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Περίληψη 

Είναι γνωστό ότι υποχρεωτικό αντικείμενο των ∆.Ε.Υ.Α. είναι η ύδρευση, η αποχέτευση και η 

επεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων βάση του (αρ. 1 Ν. 1069/80). Παρόλα αυτά, είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένες με την τοπική και βιώσιμη ανάπτυξη αφενός γιατί παρέχουν μία 

ζωτικής σημασίας υπηρεσίας, αφετέρου εμπλέκονται στη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, στην προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 

Ειδικότερα οι ∆.Ε.Υ.Α. μέσω των συγχωνεύσεων που επέφερε ο Καλλικράτης, αναμένεται να 

ενδυναμωθούν και να ενισχυθούν με την αύξηση των εσόδων τους, αφού θα διευρύνουν την 

πελατειακή τους βάση. Επιπλέον θα τους δοθεί η δυνατότητα να εξειδικεύσουν περισσότερο 

το αντικείμενο λειτουργίας τους, αλλά και να το διευρύνουν σε τομείς που αφορούν την 

ανάπτυξη και την αειφορία.  

Σκοπός της εισήγησης είναι να παρουσιάσει, μέσω ορισμένων ποιοτικών και ποσοτικών 

δεικτών και της διεθνούς εμπειρίας, την προοπτική των ∆.Ε.Υ.Α. στη συμβολή τους στην 

τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Επιπλέον, θα καταδειχθεί η σημασία της εύρυθμης 

διοικητικής λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων και η βελτίωση της περιφερειακής τους 

οργάνωσης, αφού μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών θα μπορούσε να οργανώσει τα 

ζητήματα που αφορούν την ενέργεια και το περιβάλλον. Αναφορικά, τομείς όπως η 

δημιουργία  εγκαταστάσεων επεξεργασίας λημμάτων, βιολογικών καθαρισμών, η 

ανακύκλωση, η τηλεθέρμανση, καθώς και η λειτουργία διυλιστηρίων, η αποφυγή διαρροών 

νερού, η συντήρηση των δικτύων, η προστασία του υδροφόρου ορίζοντα και ο ευρύτερος 

περιορισμός της σπατάλης των υδάτινων πόρων, καθιστούν τις ∆.Ε.Υ.Α. ως ένα σημαντικό 

φορέα ανάπτυξης. 

Τα παραπάνω αναφέρονται ως μία σύντομη παρουσίαση του εύρους των ζητημάτων που 

έχουν προκύψει και από τις συνενώσεις της τελευταίας διοικητικής μεταρρύθμισης του 
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Καλλικράτη σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση των ∆.Ε.Υ.Α., την διαχείριση των 

οικονομικών πόρων, την ενδυνάμωση και στήριξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, την 

εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι τομείς αυτοί, 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς την συμβολή των ∆.Ε.Υ.Α. στο ζήτημα της 

τοπικής ανάπτυξης, καθώς μέσω των συνενώσεων αναμένεται να μειωθεί το λειτουργικό 

κόστος, να αυξηθεί η κλίμακα παραγωγής και να υπάρξει βελτίωση στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες. 

Σημειώνεται ότι για να γίνουν οι ∆.Ε.Υ.Α. πιο αποτελεσματικές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν 

ορισμένες στρεβλώσεις που κυρίως προκύπτουν από το διοικητικό πλαίσιο  λειτουργίας 

τους. 

Λέξεις – κλειδιά 

ενέργεια, περιβάλλον, τοπική ανάπτυξη, δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης 

 
Εισαγωγή 
 

Αναλύοντας σύντομα το εννοιολογικό πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης φαίνεται από 

τη δεκαετία του 1970 ότι η έννοια των ‘κοινωνικών ορίων’, που ήδη είχε ορισθεί από 

τον Μarx και αφορούσε την ανάπτυξη από κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες μέσα 

στην εθνική οικονομία και κοινωνία, προεκτάθηκε για να συμπεριλάβει ηθικούς 

παράγοντες όπως τα δικαιώματα των μελλοντικών γενεών για χρήση των φυσικών 

πόρων (Ζαγοριανάκος 2002). Στην συνέχεια σε διάφορες στατιστικές μελέτες οι 

άνθρωποι δήλωναν μη ικανοποιημένοι από την ποιότητα ζωής παρότι οι ρυθμοί 

ανάπτυξης αυξάνονταν ραγδαία, έτσι η προσοχή στράφηκε στην επανεξέταση των 

δεικτών ανάπτυξης και την προσπάθεια για εξεύρεση δεικτών που να περιλαμβάνουν 

μη μετρήσιμες ποσοτικά ανθρώπινες αξίες (Ζαγοριανάκος 2002). Επιπλέον το 1987 

στην Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, ο όρος 

περιγραφόταν ως η ανάπτυξη που επιτρέπει την ικανοποίηση των σημερινών 

αναγκών χωρίς να συμβιβάζονται οι ανάγκες των μελλοντικών γενεών για ανάπτυξη 

(Ζαγοριανάκος 2002). 

 

Με δεδομένο ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί μία δυναμική διαδικασία που δομείται 

στηριζόμενη σε τρείς πυλώνες, της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, 

είναι προφανές ότι η εξέταση της θα πρέπει να επικεντρωθεί παράλληλα και στους 
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τρείς αυτούς πυλώνες. Ωστόσο το περιβάλλον είναι αυτονόητο ότι αποτελεί ιεραρχικά 

το σύστημα που ελέγχει σε βάθος χρόνου τόσο το οικονομικό όσο και το κοινωνικό 

πεδίο. Ως συνέπεια των παραπάνω θα πρέπει η παρούσα μελέτη για τη συμβολή 

των ∆ΕΥΑ στην τοπική και βιώσιμη ανάπτυξη να συμπεριλάβει τους παραπάνω 

τομείς. Άλλωστε η ίδια η Ε∆ΕΥΑ, το κεντρικό συλλογικό όργανο όλων των ∆ΕΥΑ της 

Ελλάδας, θεωρεί ότι η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της ύδρευσης - αποχέτευσης 

θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια (διαδικτυακός τόπος Ε∆ΕΥΑ): 

• Να προστατεύει τη δημόσια υγεία 

• Να σέβεται το περιβάλλον 

• Να στηρίζει και να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη 

• Να εξασφαλίζει την κοινωνική αποδοχή 

Οι ∆ΕΥΑ αποτελούν τον τομέα εκείνο της αυτοδιοίκησης όπου αναμένεται να 

λειτουργήσουν οικονομίες κλίμακας μετά και την τελευταία διοικητική μεταρρύθμιση. 

Αυτού του είδους οι επιχειρήσεις είναι από τους σημαντικότερους τομείς, αφού έχουν 

ως αντικείμενο την  παροχή του πιο απαραίτητου αγαθού, δηλαδή του νερού και την 

διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Ως γενική αρχή, το νερό σε μία περιοχή πρέπει να 

παρέχεται σε μια βιώσιμη και ολοκληρωμένη βάση ώστε να καταλήγει από τον 

πάροχο προς τον καταναλωτή με τρόπο ασφαλή, αξιόπιστο και ποιοτικό για όλες τις 

χρήσεις. Βασικές αρχές επίσης, είναι ότι το νερό είναι ένας πόρος που θα πρέπει να 

ανήκει στο κράτος το οποίο με τη σειρά του θα το μοιράζει σε όλη την επικράτεια. Η 

αρχή αυτή εστιάζει ότι το νερό δεν μπορεί να είναι μέρος ενός σχεδιασμού  

διαχείρισης και ζήτησης ακόμα και από την τοπική αυτοδιοίκηση και ότι θα πρέπει να 

οργανώνεται ως υπηρεσία παροχής από μια περιφερειακή προοπτική (Queensland 

Water Commission 2007).  

 

Οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) λειτουργούν από το 

1980, οπότε και πάρθηκε η απόφαση για την ίδρυση τους, είναι ενεργές και 

διαχειρίζονται σημαντικούς πόρους και επεκτάθηκαν μετά από τις συνενώσεις των 

δήμων δημιουργώντας νέα δεδομένα σε ότι αφορά τη λειτουργία τους. Οι 

επιχειρήσεις ύδρευσης - αποχέτευσης χαρακτηρίζονται από το νόμο ως νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα, τα οποία διέπονται από 

κανόνες ιδιωτικής οικονομίας. Η ένωση δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και 
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αποχέτευσης (Ε.∆.Ε.Υ.Α.) αναφέρει ότι απασχόλησαν ιδιαίτερα οι προοπτικές των 

∆.Ε.Υ.Α. κυρίως μετά τον «Καποδίστρια», νόμο που αποτέλεσε ορόσημο για τις 

∆.Ε.Υ.Α., αφού ιδρύθηκαν πολλές μικρές ∆.Ε.Υ.Α. με αμφίβολη βιωσιμότητα. 

Επιπλέον, η ίδρυση ∆.Ε.Υ.Α. ήταν υποχρεωτική για τους ∆ήμους με πληθυσμό 

μεγαλύτερο από τους 10.000 κατοίκους, όπως έμμεσα προέκυπτε από το άρθρο 13 

παρ. 2 του Ν. 1069/80. Αυτό άλλαξε με τον «Καλλικράτη» κατά τον οποίο 

προβλέπεται υποχρεωτική συγχώνευση των εν λόγω υπηρεσιών ακολουθώντας τις 

συγχωνεύσεις των δήμων. Μέσω των συγχωνεύσεων δημοτικών επιχειρήσεων 

δίνεται η δυνατότητα να παρέχεται τεχνογνωσία και υποστήριξη σε αδύναμους 

δημόσιους οργανισμούς, με περιορισμένο δυναμικό ή μικρές επιχειρησιακές 

δυνατότητες, να επιλύουν προβλήματα που αφορούν την περιοχή τους αφού θα 

έχουν ενταχθεί στον τομέα ευθύνης μίας μεγαλύτερης επιχείρησης. Μία ανασκόπηση 

στις δημοτικές συνεργασίες για την ανάπτυξη που προωθούνται από τη Μεγάλη 

Βρετανία, την Ολλανδία, τη ∆ανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνεται ότι έχουν 

μακροπρόθεσμες θετικές συνέπειες, επειδή "βοήθησαν τους δήμους να βοηθήσουν 

τους εαυτού τους" (Tucker, J., Calow, R., Nickel, D. and Thaler, T. 2010). 

 
Αντικείμενο των ∆ΕΥΑ 

Είναι γνωστό ότι υποχρεωτικό αντικείμενο των ∆.Ε.Υ.Α. είναι η ύδρευση, η 

αποχέτευση και η επεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων βάση του (αρ. 1 Ν. 

1069/80). Παρόλα αυτά, με νομοθετικές τροποποιήσεις του Ν. 1069/80 το αντικείμενο 

αυτό μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους τομείς. Συγκεκριμένα οι ∆.Ε.Υ.Α. δύνανται 

να κάνουν διεύρυνση του αντικειμένου τους όπως προβλέπεται από τον νόμο σε 

τομείς όπως: η συγκέντρωση και μεταφορά απορριμμάτων, η μελέτη, κατασκευή, 

συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων τηλεθέρμανσης, η 

μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και λειτουργία των 

δικτύων φυσικού αερίου, η εμφιάλωση και εμπορία νερού, η διαχείριση, αξιοποίηση 

και εμπορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που προέρχονται από το 

αντικείμενο δραστηριότητας των ∆.Ε.Υ.Α. ή των δραστηριοτήτων των οικείων Ο.Τ.Α. 

και τέλος η άρδευση. 

Τα παραπάνω αναφέρονται ως μία σύντομη παρουσίαση του εύρους των ζητημάτων 

που προκύπτει από την υφιστάμενη κατάσταση των ∆.Ε.Υ.Α., την διαχείριση του 
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ανθρώπινου δυναμικού και την διαχείριση των οικονομικών πόρων. Οι τομείς αυτοί, 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς τη λειτουργία των οικονομιών κλίμακας 

και της αποτελεσματικότητας τους, καθώς μέσω των συνενώσεων αναμένεται να 

μειωθεί το λειτουργικό κόστος, να αυξηθεί η κλίμακα παραγωγής και να υπάρξει 

βελτίωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η αναδιάρθρωση των δομών λειτουργίας των 

επιχειρήσεων, ώστε να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας και η προσαρμογή του 

προσωπικού στις απαιτούμενες δεξιότητες ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις 

μεταβολές κρίνονται απαραίτητα. Τα όρια δράσης των επιχειρήσεων επεκτείνονται 

και αναμένεται περαιτέρω συμπίεση των λειτουργικών δαπανών σε κάθε επίπεδο. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η χωρική κατανομή της ζήτησης νερού θα επηρεάσει 

τις δαπάνες στο σύστημα διανομής, αλλά με μεγαλύτερο αριθμό πληθυσμού που 

επιτρέπει το σταθερό κόστος της δαπάνης διανομής να εξαπλωθεί σε μεγαλύτερο 

αριθμό λογαριασμών (Shyang Shih, J., Harrington, W., Pizer, W. and Gillingham, K., 

2004). Επίσης είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι μία σημαντική δυσκολία για την 

εκτίμηση των οικονομιών κλίμακας είναι το ότι οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, όπως 

οι ∆ΕΥΑ, λειτουργούν με διαφορετικές επιχειρησιακές δυνατότητες έχοντας 

διαφορετικά περιβαλλοντικά και τεχνικά χαρακτηριστικά,  έτσι μπορεί να προκληθούν 

διάφορα επίπεδα  συνεργειών μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών (Farsi M., Fetz, A. 

and Filippini, M. 2008).  Επομένως οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης-αποχέτευσης 

αποτελούν εργαλείο για την εξέταση μοντέλων ανάπτυξης σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο σε σχέση με την δημιουργία  οικονομιών κλίμακας, που μπορεί 

να καταδείξει αδυναμίες και πλεονεκτήματα σε θέματα οικονομίας και διοίκησης, 

διαχείρισης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος.  

 

Οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις του  «Καποδίστρια» και του «Καλλικράτη» 
 

Κατά τον απολογισμό της Ε∆ΕΥΑ το 2003 και συγκεκριμένα στην καταγραφή των 

προβληματισμών μετά την εφαρμογή του νόμου 2537/1997 δηλαδή του νόμου 

Καποδίστρια, έγινε σαφές ότι οι 183 ∆ΕΥΑ που βρίσκονταν διασκορπισμένες σε 

ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο, προσφέροντας κατά κανόνα ένα καλό επίπεδο 

υπηρεσιών, δέχτηκαν το βάρος της προσθήκης νέων δημοτικών διαμερισμάτων. 

Συγκεκριμένα οι ∆ΕΥΑ κλήθηκαν να αναλάβουν την λειτουργία δικτύων χωρίς 

προηγούμενη μελέτη και αποτίμηση των θετικών και αρνητικών στοιχείων που 

επρόκειτο να προκύψουν. Επίσης, η σύσταση νέων μεγάλων δήμων στον χώρο των 
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οποίων δεν λειτουργούσε κατά το παρελθόν ∆ΕΥΑ, η δημιουργία μίας νέας ∆ΕΥΑ 

που θα κάλυπτε ολόκληρο τον νέο διευρυμένο δήμο ενείχε κίνδυνο μη βιώσιμης 

επιχείρησης. Σύμφωνα με την Ε∆ΕΥΑ οι απαιτούμενες επενδύσεις των ∆ΕΥΑ εκείνη 

τη χρονική περίοδο ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις λειτουργίας τους 

ανέρχονταν σε 1.922.230.374 ευρώ. Το ποσό αυτό ήταν ιδιαίτερα μεγάλο σε μία 

περίοδο που δεν υπήρχαν οι απαραίτητοι πόροι ενώ τα κονδύλια των διαρθρωτικών 

ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα περιορίζονταν σε βάθος χρόνου. 

 

Οι 227 ∆.Ε.Υ.Α. που υφίσταντο στην Χώρα μας μέχρι το 2010, με τον Ν. 3852/2010   

μειώθηκαν σε 142, εξυπηρετώντας πλέον ισάριθμους καλλικρατικούς δήμους στα 

όρια των οποίων δραστηριοποιούνται οι  νέες ∆.Ε.Υ.Α., έναντι 591 δήμων με 3.796  

δημοτικά διαμερίσματα οι οποίες, θα εξυπηρετούν 5.125.618 κατοίκους. Οι 

συγχωνευόμενες ∆.Ε.Υ.Α. λύθηκαν χωρίς εκκαθάριση, συστήνοντας νέα επιχείρηση, 

ως καθολικό διάδοχο στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευομένων 

∆.Ε.Υ.Α. στην  οποία μεταφέρθηκε και το προσωπικό των λυμένων ∆.Ε.Υ.Α. που δεν 

πλεονάζει. 

 

Οι παραπάνω μεταρρυθμίσεις φαίνεται να βρίσκονται σε σωστή κατεύθυνση, εφόσον 

απαγκιστρωθεί η  Ελληνική δημόσια διοίκηση από παθογένειες που έως σήμερα 

εμποδίζουν την σταθεροποίηση και την ομαλή λειτουργία της. Η σταθεροποίηση και 

οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις περιορίζονται στα περιθώρια των εσωτερικών 

ισορροπιών εξουσίας, βασικών πολιτικών πρακτικών και τις πολίτικο-διοικητικές 

δομές (Καζάκος Π., 2004). 

Έσοδα των ∆ΕΥΑ 

Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι σε σχέση με τα έσοδα που προκύπτουν 

από την αυτοδιοίκηση για τις ∆.Ε.Υ.Α., καθορίζονται χωριστά τιμολόγια για την 

υπηρεσία υδρεύσεως και αποχετεύσεως, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου 

που εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Ακόμα είναι γνωστό ότι οι 

∆.Ε.Υ.Α., έχουν την δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά προγράμματα 

είτε περιφερειακά είτε τομεακά  όπως το «Επιχειρησιακό πρόγραμμα περιβάλλον-

αειφόρος ανάπτυξη (2007-2013)». Οι πόροι και οι επιχορηγήσεις των ∆.Ε.Υ.Α. 

προκύπτουν εκτός από τα παραπάνω, από την ετήσια επιχορήγηση του κρατικού 
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προϋπολογισμού με ειδικό τέλος 3% και ειδικό ανταποδοτικό τέλος που επιβαρύνει 

την αξία της κατανάλωσης του νερού σε ποσοστό 80%, χρηματοδοτήσεις από το 

Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

και το Ταμείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων. Επίσης η εμπειρία που υπάρχει στον 

τομέα των επιχειρήσεων ύδρευσης από άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε ότι αφορά την 

οργάνωση των εσόδων τους δείχνει ότι ένα από τα κομβικά σημεία για να υπάρξει 

αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων ύδρευσης είναι η ορθή κατανομή πόρων 

ώστε να επιτευχθεί μείωση του κόστους, και η εφαρμογή ενός ανταποδοτικού τέλους 

που θα περιλαμβάνεται στην φορολογία για την παροχή (Fraquelli, G. and Moiso, V., 

2005). Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετές δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και 

αποχέτευσης παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις στους προϋπολογισμούς τους 

και την τιμολογιακή τους πολιτική διότι οι δαπάνες τους είναι συνυφασμένες, εκτός 

από τα έργα υποδομής,  με τον πληθυσμό της περιοχής που εξυπηρετούν και  την 

κατηγορία του δήμου, δηλαδή εάν ο δήμος είναι αστικός – μητροπολιτικός, ορεινός ή 

νησιωτικός ή αγροτικός. 

Ποσοτικές αναλύσεις οικονομικών στοιχείων αντιπροσωπευτικών ∆ΕΥΑ    

Οι ∆ΕΥΑ οι οποίες επελέγησαν για την παρούσα ανάλυση είναι χαρακτηριστικά 

δείγματα επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες σε αστικές, ημιαστικές και 

νησιωτικές περιοχές. Έτσι επελέγησαν οι ∆ΕΥΑ Πατρών, η οποία καλύπτει μία 

αστική κυρίως περιοχή πληθυσμού εξυπηρετώντας περισσότερους από 210.000 

κάτοικους μετά την συνένωση της με την ∆ΕΥΑ Παραλίας Πατρών το έτος 2011. Η 

∆ΕΥΑ Καλαμάτας η οποία εξυπηρετεί ημιαστική περιοχή πληθυσμού 80.000 περίπου 

κατοίκων, η ∆ΕΥΑ Αγρινίου η οποία εξυπηρετεί ημιαστική περιοχή πληθυσμού 

120.000 περίπου κατοίκων και τέλος η ∆ΕΥΑ Θήρας με εξυπηρετούμενο αριθμό 

15.000 κατοίκων σε μία γεωγραφικά ιδιαίτερη περιοχή ως προς τις δυνατότητες 

ύδρευσης. Στη συνέχεια θα διερευνηθεί η συμβολή των παραπάνω επιχειρήσεων, ως 

προς την τοπική και βιώσιμη ανάπτυξη, στους τομείς της οικονομίας και μίας 

πρόσθετης ∆ΕΥΑ στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος. 

Η ανάλυση της κερδοφορίας των ∆ΕΥΑ έγινε με τη χρήση αριθμοδεικτών που 

χρησιμοποιούνται στη βιβλιογραφία για τον υπολογισμό της, δηλαδή, του ∆είκτη 
Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων ROE (Return on Equity), που μετρά το ποσοστό 

κέρδους που επιτυγχάνεται από την επένδυση κεφαλαίων, και του ∆είκτη 
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Απόδοσης Περιουσιακών Στοιχείων ROA (Return on Assets), που μετρά το 

ποσοστό κέρδους που αποδίδουν τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Οι 

δείκτες αυτοί εφαρμόζονται εύκολα, τα αποτελέσματά τους εμφανίζονται με απόλυτες 

τιμές ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συγκρίσεις, υπολογισμούς και 

αξιολογήσεις, και επιπλέον, τα απαιτούμενα στοιχεία για τον υπολογισμό τους είναι 

διαθέσιμα μέσω των ισολογισμών των παραπάνω επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό, 

επιδιώκεται να δοθεί μία ολοκληρωμένη εικόνα των παραπάνω επιχειρήσεων για την 

κερδοφορία τους σε περίοδο οικονομικής κρίσης. 

Συγκεκριμένα: 

  Καθαρά Κέρδη 

∆είκτης ROE = ————————————  (1) 

                                                        Ίδια Κεφάλαια 

 

Επίσης: 

   Καθαρά Κέρδη 

∆είκτης ROA = ————————————  (2) 

                                                     Σύνολο Ενεργητικού 

Η μέτρηση της αποτελεσματικότητας των παραπάνω κερδοφόρων επιχειρήσεων 

έγινε με τη χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών που χρησιμοποιούνται στη 

βιβλιογραφία, δηλαδή, του ∆είκτη Περιθωρίου Κέρδους (∆ΠΚ), που δείχνει το 

ποσοστό των εσόδων τα οποία μένουν στην επιχείρηση ως καθαρά κέρδη, και του 

∆είκτη Εκμετάλλευσης Ενεργητικού (∆ΕΕ) που εκφράζει τα συνολικά έσοδα ως 
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ποσοστό του ενεργητικού και δείχνει σε τι ποσοστό η επιχείρηση χρησιμοποιεί τα 

περιουσιακά της στοιχεία για να δημιουργήσει έσοδα. 

Συγκεκριμένα: 

         Καθαρά Κέρδη 

∆είκτης Περιθωρίου Κέρδους = ——————————          (3) 

                                                           Κύκλος Εργασιών 

 

Επίσης: 

 

            Κύκλος Εργασιών 

∆είκτης Εκμετάλλευσης Ενεργητικού = ———————————    (4) 

                                                           Σύνολο Ενεργητικού 

 

 

Πίνακας 1.  Στοιχεία ∆ΕΥΑ ΠΑΤΡΩΝ 

∆ΕΥΑ ΠΑΤΡΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2008 2009 2010 2011 
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 12.391.562,63 13.698.538,50 13.333.643,99 10.540.331,81
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Λειτουργικά έξοδα 9.613.918,49 10.441.355,66 9.277.172,80 6.515.450,80

Μικτά αποτελέσματα εκμ/σης -4.638.608,67 -4.704.358,19 -4.365.886,99 -1.864.313,69

Καθαρά κέρδη ή ζημίες -2.624.145,34 -2.773.620,49 -2.354.240,50 -591.799,19

Σύνολο ενεργητικού 128.292.951,43 131.774.221,86 134.160.504,80 151.853.138,26

Ίδια κεφάλαια 125.085.432,57 127.865.511,99 130.498.292,56 145.501.276,26

∆είκτης ROE -0,0210 -0,0217 -0,0180 -0,0041

∆είκτης ROA -0,0205 -0,0210 -0,0175 -0,0039

∆είκτης Περιθωρίου κέρδους -0,2118 -0,2025 -0,1766 -0,0561

∆είκτης εκμ/σης ενεργητικού 0,0966 0,1040 0,0994 0,0694

 

 

Εικόνα 1. ∆ιάγραμμα οικονομικών μεγεθών της ∆ΕΥΑ Πατρών 
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Εικόνα 2. ∆είκτες κερδοφορίας και αποτελεσματικότητας ∆ΕΥΑ Πατρών 

 

Είναι προφανές ότι η συγκεκριμένη ∆ΕΥΑ παρουσιάζει βελτίωση της δυνατότητας 

κερδοφορίας της (δείκτες ROE – ROA) κατά το έτος 2011 σε σύγκριση με τα 3 

προηγούμενα χρόνια γεγονός που μπορεί σε κάποιο βαθμό να οφείλεται στην 

συνένωση της συγκεκριμένης ∆ΕΥΑ με την όμορη της στην Παραλία Πατρών και 

κατά συνέπεια της αύξησης των ιδίων κεφαλαίων και του συνόλου του ενεργητικού 

τους, χωρίς ωστόσο να μπορεί να παραβλεφθεί η μείωση των λειτουργικών εξόδων 

της επιχείρησης κατά το τελευταίο έτος 2011 και ενώ είχε ξεκινήσει η διοικητική 

μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη» που μπορεί να συνέβαλε σε αυτό. Ιδιαίτερα 

σημαντική είναι η έντονα αυξητική τάση του δείκτη περιθωρίου κέρδους που 

δημιουργεί θετικές προσδοκίες για το μέλλον, παρά τη μείωση του δείκτη 

εκμετάλλευσης ενεργητικού που επιβάλει την επανεξέταση της στρατηγικής 

εκμετάλλευσης του ενεργητικού της επιχείρησης. 

Θα ήταν χρήσιμο να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση απευθύνεται σε 

αστικό κυρίως πληθυσμό και αυτό σημαίνει ότι ίσως δεν θα απαιτηθούν επεκτάσεις 

δικτύων ύδρευσης με αποτέλεσμα την σταδιακή οικονομική βελτίωσή της. 
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Πίνακας 2. Στοιχεία ∆ΕΥΑ Καλαμάτας 

∆ΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2008 2009 2010 2011 
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 7.060.932,23 7.155.195,80 6.832.396,80 6.618.541,04

Λειτουργικά έξοδα 1.628.598,20 1.612.177,02 1.590.637,31 1.464.851,46

Μικτά αποτελέσματα εκμ/σης -1.217.386,31 -1.446.756,70 -1.114.600,17 -675.863,20

Καθαρά κέρδη ή ζημίες -189.260,38 -619.356,07 -640.563,16 121.022,73

Σύνολο ενεργητικού 44.915.388,13 45.624.215,31 48.725.320,46 49.199.615,57

Ίδια κεφάλαια 36.854.387,99 37.935.925,41 41.818.129,84 42.687.321,25

∆είκτης ROE -0,0051 -0,0163 -0,0153 0,0028

∆είκτης ROA -0,0042 -0,0136 -0,0131 0,0025

∆είκτης Περιθωρίου κέρδους -0,0268 -0,0866 -0,0938 0,0183

∆είκτης εκμ/σης ενεργητικού 0,1572 0,1568 0,1402 0,1345

 

 

Εικόνα 3. ∆ιάγραμμα οικονομικών μεγεθών της ∆ΕΥΑ Καλαμάτας 
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Εικόνα 4. ∆είκτες κερδοφορίας και αποτελεσματικότητας ∆ΕΥΑ Καλαμάτας 

 

Στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας παρά την επιδείνωση που παρουσίασαν η ζημίες 

της  επιχείρησης κατά τα έτη 2009 και 2010, είναι χαρακτηριστική η βελτίωση που 

παρουσιάστηκε το 2011. Οι δείκτες  κερδοφορίας (ROE – ROA) παρουσιάζουν θετικό 

πρόσημο κατά το έτος αυτό και αποτυπώνουν την σταδιακή βελτίωση της 

οικονομικής κατάστασης της ∆ΕΥΑ, με δεδομένο ότι μέσω των συγχωνεύσεων που 

επέβαλε ο «Καλλικράτης» έχει επεκταθεί και σε νέα δημοτικά διαμερίσματα. 

Από την αύξηση του δείκτη περιθωρίου κέρδους γίνεται φανερή η βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της επιχείρησης ως προς τον κύκλο εργασιών της παρότι ο 

δείκτης εκμετάλλευσης ενεργητικού παραμένει σχετικά σταθερός αναδεικνύοντας 

περιθώρια τα περιθώρια βελτίωσης που υπάρχουν. 
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Πίνακας 3. Στοιχεία ∆ΕΥΑ Αγρινίου 

∆ΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2008 2009 2010 2011 
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)   4.452.810,42 4.471.872,77 4.306.326,07

Λειτουργικά έξοδα   1.446.168,01 1.196.823,28 1.085.790,60

Μικτά αποτελέσματα εκμ/σης   -1.064.129,25 -313.301,56 -85.542,15

Καθαρά κέρδη ή ζημίες   -380.931,25 389.293,19 681.997,04

Σύνολο ενεργητικού   16.865.426,85 17.589.917,63 17.917.436,89

Ίδια κεφάλαια   14.382.081,21 15.157.257,61 15.547.850,89

∆είκτης ROE   -0,0265 0,0257 0,0439

∆είκτης ROA   -0,0226 0,0221 0,0381

∆είκτης Περιθωρίου κέρδους   -0,0855 0,0871 0,1584

∆είκτης εκμ/σης ενεργητικού   0,2640 0,2542 0,2403

 

 

Εικόνα 5. ∆ιάγραμμα οικονομικών μεγεθών της ∆ΕΥΑ Αγρινίου 
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Εικόνα 6. ∆είκτες κερδοφορίας και αποτελεσματικότητας ∆ΕΥΑ Αγρινίου 

 

Η ∆ΕΥΑ Αγρινίου παρουσιάζει συνεχή βελτίωση της κερδοφορίας της τα τελευταία 2 

χρόνια όπως φαίνεται και από τους δείκτες κερδοφορίας (ROE – ROA) που 

σημειώνουν ανοδική τάση. 

Μεγαλύτερη ανοδική τάση παρουσιάζει ο δείκτης περιθωρίου κέρδους της 

επιχείρησης ο οποίος καταδεικνύει την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση του 

κύκλου εργασιών της επιχείρησης σε μία περίοδο που και η συγκεκριμένη ∆ΕΥΑ 

επεκτείνεται μέσω συγχωνεύσεων υπηρεσιών. Ωστόσο η σταθερότητα του δείκτη 

εκμετάλλευση ενεργητικού δείχνει ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. 

 

 

 



  16 

Πίνακας 4. Στοιχεία ∆ΕΥΑ ΘΗΡΑΣ 

∆ΕΥΑ ΘΗΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2008 2009 2010 2011 
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)   3.633.249,48 3.970.590,03 3.590.248,94

Λειτουργικά έξοδα   1.182.373,60 1.080.635,42 1.474.128,95

Μικτά αποτελέσματα εκμ/σης   -395.906,31 -268.783,51 -152.750,28

Καθαρά κέρδη ή ζημίες   -52.575,68 174.941,92 235.334,82

Σύνολο ενεργητικού   12.444.851,72 11.124.852,91 14.032.057,11

Ίδια κεφάλαια   10.519.650,28 10.570.908,98 12.908.301,93

∆είκτης ROE   -0,0050 0,0165 0,0182

∆είκτης ROA   -0,0042 0,0157 0,0168

∆είκτης Περιθωρίου κέρδους   -0,0145 0,0441 0,0655

∆είκτης εκμ/σης ενεργητικού   0,2919 0,3569 0,2559

 

 

Εικόνα 7. ∆ιάγραμμα οικονομικών μεγεθών της ∆ΕΥΑ Θήρας 
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Εικόνα 8. ∆είκτες κερδοφορίας και αποτελεσματικότητας ∆ΕΥΑ Θήρας 

Σε μία νησιωτική περιοχή όπως η Θήρα είναι ιδιαίτερα σημαντική η διατήρηση μίας 

αυξανόμενης κερδοφορίας, όπως φαίνεται και από τους σχετικούς δείκτες 
κερδοφορίας ( ROE – ROA), με παράλληλη αύξηση των λειτουργικών της εξόδων 

ειδικότερα κατά το έτος 2011. 

Σημαντικοί είναι και οι δείκτες περιθωρίου κέρδους της επιχείρησης που 

παρουσιάζουν αύξηση και δείχνουν μία ικανοποιητική εκμετάλλευση του κύκλου 

εργασιών. Παρόλα αυτά ο δείκτης εκμετάλλευσης ενεργητικού παρουσιάζει κάμψη το 

τελευταίο έτος (2011) και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νησιωτική αυτή ∆ΕΥΑ παρουσιάζει λόγω γεωγραφικής 

θέσης ιδιαίτερα αυξημένο κόστος λειτουργικών εξόδων (αφαλάτωση- αυξημένο 

κόστος διανομής ύδατος). 

Από τις παραπάνω αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις γίνεται φανερό ότι τα τελευταία 

χρόνια, με αφορμή σε κάποιο βαθμό των συγχωνεύσεων του «Καλλικράτη», και του 

περιορισμού  των λειτουργικών εξόδων – με εξαίρεση της νησιωτική ∆ΕΥΑ Θήρας – 

παρουσιάζεται μία γενική βελτίωση του δείκτη περιθωρίου κέρδους των δημοτικών 
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αυτών επιχειρήσεων. Παρότι δεν υπάρχουν δημοσιευμένα επίσημα στοιχεία για το 

έτος 2012, τα υπάρχοντα οικονομικά στοιχεία παρέχουν ενθαρρυντικές ενδείξεις για 

την εφαρμογή μίας οικονομίας κλίμακας με θετικές οικονομικές επιπτώσεις σε 

περιφερειακό επίπεδο. 

Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω των ∆ΕΥΑ – Η περίπτωση της ∆ΕΥΑ Κοζάνης  

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων των ∆ΕΥΑ περιλαμβάνεται σύμφωνα με τον 

ιδρυτικό του νόμο, και η διαχείριση συστημάτων παροχής και εξοικονόμησης 

ενέργειας. Για την περίπτωση αυτή, αξίζει να αναφερθεί  το παράδειγμα της ∆ΕΥΑ 

Κοζάνης, όπου λειτουργεί ένα ιδιαίτερα αξιόλογο σύστημα τηλεθέρμανσης, το οποίο 

παρέχει ζεστό νερό στους κατοίκους της περιοχής ευθύνης της επιχείρησης σε 

χαμηλό κόστος. Σύμφωνα με τη ∆ΕΥΑ Κοζάνης, από το 1993 παρέχεται θέρμανση 

από τον ατμοηλεκτρικό σταθμό της ∆ΕΗ Αγίου ∆ημητρίου σε περίπου 25.000 

διαμερίσματα, σε ένα σύνολο 4.900 περίπου κτιρίων.  

Η λειτουργία της τηλεθέρμανσης ωφελεί τόσο την Κοζάνη και τους κατοίκους της σε 

περιφερειακό επίπεδο, όσο και την εθνική μας οικονομία. Συγκεκριμένα, 

αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων, που απολαμβάνουν ένα καθαρότερο 

περιβάλλον διαβίωσης, απαλλαγμένο από ρύπους από τις καμινάδες των κεντρικών 

θερμάνσεων που λειτουργούσαν με συμβατικά υγρά καύσιμα, επιβαρύνοντας την 

ήδη επιβαρημένη ατμόσφαιρα από τις δραστηριότητες καύσης. Παράλληλα, 

δαπανήθηκαν για τη θέρμανση των κατοίκων της περιοχής πολύ λιγότερα χρήματα – 

η ∆ΕΥΑ Κοζάνης τα υπολογίζει σε περισσότερο από 65 εκατομμύρια € για τα 

τελευταία χρόνια, με προοπτική μία εξοικονόμηση της τάξεως των 10 εκατομμυρίων € 

ετησίως για τα επόμενα έτη – αυξάνοντας ανάλογα και το διαθέσιμο εισόδημα τους. 

Σημειωτέον ότι η τιμή της τηλεθέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο 2011- 2012 

διαμορφώθηκε στα 0,0435€ ανά KWh θέρμανσης. Πρακτικά, εξοικονομήθηκαν τα 

τελευταία χρόνια περίπου 380.000 τόνοι πετρελαίου θέρμανσης, με προοπτική 

εξοικονόμησης περίπου 32.000 τόνων πετρελαίου θέρμανσης ετησίως.  

Επιπρόσθετα, και ως στοιχείο ανάπτυξης της περιοχής, θα μπορούσε να αναφερθεί 

η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, άμεσα ως εργασία στις εγκαταστάσεις του 

συστήματος τηλεθέρμανσης, αλλά και έμμεσα  λόγω της οικονομικής ώθησης στην 

εμπορική και βιοτεχνική δραστηριότητα της πόλης της Κοζάνης και της περιοχής 
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γενικότερα. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης της περιοχής με 

νέες δραστηριότητες στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα (θερμοκήπια, 

ξηραντήρια κ.λπ). 

Στις παραπάνω δραστηριότητες τηλεθέρμανσης θα μπορούσαν να προστεθούν και 

α) νέες δυνατότητες ορθολογικότερης αξιοποίησης των υδάτινων πόρων, όπως, 

περιορισμός στην άσκοπη κατανάλωση του νερού και περιορισμός των διαρροών με 

την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ελέγχου διαρροών, που θα συνέβαλαν 

στον περιορισμό κατανάλωσης ενέργειας για πρόσθετη άντληση νερού β) εισαγωγή 

ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού ώστε να εφαρμόζονται νέα συστήματα και 

τεχνολογίες που μειώνουν τη κατανάλωση ενέργειας στις κατ’ εξοχήν ενεργοβόρες 

λειτουργίες των αντλιοστασίων, των μονάδων βιολογικού καθαρισμού και των 

μονάδων αφαλατώσεων και γ) παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την αξιοποίηση 

του βιοαερίου ως ανανεώσιμη πηγή, κατά την αναερόβια χώνευση1 ή και 

συγχώνευση πηγών οργανικών αποβλήτων υψηλού φορτίου στις εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμάτων, καθώς και μία σειρά από άλλες δραστηριότητες των ∆ΕΥΑ 

αποτελούν δείγματα δραστηριοτήτων προς την κατεύθυνση της εξοικονόμησης 

ενέργειας που με συνέπεια και επιτυχία επιτελούν κατά τα τελευταία χρόνια 

(∆ιαδικτυακός τόπος ∆ΕΥΑ Κοζάνης). 

Προστασία περιβάλλοντος και ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων  

Στο μικρό σχετικά χρονικό διάστημα παρουσίας και λειτουργίας τους οι ∆ΕΥΑ έχουν 

να επιδείξουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο ως οι βασικοί φορείς διαχείρισης του 

πόσιμου νερού σ' ολόκληρη τη χώρα. Μέχρι σήμερα οι ∆ΕΥΑ έχουν δείξει ιδιαίτερη 

ευαισθησία στη διαχείριση των υδάτινων πόρων στις περιοχές ευθύνης του, με κύρια 
                                                            

1 Η Αναερόβια Χώνευση (ΑΧ) είναι μια μικροβιολογική διεργασία αποσύνθεσης της οργανικής ύλης, απουσία 

οξυγόνου, που είναι συνήθης σε πολλά φυσικά περιβάλλοντα και εφαρμόζεται σήμερα εκτενώς, για την 

παραγωγή βιοαερίου σε αεροστεγείς δεξαμενές που λειτουργούν ως αντιδραστήρες. Οι τελευταίοι είναι 

γνωστοί και ως χωνευτήρες. Ένα ευρύ φάσμα μικροοργανισμών εμπλέκεται στην αναερόβια διεργασία και 

έχει δύο κύρια τελικά προϊόντα: το βιοαέριο και το χωνευμένο υπόλειμμα. Το βιοαέριο, είναι ένα καύσιμο 

αέριο το οποίο αποτελείται από μεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα και μικρές ποσότητες άλλων αερίων και 

ιχνοστοιχείων. Το δε χωνευμένο υπόλειμμα είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και επομένως κατάλληλο να 

χρησιμοποιηθεί ως φυσικό λίπασμα στη γεωργία (Autev Engineering Greece). 
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μέριμνα τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας πόσιμου νερού, σύμφωνα με τα διεθνή 

κριτήρια και κυρίως την οδηγία 98/83 για το πόσιμο νερό, παράλληλα όμως έχουν 

πλήρως συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος πέραν της ποιοτικής 

αναβάθμισης των περιοχών στις οποίες λειτουργούν. Έτσι, παρότι το θεσμικό 

πλαίσιο στην Ελλάδα για τη διαχείριση των υδατικών πόρων δεν διακρίνεται για την 

πραγματοποίηση συντονισμένων ενεργειών και επιτυχημένων συνεργασιών μεταξύ 

συναρμόδιων φορέων, καθώς και για μακροχρόνιους σχεδιασμούς, ο ρόλος των 

∆ΕΥΑ στην ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως σημαντικός. 

Οι ∆ΕΥΑ για την εξασφάλιση της παροχής υγιεινού πόσιμου νερού στους 

καταναλωτές, οφείλουν να προστατεύουν, και να συντηρούν τους υπάρχοντες 

υδατικούς πόρους, λειτουργώντας ορθολογικά κατά την παρακολούθηση, τον έλεγχο 

και τον εμπλουτισμό τους, και εφαρμόζοντας την υφιστάμενη ελληνική και ευρωπαϊκή 

νομοθεσία, ενώ οφείλουν στα πλαίσια της δραστηριότητάς τους να πληροφορούν και 

να ενημερώνουν έγκαιρα και σωστά τους καταναλωτές, ώστε να συμβάλλουν στην 

εξοικονόμηση και την ορθή χρήση του νερού (Αγγελάκης – Κοτσελίδου, 2002). 

Η ΕΕ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της διαχείρισης των υδάτινων πόρων 

έχει θεσπίσει και εκδώσει σημαντικό νομοθετικό έργο, με παράδειγμα την Οδηγία 

2000/60 για μία κοινή πολιτική αντιμετώπισης των υδάτινων πόρων των κρατών-

μελών της Ε.Ε., Στους υδάτινους πόρους η Οδηγία περιλαμβάνει τόσο τα νερά των 

ποταμών, των λιμνών, όσο και τα παράκτια και τα υπόγεια ύδατα, ενώ η εφαρμογή 

της, που πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2015, δίνει προτεραιότητα στο πόσιμο νερό. 

Παράλληλα όμως καθιερώνει τον κανόνα «ο ρυπαίνων πληρώνει» και με τον τρόπο 

αυτό παροτρύνει τους πολίτες τω κρατών-μελών να συμμετέχουν ενεργά στην 

προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων. Με το Ν. 3199/2003 η Οδηγία αυτή 

ενσωματώθηκε στο ελληνικό εθνικό δίκαιο, με στόχο τον εξορθολογισμός της 

πολιτικής για τους υδάτινους πόρους, την προσαρμογή της στην αρχή της αειφόρου 

ανάπτυξης και την εναρμόνισή της με άλλες πολιτικές που στοχεύουν στην 

προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των 

πολιτών. 

Οι ∆ΕΥΑ της χώρας μας έχουν σημαντική ευθύνη, τόσο όσον αφορά στην προστασία 

και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, όσο και στην προστασία της 
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δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος. Προς το σκοπό αυτό είχαν 

προτείνει ένα γενικό σχέδιο διαχείρισης υδάτινων πόρων της χώρας, που θα 

βασιζόταν (Αγγελάκης – Κοτσελίδου, 2002): 

• Στην εφαρμογή ενιαίας διαχείρισης των υδάτινων πόρων τόσο Κεντρικά με τη 

δημιουργία Ενιαίου ∆ημόσιου Φορέα, όπως για παράδειγμα, μία Γενική 

Γραμματεία Υδάτινων Πόρων, όσο και Περιφερειακά, ώστε με την αποκέντρωση 

να συμμετέχουν σ’ αυτήν οι εκπρόσωποι όλων των συναρμόδιων και άμεσα 

ενδιαφερόμενων τοπικών φορέων. 

• Στη συστηματοποίηση και επέκταση της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων 

ποσότητας και ποιότητας των υδάτων. 

• Στην καθιέρωση, στην πράξη, του νερού ως εθνικού αγαθού, που θα ανήκει στο 

κοινωνικό σύνολο και θα εξυπηρετεί τις αναπτυξιακές ανάγκες του. 

• Στην καθιέρωση ως υδάτινων πόρων των προ-επεξεργασμένων εκροών υγρών 

αποβλήτων και άλλων περιθωριακών υδάτων, που είναι δυνατόν να 

επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν. 

• Στη θεσμοθέτηση ποιοτικών κριτηρίων κατά χρήση νερού, που θα λαμβάνει υπ’ 

όψη της τη νομοθεσία της ΕΕ. 

• Στον ορθολογικό προγραμματισμό των έργων υδατικών πόρων, σε ό, τι αφορά 

στη μελέτη, την αξιοποίηση και τη διαχείριση, όχι σε επίπεδο συνοικισμών, 

δήμων και νομών αλλά σε επίπεδο φυσικών ορίων πηγής και κυρίως 

υδρολογικής λεκάνης, με απόλυτη προτεραιότητα στα συλλογικά έργα γενικότερα 

και ειδικά στα έργα ύδρευσης. 

• Στη θεσμοθέτηση μέτρων προστασίας των υδατικών πόρων από τη ρύπανση και 

γενικά τις ανεπιθύμητες ποιοτικές μεταβολές του νερού, στα πλαίσια του Ν. 

1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος. 

• Στον καθορισμό της ουσιαστικής συμμετοχής και του ρόλου των ΟΤΑ-∆ΕΥΑ ως 

βασικών μονάδων έργων αξιοποίησης , χρήσης και προστασίας υδατικών πόρων, 

στο νέο αποκεντρωμένο θεσμικό πλαίσιο, που θα παρέχει απόλυτη 

προτεραιότητα στην ύδρευση. 

Σταδιακά, έχει γίνει αποδεκτό και κατανοητό από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 

ότι οι ∆ΕΥΑ δεν είναι απλά οι χρήστες του νερού, αλλά οι σημαντικότεροι φορείς 

διαχείρισης υδατικών πόρων, επιφορτισμένες οι περισσότερες από αυτές και με τη 
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λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, στα πλαίσια της καθιέρωσης ως 

υδάτινων πόρων των προ-επεξεργασμένων εκροών υγρών αποβλήτων, καθώς και 

άλλων περιθωριακών υδάτων. 

Υφιστάμενα προβλήματα λειτουργίας των ∆ΕΥΑ και προτάσεις 

Η προσπάθειά ανάδειξης του έργου και του ρόλου των ∆.Ε.Υ.Α. δεν αρκεί να 

στρέφεται μόνο προς την κοινή γνώμη και τα εξειδικευμένα συνέδρια, αφού είναι 

γεγονός ότι τόσο η πολιτεία όσο και οι φορείς της ανέπτυξαν κάποια δυσπιστία ως 

προς τις ∆ΕΥΑ, τις περισσότερες φορές αδικαιολόγητη. Η δυσπιστία αυτή οφείλεται 

σε μεμονωμένα περιστατικά που στην Ελλάδα, ως γνωστό, παίρνουν υπερβολική 

έκταση, αλλά και σε εγγενείς αδυναμίες του συστήματος της τοπικής αυτοδιοίκησης 

που ακολουθεί κατά πόδας τις αδυναμίες του κεντρικού συστήματος διακυβέρνησης 

της χώρας. 

Η βελτίωση όμως της αποδοτικότητας των ∆ΕΥΑ απαιτεί την ανάδειξη, απαρίθμηση 

και επίλυση ουσιαστικών προβλημάτων που υφίστανται κατά κόρον σήμερα στις 

κατά τόπους ∆ΕΥΑ, ειδικότερα μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη». Ορισμένα από 

τα προβλήματα αυτά είναι: 

• Οι προσλήψεις εξειδικευμένου αλλά και έκτακτου προσωπικού στις ∆ΕΥΑ σήμερα 

γίνονται με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, παρότι αυτές θεωρούνται δημοτικές 

επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου. Και τούτο με δεδομένο ότι οι ανάγκες πολλών 

∆ΕΥΑ σε προσωπικό, τακτικό και έκτακτο, με την εφαρμογή του Καλλικράτη 

αυξήθηκαν σημαντικά. Ιδιαίτερα οι μικρές και οι νησιωτικές ∆ΕΥΑ αντιμετωπίζουν 

την στιγμή αυτή σοβαρότατες ελλείψεις προσωπικού τις οποίες αδυνατούν να 

καλύψουν λόγω των περιορισμών  που ισχύουν στο δημόσιο για τις προσλήψεις. 

προτείνεται ο απεγκλωβισμός των ∆.Ε.Υ.Α. από τους περιορισμούς 

προσλήψεων του δημόσιου τομέα, αφού οι ∆.Ε.Υ.Α. δεν χρηματοδοτούνται από 

τον κρατικό προϋπολογισμό, είναι επιχειρήσεις «αιχμής» και θα πρέπει να 

λειτουργούν με ευελιξία, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. 

• Ο έλεγχος των δαπανών των ∆ΕΥΑ από το Ελεγκτικό Συνέδριο, προκάλεσε 

σημαντικές γραφειοκρατικές διαδικασίες, εξ αφορμής του γεγονότος ότι οι κατά 

τόπους Επίτροποι δεν ήταν ενημερωμένοι για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 

των ∆ΕΥΑ, με συνέπεια να αντιμετωπίζονται ως υπηρεσίες του ∆ήμου. Ακόμη και 
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η νομοθετική ρύθμιση του Ν. 4071/2012, παρότι  αμβλύνει κατά κάποιο τρόπο 

τόσο τον έλεγχο με την καθιέρωση ορίου ελέγχου δαπανών. Όσο και τη 

γραφειοκρατία και τα συνεπακόλουθα προβλήματα δυσλειτουργίας, δεν έλυσε 

ουσιαστικά το πρόβλημα. Προτείνεται η περαιτέρω άμβλυνση των διαδικασιών 

αυτών για τις ∆ΕΥΑ με νομοθετική ρύθμιση.   

• Η δυσκολία εφαρμογής της τιμολογιακής τους πολιτικής στις δημοτικές ενότητες 

που παρέλαβαν, αλλά και στις μικρότερες ∆ΕΥΑ με τις οποίες συγχωνεύτηκαν. 

Προτείνεται η νομοθετική ρύθμιση του θέματος με την υποχρεωτική καθιέρωση 

ενιαίου τιμολογίου που θα προτείνει το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της κάθε ∆ΕΥΑ για 

τον χώρο ευθύνης της και θα εγκρίνεται από το ∆ημοτικό Συμβούλιο. 

• Οι οικονομικές δυσχέρειες λόγω μη κατανομής της επιχορήγησης του αρ. 43, §.2 

του Ν. 2065/1992, παρότι περιλήφθηκε στον Ν. 4071/2012 και θα κατανέμεται 

πλέον από το Υπουργείο Εσωτερικών στις ∆.Ε.Υ.Α. Το ζήτημα αυτό που 

συνδέεται άμεσα με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας, θα πρέπει 

να λυθεί ώστε να μπορούν οι ∆ΕΥΑ να καθορίζουν ακριβέστερα το κόστος των 

παρερχόμενων υπηρεσιών τους.   

• Το υψηλό τιμολόγιο της ∆ΕΗ που καλούνται να πληρώνουν οι ∆ΕΥΑ, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη ούτε το αντικείμενο των υπηρεσιών τους ούτε ο κοινωνικός 

τους χαρακτήρας, ούτε η συμβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Επιπρόσθετα, για τις ∆ΕΥΑ που παρέλαβαν από τους πρώην Καλλικρατικούς 

∆ήμους και αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν και εγκαταστάσεις άρδευσης, 

υποχρεώθηκαν να πληρώσουν μια σειρά εγγυήσεων για την μεταβίβαση και 

αφετέρου ανακάλυψαν ότι δεν δικαιούνται το Μειωμένο Αγροτικό  Τιμολόγιο που 

μέχρι σήμερα κάλυπτε αυτές τις εγκαταστάσεις. Η λύση απαιτεί μία Κοινή 

Υπουργική Απόφαση, η έκδοση της οποίας πιθανόν να μην είναι εφικτή λόγω της 

τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της ∆ΕΗ.  

• Η φημολογία περί ιδιωτικοποίησης των ∆ΕΥΑ, οποία δεν διευκολύνει την ομαλή 

λειτουργία τους, προκαλώντας κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Θα πρέπει 

να τονιστεί ιδιαίτερα η αναγκαιότητα λειτουργίας των ∆ΕΥΑ ως δημοτικών 

επιχειρήσεων με κοινωφελή χαρακτήρα και να επισημανθεί η ευρωπαϊκή και 

διεθνής πρακτική, σύμφωνα με την οποία οι ιδιωτικοποιήσεις στον τομέα του 

νερού απέτυχαν τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόσφατη 

είναι η περίπτωση της πόλης του Παρισιού όπου μετά την λήξη της σύμβασης 

παραχώρησης της υδροδότησης σε ιδιωτική εταιρεία, ο δήμος δεν προχώρησε 
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σε ανανέωση της σύμβασης, αλλά ανέλαβε ο ίδιος την υδροδότηση της πόλης. 

Κλείνοντας, θα ήταν σκόπιμο να αναφερθούν και οι απόψεις του προέδρου της 

Ε∆ΕΥΑ και ∆ημάρχου Ρεθύμνης, Γ. Μαρινάκη, για τους κυριότερους λόγους που 

τεκμηριώνουν την ανάγκη για το δημόσιο-δημοτικό χαρακτήρα των Οργανισμών 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης στην Ελλάδα και αλλού, που είναι οι ακόλουθες: 

Οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης έχουν άμεση σχέση με την επιβίωση, την 

υγιεινή και το άμεσο περιβάλλον του ανθρώπου και επομένως ο δημόσιος 

χαρακτήρας τους προσδίδει σε κάθε κοινωνία μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας, 

προοπτική, περιβαλλοντική ευαισθησία . 

Σ΄ όλες σχεδόν τις χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου (όπως ΗΠΑ, Γερμανία, Ιαπωνία 

και σκανδιναβικές χώρες), ο έλεγχος των Υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης, 

παραμένει υπό ∆ημόσιο ή ∆ημοτικό έλεγχο. 

Αν και το νερό έχει οικονομική και περιβαλλοντική αξία, η κοινωνική του αξία, η 

ιδιοκτησία του και περισσότερο η χρήση του, δεν είναι υπηρεσία εμπορικού 

χαρακτήρα. Το νερό δεν είναι αγαθό ανθρώπινης παραγωγής. Παρέχεται από τη 

φύση, σε ρυθμούς απρόβλεπτους και καθόλου σταθερούς, εγγυημένους ή 

ελέγξιμους. Γι’ αυτό και η διαχείρισή του είναι πολύπλοκη και δεν μπορεί παρά να 

αποτελεί μια συλλογική και κοινωνική διεργασία. 

Συμπεράσματα 

Με δεδομένο ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί μία δυναμική διαδικασία που δομείται 

στηριζόμενη σε τρείς πυλώνες, της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, 

είναι δεδομένο ότι οι ∆ΕΥΑ, που αποτελούν τον τομέα εκείνο της αυτοδιοίκησης όπου 

αναμένεται να λειτουργήσουν οικονομίες κλίμακας μετά και την τελευταία διοικητική 

μεταρρύθμιση, θα πρέπει πληροί τα παρακάτω κριτήρια: 

• Να προστατεύει τη δημόσια υγεία 

• Να σέβεται το περιβάλλον 

• Να στηρίζει και να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη 
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• Να εξασφαλίζει την κοινωνική αποδοχή 

Είναι γνωστό ότι υποχρεωτικό αντικείμενο των ∆.Ε.Υ.Α. είναι η ύδρευση, η 

αποχέτευση και η επεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων, ενώ, με νομοθετικές 

τροποποιήσεις το αντικείμενο αυτό μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους τομείς όπως η 

συγκέντρωση και μεταφορά απορριμμάτων, η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, 

εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων τηλεθέρμανσης, η μελέτη, 

κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και λειτουργία των 

δικτύων φυσικού αερίου, η εμφιάλωση και εμπορία νερού, η διαχείριση, αξιοποίηση 

και εμπορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που προέρχονται από το 

αντικείμενο δραστηριότητας των ∆.Ε.Υ.Α. ή των δραστηριοτήτων των οικείων Ο.Τ.Α. 

και τέλος η άρδευση. Επομένως οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης-αποχέτευσης 

αποτελούν εργαλείο για την εξέταση μοντέλων ανάπτυξης σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο σε σχέση με την δημιουργία  οικονομιών κλίμακας, που μπορεί 

να καταδείξει αδυναμίες και πλεονεκτήματα σε θέματα οικονομίας και διοίκησης, 

διαχείρισης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος. 

Εξετάζοντας αντιπροσωπευτικές ∆.Ε.Υ.Α. στην Ελλάδα, επελέγησαν τέτοιες που να 

εξυπηρετούν αστικές περιοχές, ημιαστικές περιοχές και δύσκολες νησιωτικές 

περιοχές. Η ανάλυση της κερδοφορίας των ∆ΕΥΑ έγινε με τη χρήση συγκεκριμένων 

αριθμοδεικτών, δηλαδή, του ∆είκτη Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων ROE και του ∆είκτη 

Απόδοσης Περιουσιακών Στοιχείων ROA, ενώ, η μέτρηση της αποτελεσματικότητας 

των παραπάνω επιχειρήσεων έγινε με τη χρήση άλλων ανάλογων 

χρηματοοικονομικών δεικτών, δηλαδή, του ∆είκτη Περιθωρίου Κέρδους (∆ΠΚ), και 

του ∆είκτη Εκμετάλλευσης Ενεργητικού (∆ΕΕ). Σχεδόν στο σύνολό τους, σε μία 

περίοδο που έχουν ξεκινήσει οι συγχωνεύσεις του «Καλλικράτη», η μείωση των 

λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης κατά το έτος 2011, καθώς και αυξητική τάση 

του δείκτη περιθωρίου κέρδους, δημιουργούν θετικές προσδοκίες για το μέλλον. 

Στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας αναφέρθηκε το παράδειγμα της ∆ΕΥΑ 

Κοζάνης, όπου λειτουργεί ένα ιδιαίτερα αξιόλογο σύστημα τηλεθέρμανσης, το οποίο 

ωφελεί τόσο την Κοζάνη και τους κατοίκους της σε περιφερειακό επίπεδο, όσο και 

την εθνική μας οικονομία. Επιπρόσθετα, επισημάνθηκε ως στοιχείο ανάπτυξης της 

περιοχής η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, άμεσα ως εργασία στις εγκαταστάσεις 
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του συστήματος τηλεθέρμανσης, αλλά και έμμεσα  λόγω της οικονομικής ώθησης 

στην εμπορική και βιοτεχνική δραστηριότητα της πόλης της Κοζάνης και της περιοχής 

γενικότερα, καθώς και η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης της περιοχής με νέες 

δραστηριότητες στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα (θερμοκήπια, ξηραντήρια 

κ.λπ). Εκτός του παραδείγματος τηλεθέρμανσης, θα μπορούσαν να προστεθούν και 

οι νέες δυνατότητες ορθολογικότερης αξιοποίησης των υδάτινων πόρων, η εισαγωγή 

ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού ώστε να εφαρμόζονται νέα συστήματα και 

τεχνολογίες που μειώνουν τη κατανάλωση ενέργειας στις κατ’ εξοχήν ενεργοβόρες 

λειτουργίες των αντλιοστασίων, των μονάδων βιολογικού καθαρισμού και των 

μονάδων αφαλατώσεων και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την αξιοποίηση 

του βιοαερίου ως ανανεώσιμη πηγή, κατά την αναερόβια χώνευση ή και συγχώνευση 

πηγών οργανικών αποβλήτων υψηλού φορτίου στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυμάτων. 

Στον τομέα προστασίας περιβάλλοντος και ορθολογικής διαχείρισης υδάτινων 

πόρων, οι ∆ΕΥΑ της χώρας μας έχουν σημαντική ευθύνη, αφού έχει γίνει αποδεκτό 

και κατανοητό από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ότι οι ∆ΕΥΑ δεν είναι απλά οι 

χρήστες του νερού, αλλά οι σημαντικότεροι φορείς διαχείρισης υδατικών πόρων, 

επιφορτισμένες οι περισσότερες από αυτές και με τη λειτουργία εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας λυμάτων, στα πλαίσια της καθιέρωσης ως υδάτινων πόρων των προ-

επεξεργασμένων εκροών υγρών αποβλήτων, καθώς και άλλων περιθωριακών 

υδάτων. Οι ίδιες οι ∆ΕΥΑ προτείνουν την εφαρμογή ενιαίας διαχείρισης των υδάτινων 

πόρων τόσο Κεντρικά όσο και Περιφερειακά, τη συστηματοποίηση και επέκταση της 

συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων ποσότητας και ποιότητας των υδάτων, την 

καθιέρωση του νερού ως εθνικού αγαθού, την καθιέρωση ως υδάτινων πόρων των 

προ-επεξεργασμένων εκροών υγρών αποβλήτων και άλλων περιθωριακών υδάτων, 

τη θεσμοθέτηση ποιοτικών κριτηρίων κατά χρήση νερού, τον ορθολογικό 

προγραμματισμό των έργων υδατικών πόρων και τη θεσμοθέτηση μέτρων 

προστασίας των υδατικών πόρων από τη ρύπανση και γενικά τις ανεπιθύμητες 

ποιοτικές μεταβολές του νερού. 

Τέλος, για τα υφιστάμενα προβλήματα λειτουργίας των ∆ΕΥΑ προτείνονται οι 

ακόλουθες λύσεις: Για τις προσλήψεις εξειδικευμένου αλλά και έκτακτου προσωπικού 

στις ∆ΕΥΑ, προτείνεται ο απεγκλωβισμός των ∆.Ε.Υ.Α. από τους περιορισμούς 
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προσλήψεων του δημόσιου τομέα, αφού οι ∆.Ε.Υ.Α. δεν χρηματοδοτούνται από τον 

κρατικό προϋπολογισμό, είναι επιχειρήσεις «αιχμής» και θα πρέπει να λειτουργούν 

με ευελιξία, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Για τον έλεγχο των δαπανών των 

∆ΕΥΑ από το Ελεγκτικό Συνέδριο, που προκάλεσε σημαντικές γραφειοκρατικές 

διαδικασίες, προτείνεται η περαιτέρω άμβλυνση των διαδικασιών αυτών για τις ∆ΕΥΑ 

με νομοθετική ρύθμιση. Για τη δυσκολία εφαρμογής της τιμολογιακής τους πολιτικής 

στις δημοτικές ενότητες που παρέλαβαν, αλλά και στις μικρότερες ∆ΕΥΑ με τις 

οποίες συγχωνεύτηκαν, προτείνεται η νομοθετική ρύθμιση του θέματος με την 

υποχρεωτική καθιέρωση ενιαίου τιμολογίου ανά ∆ΕΥΑ. Για τις οικονομικές 

δυσχέρειες λόγω μη κατανομής της επιχορήγησης, προτείνεται το ζήτημα να λυθεί 

στα πλαίσια του εφικτού, ώστε να μπορούν οι ∆ΕΥΑ να μπορούν καθορίζουν 

ακριβέστερα το κόστος των παρερχόμενων υπηρεσιών τους. Για το υψηλό τιμολόγιο 

της ∆ΕΗ που καλούνται να πληρώνουν οι ∆ΕΥΑ χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ούτε το 

αντικείμενο των υπηρεσιών τους ούτε ο κοινωνικός τους χαρακτήρας, απαιτείται μία 

Κοινή Υπουργική Απόφαση, η έκδοση της οποίας πιθανόν να μην είναι εφικτή λόγω 

της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της ∆ΕΗ. Τέλος, για τις φημολογίες περί 

ιδιωτικοποίησης των ∆ΕΥΑ θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα η αναγκαιότητα 

λειτουργίας των ∆ΕΥΑ ως δημοτικών επιχειρήσεων με κοινωφελή χαρακτήρα και να 

επισημανθεί η ευρωπαϊκή και διεθνής πρακτική, σύμφωνα με την οποία οι 

ιδιωτικοποιήσεις στον τομέα του νερού απέτυχαν τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε 

παγκόσμιο επίπεδο.  
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