 0

Μεταβλητές
Qπώληση

Icpt

ν
1

t-stat
6,31

R

2

0,84

-8,41
Qαγορά
Απώλειες

Icpt
Icpt

1
1

-0,813

0,05

-0,524

Sp

Icpt

1

-2,63

2,83

1,87

0,040
0,45

-3,24
Icpt

1

4,564

0,74

Icpt

1

2,421

-0,158
0,49

-3,567
E

Icpt

1

E, W, Sp

Icpt

3

-2,584

-0,113
0,12

1,585

0,000
0,362

0,60

0,000
-0,052

-6,168
-8,742

0,000
-0,046

0,85
-8,983

0,000
-0,041

0,84
-8,518

0,000
-0,037

0,68
-6,554

0,853

0,000
-0,061

0,85

-0,837
0,091

0,92

0,76

0,000
-0,056

0,97

0,000

E

-4,278

-0,697

-10,565

-0,331

W

10,363

0,565

12,923

0,465

-0,081

-5,418

Sp
E, W, Sp, Q

2,279

0,000
-0,049

0,66

0,474

0,000

0,70

-5,492

0,661

Σσντελεστές
-0,034

6,667

0,308
-0,107

-6,122
K

-0,305
-0,143
0,087

1,01

V

-6,908

0,30

-4,63

1

-0,555
0,035

0,01

1

Icpt

-9,310

-1,10
-0,31

R2
0,86

-0,134
0,02

Icpt

t-stat

0,678

-1,60
0,66

W

Vt

Σσντελεστές

Icpt

-1,198
4

1,155

0,95

0,399

-0,212
0,98

0,000

E

-2,957

-0,504

-3,832

-0,591

W

0,443

0,139

2,128

0,421

Sp

3,443

0,322

3,793

0,243

Q

-0,035

-0,002

-0,701

-0,038
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Πίλαθαο 12: Αλάιπζε πξσηνγελώλ δεδνκέλσλ (ζπλέρεηα)
Αναλσόμενη Μεταβλητή:

log(X)
Icpt = 0

Μεταβλητές
Όλες (i)

Icpt

ν
6

1,319

R

0,94

Σσντελεστές

R2

t-stat

0,463

Σσντελεστές

0,98

0,000

E

-2,550

-0,453

-2,152

-0,375

W

1,407

0,377

2,355

0,561

Sp

-1,907

-0,187

-6,197

-0,300

Vt

0,913

0,086

0,469

0,043

V

-0,545

-0,062

-1,319

-0,135

0,098

3,164

K
Όλες (ii)

t-stat

2

Icpt

2,778
7

1,229

0,94

0,461

0,112
0,98

0,000

Qsell

-0,074

-0,018

-0,134

-0,033

E

-0,898

-0,421

-0,665

-0,316

W

1,051

0,362

1,636

0,533

Sp

-1,125

-0,178

-2,067

-0,283

Vt

0,750

0,082

0,348

0,037

V

-0,500

-0,061

-1,211

-0,133

K

1,909

0,096

2,100

0,107

ηα απνηειέζκαηα παξαηεξνχκε φηη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (νη ινγάξηζκνί ηνπο
log(X) γηα ηελ αθξίβεηα) δελ έρνπλ πνιπγξακκηθή ζρέζε κε ηελ ηηκή, εηδηθά φηαλ ν
ζηαζεξφο παξάγσλ είλαη αλεμάξηεηνο.
ηελ πεξίπησζε ηεο ζπζρέηηζεο ησλ δεδνκέλσλ ησλ E, W, Sp παξαηεξνχκε
ζηαηηζηηθή βεβαηφηεηα ηεο ηάμεο ηνπ 99.5% θαη άλσ, ελψ κε ηνλ ζηαζεξφ φξν
ειεχζεξν, ε ζεκαληηθφηεηα είλαη θαη απηή απφ 85% θαη άλσ. εκεηψλνπκε φηη ηα
πιεξέζηεξα (θαη κε κεδεληθά) ζηνηρεία θαηαγξάθεθαλ γηα ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο.
Σππηθά ζεκαίλεη φηη ηα κεγέζε απηά είλαη ηζρπξά ζπλδεδεκέλα κε ηελ ηηκή πψιεζεο
ηνπ λεξνχ.
εκαληηθά, γηα ηηο πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο, απνηειέζκαηα έρνπκε θαη ζηελ
πεξίπησζε «Όιεο (i)» φπνπ ν κηθξφο αξηζκφο δεδνκέλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο
πεξηζζφηεξνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο θαζηζηά ηελ αλάιπζε επηζθαιή.
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2.2 Έλεγχοσ ςυςχϋτιςησ με τα ανηγμϋνα μεγϋθη
Ο έιεγρνο απηφο παξνπζηάδεη ηε ζπζρέηηζε ηνπ ιφγνπ θάζε κεηαβιεηήο πξνο ηελ
αληιεζείζα πνζφηεηα λεξνχ γηα θάζε έηνο.
Πίλαθαο 13: Αλάιπζε αλεγκέλσλ κεγεζώλ
Αναλσόμενη Μεταβλητή:

log10(Xi)
Icpt = 0

Μεταβλητές

ν

t-stat

R2

-0,75
10,62
0,20
1,81
1,05
2,89

0,86

Wi

Icpt

1

Spi

Icpt

1

Vti

Vi

Ki

Icpt

Icpt

Icpt

1

1

0,915

1

1,678
1,824

0,15
0,39

0,18

Ei, Wi,
Spi

Όλες (i)

Icpt

1

Icpt
Ei
Wi
Spi

3

Icpt
Ei
Wi
Spi
Vti
Vi
Ki

6

0,33

1,587
3,698

0,42

1,565

0,94

3,640
7,682
-0,132
0,095
0,815
0,217
-0,542
0,325
-0,338
0,999

-0,0251
0,3113
0,0413
0,2325
0,1305
0,1810

0,91

t-stat

R2

0,96
22,054
0,77

9,059

7,650

0,2571
0,6492

9,699

0,000

0,000
0,167

0,82
7,860

0,000

0,116
0,81

0,1710

0,000

0,207
0,85

-0,0990

Σσντελεστές

0,330

8,241

-0,0806
0,1100

2,549
Ei

Σσντελεστές

0,000
0,278

0,82

0,2093
0,3180
0,2707
-0,0080

4,869
12,785
-3,800

0,0350
0,3246
0,0805
-0,0980
0,0429
-0,0484
0,0612

0,000
0,931
0,625
-1,450
0,329
-0,543
1,246

0,377
0,98

0,000
0,195
0,312
-0,094

0,98

0,000
0,306
0,111
-0,113
0,040
-0,057
0,064

ηα απνηειέζκαηα παξαηεξνχκε φηη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (νη ινγάξηζκνί ηνπο,
log(X) γηα ηελ αθξίβεηα) δελ έρνπλ πνιπγξακκηθή ζρέζε κε ηελ ηηκή, εηδηθά φηαλ ν
ζηαζεξφο παξάγσλ είλαη αλεμάξηεηνο.
Καη ζε απηφλ ηνλ έιεγρν επηβεβαηψλεηαη ε ηζρπξή ζπζρέηηζε ησλ E, W, Sp κε ηελ
ηηκή, κε ζηαηηζηηθή βεβαηφηεηα ηεο ηάμεο ηνπ 99,5% θαη άλσ γηα ζηαζεξφ φξν κεδέλ,
ελψ κε ηνλ ζηαζεξφ φξν ειεχζεξν, ε ζεκαληηθφηεηα είλαη κεησκέλε θαη θπξίσο
παξαηεξνχκε φηη ηα κεηαβιεηά έμνδα Spi δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
ζπζρέηηζε.
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2.3 Ανϊλυςη Αποπληθωριςμϋνων μεγεθών
Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ν έιεγρνο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ
κεγεζψλ κε ηελ ηηκή ηνπ λεξνχ, φπνπ φιεο νη παξάκεηξνη θφζηνπο έρνπλ αλαρζεί ζην
έηνο αλαθνξάο 2004 βάζεη ηνπ πιεζσξηζκνχ πνπ θαηαγξάθεθε απφ ηελ Δζληθή
ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο (ΔΤΔ) θαη ηελ Δπξσπατθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία
(Eurostat).
Πίλαθαο 14: Αλάιπζε απνπιεζσξηζκέλσλ κεγεζώλ
Αναλσόμενη μεταβλητή:
Icpt = 0
Μεταβλητές

Qπώληση
QΆντληση

W

Icpt

ν

t-stat

1

48,385 0,91
-11,570
10,044 0,05

Intercept
Άντληση
(m3/y)

1

Icpt

1

R2

0,03

Sp
Vt
V
K
E

Icpt
Icpt
Icpt
Icpt
Intercept

1
1
1
1
1

Ε
E,W,Sp

Icpt

3

Ei
Wi
Spi
Q,E,W,Sp
Άντληση
(m3/y)

Intercept
Q
Ε
W
Sp

4

10,077

-0,953
27,748
-6,823
36,522
-8,709
20,774
-3,851
9,561
-0,750
5,742
2,281
2,110
-4,992
5,983

-4,4E-09

0,05
0,78
0,85
0,53

0,67

-1,7E-06

0,73

-1,820
2,839
1,922
-4,605
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7,6E-07
3,0E-07
-1,5E-06

0
8,2E-08
0

0,32
2,581

1,3E-06
0

0,22

1,9E-07

0,068

0

0,18

3,1E-08

0,105

0

0,21
2,328

8,7E-08
0

0,86

1,6E-06

4,173
1,180
-5,207

0,301
-1,1E-08

3,1E-08

1,923

0,307
3,4E-07

0

0,16

0,525

6,3E-07

5,0E-09

2,113

0,676

-1,4E-08

0

0,18

0,715

-1,5E-08

0,03

1,989

0,736

-1,1E-07

0

0,17

0,527

-6,8E-07

Σσντελεστές

6,7E-09

1,717

0,525

-1,9E-08

R2

0,17

0,529

-5,9E-09

-0,826

t-stat

0,707

-1,2E-09

-1,008
9,821

Σσντελεστές

3,2E-07
-2,6E-06
0,88

-1,278
4,434
0,979
-4,546

0
-1,3E-08
1,7E-06
2,6E-07
-2,3E-06
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Πίλαθαο 15: Αλάιπζε απνπιεζσξηζκέλσλ κεγεζώλ (ζπλέρεηα)
X
Icpt = 0
Μεταβλητές

E,W,Sp,Vt,V

Όλες (i)

Όλες (ii)

ν

Intercept
Ε
W
Sp
VT
V (αποσβέσεις)

5

Intercept
Ε
W
Sp
VT
V (αποσβέσεις)
K*

6

Intercept
Q (Άντληση m3/y)
Ε
W
Sp
VT
V (αποσβέσεις)
K*

7

t-stat

R2

Σσντελεστές

7,023 0,87
-1,335
-0,731
-0,454
2,537
3,803

0,317
-8,4E-07
-1,3E-07
-2,9E-07
6,2E-06
2,2E-06

7,832 0,92
-1,950
-0,832
1,537
1,353
0,775
1,739

0,772
-8,4E-07
-1,1E-07
7,0E-07
2,7E-06
4,8E-07
8,3E-09

10,159 0,98
-4,491

0,631
-8,7E-09
-3,3E-07
-5,2E-08
1,4E-07
1,9E-06
6,3E-07
2,3E-09

-1,265

-0,687
0,493
1,739
1,874
0,785

t-stat

R2

Σσντελεστές

0,96

0
-3,4E-07
-9,8E-08
-1,3E-06
6,8E-06
3,0E-06

0,96

0
-8,1E-07
-2,9E-07
-7,4E-07
9,1E-06
3,6E-06
1,4E-08

0,98

0
-1,9E-08
2,7E-07
-9,0E-08
-1,4E-06
4,8E-06
2,7E-06
-1,2E-09

-0,309
-0,302
-1,253
1,428
2,475
-0,681
-0,787
-0,639
1,752
2,710
1,067
0,017
0,779
0,755
0,149
0,261
0,028
0,916

ε ζρέζε κε ηηο άκεζεο γξακκηθέο ζπζρεηίζεηο, νη νπνίεο δελ παξνπζηάδνληαη εδψ
επεηδή δελ έρνπλ θαλέλα ελδηαθέξνλ9, παξαηεξνχκε φηη κεηά ηνλ απνπιεζσξηζκφ
ησλ κεγεζψλ βειηηψλεηαη ζεκαληηθά ε ζηαηηζηηθή βεβαηφηεηα ησλ γξακκηθψλ
ζπζρεηίζεσλ.
Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη κεηαμχ ησλ
κεηαβιεηψλ Δ, W θαη Sp θαη ηεο ηηκήο. Δλδηαθέξνλ έρεη φηη ε ζπζρέηηζε γίλεηαη αθφκα
θαιχηεξε φηαλ πξνζηίζεηαη θαη ν φξνο Qάληιεζε νπφηε ε ζπζρέηηζε γίλεηαη αξθεηά
θαιή. Παξαηεξνχκε βέβαηα, φηη ν πληειεζηήο Pearson (R2) παξακέλεη πνιχ
ρακειφο.

9

Οη πίλαθεο θαη ηα απνηειέζκαηα, ζε κε επεμεξγαζκέλε κνξθή θαζψο θαη φια ηα ζηνηρεία

πνπ ζπιιέρζεθαλ ππάξρνπλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην ζπλνδεπηηθφ CD
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3. Αποτελϋςματα τησ ςτατιςτικόσ ανϊλυςησ με το
EViews
Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο κε ην ινγηζκηθφ απηφ παξνπζηάδνληαη κε ζπλνπηηθφ
ηξφπν ζηνλ Πίλαθαο 16
Πίλαθαο 16: Πξνηεηλόκελεο εμηζώζεηο θνζηνιόγεζεο (EViews)

Μεηαβιεηή

ρέζε 1ε
Δθηίκεζ

ρέζε 2ε
Δθηίκεζε

1-P

ρέζε 3ε
Δθηίκεζε

1-P

ρέζε 4ε
1-P

Δθηίκεζε 1-P

ε
C

-1,41

0.0000

Q

-4,08.10-5

0.0003

E

2,42.10-3

0.0000

1,35.10-3

Sp

-2,86.10-3

0.0000

W
V

1,9.10-3

-1,24

0,0000

-1,26

0,0000

-1,269

0,0000

-3,28.10-5

0,0495

-3,83.10-5

0,0016

0,0354

2,55.10-3

0,0000

2,12.10-3

0,0000

3,80.10-3

0,0001

2,21.10-3

0,0000

-2,47.10-3

0,0001

0,822.10-4

0,0313
1,66.10-3

0,0007

0,0000

Vt
0,877

Μεηαβιεηή

ρέζε 5ε
Δθηίκεζε

0,624

Μεηαβιεηή

0,606

ρέζε 6ε
Δθηίκεζε

1-P

0,797

1-P

Ci

-1.073

0,0000

C

0.642785

0.0003

Ei

-2.77

0,0158

lnW

0.357733

0.0000

Wi

1.37

0,0046

lnQ

-0.432031

0.0000

Vi

2.42

0,0047

Vti

19.9

0,0000
0,920
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4. Προτεινόμενεσ ςχϋςεισ
ηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδνληαη νη ζρέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
πξνεγεζείζα αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, αλάινγα κε ηνλ ηχπν.

4.1.1 χϋςεισ που προκύπτουν από τη ςυςχϋτιςη των δεδομϋνων
Απφ ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ Πηλάθσλ Πίλαθαο 11 θαη Πίλαθαο 12 επηιέγνπκε ηηο
ζπζρεηίζεηο κε ηε κεγαιχηεξε ζηαηηζηηθή αμηνπηζηία γηα ηελ ππνπεξίπησζε ηεο
αλάιπζεο, φπνπ απηή έγηλε κεηαμχ ησλ ινγαξίζκσλ ησλ δεδνκέλσλ. Οη εμηζψζεηο
πνπ πξνθχπηνπλ παξνπζηάδνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα
θάζε κεηαβιεηήο ψζηε λα δεηρζεί πνηεο κεηαβιεηέο επεξεάδνπλ φλησο ηελ ηηκή ηνπ
λεξνχ.
Πίλαθαο 17: Πξνηεηλόκελεο εμηζώζεηο θνζηνιόγεζεο (Analysis Toolkit)

Μεηαβιεηή

ρέζε I
Δθηίκεζε

C

0,853

ρέζε II
t-stat

Δθηίκεζε

2,279

ρέζε III
1-P

Δθηίκεζε

ρέζε IV
1-P

Δθηίκεζε 1-P

5,983

Q

-1,820

-0,038

-0,701

E

0,853

2,279

2,839

-0,331

-10,56

-0,591

-3,832

Sp

-0,081

-1,198

-4,605

-0,212

-5,418

-0,242

3,793

W

0,565

-4,278

1,922

0,465

12,92

0,421

2,128

0,92

0,73

V
Vt
0,97

0,98

Μνξθή

Μεηαβιεηή

ρέζε V
Δθηίκεζε

ρέζε VΗ
t-stat

Q

Δθηίκεζε

1-P
-1,278

E

0,195

-10,56

4,434

Sp

-0,94

12,92

-4,546

W

0,312

-5,418

0,979

0,98

0,88

Μνξθή
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Πίλαθαο 18: Σρέζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο πιήξεηο ζεηξέο 10 (Analysis Toolkit)

Μεηαβιεηή

ρέζε Χ

ρέζε IΦ
Δθηίκεζε

t-stat

C

Δθηίκεζε

ρέζε ΧΙΙ

ρέζε ΧI
t-stat

Δθηίκεζε

t-stat

Δθηίκεζε Xi t-stat

0,772

Q

-0,033

E

-0,375

-2,152

-0,316

0,306

Sp

-0,300

-6,197

-0,283

-0,283

W

0,561

2,355

0,533

0,533

V

-0,135

-1,319

-0,133

-0,133

Vt

0,043

0,469

0,037

0,037

Κ

0,112

3,164

0,107

0,107

0,98

0,98

0,98

Μνξθή

Μεηαβιεηή

ρέζε ΧΙΙΙ
Δθηίκεζε

t-stat

C
Q
E
Sp
W
V
Vt
Κ
0,98
Μορφή

10

Οη εμηζψζεηο απηέο δελ έρνπλ ζηαηηζηηθή αμηνπηζηία, παξαηίζεληαη πξνο κειινληηθή

αμηνιφγεζε. Πξνέξρνληαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζεηξψλ κε 16 κφλν ζεκεία γηα φιεο φκσο ηηο
κεηαβιεη
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Κεφϊλαιο 7. υζότηςη - Αξιολόγηςη Αποτελεςμϊτων
1. Αξιοπιςτύα των αποτελεςμϊτων
Όπσο πξνθχπηεη απφ ην κηθξφ αξηζκφ ησλ ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ, ε
ζηαηηζηηθή βεβαηφηεηα σο πξνο ηελ εμάξηεζε ηεο ηηκήο κε ηηο κεηαβιεηέο θφζηνπο
είλαη αζζελήο φηαλ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη κεηαβιεηέο. Οη ζρέζεηο πνπ
πξνηείλνληαη φκσο έρνπλ αξθεηά πςειή ζηαηηζηηθή αμηνπηζηία. Δθηφο απηνχ, ε
αλάπηπμε ηεο κεζνδνινγίαο απνηειεί ζεκαληηθφ εθφδην θαη κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε
ιεπηνκεξέζηαηα δεδνκέλα, εθφζνλ ζην κέιινλ ρξεζηκνπνηεζεί ε κεζνδνινγία απηή.
Ζ αμηνπηζηία ησλ ζρέζεσλ πνπ παξήρζεζαλ θπκαίλεηαη απφ ~70% έσο θαη 99%. Ζ
ζηαηηζηηθή βεβαηφηεηα φκσο δελ είλαη ην δεηνχκελν. Εεηνχκελα είλαη ε απνηχπσζε
ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ε εμαγσγή ζεκαληηθψλ ζπκπεξαζκάησλ απφ απηέο ψζηε λα
κπνξεί λα θαηεπζπλζεί ε θνζηνιφγεζε ηνπ λεξνχ θαη θπξίσο λα ζηνρνζεηεζεί ε
πινπνίεζε δξάζεσλ αλάθηεζεο θφζηνπο.
Καηά ηελ αλάιπζε πξνέθπςε δήηεκα γηα ηελ αλάιπζε ησλ πεξηνρψλ κε ειιηπή
ζηνηρεία θαη απηψλ κε κεδεληθέο θάπνηεο απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο παξακέηξνπο. Οη
πεξηνρέο κε αλεπαξθή ή αλχπαξθηα ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία απεξξίθζεζαλ. Γηα ηηο
Βξχζζεο (Γ. Κξπνλεξίδαο), πεξηνρή ζηελ νπνία είλαη κεδεληθά θάπνηα απφ ηα
ιεηηνπξγηθά θφζηε (νη κεηαβιεηέο Vt, V θαη Κ), επειέγε λα αλαιπζνχλ κφλν ηα κε
κεδεληθά. Ζ επηινγή απηή δηθαηνινγείηαη απφ ηελ αλππαξμία αλεμάξηεηνπ θνξέα
χδξεπζεο (ΓΔΤΑ).
Ζ πινπνίεζε ηεο αλάιπζεο απηήο ζπλίζηαην ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ εηο
δηπινχλ, αθ‟ ελφο γηα ηηο πεξηνρέο φπνπ φια ηα ζηνηρεία είλαη κε κεδεληθά θαη αθ‟
εηέξνπ -γηα ηα θνηλά δεδνκέλα- γηα φιεο ηηο πεξηνρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
Βξπζζψλ.
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2. Μεθοδολογικϋσ παρατηρόςεισ
2.1 Λϊθοσ η υπόθεςη ότι οι ΕΤΑ τηρούν ςτοιχεύα αναλυτικϊ
(αναλυτικό λογιςτικό)
Καηά ηελ απνζηνιή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ππνηέζεθε, απφ αληίζηνηρε εκπεηξία ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα, φηη ζα ηεξνχληαλ αλαιπηηθά ηα ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία ησλ εηαηξηψλ θαη
ηαπηφρξνλα φηη ζα ήηαλ άκεζα πξνζβάζηκα. Ζ εκπεηξία έδεημε φηη ε εμνηθείσζε κε ηα
πιεξνθνξηθά εξγαιεία δηνίθεζεο θαη ε ρξήζε ηνπο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ΔΤΑ δελ
ήηαλ φζν αλεπηπγκέλε φζν αλακέλακε. Σα δε ζηνηρεία αλά πεξηπηψζεηο ήηαλ
δηαζέζηκα γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα.
Ζ κεραλνγξάθεζε θαη ε αλαιπηηθή ινγηζηηθή ησλ ΔΤΑ έρεη μεθηλήζεη ζρεηηθά
πξφζθαηα κε απνηέιεζκα πνιιά ζηνηρεία λα κελ είλαη δηαζέζηκα θαηά ηε ζπιινγή
ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Μηα θεληξηθή δηαρεηξηζηηθή έξεπλα γηα ηα θφζηε θαη ηηο ινηπέο
παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ΔΤΑ ζα κπνξνχζε λα αζθήζεη ηελ απαηηνχκελε πίεζε
γηα

ηε

ζπιινγή

ησλ

ζηνηρείσλ

θαη

ηελ

δηεμνδηθφηεξε

ζηαηηζηηθή

θαη

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζή ηνπο.

2.2 τατιςτικό ανϊλυςη
Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε κε ην Toolkit ηνπ Excel απνηειεί αξθεηά επίπνλε δηαδηθαζία,
αθνχ ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη κε ζπλνπηηθφ ηξφπν κελ, αιιά ζε κνξθή
πνπ λα απαηηνχλ ρεηξνθίλεηε αλαδηάηαμε ψζηε λα παξάγνπλ απνηέιεζκα ηθαλφ γηα
πεξεηαίξσ επεμεξγαζία θαη ζχγθξηζε.
Ζ ρξήζε ηνπ EViews γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απνηειεί πνιχ πην εχρξεζην
θαη απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν. Ζ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ απηνχ νδήγεζε πνιχ γξήγνξα
ζε πην ζπλεθηηθά απνηειέζκαηα (εμηζψζεηο).
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3. Δυνατότητεσ αξιοπούηςησ των αποτελεςμϊτων
3.1 Τπολογιςμόσ τησ ρυθμιςτικόσ τιμόσ
Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα θαζνξηζηεί
κηα ηηκή κε κηθξέο ζρεηηθά δηαθπκάλζεηο θαη θπξίσο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο
δπλαηφηεηεο ηηκνιφγεζεο ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ξπζκηζηηθή ηηκή, δειαδή σο
εξγαιείν πεξηνξηζκνχ ηεο θαηαλάισζεο θαη αεηθφξνπ ρξήζεο ηνπ λεξνχ. Γηα ηελ
αλαγλψξηζε ηεο πξαθηηθήο αμίαο ησλ πξνηεηλφκελσλ ζρέζεσλ ιάβακε θάπνηεο
ηπραίεο ζεηξέο ηνπ δείγκαηνο θαη αλαινγηθά ηηο πξνεθηείλακε πξνο ην κεδέλ θαη πξνο
πνιχ κεγάιεο ηηκέο. Καηφπηλ, ηα δεδνκέλα αλήρζεζαλ ζηηο 100 κνλάδεο (κέγηζηε
ηηκή) ψζηε λα δεηρζεί ε επίδξαζε ησλ κεηαβιεηψλ γηα θάζε εμίζσζε θαη ζεηξά
κεηαβιεηψλ ζην ίδην δηάγξακκα.
Οη ηηκέο (Σ1,Σ2, Σ3, Σ4) πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα δηαγξάκκαηα Γηάγξακκα 1 έσο
Γηάγξακκα 4 παξάγνληαη θαη‟ αληηζηνηρία απφ ηηο Δμηζψζεηο (I) – (VI) (βι. Κεθάιαην
6. παξ.4). Οη εμηζψζεηο (II) και (VI) δε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιφγσ ηεο ρακειφηεξεο
ζηαηηζηηθήο αμηνπηζηίαο ηνπο. ην Γηάγξακκα 1 παξαηεξνχκε φηη θάπνηεο
ζπλαξηήζεηο απμάλνπλ ζπλερψο ηελ ππνινγηδφκελε ηηκή ηνπ λεξνχ (κέγηζηε ηηκή ζην
πεδίν ηηκψλ φπνπ εξγαζηήθακε) ~4,5€/m3 ελψ ζην δηάγξακκα 3 αγγίδεη ηα 7,50€/m3.
Πξνθαλψο ε ρξήζε ηεο εμίζσζεο (IV) δίλεη εθ ησλ πξαγκάησλ απνξξηπηέεο ηηκέο ηνπ
λεξνχ.
ε πξαθηηθή εθαξκνγή ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί θαηά πεξίπησζε ε πξαθηηθφηεηα ησλ
παξαπάλσ εμηζψζεσλ. Σα δηαγξάκκαηα δείρλνπλ κία ζαθή ηάζε γηα ζηαζεξνπνίεζε
ζηηο κεγάιεο ηηκέο (ππνινγηδφκελα γηα πφιε κε ην κέγεζνο ηεο Θεζζαινλίθεο ή
κεγαιχηεξν). Οη ζρέζεηο απηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πξνθαηαξθηηθφ
εξγαιείν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ξπζκηζηηθήο ηηκήο κίαο πεξηνρήο.

3.2 Γραφικϋσ παραςτϊςεισ των εξιςώςεων κοςτολόγηςησ για
πραγματικϊ (ρεαλιςτικϊ) δεδομϋνα
ηα δηαγξάκκαηα δηάγξακκα 2 θαη Γηάγξακκα 4 εκθαλίδνληαη εθ λένπ νη γξαθηθέο
παξαζηάζεηο ησλ παξαπάλσ ζρέζεσλ γηα ηηο νπνίεο ζε κεγάιεο ηηκέο ησλ
αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πξνζεγγίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή ηηκή ηνπ λεξνχ ζηελ
Διιάδα. Ζ δηαθχκαλζε ηεο ηηκήο είλαη κηθξή θαη νη αθξαίεο ηηκέο ηνπ δηαγξάκκαηνο
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θπκαίλνληαη απφ 0,38 έσο 0,47 (19%) γηα ηε ζεηξά δεδνκέλσλ απφ ηε Θεζζαινλίθε
(δηάγξακκα 2) ελψ γηα ηε ζεηξά ηεο εηείαο (δηάγξακκα 4) νη ηηκέο παξνπζηάδνπλ
κεγαιχηεξεο δηαθπκάλζεηο, απφ 0,15 έσο 0,38 (60%). Οπνηαδήπνηε ηηκή ζα
κπνξνχζε λα απνηειεί ινγηθή επηινγή κε επηθξαηέζηεξε επηινγή ηηο ηηκέο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηηο εμηζψζεηο (IV) θαη (V) πνπ ζπλππνινγίδνπλ ηελ θαηαλάισζε ηνπ
λεξνχ ζηηο παξακέηξνπο ηνπ θφζηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα έρνπλ θαη ηθαλνπνηεηηθή
ζηαηηζηηθή αμηνπηζηία.
Οη ηηκέο απφ ηηο νπνίεο παξάγνληαη ηα δηαγξάκκαηα (1) – (8) θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο
Πίλαθαο 19: εηξά δεδνκέλσλ (παξεκβνιή) κε αθεηεξία ηα ζηνηρεία ηεο εηείαο γηα
ην έηνο 2003 θαη Πίλαθαο 20 (κεηά ηα δηαγξάκκαηα). Παξαηεξνχκε φηη ηα δεδνκέλα
δεκηνπξγνχλ πνιχ κηθξφηεξεο δηαθπκάλζεηο ζηελ πεξίπησζε ηεο Θεζζαινλίθεο ζε
ζρέζε κε ηελ πεξίπησζε ηεο εηείαο.
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υμπεριφορϊ των εξιςώςεων ςε ςχϋςη με τισ μεταβλητϋσ
4,50
E-T1

4,00

E-T2
E-T3

Τιμή του νεροφ(€)

3,50

E-T4

3,00

W-T1

2,50

W-T2

2,00

W-T3
Sp-T1

1,50

Sp-T2

1,00

Sp-T3
Sp-T4

0,50

Q-T1
0,00
0,00

20,00

40,00
60,00
Ανηγμζνες μεταβλητζς

80,00

100,00

Q-T2

Δηάγξακκα 1: Γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ εμηζώζεσλ 1-4 γηα όιεο ηηο κεηαβιεηέο κε
αθεηεξία ηα δεδνκέλα ηεο Θεζζαινλίθεο γηα ην 2002

υμπεριφορϊ των όμοιων εξιςώςεων ανϊλογα με τισ
μεταβλητϋσ

0,50

Τιμή του νεροφ (€)

0,45

E-T1

0,40

E-T2

0,35

E-T3

0,30

W-T1

0,25

W-T2
W-T3

0,20

Sp-T1

0,15

Sp-T2

0,10

Sp-T3

0,05

Q-T1

0,00

Q-T2
0,00

20,00

40,00
60,00
Ανηγμζνες μεταβλητζς

80,00

100,00

Q-T3

Δηάγξακκα 2: Δηάγξακκα όκνησλ εμηζώζεσλ κε αθεηεξία ηα δεδνκέλα ηεο
Θεζζαινλίθεο γηα ην 2002
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υμπεριφορϊ των εξιςώςεων ςε ςχϋςη με τισ μεταβλητϋσ
7,00
E-T1
E-T2

6,00
Τιμή του νεροφ(€)

E-T3
5,00

E-T4

W-T1
4,00

W-T2
W-T3

3,00

Sp-T1
Sp-T2

2,00

Sp-T3
1,00

Sp-T4

Q-T1
0,00
0,00

20,00

40,00
60,00
Ανηγμζνες μεταβλητζς

80,00

100,00

Q-T2

Δηάγξακκα 3: Γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ εμηζώζεσλ 1-4 γηα όιεο ηηο κεηαβιεηέο κε
αθεηεξία ηα δεδνκέλα ηεο Σεηείαο γηα ην 2003

υμπεριφορϊ των εξιςώςεων ςε ςχϋςη με τισ μεταβλητϋσ

0,40

0,35

E-T1
E-T2

0,30
Τιμή του νεροφ(€)

E-T3
W-T1

0,25

W-T2
0,20

W-T3
Sp-T1

0,15

Sp-T2
0,10

Sp-T3
Q-T1

0,05

Q-T2
0,00

Q-T3
0,00

20,00

40,00
60,00
Ανηγμζνες μεταβλητζς

80,00

100,00

Δηάγξακκα 4: Δηάγξακκα όκνησλ εμηζώζεσλ κε αθεηεξία ηα δεδνκέλα ηεο Σεηείαο
γηα ην 2003
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3.3 Ευαιςθηςύα και ςυμπεριφορϊ των προτεινόμενων εξιςώςεων
κόςτουσ για κϊθε μεταβλητό
Απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα παξαηεξνχκε γηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα, πσο
ζπκπεξηθέξνληαη νη εμηζψζεηο πνπ παξήρζεζαλ απφ ηελ αλάιπζε. Δπεηδή φκσο έρεη
ελδηαθέξνλ θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ κεηαβιεηψλ ζηελ αιιαγή θάζε κεηαβιεηήο κε
ζηαζεξέο ηηο ππφινηπεο, επηιέγνπκε κία ζεηξά δεδνκέλσλ πνπ αλεγκέλε γηα ην
Γηάγξακκα 4 βξίζθεηαη ζην 10 (αλά κεηαβιεηή, πεξίπνπ ε ηηκή ζηελ νπνία
εκθαλίδνληαη θαη ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα) θαη παξάγνπκε ηα παξαθάησ ηξία
δηαγξάκκαηα κεηαβάιινληαο θάζε θνξά κία απφ ηηο κεηαβιεηέο. ηε ζπλέρεηα
παξνπζηάδνληαη θαη νη πίλαθεο ησλ δεδνκέλσλ.
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Ευαιςθηςύα ςτο Ε
0,60

0,50

Τιμή του νεροφ(€)

0,40
0,30
0,20

0,10
0,00
-0,10
-0,20

-0,30
-0,40
0E+0

5E+5

1E+6

2E+6

2E+6

3E+6

3E+6

Κόστος ενζργειας (€)
Δηάγξακκα 5: Σπκπεξηθνξά ησλ εμηζώζεσλ (IV)-(VI) όηαλ κεηαβάιιεηαη κόλν ε
θαηαλάισζε ελέξγεηαο

Ευαιςθηςύα ςτο W
0,60
0,50

Τιμή του νεροφ(€)

0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
-0,10
-0,20
-0,30
0E+0

1E+6

2E+6
3E+6
4E+6
5E+6
Κόστος εργατικοφ δυναμικοφ (€)

6E+6

Δηάγξακκα 6: Σπκπεξηθνξά ησλ εμηζώζεσλ (IV)-(VI) όηαλ κεηαβάιινληαη ηα
εξγαηηθά θόζηε

ηα δχν παξαπάλσ δηαγξάκκαηα παξαηεξνχκε φηη ε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ λεξνχ
ζπκβαδίδεη κε ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο φπσο θαη ηα εξγαηηθά θφζηε κφλν ζηνλ
ηχπν (IV).
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Καη νη δχν παξαπάλσ κεηαβιεηέο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη αλάινγεο πξνο ηελ
άληιεζε ηνπ λεξνχ. Γηαηεξψληαο ινηπφλ ζηαζεξέο ηηο άιιεο κεηαβιεηέο ζηηο
εμηζψζεηο (V) θαη (VI) θαη δε ηελ αληινχκελε πνζφηεηα ζηξεβιψλνπκε ηελ ηζνξξνπία
ελέξγεηαο – παξνρήο θαη εξγαηηθψλ – παξνρήο κε απνηέιεζκα νη γξαθηθέο
παξαζηάζεηο ηνπο λα έρνπλ αξλεηηθή θιίζε.

Ευαιςθηςύα ςτο Sp
0,40
0,35
Τιμή του νεροφ (€)

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
-0,05
-0,10
0E+0

1E+5

2E+5

3E+5

4E+5

5E+5

6E+5

7E+5

8E+5

Μεταβλητό κόστος (€)
Δηάγξακκα 7: Σπκπεξηθνξά ησλ εμηζώζεσλ (IV)-(VI) όηαλ κεηαβάιινληαη ηα
εξγαηηθά θόζηε

ην δηάγξακκα 7 βιέπνπκε ε ηηκή απμάλεη ζπκβαδίδνληαο κε ηα κεηαβιεηά θφζηε,
πξάγκα ινγηθφ δηφηη ηα θφζηε απηά είλαη αλεμάξηεηα απφ ηελ αληινχκελε πνζφηεηα
νχησο ή άιισο.
ην παξαθάησ δηάγξακκα εκθαλίδνληαη κφλν νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ δχν
εμηζψζεσλ πνπ ζπλαξηνχλ ηελ ηηκή κε ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ.
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Ευαιςθηςύα ςτο Q
0,70

Τιμή του νεροφ (€)

0,60
0,50
0,40
0,30
T2 log(X)(Q)

0,20

T3 log10(Xi)

0,10
0,00
-0,10
0E+0

1E+7

2E+7

3E+7

4E+7

Αντλοφμενο νερό (m3)
Δηάγξακκα 8: Σπκπεξηθνξά ησλ εμηζώζεσλ (V) θαη (VI) αλάινγα κε ηελ
αληινύκελε πνζόηεηα

ην δηάγξακκα 8 παξαηεξνχκε δχν δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ ηηο εμηζψζεηο
(V) θαη (VI). Ζ πξψηε απμάλεη ηελ ηηκή ηνπ λεξνχ κε ηελ άληιεζε, φπσο ζέινπκε λα
ζπκπεξηθέξεηαη ε εμίζσζε ηεο ξπζκηζηηθήο ηηκήο. Ζ δεχηεξε κνηάδεη λα ιακβάλεη ππ‟
φςηλ ηεο θάπνηα νηθνλνκία θιίκαθνο κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε ηηκή γηα κεγάιεο
πνζφηεηεο.
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Πίλαθαο 19: Σεηξά δεδνκέλσλ (παξεκβνιή) κε αθεηεξία ηα ζηνηρεία ηεο Σεηείαο γηα ην έηνο 2003

Ε

Ε ανηγμϋνο

W

W ανηγμϋνο

Sp

Sp, ανηγμϋνο

T1
T2
T3
log(X) log(X) log10(Xi)

Q

Q ανηγμϋνο

T4, αποπληθωριςμϋνα

49.050

1,02

89.383

1,02

12.049

1,02

0,12

0,11

0,00

107.072

0,17

0,08

78.480

1,63

143.012

1,63

19.278

1,63

0,13

0,12

0,04

214.144

0,34

0,12

125.568

2,61

228.819

2,61

30.844

2,61

0,15

0,12

0,08

428.288

0,68

0,19

200.908

4,17

366.111

4,17

49.351

4,17

0,16

0,12

0,12

856.577

1,35

0,31

321.453

6,68

585.778

6,68

78.962

6,68

0,18

0,13

0,16

1.713.154

2,70

0,50

514.325

10,69

937.244

10,69

126.339

10,69

0,20

0,13

0,20

3.426.307

5,41

0,79

591.474

12,29

1.077.831

12,29

145.290

12,29

0,20

0,13

0,21

4.111.568

6,49

0,91

680.195
782.224
899.558
1.034.492
1.189.665
1.368.115
1.573.333

14,13
16,25
18,69
21,49
24,72
28,43
32,69

1.239.506
1.425.431
1.639.246
1.885.133
2.167.903
2.493.088
2.867.052

14,13
16,25
18,69
21,49
24,72
28,43
32,69

167.083
192.146
220.967
254.112
292.229
336.064
386.473

14,13
16,25
18,69
21,49
24,72
28,43
32,69

0,20
0,21
0,21
0,22
0,22
0,23
0,23

0,13
0,13
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14

0,22
0,22
0,23
0,24
0,25
0,25
0,26

4.933.882
5.920.658
7.104.790
8.525.748
10.230.898
12.277.077
14.732.493

7,79
9,35
11,22
13,46
16,15
19,38
23,26

1,05
1,21
1,39
1,60
1,84
2,11
2,43

1.809.332

37,59

3.297.109

37,59

444.444

37,59

0,24

0,14

0,27

17.678.992

27,91

2,79

2.080.732
2.392.842
2.751.768
3.164.534
3.639.214
4.185.096
4.812.860

43,23
49,72
57,18
65,75
75,61
86,96
100,00

3.791.676
4.360.427
5.014.491
5.766.665
6.631.665
7.626.415
8.770.377

43,23
49,72
57,18
65,75
75,61
86,96
100,00

511.111
587.777
675.944
777.336
893.936
1.028.026
1.182.230

43,23
49,72
57,18
65,75
75,61
86,96
100,00

0,24
0,25
0,25
0,26
0,26
0,27
0,27

0,14
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

0,28
0,29
0,29
0,30
0,31
0,32
0,32

21.214.790
25.457.748
30.549.297
36.659.157
43.990.988
52.789.186
63.347.023

33,49
40,19
48,23
57,87
69,44
83,33
100,00

3,21
3,70
4,25
4,89
5,62
6,46
7,43
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Πίλαθαο 20: Σεηξά δεδνκέλσλ (παξεκβνιή) κε αθεηεξία ηα ζηνηρεία ηεο Θεζζαινλίθεο γηα ην έηνο 2002

Ε

Ε ανηγμϋνο

W

W ανηγμϋνο

Sp

Sp, ανηγμϋνο

T1
log(X)

T2
log(X)

T3
log10(Xi)

Q

Q ανηγμϋνο T4, αποπληθωριςμϋνα

552.635

1,02

1.455.273

1,02

501.977

1,02

0,24

0,34

0,15

2.715.625

0,17

0,04

884.216

1,63

2.328.437

1,63

803.163

1,63

0,26

0,35

0,19

5.431.250

0,34

0,07

1.414.746

2,61

3.725.499

2,61

1.285.061

2,61

0,28

0,35

0,23

10.862.500

0,68

0,11

2.263.594

4,17

5.960.798

4,17

2.056.098

4,17

0,29

0,35

0,27

21.725.000

1,35

0,18

3.621.750

6,68

9.537.276

6,68

3.289.757

6,68

0,31

0,36

0,31

43.450.000

2,70

0,29

5.794.801

10,69

15.259.642

10,69

5.263.611

10,69

0,32

0,36

0,35

86.900.000

5,41

0,47

6.664.021

12,29

17.548.588

12,29

6.053.152

12,29

0,33

0,36

0,36

104.280.000

6,49

0,54

7.663.624

14,13

20.180.877

14,13

6.961.125

14,13

0,33

0,36

0,37

125.136.000

7,79

0,62

8.813.168

16,25

23.208.008

16,25

8.005.294

16,25

0,34

0,36

0,37

150.163.200

9,35

0,71

10.135.143
11.655.414

18,69
21,49

26.689.209
30.692.591

18,69
21,49

9.206.088
10.587.001

18,69
21,49

0,34
0,35

0,36
0,37

0,38
0,39

180.195.840
216.235.008

11,22
13,46

0,82
0,94

13.403.726

24,72

35.296.479

24,72

12.175.051

24,72

0,35

0,37

0,40

259.482.010

16,15

1,09

15.414.285

28,43

40.590.951

28,43

14.001.309

28,43

0,36

0,37

0,40

311.378.412

19,38

1,25

17.726.428

32,69

46.679.594

32,69

16.101.505

32,69

0,36

0,37

0,41

373.654.094

23,26

1,44

20.385.392

37,59

53.681.533

37,59

18.516.731

37,59

0,37

0,37

0,42

448.384.913

27,91

1,65

23.443.201

43,23

61.733.763

43,23

21.294.241

43,23

0,37

0,37

0,43

538.061.895

33,49

1,90

26.959.681

49,72

70.993.827

49,72

24.488.377

49,72

0,38

0,37

0,43

645.674.274

40,19

2,18

31.003.633

57,18

81.642.901

57,18

28.161.634

57,18

0,38

0,38

0,44

774.809.129

48,23

2,51

35.654.178
41.002.305
47.152.651
54.225.549

65,75
75,61
86,96
100,00

93.889.337
107.972.737
124.168.648
142.793.945

65,75
75,61
86,96
100,00

32.385.879
37.243.761
42.830.325
49.254.873

65,75
75,61
86,96
100,00

0,38
0,39
0,39
0,40

0,38
0,38
0,38
0,38

0,45
929.770.955
0,46 1.115.725.146
0,47 1.338.870.175
0,47 1.606.644.210

57,87
69,44
83,33
100,00

2,89
3,32
3,82
4,39
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Κεφϊλαιο 8. Προτϊςεισ
1. Αξιολόγηςη τησ εργαςύασ
1.1 Αναγνώριςη του πλαιςύου
Ζ ζθνπηκφηεηα ηεο εξγαζίαο πξνέθπςε απφ ηελ έιιεηςε βηβιηνγξαθίαο γηα ην
αληηθείκελν θαηά ηε ζχιιεςή ηεο.
Ζ εξγαζία απηή αλαγλσξίδεη ηηο λνκηθέο θαη επηζηεκνληθέο πξνζπάζεηεο γηα ηνλ
εμνξζνινγηζκφ ηεο θνζηνιφγεζεο ηνπ λεξνχ. ηνλ ηνκέα απηφ ζπγθεληξψλεη
ζπλνπηηθά έλα επξχ θάζκα εκπεηξηψλ απφ ηελ λνκηθή, ηε ζεσξεηηθή αιιά θαη ηελ
εθαξκνζκέλε θνζηνιφγεζε ηνπ λεξνχ.
Σν ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη απνηειεί πεξηζζφηεξν νδεγφ ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο
παξά ζπγθεληξσηηθφ επξεηήξην πιεξνθνξηψλ.

1.2 χεδιαςμόσ – διανομό - ςυλλογό του ερωτηματολόγιου
Σν εξσηεκαηνιφγην απνηέιεζε ζεκαληηθφ ζηαζκφ ζηελ εξγαζία θαη ζπλνςίδεη ηα
απαηηνχκελα ζηνηρεία ζε κία απιή θαη ζπλεθηηθή κνξθή γηα ηε ζπιινγή ησλ
ζηνηρείσλ απφ ηηο θαηά ηφπνπ ΓΔΤΑ.
ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα έγηλε αμηφινγε θαη δνκεκέλε εξγαζία θαη ην απνηέιεζκα
απνηειεί

εξγαιείν

γηα

ηε

ζπιινγή

απηψλ

ή

παξφκνησλ

δεδνκέλσλ.

Σν

εξσηεκαηνιφγην κπνξεί απηνχζην ή κε κηθξέο κεηαβνιέο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
κειινληηθή ζπιινγή λέσλ δεδνκέλσλ πνπ ζα επέηξεπαλ εθηελέζηεξε θαη
αθξηβέζηεξε αλάιπζε ηνπ θφζηνπο ηνπ λεξνχ.
Μπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη ην ηκήκα απηφ παξάγεη έλα αμηφινγν εξγαιείν θαη άξα
ην ηκήκα απηφ ηεο εξγαζίαο απνηειεί επηηπρία.

1.3 υλλογό των δεδομϋνων
Καηά ηε ζπιινγή ππήξμαλ πνιιά εκπφδηα ηα νπνία επεξέαζαλ ην πιήζνο θαη ηελ
πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. Δπίζεο, ν γεσγξαθηθφο πεξηνξηζκφο ζηελ Κξήηε
απεδείρζε ιάζνο, θαζψο δελ ππήξμε ην αλάινγν ελδηαθέξνλ απφ φινπο ηνπο θνξείο
γηα έλα ηφζν ζεκαληηθφ ζέκα.
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Καηά ηε θάζε απηήλ έγηλαλ ελδηαθέξνπζεο επαθέο κε ππάιιεινπο νη νπνίνη ήηαλ
πξφζπκνη λα πξνζθέξνπλ θάζε βνήζεηα. Σαπηφρξνλα απνηππψζεθε ε αλαιγεζία θαη
ε αδηαθνξία πνπ επηθξαηεί ζε θάπνηεο ππεξεζίεο γηα ζέκα ην νπνίν άπηεηαη άκεζα
ηνπ αληηθεηκέλνπ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη.
Ζ θάζε απηή ππήξμε δχζθνιε κε κέηξηα απνηειέζκαηα, απνηειεί φκσο εκπεηξία θαη
εθφδην γηα επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ζηελ Διιάδα.

1.4 Επεξεργαςύα των δεδομϋνων
Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ δεκηνχξγεζε έλα πξνεγνχκελν αλάιπζεο κε ην
Microsoft Excel Statistical Toolkit. Αλαγλσξίζζεθαλ νη αηέιεηεο θαη νη αξεηέο ηνπ
εξγαιείνπ θαη απνηππψζεθε κεζνδνινγία γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ
ηνπ Toolkit.
Σα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο είλαη αξθεηά θαιχηεξα απφ φηη αλακέλνληαλ θαη νη
ζρέζεηο πνπ εμήρζεζαλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ βνεζεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ ιήςε
απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θνζηνιφγεζε ηνπ λεξνχ.
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2. υμπερϊςματα - Προτϊςεισ
2.1 Σιμολόγηςη φυςικού πόρου
2.1.1 Εν αφθονύα
ε πεξηπηψζεηο φπνπ ην ηζνδχγην είλαη πιενλάδνλ, δε ρξεηάδεηαη άκεζε παξέκβαζε ή
αλάθηεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο. Ζ αλάπηπμε αλαηξέπεη γξήγνξα ηηο
ηζνξξνπίεο κε απνηέιεζκα λα απαηηείηαη ζπλερήο παξαθνινχζεζε ησλ ιεθαλψλ
απνξξνήο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πνζφηεηαο αιιά θαη πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ.

2.1.2 Εν εξαντλόςει
ηελ πην ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε ηνπ αξλεηηθνχ ηζνδπγίνπ εηζάγεηαη ε ινγηθή ηεο
αλάθηεζεο θφζηνπο θαη ηεο ζπκπίεζεο ηεο θαηαλάισζεο.
ηνλ ηνκέα απηφλ ε εξγαζία έρεη λα επηδείμεη αξηζκεηηθή πξφηαζε γηα ηελ
θνζηνιφγεζε ηνπ πφξνπ θαη δελ εμαληιείηαη ζε επρέο θαη πξνηξνπέο γηα ηελ
βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο. ε ιεθάλεο απνξξνήο κε πξφβιεκα δηαζεζηκφηεηαο
κπνξεί λα εθαξκνζηνχλ νη ηχπνη θαη λα ζρεδηαζηνχλ βάζεη απηνχ νη ζηφρνη
αλάθηεζεο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο θαη νη ζηφρνη δηαρείξηζεο ηνπ δηθηχνπ.
Ζ θαηλνηφκνο πξφηαζε ηεο εξγαζίαο είλαη ε πξφηαζε φηη ε ρξέσζε δελ πξέπεη λα
βαξαίλεη ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή αιιά θάζε παξαγσγφ θαη θαηαλαισηή πνπ εμαληιεί
ηνλ πφξν, είηε απφ ακέιεηα (απψιεηεο) είηε ιφγσ θαθήο δηαρείξηζεο είηε ιφγσ
απμεκέλσλ αλαγθψλ ζε λεξφ.
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2.2 Νομικϋσ ελλεύψεισ
Σν ξπζκηζηηθφ πιαίζην, παξφηη εθζπγρξνλίδεηαη λνκνζεηηθά, δελ απνηειεί νδεγφ γηα
ηελ εθαξκνγή νιηθήο δηαρείξηζεο. Έλα παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηα ζέκαηα πνπ
ζα έπξεπε λα ξπζκίδνληαη άκεζα απφ ην λφκν είλαη ν Ν. 3468/06 φπνπ νξίδεηαη ε
ηηκή ηνπ ξεχκαηνο, ε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη ν ηξφπνο πψιεζεο απηνχ.
Με ην ζθεπηηθφ απηφ ζα έπξεπε λα νξηζζνχλ:
a) ε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηεο ηηκήο ηνπ λεξνχ
b) νη θνξείο πνπ ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ αλάθηεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ
θφζηνπο θαη
c) νη δίαπινη δηάζεζεο ησλ ρξεκάησλ απηψλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε παξνρή
ηνπο ζε έξγα δηαρείξηζεο θαη δηαηήξεζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ.

2.3 Κωλύματα ςτην προςταςύα των υδϊτων
Λφγσ ηεο πεξίπινθεο αδεηνδφηεζεο κε εγθπθιίνπο (Δ1β/1965) πνπ ελαξκνλίδνληαη
κεξηθψο κφλν κε ηνπο πξφζθαηνπο λφκνπο αδπλαηνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ
θάπνηεο ζεκαληηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. Δλδεηθηηθά
αλαθέξνληαη:
α) Τπάξρεη αδπλακία εκπινπηηζκνχ ησλ πδξνθνξέσλ απφ επεμεξγαζκέλα αζηηθά
ιχκαηα κηθξψλ κνλάδσλ αιιά θαη απφ ηηο απνξξνέο ησλ κεγάισλ βηνινγηθψλ, έλαληη
ηεο επηθαλεηαθήο δηάζεζεο πνπ επηηξέπεηαη θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα ζήκεξα.
β) Γελ ππάξρεη λνκνζεηηθή πίεζε γηα ηε δεκηνπξγία δηαρσξηζκέλσλ δηθηχσλ
χδξεπζεο - άξδεπζεο. Ζ δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ λεξνχ απφ ηνπο
βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο ζηηο θαιιηέξγεηεο απνηειεί ζήκεξα αζχκθνξε νηθνλνκηθά
ιχζε ιφγσ ηεο εμεπηειηζηηθήο ηηκήο ηνπ λεξνχ γηα αγξνηηθή ρξήζε.
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2.4 Κεντρικό τιμολόγηςη
Θα πξέπεη λα ζεζπηζηεί (ζηελ νπζία, φρη ζηα ραξηηά) θεληξηθφο θνξέαο δηαρείξηζεο
ησλ ειιεληθψλ πδαηηθψλ πφξσλ (ίδξπζε αλεμάξηεηεο αξρήο λεξνχ). Ο θνξέαο απηφο
ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θνζηνιόγεζε θαη ηελ ρξέσζε ηνπ λεξνχ, ν νπνίνο λα
κπνξεί λα επηβάιεη ζε θάζε πεξίπησζε άληιεζεο ηελ ξπζκηζηηθή ηηκή θαη λα
επηβάιιεη πξφζηηκα γηα φζνπο παξεθθιίλνπλ ησλ λφκηκσλ δηθαησκάησλ ηνπο.
Πξνηείλεηαη ε ζέζπηζε εληαίαο ηηκήο επί ηνπ αληινχκελνπ λεξνχ αλά ιεθάλε
απνξξνήο πνηακνύ ε νπνία ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηελ ΔΤΑ θαη ζα κεηαθέξεηαη
ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή αλά κνλάδα λεξνχ απηνχζηα – φπσο ζπκβαίλεη κε ηνλ ΦΠΑ.
Γηα λα νξηζζεί ξπζκηζηηθή ηηκή (εληαία αλά ιεθάλε απνξξνήο πνηακνχ) ζα
ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ ε πξνεγνχκελε ηηκή πψιεζεο, ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο ΔΤΑ,
νη απψιεηεο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ πφξνπ. Ζ ηηκή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα
πξνθχπηνπλ ζεκαληηθά νηθνλνκηθά κέζα απφ ηε κείσζε ησλ απσιεηψλ θαη ηελ
νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ. Έηζη ε ΔΤΑ ζα πξέπεη βάζεη ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηεο
ζηνηρείσλ λα πεξηνξίδεη ηηο απψιεηεο θάησ ηνπ 25% ψζηε λα είλαη βηψζηκε.
Ζ αξρηθή ρξεζηκφηεηα ησλ εμηζψζεσλ πνπ παξήρζεζαλ απφ ηελ αλάιπζε θαίλεηαη
λα είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ θφζηνπο – ζηφρνπ γηα ηνλ θνξέα δηαρείξηζεο θαη κεηέπεηηα
ε ρξέσζε απφ ηελ θεληξηθή αξρή ηνπ πφξνπ ζηνλ δηαρεηξηζηή.
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