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ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΥ
Με το Ν. 3199/2003 ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2000/60/ΕΚ για την προστασία και
διαχείριση των υδάτων και προβλέπεται η σύσταση, ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Κεντρικής
Υπηρεσίας Υδάτων, η οποία μετονομάστηκε σε Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής. Η Ειδική Γραμματεία έχει –μεταξύ άλλων- την
αρμοδιότητα κατάρτισης των προγραμμάτων προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων της
χώρας και του συντονισμού των υπηρεσιών και κρατικών φορέων για κάθε ζήτημα που αφορά στην
προστασία και διαχείριση των υδάτων. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 4117/2013, με
την οποία τροποποιήθηκε ο Ν. 3199/2013, συμπεριελήφθησαν στις αρμοδιότητες της ΕΓΥ και εκείνες
που αφορούν στην εφαρμογή και παρακολούθηση των κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης των
υπηρεσιών ύδατος.
ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Το προς ανάθεση έργο αποσκοπεί στην τεχνική υποστήριξη - υποβοήθηση της ΕΓΥ:
(α) Στην δημιουργία του βασικού θεσμικού πλαισίου τιμολογιακής πολιτικής υπηρεσιών ύδατος
ανάλογα με την χρήση του, σε όλη τη χώρα, με τρόπο που να είναι δυνατή η εφαρμογή της αρχής «ο
ρυπαίνων πληρώνει». Η τιμολογιακή πολιτική διαμορφώνεται βάσει: i) των γενικών κανόνων
κοστολόγησης - τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος, ii) των διαδικασιών, της μεθόδου και των
επίπεδων ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών ύδατος. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που
διαμορφώνονται και θα θεσπισθούν τα προαναφερόμενα στον Ελλαδικό χώρο κατ’ εφαρμογή του αρ.
9 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και των προγραμμάτων και μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης. Οι κανόνες
τιμολογιακής πολιτικής θα υποβληθούν στην Εθνική Επιτροπή Υδάτων η οποία θα αποφασίσει την
θέσπισή τους.
(β) Στην διαμόρφωση πρότασης ενιαίας εθνικής πολιτικής διαχείρισης υπηρεσιών ύδατος δηλαδή:




τη διαμόρφωση των κανόνων και μέτρων που συμβάλουν στη βελτίωση των υπηρεσιών
ύδατος, στις διάφορες χρήσεις του (άρδευση, ύδρευση κλπ.), σε συνδυασμό με τις
αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας που θα υποβληθούν στην Εθνική Επιτροπή Υδάτων η οποία
θα αποφασίσει την θέσπισή τους.
την δημιουργία κανονιστικού πλαισίου και του αντίστοιχου μηχανισμού για την συντονισμένη
εφαρμογή, την αξιολόγηση και τον έλεγχο εφαρμογής της τιμολογιακής πολιτικής. Το ως άνω
κανονιστικό πλαίσιο θα υποβληθεί στον Υπουργό ΠΕΚΑ, ο οποίος θα αποφασίσει την θέσπισή
του.

(γ) Στην δημιουργία και λειτουργία του κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος συλλογής και
επεξεργασίας στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής των
υπηρεσιών ύδατος, προκειμένου να πραγματοποιείται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
ετήσια αξιολόγηση και να προγραμματίζονται οι απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις
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Ειδικότερα το αντικείμενο του συμβούλου θα περιλαμβάνει τη τεχνική υποστήριξη- υποβοήθηση της
ΕΓΥ στα ακόλουθα αντικείμενα:
1. Οριστικοποίηση των γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης σε συνδυασμό με τις
διαδικασίες, μεθόδους και επίπεδα ανάκτησης κόστους των υπηρεσιών ύδατος ανάλογα με
τις χρήσεις.
2. Κατάρτιση κατευθυντήριων οδηγιών και μέτρων για τη βελτίωση των υπηρεσιών ύδατος στις
διάφορες χρήσεις του.
3. Διαμόρφωση γενικών κατευθύνσεων, οδηγιών, μέτρων και διαδικασιών για τη συντονισμένη
εφαρμογή από τις δημόσιες αρχές της πολιτικής διαχείρισης υπηρεσιών ύδατος και για την
αξιολόγηση και έλεγχο εφαρμογής της πολιτικής διαχείρισης υπηρεσιών ύδατος σε
συνάρτηση με τις εκάστοτε αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων και το κοινοτικό
κεκτημένο.
4. Κατάρτιση μεθοδολογίας εξειδίκευσης των γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης
υπηρεσιών ύδατος ανάλογα με τη χρήση του.
5. Ανάπτυξη διαδικασίας – μεθοδολογίας για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των
συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών ύδατος, κατά περίπτωση, που συνάπτονται τόσο από
το Ελληνικό Δημόσιο όσο και από άλλους φορείς.
6. Μεθοδολογία αξιολόγησης της εφαρμογής της πολιτικής διαχείρισης υπηρεσιών ύδατος με
σκοπό την κατάρτιση των ετήσιων εκθέσεων που προβλέπονται από τη κείμενη νομοθεσία.
7. Διάδραση με τις συναρμόδιες αρχές και φορείς της χώρας καθώς και τις συναφείς αρχές των
άλλων Κρατών Μελών και Όργανα της ΕΕ σχετικά με τη κοστολόγηση-τιμολόγηση των
υπηρεσιών ύδατος.
8. Διαμόρφωση προγραμμάτων κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης καταναλωτών,
χρηστών, αρμόδιων φορέων, σε σχέση με τις υπηρεσίες και χρήσεις ύδατος.
9. Σχεδιασμός-διαμόρφωση κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα καλύπτει την
παρακολούθηση-εποπτεία-αξιολόγηση της εφαρμογής των κανόνων τιμολόγησης–
κοστολόγησης και της ποιότητας–αρτιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά χρήση καθώς
και στατιστικά στοιχεία και δεδομένα, που απαιτούνται για την ενημέρωση διεθνών φορέων
και οργανισμών.
10. Υποστήριξη σε καθημερινή βάση σε όλα τα θέματα που άπτονται της διαχείρισης των
υπηρεσιών ύδατος, συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής του σε συναντήσεις,
συνεδριάσεις, ημερίδες, διαβουλεύσεις στο εσωτερικό της χώρας.

Η μελέτη ξεκίνησε στις 13/1/2015 και βρίσκεται σε εξέλιξη.

