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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα έρευνα πραγµατεύεται τη µελέτη της εφαρµογής των προληπτικού και 

κατασταλτικού ελέγχου στις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

(∆ΕΥΑ) µετά την εφαρµογή του νόµου Καλλικράτη. Για το σκοπό αυτό, 

πραγµατοποιήθηκε έρευνα αναφορικά µε το ρόλο, τη δοµή και τρόπο λειτουργίας των 

∆ΕΥΑ πριν την εφαρµογή του νόµου καθώς και οι αλλαγές που επήλθαν στις ∆ΕΥΑ 

κατόπιν της εφαρµογής αυτής. Ταυτόχρονα, µελετήθηκε διεξοδικά ο τρόπος µε τον 

οποίο διενεργούνται οι δύο έλεγχοι. Τέλος, πραγµατοποιήθηκε έρευνα µε τη µορφή 

ερωτηµατολογίων, που απευθύνονταν σε υπαλλήλους των ∆ΕΥΑ ώστε να διαπιστωθεί 

η δική τους γνώµη σε σχέση µε τις αλλαγές που επέφερε ο νόµος σε διάφορες πτυχές 

της εργασίας τους και σε σχέση µε τα πιθανά οφέλη που προέκυψαν από τον 

προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο.     

Λέξεις κλειδιά: ∆.Ε.Υ.Α, Καλλικράτης, Έλεγχος 

 

ABSTRACT 

 

This research deals with the study of the implementation of preventive and repressive 

audit in Greek Municipal Water and Sewage Organisations (DEYAs) after application 

of the Kallikratis law. For this purpose, an investigation of the role, structure and modes 

of DEYAs before application of the law is made, while the changes in DEYAs 

following the application are also examined. Simultaneously, the ways of the 

application of these two types of control in respect to DEYAs is investigated. Finally, a 

survey in the form of questionnaires, addressed to the employees of DEYA, is made to 

determine their own opinion regarding the changes made by the law in various aspects 

of their work and in relation to the potential benefits resulting from the preventive and 

repressive audit. 

Keywords: D.E.Y.A., Kallikratis, Audit 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Ο σκοπός της παρούσας διπλωµατικής είναι η µελέτη της εισαγωγής προληπτικού και 

κατασταλτικού ελέγχου στις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

(∆ΕΥΑ) µετά την εφαρµογή του νόµου 3852/10 (νόµος Καλλικράτη). 

 

Πιο συγκεκριµένα, οι στόχοι της διπλωµατικής αναφέρονται στην κατανόηση των 

αλλαγών που προέκυψαν στις ∆ΕΥΑ κατόπιν της εφαρµογής του νόµου Καλλικράτη 

και πιο συγκεκριµένα των αλλαγών που προήλθαν από την εισαγωγή του προληπτικού 

και κατασταλτικού ελέγχου σε αυτές.  

 

Τα ερωτήµατα που θα απαντηθούν ως αποτέλεσµα των παραπάνω στόχων 

συνοψίζονται παρακάτω: 

∆ιερεύνηση της διαχείρισης του νερού στην Ελλάδα και των υπηρεσιών ύδατος στις 

αστικές και λοιπές περιοχές της χώρας  

 

∆ιερεύνηση των ∆ΕΥΑ πριν και µετά την εφαρµογή του νόµου Καλλικράτη αναφορικά 

µε το έργο, το ρόλος και το θεσµικό τους πλαίσιο 

 

∆ιερεύνηση, ανάλυση και κατανόηση του προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου, 

των οργάνων που τους ασκούν και των διαδικασιών εφαρµογής τους 

 

∆ιερεύνηση των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
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Κατανόηση µέσω της ανάπτυξης κατάλληλου ερωτηµατολογίου των απόψεων 

υπαλλήλων από διαφορετικές ∆ΕΥΑ αναφορικά µε τις αλλαγές που επέφερε στην 

εργασία τους ο νόµος Καλλικράτη και τις αλλαγές ή ενδεχόµενες βελτιώσεις της 

διαφάνειας στην εργασία τους λόγω της εφαρµογής του προληπτικού και 

κατασταλτικού ελέγχου 

   

∆ΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και την απάντηση των ανωτέρω ερωτηµάτων, 

η δοµή της διαµορφώνεται ως εξής: στο πρώτο κεφάλαιο πραγµατοποιείται η ανάλυση 

της διαχείρισης των υδάτων στον ελλαδικό χώρο, όπου µεταξύ άλλων αναπτύσσεται η 

νοµοθεσία και τα προβλήµατα νερού στη χώρα και το πλαίσιο διαχείρισης των υδάτων, 

ενώ ακόµη περιγράφεται η διάρθρωση του αστικού τοµέα των υδάτων.  

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται µια γενική περιγραφή των ∆ΕΥΑ µέσα από την 

ιστορική ανασκόπηση της δηµιουργίας και ανάπτυξής τους, του ρόλου τους και της 

εξέλιξής τους πριν τον νόµο Καλλικράτη. Κατόπιν, περιγράφονται οι αλλαγές που 

επήλθαν στις ∆ΕΥΑ µετά την εφαρµογή του νόµου Καλλικράτη µέσα από την εξέταση 

του θεσµικού πλαισίου πριν και µετά την εφαρµογή αυτή. 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται διεξοδικά ο προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος, 

τα όργανα και οι διαδικασίες για την εφαρµογή τους, ενώ στο επόµενο κεφάλαιο 

αναλύονται οι δαπάνες των ∆ΕΥΑ που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.   

 

Στο πέµπτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η µεθοδολογία της διπλωµατικής, οι στόχοι που 

αποσκοπεί να επιτύχει και οι µέθοδοι επίτευξης των στόχων αυτών. Παρουσιάζεται το 

δείγµα της πραγµατοποιούµενης έρευνας και το είδος των εκπονηµένων 

ερωτηµατολογίων.  
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Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας, τα οποία και στην 

συνέχεια αναλύονται ώστε να είναι δυνατή στο τελευταίο κεφάλαιο η εξαγωγή των 

τελικών συµπερασµάτων και των προτάσεων για µελλοντική έρευνα.  
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1
Ο

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

1.1 ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 

 

Το νερό είναι το κλειδί για τη ζωή, αφού αποτελεί ένα κρίσιµο πόρο τόσο για την 

ανθρωπότητα όσο και για τους υπόλοιπους ζωντανούς οργανισµούς του πλανήτη. Όλοι 

χρειάζονται το νερό και όχι µόνο για την πόση. Τα ποτάµια, οι λίµνες, τα παράκτια, τα 

θαλάσσια, αλλά και τα υπόγεια ύδατα είναι πολύτιµοι πόροι, που χρειάζονται 

προστασία για τη διατήρησή τους (European Commission, 2010).  

 

Η κοινωνία χρησιµοποιεί το νερό για να δηµιουργήσει και να στηρίξει την οικονοµική 

ανάπτυξη και την ευηµερία µέσω δραστηριοτήτων όπως είναι για παράδειγµα η 

γεωργία, η επαγγελµατική αλιεία, η παραγωγή ενέργειας, η µεταποίηση, οι µεταφορές 

και ο τουρισµός. Το νερό είναι σηµαντικό προκειµένου ο άνθρωπος να αποφασίσει που 

θα εγκατασταθεί και µε ποιον τρόπο θα χρησιµοποιήσει τη γη. Το νερό µπορεί, επίσης, 

να είναι µια πηγή γεωπολιτικών συγκρούσεων - ιδίως σε περιπτώσεις όπου 

παρουσιάζεται έλλειψη νερού. Για την ευηµερία του κάθε ατόµου ξεχωριστά το καθαρό 

νερό δεν είναι ζωτικής σηµασίας µόνο ως πόσιµο, αλλά και για την υγιεινή. Το νερό, 

επίσης, χρησιµοποιείται για ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως είναι για παράδειγµα η 

κολύµβηση, το ψάρεµα ή απλά ως µέσο για την απόλαυση της οµορφιάς των ακτών, 

των ποταµών και των λιµνών στη φύση. Κάθε άνθρωπος, εξάλλου περιµένει καθαρά 

ποτάµια και παράκτια ύδατα όταν πηγαίνει διακοπές και ταυτόχρονα αναµένει µια 

απεριόριστη παροχή νερού στο ντους, τα πλυντήρια ρούχων και πιάτων (European 

Commission, 2010). 

 

Το νερό αποτελεί τον πυρήνα των φυσικών οικοσυστηµάτων και της ρύθµισης του 

κλίµατος . Ο λεγόµενος υδρολογικός κύκλος, είναι υπεύθυνος για τη συνεχή 

µετακίνηση του νερού πάνω στην επιφάνεια της γης, υπεργείως και υπογείως, η οποία 

δεν έχει ούτε αρχή ούτε και τέλος και πραγµατοποιείται µέσα από την αλλαγή του 
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νερού από υγρή µορφή σε µορφή ατµών και πάγου και αντιστρόφως. Αν και η 

ποσότητα του νερού στη γη παραµένει αρκετά σταθερή µε την πάροδο του χρόνου, το 

πρότυπο παροχής νερού είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στις κλιµατικές αλλαγές. Κατά τη 

διάρκεια του επόµενου αιώνα, οι επιστήµονες προειδοποιούν για τη µειωµένη 

πρόσβαση σε ασφαλές πόσιµο νερό, καθώς οι παγετώνες λιώνουν και η ξηρασία γίνεται 

όλο και πιο συχνή σε περιοχές, όπως η Μεσόγειος. Αυτά τα συµβάντα µε τη σειρά τους 

θα µειώσουν την παροχή νερού για την άρδευση και την παραγωγή τροφίµων. 

Ταυτόχρονα, τα πρότυπα ροής των βροχοπτώσεων και των ποταµών θα αλλάξουν. Οι 

πιο συχνές πληµµύρες και ειδικά αυτές των κατοικηµένων κοιλάδων των ποταµών 

πεδιάδων θα αυξήσουν τις ζηµιές στα σπίτια, τις υποδοµές και τον ενεργειακό 

εφοδιασµό. Οι στιγµιαίες πληµµύρες αναµένεται να γίνουν πιο συχνές σε όλη την 

Ευρώπη. Οι αυξηµένες θερµοκρασίες και η µειωµένη διαθεσιµότητα νερού θα 

µειώσουν επίσης την ικανότητα ψύξης νερού για τη βιοµηχανία και τις εγκαταστάσεις 

παραγωγής ενέργειας (European Commission, 2010).  

 

Η ρύπανση των υδάτων και η έλλειψη σε νερό αποτελούν απειλή για την ανθρώπινη 

υγεία και την ποιότητα ζωής. Αλλά υπάρχουν, επίσης, και ευρύτερες οικολογικές 

ανησυχίες . Η ελεύθερη ροή του νερού, που δεν επηρεάζεται από τη ρύπανση, είναι 

σηµαντική για τη διατήρηση του νερού και τα οικοσυστήµατα που εξαρτώνται από το 

νερό. Η έλλειψη καλής ποιότητας νερού επηρεάζουν τα υδατικά και χερσαία 

περιβάλλοντα και τους υγροτόπους, γεγονός που θα επιβαρύνει τελικά τη χλωρίδα και 

την πανίδα, που ήδη πλήττονται από τις επιπτώσεις της αστικοποίησης και της 

κλιµατικής αλλαγής (European Commission, 2010).  

 

Οι ειδικοί έχουν επιστήσει την προσοχή στην αξία των «υπηρεσιών οικοσυστήµατος» 

που λαµβάνονται από το φυσικό κόσµο. Το νερό είναι τόσο µια υπηρεσία 

τροφοδότησης και µία από τις υπηρεσίες ρύθµισης που διαµορφώνει το κλίµα και τον 

καιρό και κρατά τον πλανήτη σε λειτουργία. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός 

Περιβάλλοντος  (European Environment Agency) εκτιµά ότι οι υγρότοποι σε όλο τον 

κόσµο παρέχουν υπηρεσίες , όπως είναι ο καθαρισµός του νερού και η απορρόφηση 



 

6 

 

διοξειδίου του άνθρακα, που θα µπορούσαν να αντιστοιχούν σε µία τάξη των 2,5 δις € 

ετησίως (European Commission, 2010).  

 

Παρά το γεγονός, ότι η ανθρωπότητα έχει από καιρό συνειδητοποιήσει την εξάρτησή 

της από το νερό, η Ευρώπη έχει πλέον, επίσης αρχίσει να αποκτά όλο και περισσότερο 

την επίγνωση του γεγονότος ότι η παροχή νερού δεν είναι άπειρη και ότι πρέπει να 

εκτιµηθεί αναλόγως. Το νερό θα πρέπει να διαχειρίζεται ορθά και να προστατεύεται. 

∆εν είναι απλώς ένα καταναλωτικό προϊόν, αλλά ένας πολύτιµος φυσικός πόρος , 

ζωτικής σηµασίας για τις µελλοντικές γενιές, καθώς και την παρούσα γενιά. Χωρίς 

νερό, δεν υπάρχει ζωή (European Commission, 2010).  

 

1.1.1 Ο Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

 

Το νερό είναι η πιο διαδεδοµένη ουσία που συναντάται στο φυσικό περιβάλλον και 

είναι η πηγή όλης της ζωής πάνω στη γη. Το νερό καλύπτει το 70 % της επιφάνειας της 

γης, αλλά είναι δύσκολο να γίνει κατανοητή η συνολική ποσότητα του νερού αφού 

µόνο ένα µικρό µέρος της είναι ορατό. Η κατανοµή του νερού σε όλη τη γη δεν είναι 

οµοιόµορφη. Ορισµένα µέρη έχουν κατά πολύ περισσότερες βροχοπτώσεις από ό, τι 

άλλες (Foundation for Water Research, 2005). 

 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτήν την άνιση κατανοµή, όπως είναι για παράδειγµα η 

θέση των βουνών και η κατεύθυνση κατά την οποία φυσούν οι επικρατούντες άνεµοι. 

Αυτή η κατανοµή των βροχοπτώσεων εξηγεί εν µέρει τις διαφορές στη βλάστηση και 

γιατί ορισµένες περιοχές είναι έρηµοι και µερικές άλλες είναι τροπικά δάση 

(Foundation for Water Research, 2005). 

 

Το νερό υπάρχει σε τρεις καταστάσεις, την υγρή, τη στερεή και αυτή του ατµού. Σε 

υγρή µορφή διαµορφώνει τους ωκεανούς, τις θάλασσες, τις λίµνες, τα ποτάµια και τα 

υπόγεια νερά που βρίσκονται στα κορυφαία στρώµατα του φλοιού της γης και την 
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κάλυψη του εδάφους. Σε στερεά κατάσταση, το νερό υπάρχει ως πάγος και χιόνι στις 

πολικές και αλπικές περιοχές. Μια ορισµένη ποσότητα νερού περιέχεται, επίσης µε τη 

µορφή αερίου, στον αέρα, όπως για παράδειγµα ως υδρατµός, σταγονίδια νερού και 

κρύσταλλοι πάγου ενώ τέλος µε τη µορφή αυτή περιέχεται και στη βιόσφαιρα. 

Τεράστιες ποσότητες νερού συνδέονται µε τη σύνθεση διαφορετικών ορυκτών του 

φλοιού της γης και του πυρήνα αυτής (Foundation for Water Research, 2005). 

 

Η αξιόπιστη εκτίµηση της συνολικής αποθήκευσης του νερού στη γη αποτελεί ένα 

πολύπλοκο πρόβληµα, επειδή το νερό είναι ένα ιδιαιτέρως δυναµικό µέσο. Είναι σε 

µόνιµη κίνηση, αλλάζει συνεχώς ανάµεσα στην υγρή, τη στερεή ή και την αέρια φάση 

και αντιστρόφως. Η ποσότητα του νερού, που βρίσκεται στην υδρόσφαιρα, είναι ο 

συνήθης τρόπος εκτίµησης του νερού της γης. Αυτή η ποσότητα αποτελεί όλο το 

ελεύθερο νερό, που υπάρχει σε υγρή, στερεή ή αέρια κατάσταση στην ατµόσφαιρα, 

στην επιφάνεια της γης και στο φλοιό της κάτω σε ένα βάθος 2.000 m. Οι τρέχουσες 

εκτιµήσεις είναι ότι η υδρόσφαιρα της γης περιέχει µια τεράστια ποσότητα νερού, 

περίπου ίση µε 1.386 εκατοµµύρια km
3
. Ωστόσο, το 97,5 % του ποσού αυτού υπάρχει 

ως αλµυρό νερό και µόνο το υπόλοιπο 2,5 % µε τη µορφή γλυκού νερού (Foundation 

for Water Research, 2005). 

 

Το µεγαλύτερο µέρος του γλυκού νερού (68,7 %) είναι υπό τη µορφή πάγου και ως 

µόνιµη κάλυψη χιονιού στην Ανταρκτική, την Αρκτική και τις ορεινές περιοχές. Το 

υπόλοιπο 29,9 % περιέχεται στα υπόγεια ύδατα. Μόνο το 0,26 % του συνολικού ποσού 

του γλυκού νερού στη γη συγκεντρώνεται στις λίµνες, τους ταµιευτήρες και τα 

συστήµατα των ποταµών, όπου και είναι πιο εύκολα προσβάσιµο για τις οικονοµικές 

ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου και απολύτως ζωτικής σηµασίας για τα υδάτινα 

οικοσυστήµατα του πλανήτη (Foundation for Water Research, 2005). 

Ο υδρολογικός κύκλος του νερού αποτελεί την κίνηση υγρασίας και ενέργειας µεταξύ 

της ατµόσφαιρας, του εδάφους και της θάλασσας. ∆ιαφοροποιείται από περιοχή σε 

περιοχή και αλλάζει µε την πάροδο του χρόνου. Ο υδρολογικός κύκλος αποτελεί ένα 

σύστηµα, στο οποίο µια σειρά από παραµέτρους είναι αλληλένδετες. Σε παγκόσµιο 
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επίπεδο, αποτελεί ένα κλειστό σύστηµα, όπου το σύνολο του νερού κυκλοφορεί 

συνεχώς. Η όλη διαδικασία τροφοδοτείται από την ενέργεια του ηλίου, ενώ δεν υπάρχει 

περίσσεια ή απώλεια στον κύκλο, καθώς η ποσότητα του νερού είναι σταθερή (Knifton, 

2004). Τα βασικά στάδια του υδρολογικού κύκλου σε παγκόσµιο επίπεδο είναι 

(Foundation for Water Research, 2005; University of Washington, 1995):  

Η εξάτµιση: το νερό µεταφέρεται από την επιφάνεια προς την ατµόσφαιρα µέσω της 

εξάτµισης, σε µια διαδικασία µε την οποία αλλάζει από την υγρή στην αέρια φάση. Η 

θερµότητα του ήλιου είναι αυτή που παρέχει την ενέργεια για να εξατµιστεί το νερό 

από την επιφάνεια της γης. Το έδαφος, οι λίµνες, τα ποτάµια και οι ωκεανοί στέλνουν 

στην ατµόσφαιρα µια σταθερή ροή υδρατµών. Τα φυτά, επίσης, χάνουν νερό και στον 

αέρα µέσω της διαπνοής. 

  

Περίπου το 80 % του συνόλου της εξάτµισης προέρχεται από τους ωκεανούς, ενώ το 

υπόλοιπο 20 % προέρχεται τα νερά της ενδοχώρας και τη βλάστηση. 

  

Η µετακίνηση: η κίνηση του νερού µέσα από την ατµόσφαιρα και ειδικά πάνω από 

τους ωκεανούς στην ξηρά καλείται µεταφορά. Ένα µέρος της µεταφοράς της υγρασίας 

της γης είναι ορατή µε τη µορφή των σύννεφων, που αποτελούνται από κρυστάλλους 

πάγου ή/και µικροσκοπικά σταγονίδια νερού.  

 

Τα σύννεφα που προωθούνται από το ένα µέρος στο άλλο είτε από αεριωθούµενα 

ρεύµατα, που βασίζονται σε επιφανειακές κυκλοφορίες, όπως είναι για παράδειγµα η 

χερσαία και η θαλάσσια αύρα και άλλοι παρόµοιοι µηχανισµοί. Ωστόσο, ένα τυπικό 

νέφος πάχους 1 km περιέχει αρκετό νερό για να παραχθεί µονάχα 1 mm βροχόπτωσης, 

ενώ η ποσότητα υγρασίας στην ατµόσφαιρα είναι συνήθως 10-50 φορές µεγαλύτερη 

από την ποσότητα αυτή.  

 

Το περισσότερο νερό µεταφέρεται µε τη µορφή υδρατµών, που είναι στην 

πραγµατικότητα το τρίτο πιο άφθονο αέριο στην ατµόσφαιρα. Οι υδρατµοί µπορεί να 
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είναι αόρατοι στο ανθρώπινο µάτι, αλλά όχι και για τους δορυφόρους που είναι ικανοί 

να συλλέξουν δεδοµένα σχετικά µε το περιεχόµενο σε υγρασία της ατµόσφαιρας.  

 

Η συµπύκνωση: οι µεταφερόµενοι υδρατµοί τελικά συµπυκνώνονται, σχηµατίζοντας 

µικροσκοπικά σταγονίδια στα σύννεφα.  

  

Τα κατακρηµνίσµατα: ο κύριος µηχανισµός για τη µετακίνηση του νερού από την 

ατµόσφαιρα προς την επιφάνεια της γης είναι η βροχόπτωση.  

 

Όταν τα σύννεφα συναντήσουν δροσερό αέρα πάνω από την ξηρά, ενεργοποιείται η 

κατακρήµνιση, µε τη µορφή της βροχής, χιονόνερου ή χιονιού, και το νερό επιστρέφει 

στη γη (ή και τη θάλασσα). Ένα ποσοστό της ατµοσφαιρικής κατακρήµνισης 

εξατµίζεται.  

  

Τα υπόγεια ύδατα: ένα µέρος της κατακρήµνισης εµποτίζει το έδαφος και έτσι 

αποτελεί την κύρια πηγή του σχηµατισµού των υδάτων που βρίσκονται στη γη, δηλαδή 

στα ποτάµια, τις λίµνες, τους παγετώνες και τα υπόγεια ύδατα. 

  

Μερικά από τα ύδατα είναι παγιδευµένα ανάµεσα σε στρώµατα πηλού ή άλλων 

πετρωµάτων και αποτελούν τα υπόγεια ύδατα. Το νερό που εισχωρεί στο έδαφος, ρέει 

προς τα κάτω µέχρι να συναντήσει στεγανά πετρώµατα, όπου και συνεχίζει να ταξιδεύει 

πλευρικά. Οι περιοχές όπου το νερό κινείται πλευρικά ονοµάζεται «υδροφορέας». Τα 

υπόγεια ύδατα επιστρέφουν στην επιφάνεια µέσω αυτών των υδροφορέων, οι οποίοι 

καταλήγουν στις λίµνες, τα ποτάµια και τους ωκεανούς.  

 

Κάτω από ειδικές συνθήκες, τα υπόγεια ύδατα µπορούν ακόµη και να ρέουν προς τα 

πάνω σε αρτεσιανά πηγάδια. Η ροή των υπογείων υδάτων είναι πολύ πιο αργή από ό, τι 



 

10 

 

απορροή των υδάτων, µε ταχύτητες να µετριούνται συνήθως σε cm/ ηµέρα, m/ έτος ή 

ακόµα και cm/ έτος. 

  

Η απορροή: το µεγαλύτερο µέρος του νερού, που επιστρέφει στη γη, ρέει κατηφορικά 

ως απορροή. Μέρος αυτού διεισδύει και φορτίζει τα υπόγεια ύδατα, ενώ το υπόλοιπο, 

ως ροή ποταµού, επιστρέφει στους ωκεανούς, όπου και εξατµίζεται. Καθώς το ποσό 

των υπόγειων υδάτων αυξάνεται ή µειώνεται, αυξάνεται ή µειώνεται αναλόγως και ο 

υδροφόρος ορίζοντας. Όταν ολόκληρη η περιοχή κάτω από το έδαφος είναι κορεσµένη, 

λαµβάνουν χώρα πληµµύρες επειδή η επακόλουθη κατακρήµνιση αναγκάζεται να 

παραµείνει στην επιφάνεια.  

 

∆ιαφορετικές επιφάνειες έχουν διαφορετικές ποσότητες νερού και απορροφούν νερό σε 

διαφορετικές τιµές. Καθώς η επιφάνεια γίνεται λιγότερο διαπερατή, µία αυξανόµενη 

ποσότητα νερού παραµένει στην επιφάνεια, δηµιουργώντας µεγαλύτερες πιθανότητες 

για πληµµύρα. Οι πληµµύρες είναι ένα πολύ κοινό φαινόµενο κατά τη διάρκεια του 

χειµώνα και νωρίς την άνοιξη, διότι το παγωµένο έδαφος δεν έχει διαπερατότητα, 

προκαλώντας περισσότερα νερά βροχής και τήξης που µετατρέπονται σε απορροή.  

 

Όλη αυτή η διαδικασία επαναλαµβάνεται, όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 1.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.1 Ο υδρολογικός κύκλος (ODNR Division of Soil & Water Resources, χ.χ.) 

 

Το ισοζύγιο του νερού ουσιαστικά αποτελεί την ισορροπία µεταξύ των εισροών και των 

εκροών. Το ισοζύγιο αυτό µπορεί να εξεταστεί σε παγκόσµιο επίπεδο (υδρολογικός 

κύκλος), σε τοπικό επίπεδο (αποστράγγιση του κύκλου της λεκάνης απορροής) ή ακόµα 

και µε ακρίβεια σε ένα συγκεκριµένο µονάχα πεδίο (Greenfield geography, χ.χ.).  

 

Σε παγκόσµιο επίπεδο, οι ωκεανοί τείνουν να αντιµετωπίζουν µεγαλύτερες εκροές 

(εξάτµιση) από εισροές (βροχόπτωση). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ωκεανοί είναι 

µεγάλα ασκίαστα υδατικά συστήµατα, που έχουν ανέµους που τακτικά φυσούν τον 

κορεσµένο αέρα προς την ενδοχώρα, επιτρέποντας τη µεγαλύτερη εξάτµιση. Επιπλέον, 

οι ωκεανοί δεν τείνουν να υποφέρουν από το ίδιο ποσό ενισχυτικών και µεταγωγικών 

βροχοπτώσεων, όπως παρατηρείται στην ξηρά (Greenfield geography, χ.χ.).  

 

Από την άλλη πλευρά, στην ξηρά οι εισροές (βροχόπτωση) τείνουν να είναι 

µεγαλύτερες από τις εκροές (εξάτµιση). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα εδάφη 

πάσχουν από µεγαλύτερες ποσότητες µετωπικών, ενισχυτικών και µεταγωγικών 

βροχοπτώσεων, καθώς και στο γεγονός ότι µεγάλο µέρος του εδαφικού νερού 
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προστατεύεται υπόγεια ή σε σκιασµένες περιοχές µε αποτέλεσµα τη µείωση της 

εξάτµισης (Greenfield geography, χ.χ.). 

 

Σε παγκόσµιο επίπεδο και καθώς ο υδρολογικός κύκλος είναι ένα κλειστό σύστηµα, θα 

πρέπει προφανώς να υπάρχει ισορροπία µεταξύ των εισροών και των εκροών. Η 

περίσσεια βροχοπτώσεων στη γη επιστρέφει στους ωκεανούς από τη ροή των 

καναλιών, την επιφανειακή απορροή και σε µικρότερο βαθµό από τη ροή των υπογείων 

υδάτων . Η περίσσεια της εξάτµισης επιστρέφει από τη θάλασσα στη ενδοχώρα µέσα 

από ανέµους κορεσµένου αέρα στο έδαφος (Greenfield geography, χ.χ.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.2 Το ισοζύγιο του νερού σε παγκόσµιο επίπεδο (Greenfield geography, χ.χ.) 

 

Σε πιο τοπικό επίπεδο, χρησιµοποιείται συνήθως ο ακόλουθος τύπος για τον 

υπολογισµό του ισοζυγίου του νερού (Greenfield geography, χ.χ.):  

 

   -   -   S P Q E= (1) 
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Όπου: 

S: αποθήκευση και µετακινήσεις 

P: κατακρήµνιση 

Q: εκβολή των ποταµών 

E: εξατµισοδιαπνοή  

Επειδή οι λεκάνες απορροής είναι ανοικτά συστήµατα, µπορεί να παρατηρηθεί 

ανισορροπία µεταξύ των εισροών και των εκροών (Greenfield geography, χ.χ.). 

Σε ακόµα πιο τοπικό επίπεδο, η ισορροπία µεταξύ της βροχόπτωσης και εξάτµισης 

υπολογίζεται, χρησιµοποιώντας ένα γράφηµα ισορροπίας του νερού (water balance 

graph). Το γράφηµα αυτό είναι χρήσιµο επειδή οι αγρότες, οι πάροχοι του νερού και 

ούτω καθεξής µπορούν να υπολογίσουν πότε θα υπάρξουν πλεονάσµατα και 

ελλείµµατα νερού. Ως εκ τούτου, µπορούν να σχεδιάζουν πότε θα πρέπει να βασίζονται 

σε άλλες πηγές, όπως είναι για παράδειγµα οι υδροφόροι ορίζοντες και οι ταµιευτήρες. 

Ωστόσο, ένα τέτοιο γράφηµα είναι περιορισµένης χρηστικότητας, καθώς ενώ 

διατίθενται οι ετήσιοι µέσοι όροι, δε λαµβάνονται υπόψη µήνες και τα έτη που 

παρατηρούνται θερµοκρασίες και βροχοπτώσεις ανώτερες ή κατώτερες του µέσου όρου 

(Greenfield geography, χ.χ.). 
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Εικόνα 1.3 Παράδειγµα γραφήµατος ισορροπίας νερού (GSU Geospatial Laboratories, 2011) 

 

1.2 Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ 

 

Μεταξύ των πιο σοβαρών ζητηµάτων της επιστήµης της γης και της περιβαλλοντικής 

πολιτικής, που αντιµετωπίζει η κοινωνία είναι και οι πιθανές αλλαγές στον κύκλο του 

νερού της γης λόγω της κλιµατικής αλλαγής. Η επιστηµονική κοινότητα συµφωνεί 

πλέον γενικά ότι το κλίµα της γης έχει υποστεί αλλαγές σε απάντηση της φυσικής 

µεταβλητότητας, συµπεριλαµβανοµένης της ηλιακής µεταβλητότητας και της αύξησης 

των συγκεντρώσεων των αερίων του θερµοκηπίου και των αερολυµάτων. Επιπλέον, 

είναι ευρέως αποδεκτό ότι αυτές οι αλλαγές µπορούν να επηρεάσουν βαθιά 

ατµοσφαιρικές συγκεντρώσεις των υδρατµών, τα σύννεφα, τυπολογία των 

ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων και τα πρότυπα απορροής και ροής των 

ρεµάτων(The Earth Observatory, 2014). 
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Εικόνα 1.4 Η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή θα επηρεάσει τον κύκλο του νερού, πιθανώς 

δηµιουργώντας πολυετείς ξηρασίες σε ορισµένες περιοχές και συχνές πληµµύρες σε άλλες (The Earth 

Observatory, 2014) 

 

Για παράδειγµα, καθώς η κατώτερη ατµόσφαιρα γίνεται ολοένα και θερµότερη, τα 

ποσοστά εξάτµισης θα αυξηθούν, µε αποτέλεσµα την αύξηση της ποσότητας της 

υγρασίας, που κυκλοφορεί σε όλη την τροπόσφαιρα (κατώτερη ατµόσφαιρα). Μια 

παρατηρηθείσα συνέπεια των υψηλότερων συγκεντρώσεων υδρατµών είναι η αύξηση 

της συχνότητας των έντονων βροχοπτώσεων, κυρίως πάνω στις εκτάσεις της 

ενδοχώρας. Επιπλέον, λόγω των υψηλών θερµοκρασιών, οι περισσότερες 

κατακρηµνίσεις θα έχουν τη µορφή βροχοπτώσεων και όχι χιονιού (The Earth 

Observatory, 2014). 
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Εικόνα 1.5 Μία αναµενόµενη επίδραση της αλλαγής του κλίµατος είναι η αύξηση της έντασης της 

βροχόπτωσης: ένα µεγαλύτερο ποσοστό βροχής θα πέσει σε συντοµότερο χρονικό διάστηµα από ό, τι 

έχει παρατηρηθεί ιστορικά στο παρελθόν. Το µπλε στον παραπάνω χάρτη αντιπροσωπεύει περιοχές, 

όπου τα κλιµατικά µοντέλα προβλέπουν αύξηση στην ένταση των βροχοπτώσεων µέχρι το τέλος του 

21ου αιώνα, ενώ το καφέ αντιπροσωπεύει την προβλεπόµενη µείωση (The Earth Observatory, 2014) 

 

Σε ορισµένα µέρη του βορείου ηµισφαιρίου, µια νωρίτερη άφιξη κλιµατικών συνθηκών 

παρόµοιων µε αυτών της άνοιξης, οδηγεί σε πρώιµα και µεγαλύτερα ποσοστά λιώσιµου 

του χιονιού µε αποτέλεσµα να παρατηρούνται αυξηµένες ροές ποταµών. Κατά 

συνέπεια, οι εποχές µε την υψηλότερη ζήτηση σε νερό (τυπικά το καλοκαίρι και το 

φθινόπωρο), θα επηρεάζονται από µια µειωµένη διαθεσιµότητα του γλυκού νερού (The 

Earth Observatory, 2014). 
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Εικόνα 1.6 Οι αλλαγές στην απορροή του νερού των ποταµιών και των ρεµάτων είναι µια άλλη 

αναµενόµενη συνέπεια της αλλαγής του κλίµατος, που αναµένεται µέχρι το τέλος του 21ου αιώνα. 

Αυτός ο χάρτης δείχνει µε µπλε χρώµα τις προβλεπόµενες αυξήσεις στην απορροή και µε καφέ και 

κόκκινο τις προβλεπόµενες µειώσεις (The Earth Observatory, 2014) 

 

Οι υψηλότερες παρατηρηθείσες θερµοκρασίες έχουν οδηγήσει στην αύξηση της 

ξήρανσης της επιφάνειας της γης σε ορισµένες περιοχές, µε αποτέλεσµα την αυξηµένη 

συχνότητα και τη σοβαρότητα των ξηρασιών. Ο δείκτης ξηρασίας, που είναι ένα µέτρο 

της υγρασίας του εδάφους χρησιµοποιώντας µετρήσεις βροχόπτωσης και πρόχειρες 

εκτιµήσεις των αλλαγών στην εξάτµιση, έχει για παράδειγµα δείξει ότι ,για την περίοδο 

1900 – 2002, η περιοχή Σαχέλ της Αφρικής έχει βιώσει τις σκληρότερες συνθήκες 

ξηρασίας. Ο ίδιος δείκτης δείχνει επίσης µια αντίθετη τάση στις νότιες χώρες της 

Νότιας Αµερικής και στο νότιο τµήµα των κεντρικών Ηνωµένων Πολιτειών (The Earth 

Observatory, 2014). 
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Εικόνα 1.7 Οι µεταβολές στον κύκλο του νερού συνέβησαν τον περασµένο αιώνα, λόγω του 

συνδυασµού των φυσικών διακυµάνσεων και των ανθρωπίνων παρεµβάσεων. Από το 1900 έως το 

2002, επιδεινώθηκε η ξηρασία στην Υποσαχάρια και Νότια Αφρική, την Ανατολική Βραζιλία και το 

Ιράν (καφέ χρώµα στο χάρτη). Κατά την ίδια περίοδο η ∆υτική Ρωσία, το νοτιοανατολικό τµήµα της 

Νότιας Αµερικής, η Σκανδιναβία και οι νότιες Ηνωµένες Πολιτείες είχαν λιγότερο σοβαρές ξηρασίες 

(πράσινο χρώµα στο χάρτη) (The Earth Observatory, 2014) 

 

Ενώ τα σύντοµα σενάρια που περιγράφονται παραπάνω αντιπροσωπεύουν ένα µικρό 

µέρος των παρατηρούµενων µεταβολών στον κύκλο του νερού, θα πρέπει να σηµειωθεί 

ότι παραµένουν πολλές αβεβαιότητες αναφορικά µε την πρόβλεψη του µελλοντικού 

κλίµατος. Οι αβεβαιότητες αυτές προκύπτουν από την πολυπλοκότητα του κλιµατικού 

συστήµατος, τα ανεπαρκή και ελλιπή σύνολα δεδοµένων και τα αντιφατικά 

αποτελέσµατα των σηµερινών κλιµατικών µοντέλων. Ωστόσο, τα πιο σύγχρονα 

κλιµατικά µοντέλα συµφωνούν όλα και µε συνέπεια προβλέπουν ότι η βροχόπτωση θα 

γίνει πιο µεταβλητή, µε αυξηµένους κινδύνους ξηρασίας και πληµµυρών σε 

διαφορετικούς χρόνους και τόπους (The Earth Observatory, 2014). 

 

Παράλληλα, οι παραπάνω ενδεικτικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στη 

διαθεσιµότητα του νερού και αλλά και την ποιότητα του νερού θα επηρεάσουν πολλούς 

τοµείς, συµπεριλαµβανοµένων αυτών της παραγωγής ενέργειας, των υποδοµών, της 

υγείας του ανθρώπου, της γεωργίας και των οικοσυστηµάτων. 
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Εικόνα 1.8 Οι αλλαγές του κλίµατος κάνουν τα περιβάλλοντα γλυκού νερού πιο επιρρεπή σε τοξικά 

φύκια και µπορούν να οδηγήσουν σε πολλαπλασιασµό των επιβλαβών µικροβίων και βακτηριδίων, 

µειώνοντας έτσι την ποιότητα του νερού (EPA, 2012) 

 

Ορισµένες περιοχές, που χρησιµοποιούν το νερό για την παραγωγή ενέργειας µέσω της 

υδροηλεκτρικής ενέργειας, θα επηρεαστούν αρνητικά (θα µειωθεί το ποσό της 

υδροηλεκτρικής ενέργειας που µπορεί να παραχθεί), εφόσον η κλιµατική αλλαγή οδηγεί 

σε χαµηλότερες υδατοπαροχές ή και σε τροποποιήσεις στο χρονοδιάγραµµα των 

υδατορευµάτων. Οι χαµηλότερες ροές νερού θα µειώσουν, επίσης, το ποσό του νερού 

που διατίθεται για την ψύξη των σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιµα και 

πυρηνική ενέργεια (EPA, 2012). 

 

Ο τουρισµός και η ψυχαγωγία θα επηρεαστούν, επίσης, από τις επιπτώσεις της αλλαγής 

του κλίµατος στην παροχή και την ποιότητα του νερού. Η ποιότητα των λιµνών, των 

ρεµάτων, των παράκτιων παραλίων και άλλων υδάτινων µαζών, που χρησιµοποιούνται 

για κολύµπι, ψάρεµα και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες µπορούν να επηρεαστούν 

αρνητικά από τις αλλαγές στις βροχοπτώσεις, τις συνεχόµενες αυξήσεις της 

θερµοκρασίας και την άνοδο της στάθµης της θάλασσας. Επιπλέον, τα χειµερινά σπορ, 

που εξαρτώνται από την παραγωγή του χιονιού και του πάγου θα µπορούσαν να 

περιοριστούν στο µέλλον, καθώς η θερµοκρασία του πλανήτη αυξάνεται (EPA, 2012). 
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Η γεωργία και η κτηνοτροφία εξαρτώνται από το νερό. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι 

πληµµύρες µπορούν να βλάψουν τις καλλιέργειες, να αυξήσουν τη διάβρωση του 

εδάφους και να καθυστερήσουν τη φύτευση. Επιπλέον, οι περιοχές που βιώνουν πιο 

συχνές ξηρασίες, θα έχουν λιγότερο διαθέσιµο νερό για τις καλλιέργειες και το ζωικό 

κεφάλαιο (EPA, 2012). 

 

Όλες οι παραπάνω ενδεχόµενες συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής τόσο στον κύκλο του 

νερού όσο και τις ανθρώπινες δραστηριότητες, που επηρεάζονται από τις επακόλουθες 

αλλαγές της ποσότητας και ποιότητας του νερού, έχουν οδηγήσει τόσο την Ευρωπαϊκή 

Ένωση όσο και την Ελλάδα στην αναζήτηση λύσεων µε στόχο την ορθότερη και 

βιωσιµότερη διαχείριση και χρήση του νερού. Η διαχείριση και χρήση του νερού στον 

Ελλαδικό χώρο αναλύεται στις παρακάτω υποενότητες.  

 

1.3 Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 

1.3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

Η Ελλάδα βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης και καταλαµβάνει µια 

συνολική έκταση 131.990 km
2
. Η ακτογραµµή της χώρας είναι συνολικού µήκους 

13.676 km, ενώ η χώρα αποτελείται από 6.000 νησιά από τα οποία τα 227 είναι 

κατοικηµένα. Παρακάτω συνοψίζονται τα διαφορετικά χαρακτηριστικά της χώρας σε 

ότι αφορά τη χρήση της γης, το κλίµα και ούτω καθεξής (Ellada.net, 2014):  

Πληθυσµός: ο πληθυσµός της χώρας µε βάση την απογραφή του 2011 ανέρχεται σε 

περίπου 10,79 εκατοµµύρια, µε το 1/3 του πληθυσµού αυτού να είναι συγκεντρωµένο 

στις ακτογραµµές.  

 

Χρήση γης: το 23 % αποτελεί καλλιεργήσιµης γης, το 40 % λιβάδια και βοσκοτόπια, 

το 20 % δάση και δασικές εκτάσεις και το υπόλοιπο 9 % χρησιµοποιείται για άλλες 

χρήσεις. 
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Έδαφος: το έδαφος είναι κυρίως ορεινό, µε περιοχές που εκτείνονται µέχρι τη 

θάλασσα, όπως είναι οι χερσόνησοι ή οι αλυσίδες των νησιών. 

 

Κλίµα: το κλίµα είναι µεσογειακό µε ζεστά και ξηρά καλοκαίρια, ενώ οι χειµώνες είναι 

συνήθως ήπιοι. Η περισσότερη βροχή πέφτει το φθινόπωρο και το χειµώνα, ενώ 

ποικίλει από 400 mm ως 1.800 mm. 

 

Τοπογραφία: η τοπογραφία της χώρας είναι ορεινή, πετρώδης µε εξαιρετικές εσοχές 

και οδοντωτές ακτές. Περισσότερα από τα δύο τρίτα της χώρας χαρακτηρίζονται ως 

λοφώδη και ορεινά. Η οροσειρά της Πίνδου διασχίζει την ελληνική ηπειρωτική χώρα 

σε έναν άξονα Β∆-ΝΑ, χωρίζοντάς την στα δύο. 

 

∆ιοικητική διαίρεση: από το 2011 και µε βάση το νόµο Καλλικράτη (Νόµος 3852/ 

2010), η χώρα διαιρείται σε 7 αποκεντρωµένες διοικήσεις, 13 περιφέρειες και 325 

δήµους. 

 

Υδατικά διαµερίσµατα: η χώρα αποτελείται από τα παρακάτω 14 υδατικά 

διαµερίσµατα, όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη: 

Υδατικό διαµέρισµα ∆υτικής Πελοποννήσου  

 

Υδατικό διαµέρισµα Βόρειας Πελοποννήσου  

 

Υδατικό διαµέρισµα Ανατολικής Πελοποννήσου  

 

Υδατικό διαµέρισµα ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας 
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Υδατικό διαµέρισµα Ηπείρου 

 

Υδατικό διαµέρισµα Αττικής  

 

Υδατικό διαµέρισµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας 

 

Υδατικό διαµέρισµα Θεσσαλίας 

 

Υδατικό διαµέρισµα ∆υτικής Μακεδονίας 

 

Υδατικό διαµέρισµα Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Υδατικό διαµέρισµα Ανατολικής Μακεδονίας 

 

Υδατικό διαµέρισµα Θράκης 

 

Υδατικό διαµέρισµα Κρήτης 

 

Υδατικό διαµέρισµα νήσων Αιγαίου 
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Εικόνα 1.9 Χάρτης υδατικών διαµερισµάτων Ελλάδας (Ειδική Γραµµατεία Υδάτων, 2014) 

 

Αναφορικά µε τα ύδατα, συνοψίζονται οι παρακάτω επιπλέον πληροφορίες 

(Assimacopoulos, χ.χ.): 

Επιφανειακά ύδατα: στη χώρα υπάρχουν 765 καταγραµµένα ποτάµια, εκ των οποίων 

τα 45 αιωνόβια, ενώ τα 4 αποτελούν διασυνοριακούς ποταµούς. Επίσης, υπάρχουν 

λίµνες 60, εκ των οποίων οι 3 είναι διασυνοριακές. 

 

Υπόγεια ύδατα: στη χώρα υπάρχουν πολλοί υδροφορείς, ενώ η ετήσια ποσότητα 

εκτιµάται στα 10.300 hm
3
/ έτος. 

 

Αποθήκευση νερού: η αποθήκευση νερού πραγµατοποιείται µέσα από φράγµατα και 

λιµνοδεξαµενές. 
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Ζήτηση ανά καταναλωτική χρήση στη χώρα: 

 

Πίνακας 1.1 Ζήτηση ανά καταναλωτική χρήση στη χώρα το έτος 2007 (European Environment Agency, χ.χ.) 

Υδατικό διαµέρισµα 
Άρδευση 

(hm
3
) 

Κτηνοτροφία 

(hm
3
) 

Γεωργία 

(hm
3
) 

Παροχή νερού 

(hm
3
) 

Βιοµηχανία 

(hm
3
) 

Άλλο 

(hm
3
) 

Σύνολο 

(hm
3
) 

Υδατικό διαµέρισµα ∆υτικής Πελοποννήσου 201.0 5.0 206.0 23.0 3.0 20.0 252.0 

Υδατικό διαµέρισµα Βόρειας Πελοποννήσου 401.5 6.6 408.1 41.7 3.0 - 452.8 

Υδατικό διαµέρισµα Ανατολικής Πελοποννήσου 324.9 4.7 329.6 22.1 - - 351.7 

Υδατικό διαµέρισµα ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας 366.5 9.0 375.5 22.4 - - 397.9 

Υδατικό διαµέρισµα Ηπείρου 153.5 10.3 163.8 33.9 4.3 - 202.0 

Υδατικό διαµέρισµα Αττικής 99.0 2.5 101.5 420.0 17.5 - 539.0 

Υδατικό διαµέρισµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας 773.7 9.9 783.6 41.6 12.6 - 837.8 

Υδατικό διαµέρισµα Θεσσαλίας 1550.0 13.0 1563.0 69.0 - - 1632.0 
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Υδατικό διαµέρισµα ∆υτικής Μακεδονίας 609.4 7.9 617.3 43.7 30.0 80.0 771.0 

Υδατικό διαµέρισµα Κεντρικής Μακεδονίας 527.6 8.0 535.6 99.8 80.0 - 715.4 

Υδατικό διαµέρισµα Ανατολικής Μακεδονίας 627.0 5.8 632.8 32.0 - - 664.8 

Υδατικό διαµέρισµα Θράκης 825.2 7.1 832.3 27.9 11.0 - 871.2 

Υδατικό διαµέρισµα Κρήτης 320.0 10.2 330.2 42.3 - - 372.5 

Υδατικό διαµέρισµα νήσων Αιγαίου 80.2 6.8 87.0 37.2 - - 124.2 

Σύνολο χώρας 6859.5 106.8 6966.3 956.6 161.4 100.0 8184.3 

Ποσοστό (%) 83.8 1.3 85.1 11.7 2.0 1.2 100.0 
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1.3.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ 

ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 

Σχεδόν το 100 % του ελληνικού πληθυσµού είναι συνδεδεµένο µε την ύδρευση, ενώ το 

76 % του πληθυσµού είναι συνδεδεµένο µε κάποιο δίκτυο αποχέτευσης και 

επεξεργασίας λυµάτων. Σε γενικές γραµµές, η ζήτηση νερού στην Ελλάδα κορυφώνεται 

σε ζεστό και ξηρό καλοκαίρι, όταν η διαθεσιµότητα του νερού βρίσκεται στο ναδίρ 

λόγω της µείωσης στη βροχόπτωση. Η καλοκαιρινή περίοδος αιχµής οφείλεται στις 

παρατηρούµενες υψηλές θερµοκρασίες, που ενθαρρύνουν την αυξηµένη χρήση των 

υδάτων, στην εισροή των επισκεπτών στη χώρα κατά τη διάρκεια της τουριστικής 

περιόδου και τις τρέχουσες πρακτικές άρδευσης και καλλιεργούµενα είδη καλλιεργειών 

(WSM project, 2013). 

 

Περίπου 14 km
3
/ έτος του νερού στην Ελλάδα, που αντιπροσωπεύουν κατά προσέγγιση 

ένα 30% των συνολικών µέσων ετήσιων υδάτινων πόρων, προέρχονται από γειτονικές 

χώρες, από όπου το νερό αντλείται και χρησιµοποιείται για τη διάθεση υγρών 

αποβλήτων. Έτσι, προκύπτουν προβλήµατα σε περιπτώσεις υπεράντλησης στα ανάντη 

ποταµών και σε περιπτώσεις όπου η ποιότητα του νερού χειροτερεύει σε σηµείο που να 

µην µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την προοριζόµενη χρήση του στα κατάντη. Επειδή οι 

διεθνείς συµφωνίες που εκκρεµούν ακόµη και ταυτόχρονα το ποσοστό εκµετάλλευσης 

αυξάνεται στις ανάντη χώρες, οι συγκρούσεις µπορούν να επεκταθούν και αναφορικά 

µε την ποσότητα του νερού (WSM project, 2013). 

 

∆εδοµένης της λειψυδρίας που παρατηρείται σε ορισµένες περιοχές της χώρας, τα 

προβλήµατα είναι αναπόφευκτα (WSM project, 2013): 

� Στα αστικά κέντρα, το κύριο σηµείο σύγκρουσης ανάµεσα στους πολίτες είναι η 

µεταφορά νερού από άλλες περιοχές, πιο πλούσιες σε υδάτινους πόρους ή η 

εκµετάλλευση των υδάτινων πόρων, που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για 

άρδευση. Περιπτώσεις ανεπάρκειας νερού παρατηρείται στα αστικά της Αθήνας 

και της Θεσσαλονίκης. 
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� Στις αγροτικές περιοχές, το κύριο σηµείο σύγκρουσης ανάµεσα στους πολίτες 

προκύπτει λόγω της υπερβολικής χρήσης για σκοπούς άρδευσης του νερού που 

θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την εγχώρια προσφορά, τις τουριστικές 

δραστηριότητες, καθώς και για τη διατήρηση των οικολογικών 

χαρακτηριστικών των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της περιοχής. Οι 

γεωργικές δραστηριότητες και πρακτικές στην Ελλάδα, ούτε έχουν 

εκσυγχρονιστεί, ούτε είναι προσαρµοσµένος στις σηµερινές απαιτήσεις και τα 

πρότυπα. Μία από τις συνέπειες αυτού του γεγονότος είναι ότι 

χρησιµοποιούνται τεράστιες ποσότητες νερού για άρδευση, που θα µπορούσαν 

να µειωθούν δραστικά µε την εισαγωγή πιο αποτελεσµατικών δικτύων 

άρδευσης και καλύτερη επιλογή των καλλιεργειών µε βάση το κλίµα της χώρας. 

 

� Σε περιοχές που εξαρτώνται από τον τουρισµό και ιδιαίτερα στα νησιά του 

Αιγαίου τα προβλήµατα είναι ιδιαίτερα έντονα. Κατά τους καλοκαιρινούς 

µήνες, η ζήτηση νερού φτάνει στο αποκορύφωµά της τόσο για άρδευση και 

ύδρευση. Μάλιστα, σε ορισµένα νησιά ο αιχµής του καλοκαιριού µπορεί να 

φτάσει µέχρι και τριάντα φορές τις εγχώριες ανάγκες του µόνιµου πληθυσµού. 

∆εδοµένου ότι η εγχώρια προσφορά έχει προτεραιότητα σε σχέση µε τη χρήση 

για άρδευση, προκύπτουν πάντα συγκρούσεις µεταξύ της δηµοτικής παροχής 

ύδατος και τους τοπικούς αγρότες. Οι υδάτινοι πόροι στα ελληνικά νησιά είναι 

πολύ περιορισµένοι και µε ελάχιστες εξαιρέσεις αποτελούνται από υπόγεια 

ύδατα, που περιέχονται στους τοπικούς υδροφορείς. Η ποσότητα του νερού που 

µπορεί να αντληθεί είναι περιορισµένη, καθώς η υπεράντληση αυτών των 

υδροφόρων οδηγεί στην υφαλµύρωση του νερού και το καθιστά ως επί το 

πλείστον άχρηστο. Τα εδάφη στα νησιά είναι εξαιρετικά ευάλωτα στη 

διάβρωση, οδηγώντας σε προβλήµατα στους υδάτινους πόρους (δεξαµενές 

καθίζησης, ρεύµα σταθερότητα στην κοίτη των ποταµών και ούτω καθεξής). 

Στο πλαίσιο αυτό, το µέλλον των νησιών µπορεί να απειλείται από το 

αυξανόµενο άγχος στις παράκτιες περιοχές, επεκτείνοντας τις διαφορές µεταξύ 

των τουριστικών περιοχών και της υπαίθρου της ενδοχώρας, τις 
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αλληλεξαρτήσεις των υδάτινων πόρων, την υψηλή ευαισθησία στη ρύπανση και 

την ευαισθησία της ισορροπίας του νερού-εδάφους. 

 

1.3.3 ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 

Τα προβλήµατα της χώρας αναφορικά µε το νερό συνοψίζονται παρακάτω (Asem 

Water Resources Research and Development Center, 2014): 

-Υπάρχει όξυνση σε προβλήµατα, όπως για παράδειγµα το αρνητικό υδατικό ισοζύγιο 

και η εξάντληση του νερού. 

 

-Η χρήση µη ανανεώσιµων υδατικών πόρων για την κάλυψη της αυξηµένης γεωργικής 

ζήτησης έχουν οδηγήσει στη µη βιώσιµη χρήση του νερού.  

 

-Σε πολλούς ποταµούς, λίµνες, υγροτόπους και πηγές υπόγειων υδάτων παρατηρείται 

υπερεκµετάλλευση, που έχει οδηγήσει στην πτώση της στάθµης του νερού. 

 

-Η πίεση χρήσης του νερού στις πόλεις, τη βιοµηχανία και τη γεωργία έχει προκαλέσει 

την ρύπανση των υδάτων.  

 

-Η εισροή του θαλασσινού νερού οδηγεί στην υφαλµύρωση των υδροφόρων οριζόντων 

των παράκτιων περιοχών.  

 

-Η λειψυδρία το καλοκαίρι και έκτακτες παροχές νερού για την κάλυψη των βασικών 

αναγκών συµβάλλουν στα γενικότερα προβλήµατα του νερού στην Ελλάδα.  

-Οι υγρότοποι µειώνονται, ενώ η ρύπανση των υδάτων γίνεται όλο και πιο σοβαρή.  
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-Λόγω της κακής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, έχει αγνοηθεί η επαρκής έµφαση 

στη διαχείριση των υγροτόπων. 

 

 

1.3.4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 

Στο ελληνικό νοµοθετικό σύστηµα υπάρχει ένα ευρύ πλαίσιο νόµων και κανονισµών 

για την κατανοµή των υδάτινων πόρων, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και των 

υπηρεσιών, καθώς και την ποιότητα και τις πτυχές ποσότητα νερού για κάθε χρήση. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ελληνικού Συντάγµατος, η προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος δεν είναι µόνο ευθύνη του κράτους αλλά και των πολιτών. Το κράτος 

έχει την υποχρέωση να λαµβάνει προληπτικά και διορθωτικά µέτρα για την προστασία 

του φυσικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο της αειφορίας (WSM project, 2013). 

Η προστασία των υδάτινων πόρων ρυθµίζεται επίσης από µια σειρά διεθνών 

συµφωνιών και της νοµοθεσίας , όπως είναι για παράδειγµα η συνθήκη Ramsar για την 

προστασία των υγροβιότοπων διεθνούς σηµασίας. Οι διάφορες οδηγίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (98/83/ΕΚ, 91/767/ΕΚ, 87/217/ΕΚ, 86/280/ΕΚ, 84/491/ΕΚ, 83/513/ΕΚ, 

82/176/ΕΚ και 80/68/ΕΚ) σχετικά µε την προστασία των υδάτων και της δηµόσιας 

υγείας προσαρµόστηκαν µε την ελληνική νοµοθεσία (WSM project, 2013): 

- Ο Νόµος 1650/1986 ρυθµίζει τη δειγµατοληψία και την εξακρίβωση της ποιότητας 

του νερού, ανάλογα µε τον τύπο των εισερχόµενων υδάτων, που απαιτούν προστασία 

και την ευαισθησία των τοπικών οικοσυστηµάτων. Προτείνει, επίσης, µια οµάδα 

µέτρων και ορίων για την προστασία των υδάτων από τα κτιριακά έργα και 

δραστηριότητες, καθώς και προτύπων χρησιµοποιούµενου νερού, δειγµατοληψίας, 

εξοπλισµών µέτρησης και ούτω καθεξής. 

 

Από την ελληνική νοµοθεσία, οι πιο σηµαντικοί όσον αφορά τη διοικητική πτυχή των 

υδάτινων πόρων είναι οι νόµοι 1739/1987 και 1069/1980 , που διαµορφώνουν το γενικό 

πλαίσιο της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και το πλαίσιο της δηµοτικής ύδρευσης 
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αντίστοιχα (Ο νόµος Καλλικράτη είναι εξίσου σηµαντικός, αλλά καθώς θα 

πραγµατοποιηθεί διεξοδική αναφορά σε επόµενα κεφάλαια δεν γίνεται αναφορά εδώ. 

Εδώ αναφέρεται η νοµοθεσία που προηγείται του νόµου Καλλικράτη) (WSM project, 

2013): 

- Ο Νόµος 1069/1980 ρυθµίζει την ίδρυση και λειτουργία των δηµοτικών υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας ύδρευσης. Σύµφωνα µε το συγκεκριµένο νόµο, κάθε δήµος µε 

πληθυσµό άνω των 10.000 κατοίκων µπορεί να προχωρήσει στη δηµιουργία ενός 

βοηθητικού προγράµµατος δηµόσιου νερού. Οι ευθύνες του ∆ήµου για την παροχή 

νερού, τις υπηρεσίες αποχέτευσης και αποκοµιδής απορριµµάτων µεταφέρεται στο 

βοηθητικό πρόγραµµα, το οποίο προϋποθέτει, επίσης, την κυριότητα όλων των δικτύων 

και των υποδοµών, που σχετίζονται µε τα καθήκοντα αυτά, καθώς και την ευθύνη για 

την παροχή, τη χρηµατοδότηση και την παρακολούθηση της ποιότητας των υπηρεσιών.  

Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα ελεύθερα τρεχούµενα νερά χαρακτηρίζονται βάσει του 

άρθρου 967 του Αστικού Κώδικα ως κοινόχρηστοι χώροι,  που δεν µπορεί να είναι 

αντικείµενο εµπορευµατοποίησης. Ως εκ τούτου, δεν αποτελούν µέρος των 

εκµεταλλεύσεων των δηµοτικών επιχειρήσεων ή αρχών κοινής ωφελείας. 

 

- Ο Νόµος 1739/1987 ρυθµίζει όλες τις διαδικασίες και τα διοικητικά µέσα, που θα 

επιτρέψουν τη διαχείριση και την προστασία των υδάτινων πόρων σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο. Ο νόµος ορίζει τους υδάτινους πόρους, ώστε να συµπεριλάβουν 

όλα τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα ανεξάρτητα από την ποιότητα, την καταγωγή ή 

η δυνητική χρήση, τα νερά των φυσικών πηγών, τόσο των θαλασσών όσο και της 

ενδοχώρας και τα νερά των θερµικών και αέριων πηγών. Ο νόµος λειτουργεί ως 

πλαίσιο για τη διοίκηση αντί για την πραγµατική διαχείριση των υδάτινων πόρων. 

Καθορίζει τις αρµόδιες αρχές και τα µέσα και αναλύει τις ευθύνες των υφιστάµενων 

δοµών (παραδείγµατος χάριν τα υπουργεία, τις εταιρίες παροχής και ούτω καθεξής). 

Νοµοθέτησε επίσης τη δηµιουργία νέων µέσων για την αποτελεσµατική διαχείριση του 

νερού στην Ελλάδα . 

Η ∆/νση Υδατικού ∆υναµικού και Φυσικών Πόρων υπάγεται στο Υπουργείο 

Ανάπτυξης, το οποίο εποπτεύει, επίσης, την ∆ιυπουργική Επιτροπή Υδάτων. Η 
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∆ιυπουργική Επιτροπή Υδάτων, η οποία δηµιουργήθηκε από το νόµο 1739/1987, 

λειτουργεί ως συµβουλευτικό όργανο για τη διαµόρφωση της εθνικής πολιτικής για το 

νερό. Παράλληλα, η χώρα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, διαιρέθηκε σε δεκατέσσερα 

υδατικά διαµερίσµατα, ενώ εισήχθησαν περιφερειακές υπηρεσίες διαχείρισης υδατικών 

πόρων ως παρακλάδια του Υπουργείου Ανάπτυξης . 

 

Μέχρι στιγµής, ο νόµος 1739/1987 δεν έχει ακόµη εφαρµοστεί πλήρως, καθώς οι 

περισσότεροι από τους παραπάνω οργανισµούς δεν είναι πλήρως λειτουργικοί. Ένα από 

τα σηµαντικότερα µειονεκτήµατα του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου για τη διαχείριση 

των υδάτινων πόρων είναι ο κατακερµατισµός και η διασπορά των αρµοδιοτήτων 

µεταξύ των διαφόρων φορέων, η οποία οδηγεί σε επικαλύψεις ευθυνών και δυσκολία 

στο συντονισµό των ενεργειών των διαφόρων αρχών. 
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1.3.5 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ 

 

Το πλαίσιο διαχείρισης των υδάτων συνοψίζεται στην παρακάτω 

εικόνα (Assimacopoulos, χ.χ.): 

 

                 Εικόνα 1.10 Πλαίσιο διαχείρισης των υδάτων Ελλάδας (Assimacopoulos, χ.χ.) 
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Στην εικόνα αυτή διαφαίνεται και η θέση των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ), που αποτελούν το αντικείµενο µελέτης της παρούσας 

διπλωµατικής. Ο ρόλος των ∆ΕΥΑ αναλύεται διεξοδικότερα στο κεφάλαιο, που 

ακολουθεί. 

 

1.4 ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Υ∆ΑΤΩΝ    

 

Η διάρθρωση του αστικού τοµέα υδάτων της χώρας διαµορφώνεται ως εξής 

(Assimacopoulos, χ.χ.): 

• ΕΥ∆ΑΠ, που είναι υπεύθυνη για την αστική περιοχή της Αθήνας και έναν 

πληθυσµό περίπου 4,3 εκατοµµυρίων ατόµων. 

 

• ΕΥΑΘ, που είναι υπεύθυνη για την αστική περιοχή της Θεσσαλονίκης και έναν 

πληθυσµό περίπου 1 εκατοµµυρίου ατόµων. 

 

• ∆ΕΥΑ, που είναι υπεύθυνες για τα λοιπά αστικά κέντρα της χώρας, και έναν 

πληθυσµό περίπου 5 εκατοµµυρίων ατόµων (4,3 εκατοµµύρια πριν την 

εφαρµογή Καλλικράτη).   

 

Η ΕΥ∆ΑΠ ιδρύθηκε µε τη θέσπιση του νόµου 1068/1980 και κατόπιν συγχώνευσης της 

Ανωνύµου Ελληνικής Εταιρείας Υδάτων των Πόλεων Αθηνών - Πειραιώς και 

περιχώρων (Ε.Ε.Υ.) και του Οργανισµού Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ο.Α.Π.), ενώ η 

ΕΥΑΘ το 1998 µε τη θέσπιση του νόµου 2651/3.11.1998, Φ.Ε.Κ. Α' 248/3.11.1998 και 

κατόπιν συγχώνευσης του Οργανισµού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΥΘ Α.Ε.) και 

του Οργανισµού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΑΘ Α.Ε.) (ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε., 2014 

β); ΕΥΑΘ Α.Ε., 2010 β)). 
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Τόσο η ΕΥ∆ΑΠ όσο και η ΕΥΑΘ αποτελούνται από µια δηµόσια εταιρεία 

(περιουσιακών στοιχείων), που είναι ιδιοκτήτρια των µεγάλων υδραυλικών έργων, 

όπως είναι για παράδειγµα τα φράγµατα και τα δίκτυα µεταφοράς και από µια ηµι-

ιδιωτική εταιρεία ύδρευσης, που είναι ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια των µονάδων 

επεξεργασίας και των δικτύων διανοµής νερού. Μάλιστα, οι ηµι-ιδιωτικές εταιρείες 

ύδρευσης τους έχουν µετοχές στο χρηµατιστήριο Αθηνών µε τις ιδιωτικές µετοχές της 

ΕΥ∆ΑΠ και ΕΥΑΘ να είναι 39 % και 26 % αντιστοίχως. Τα κόστη για παράδειγµα για 

την επιδιόρθωση των δικτύων µεταφοράς σε πολλές περιπτώσεις βαραίνουν τις δύο 

ηµι-ιδιωτικές εταιρείες ύδρευσης και όχι τις δηµόσιες (Assimacopoulos, χ.χ.).   

 

Από την άλλη πλευρά, οι ∆ΕΥΑ είναι εταιρείες που ενώ λειτουργούν κάτω από 

ιδιωτική νοµοθεσία, ανήκουν και ελέγχονται από τους δήµους. Τα περιουσιακά 

στοιχεία, στα οποία συγκαταλέγονται τα δίκτυα, οι µονάδες επεξεργασίας µεταξύ 

άλλων, ανήκουν στους δήµους και κατά συνέπεια είναι δηµόσια. Οι ∆ΕΥΑ είναι 

υπεύθυνες για τη λειτουργία και συντήρηση των υποδοµών υδάτων, των οποίων τα 

κόστη ανακτώνται µέσω της τιµολόγησης του νερού. Τα έργα επέκτασης των υποδοµών 

χρηµατοδοτούνται από τους δήµους, το κράτος ή και από κονδύλια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Assimacopoulos, χ.χ.).   

 

Στις παρακάτω υποενότητες συνοψίζονται οι αστικές υπηρεσίες στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη, ενώ οι υπηρεσίες των λοιπών αστικών κέντρων της χώρας θα γίνει 

διεξοδικότερα στο επόµενο κεφάλαιο που αναφέρεται πιο συγκεκριµένα στις ∆ΕΥΑ.  

 

1.4.1 ΟΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 

Η παροχή ακατέργαστου νερού βασίζεται κατά κύριο λόγο σε επιφανειακές πηγές και 

πιο συγκεκριµένα σε τρεις τεχνητές δεξαµενές (φράγµατα των ποταµών Ευήνου, 

Μόρνου και Χαράδρου (φράγµα Μαραθώνα)) και µια φυσική λίµνη (λίµνη Υλικής). Η 

συνολική άντληση νερού είναι 451,42 hm
3
/ έτος. Τέλος, σε περιπτώσεις έκτακτης 
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ανάγκης η παροχή νερού υποστηρίζεται από 105 γεωτρήσεις υπόγειων υδατικών πόρων 

µέγιστης ικανότητας παροχής 0,8 hm
3
/ ηµέρα (ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε., 2014 γ); Assimacopoulos, 

χ.χ.).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.11 Το φράγµα του Μαραθώνα (ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε., 2014 γ) 

 

Το ακατέργαστο νερό επεξεργάζεται σε τέσσερεις µονάδες επεξεργασίας νερού (ΜΕΝ 

Γαλατσίου, Αχαρνών, Πολυδενδρίου και Μάνδρας (Ασπροπύργου)) συνολικής 

ικανότητας 1,9 hm
3
/ ηµέρα. Το επεξεργασµένο νερό στην συνέχεια αποθηκεύεται σε 55 

συνολικά τοπικές δεξαµενές συνολικής χωρητικότητας 885,000 m
3
.  Το δίκτυο 

διανοµής έχει µήκος 9.500 km, αποτελείται από 81 σταθµούς άντλησης, ενώ 

παρακολουθείται από σύστηµα τηλελέγχου - τηλεχειρισµού (SCADA) (ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε., 

2014 γ); Assimacopoulos, χ.χ.).    

 

Από την άλλη, το αποχετευτικό δίκτυο του λεκανοπεδίου καλύπτει το 92 % των 

αποχετευτικών αναγκών της Αττικής, έχει συνολικό µήκος 6.000 km, αποτελείται από 

81 σταθµούς άντλησης, ενώ επίσης παρακολουθείται από σύστηµα τηλελέγχου - 

τηλεχειρισµού (SCADA). Τέλος, διαθέτει 400,000 συνδέσεις αποχέτευσης (ΕΥ∆ΑΠ 

Α.Ε., 2014 α); Assimacopoulos, χ.χ.).    
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Σε ότι αφορά την επεξεργασία υγρών αποβλήτων, χρησιµοποιούνται 3 συνολικά κέντρα 

επεξεργασίας, αυτό της Ψυτάλλειας, της Μεταµόρφωσης, και τέλος αυτό στο Θριάσιο. 

Μάλιστα, το κέντρο της Ψυτάλλειας αποτελεί ένα προηγµένο κέντρο δευτερεύουσας 

επεξεργασίας, επεξεργασίας ιλύος και συµπαραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής 

ενέργειας από το παραγόµενο βιοαέριο. Μάλιστα, προβλέπεται η κατασκευή των εξής 

επιπλέον κέντρων επεξεργασίας λυµάτων: Παιανίας – Κορωπίου, Βορείων Μεσογείων 

– Ραφήνας, Φώκαιας και Λαυρεωτικής (ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε., 2014 α); Assimacopoulos, χ.χ.).    

 

 

  

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.12 Το κέντρο επεξεργασίας λυµάτων στην Ψυτάλλεια (ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε., 2014 α) 

 

1.4.2 ΟΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Η παροχή ακατέργαστου νερού βασίζεται κατά κύριο λόγο σε επιφανειακές πηγές και 

πιο συγκεκριµένα από το φράγµα του Αλιάκµονα ποταµού. Βασίζεται επίσης, σε 86 

γεωτρήσεις υπόγειων υδατικών πόρων, που βρίσκονται διάσπαρτες στο όρος Πάικου, 

στη Σίνδο, στον Αξιό και τον Γαλλικό ποταµό (ΕΥΑΘ Α.Ε., 2010 γ); Assimacopoulos, 

χ.χ.).    
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Εικόνα 1.13 Το υδραγωγείο Νάρρες στο Γαλλικό ποταµό (ΕΥΑΘ Α.Ε., 2010 γ)) 

 

Το ακατέργαστο νερό επεξεργάζεται στις εγκαταστάσεις της Σίνδου σε ένα διυλιστήριο 

συνολικής ικανότητας 150.000 m
3
/ ηµέρα. Μάλιστα, προβλέπεται επέκταση του 

συγκεκριµένου διυλιστηρίου που σε πλήρη ανάπτυξη θα είναι πλέον  συνολικής 

ικανότητας 600.000 m
3
/ ηµέρα (ΕΥΑΘ Α.Ε., 2010 γ); Assimacopoulos, χ.χ.).    

 

Το δίκτυο διανοµής, που παρέχει ποσότητα πόσιµου νερού ίση µε 250,000 m
3
/ ηµέρα, 

έχει µήκος 2.200 km, αποτελείται από 48 σταθµούς άντλησης, ενώ παρακολουθείται 

από σύστηµα τηλελέγχου - τηλεχειρισµού (SCADA) (ΕΥΑΘ Α.Ε., 2010 γ); 

Assimacopoulos, χ.χ.).    

 

Από την άλλη, το αποχετευτικό δίκτυο έχει συνολικό µήκος 1.700 km, αποτελείται από 

35 σταθµούς άντλησης, ενώ επίσης παρακολουθείται από σύστηµα τηλελέγχου - 

τηλεχειρισµού (SCADA) (ΕΥΑΘ Α.Ε., 2010 α); Assimacopoulos, χ.χ.).    

 



 

38 

 

Σε ότι αφορά την επεξεργασία υγρών αποβλήτων, χρησιµοποιούνται 2 συνολικά κέντρα 

επεξεργασίας, αυτό της Αίνειας και αυτό της Σίνδου (ΕΥΑΘ Α.Ε., 2010 α); 

Assimacopoulos, χ.χ.).    

 

  

Εικόνα 1.14 Το κέντρο επεξεργασίας λυµάτων της Αίνειας (ΕΥΑΘ Α.Ε., 2010 α)) 
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2
Ο

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΕΥΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ 

 

2.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

 

Η Ελλάδα από τις αρχές του 20
ου

 αιώνα ως και περίπου τα µέσα της δεκαετίας 1980 

χαρακτηριζόταν από µια συνεχή προσπάθεια για τη θέσπιση ενός νοµοθετικού πλαισίου 

µε στόχο την ορθή και αποδοτική διαχείριση του νερού. Μια σειρά από νόµους, 

βασιλικά και προεδρικά διατάγµατα και υπουργικές αποφάσεις που σε πολλές 

περιπτώσεις χαρακτηρίζονταν από αντιφάσεις ή και αντιθέσεις και στόχευαν στην 

ανάπτυξη του πλαισίου αυτού (∆ροσάκη, 2013).  

 

Μάλιστα και κατά τις αρχές του 1980, το σύστηµα ύδρευσης και ιδιαιτέρως το σύστηµα 

αποχέτευσης της χώρας χαρακτηριζόταν ως ανεπαρκές σε σύγκριση κυρίως µε τα 

αντίστοιχα συστήµατα των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών. Η γραφειοκρατία, το 

ελλιπές προσωπικό, οι µειωµένοι πόροι και άλλα παρεµφερή προβλήµατα µάστιζαν τις 

υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης, οι οποίες προσφέρονταν από τους Οργανισµούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθµού (∆ροσάκη, 2013).    

 

Τα παραπάνω προβλήµατα οδήγησαν τελικά στη λήψη αποτελεσµατικών µέτρων µε 

στόχο την επίλυση αυτών των προβληµάτων. Το αποτέλεσµα ήταν η ψήφιση του 

Νόµου 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ)» µε τον οποίο ξεκίνησε η ίδρυση των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ). Ο σκοπός του συγκεκριµένου νόµου ήταν να 

παρέχει οικονοµικά κίνητρα για την ίδρυση δηµοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και 

αποχέτευσης στην περιφέρεια της χώρας (εκτός της Θεσσαλονίκης) που θα 

διακρίνονται από πληρότητα και προσαρµοστικότητα στην παροχή υπηρεσιών 

ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων µέσα από άρτιες και 

επαρκείς υποδοµές (∆ροσάκη, 2013).    
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Με βάση τον παραπάνω νόµο θα πρέπει υποχρεωτικά να ιδρύονται ∆ΕΥΑ σε όλους 

τους δήµους της χώρας, των οποίων ο πληθυσµός υπερβαίνει τους 10.000 κατοίκους 

(∆ροσάκη, 2013).   

 

2.2 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ∆ΕΥΑ 

 

Όπως προαναφέρθηκε οι ∆ΕΥΑ δραστηριοποιούνται σε δήµους µε πληθυσµό 

υπερβαίνει τους 10.000 κατοίκους και εκτός της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, των 

οποίων τη διαχείριση των υδατικών πόρων έχουν αναλάβει οι ΕΥ∆ΑΠ (Εταιρεία 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας) και ΕΥΑΘ (Εταιρεία Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης) αντιστοίχως (Αγγελάκης και Κοτσελίδου, χ.χ.).  

 

Σήµερα στην ελληνική επικράτεια δραστηριοποιούνται περίπου 150 ∆ΕΥΑ, που 

λειτουργούν µε τη µορφή Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου (ΝΠΙ∆), και είναι οι 

κύριοι και νόµιµοι υπεύθυνοι για τη διαχείριση τόσο του πόσιµου νερού όσο και των 

υγρών αποβλήτων στο σύνολο του κράτους. Στα βασικά αντικείµενα των ∆ΕΥΑ 

συγκαταλέγονται η ύδρευση, η αποχέτευση, η επεξεργασία και διάθεση από τις εκροές 

των αστικών υγρών αποβλήτων. Μάλιστα, οι υπηρεσίες που παρέχουν προσφέρουν 

κάλυψη σε έναν πληθυσµό της τάξης περίπου των 5 εκατοµµυρίων (Αγγελάκης και 

Κοτσελίδου, χ.χ.).  

 

2.3 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ∆ΕΥΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ 

 

Μετά την ψήφιση του Νόµου 1069/1980 και κατά την πρώτη 20ετία που ακολούθησε 

ιδρύθηκαν µεγάλες ∆ΕΥΑ, οι οποίες πρόσφεραν πολλά σε σχέση µε την ανάπτυξη των 

τοπικών κοινωνιών. Επιπλέον, και κατόπιν της εφαρµογής του σχεδίου Καποδίστρια 

(Νόµος 2539/1997) ιδρύθηκαν επιπρόσθετες µικρότερες ∆ΕΥΑ για να καλύψουν τις 

ανάγκες των καποδιστριακών δήµων (Σαφαρίκας, 2010).  



 

41 

 

 

Μέχρι και την εφαρµογή του νόµου Καλλικράτη (2010), είχαν συσταθεί 227 ∆ΕΥΑ, 

που πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους σε 4,3 εκατοµµύρια κατοίκους, διέθεταν περίπου 

6.500 εργαζόµενους, ενώ κάλυπταν µια µέση κατανάλωση της τάξης των 93 m
3
/ 

κάτοικο/ έτος (Σαφαρίκας, 2010).   

 

Ταυτόχρονα και µέχρι το 2010, οι ∆ΕΥΑ πραγµατοποίησαν επενδύσεις που άγγιξαν τα 

3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ σε ονοµαστικές τιµές (5,5 δισεκατοµµύρια ευρώ σε τιµές του 

2010), συντελώντας έτσι στη ριζική αναβάθµιση των περιβαλλοντικών υποδοµών της 

ελληνικής περιφέρειας. Ταυτόχρονα, συνέβαλαν στη ουσιαστική επίλυση και βελτίωση 

των υπαρχόντων πριν το 1980 προβληµάτων τόσο στην ύδρευση όσο και στην 

αποχέτευση (Σαφαρίκας, 2010).    

 

2.3.1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ∆ΕΥΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ 

 

Μετά την εφαρµογή του νόµου Καλλικράτη (νόµος 3852/10) οι ∆ΕΥΑ απαιτήθηκε να 

ρυθµιστούν διαφορετικά καθώς µε το συγκεκριµένο νόµο προβλέφθηκε η 

ολοκληρωτική αναδιάρθρωση των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ. Πιο συγκεκριµένα, η 

αναδιάρθρωση των ΟΤΑ από 1.034 δήµους και κοινότητες σε µόλις 325 δήµους, είχε 

σαν αποτέλεσµα τη µείωση των υπαρχόντων, µέχρι το 2010, ∆ΕΥΑ. Οι προβλεπόµενες 

συγχωνεύσεως µε στόχο αυτή τη µείωση οδήγησαν σε ∆ΕΥΑ µε επεκταµένες περιοχές 

κάλυψης. Ταυτόχρονα, όµως συστάθηκαν και άλλες ∆ΕΥΑ µε στόχο την κάλυψη των 

παραπάνω τροποποιηµένων δήµων. (Σαφαρίκας, 2010).         
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Πίνακας 2.1 Υπάρχουσες πριν και µετά το νόµο Καλλικράτη ∆ΕΥΑ (Σαφαρίκας, 2010) 

Περιφέρειες 
∆ΕΥΑ πριν τον 

Καλλικράτη 

∆ΕΥΑ µετά τον 

Καλλικράτη 

Ανατ. Μακεδονία & Θράκη 18 12 

Αττική 3 2 

Βόρειο Αιγαίο 4 2 

∆υτική Ελλάδα 14 10 

∆υτική Μακεδονία 

5 5 

Ήπειρος 4 4 

Θεσσαλία 38 22 

Ιόνια Νησιά 15 3 

Στερεά Ελλάδα 19 12 

Κεντρική Μακεδονία 47 25 

Κρήτη 18 14 

Νότιο Αιγαίο 21 13 

Πελοπόννησος 21 18 

Σύνολο ∆ΕΥΑ 227 142 

 

Οι νέοι και συνενωµένοι µετά το νόµο Καλλικράτη ΟΤΑ, µέσα στα όρια των οποίων θα 

δραστηριοποιηθούν οι συγχωνευµένες και νέες ∆ΕΥΑ θα είναι 591 µε 3.796 συνολικά 

τοπικά διαµερίσµατα (δηµοτικές ή τοπικές κοινότητες) (Σαφαρίκας, 2010). Επιπλέον οι 
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προκύπτουσες µε βάση το νόµο Καλλικράτη ∆ΕΥΑ αναµένεται να εξυπηρετούν ένα 20 

% επιπλέον του πληθυσµού που κάλυπταν µέχρι το 2010, δηλαδή ένα πληθυσµό πάνω 

από περίπου 5 εκατοµµυρίων ατόµων (5.125.618 κάτοικοι). Τέλος, και µε βάση τόσο το 

συγκεκριµένο νόµο, το νόµο 1069/1980 και τα πληθυσµιακά δεδοµένα της ελληνικής 

περιφέρειας, η σύσταση νέων ∆ΕΥΑ θα φτάσει πιθανότατα τις 54 (Σαφαρίκας, 2010).            

Πίνακας 2.2 ∆υνατότητα για σύσταση νέων ∆ΕΥΑ ανά περιφέρεια µετά το νόµο Καλλικράτη ∆ΕΥΑ 

(Σαφαρίκας, 2010) 

Περιφέρειες ∆ήµοι 

Ανατ. Μακεδονία & Θράκη 7 

Αττική 0 

Βόρειο Αιγαίο 1 

∆υτική Ελλάδα 8 

∆υτική Μακεδονία 4 

Ήπειρος 6 

Θεσσαλία 1 

Ιόνια Νησιά 1 

Στερεά Ελλάδα 10 

Κεντρική Μακεδονία 7 

Κρήτη 3 

Νότιο Αιγαίο 2 

Πελοπόννησος 4 

Σύνολο ∆ΕΥΑ 54 
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Στην επόµενη ενότητα παρουσιάζεται το θεσµικό πλαίσιο µέχρι και την εφαρµογή του 

νόµου Καλλικράτη, καθώς στο επόµενη υποενότητα θα πραγµατοποιηθεί ανάλυση των 

αλλαγών που προήλθαν σε αυτό µετά την εφαρµογή του νόµου Καλλικράτη (το παρόν 

δηλαδή πλαίσιο ισχύει αλλά δέχτηκε αλλαγές λόγω του νόµου Καλλικράτη).  

 

2.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ∆ΕΥΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ 

 

Με στόχο την κάλυψη των αναγκών σε ύδρευση και αποχέτευση των περιοχών της 

χώρας εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη εφαρµόζεται ο νόµος 1069/1980. 

Αυτός αναφέρεται στη σύσταση ∆ΕΥΑ που αναφέρονται σε κάθε δήµο της ελληνικής 

περιφέρειας ή και ενιαίως σε περισσότερους του ενός δήµους. Οι ∆ΕΥΑ αυτές 

αποτελούν ίδια νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα, που 

καθορίζονται από κανόνες ιδιωτικής οικονοµίας, εκτός αν ορίζεται αλλιώς µε κάποιον 

άλλο νόµο (Σαφαρίκας, 2010).    

 

Ο ίδιος νόµος καθορίζει τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία, συντήρηση των 

έργων της αρµοδιότητας των ∆ΕΥΑ, καθώς και τον τρόπο χρηµατοδότησης αυτών. Ο 

νόµος εφαρµόζεται κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄ 114/08-06-06) (Σαφαρίκας, 2010). 

 

Μάλιστα, και µε βάση τις ρυθµίσεις του  Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων οι ∆ΕΥΑ 

είναι επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, των οποίων η λειτουργία καθορίζεται από τις 

διατάξεις του νόµου 1069/1980, ο οποίος έχει τροποποιηθεί και εφαρµόζεται 

επιπρόσθετα µε τις διατάξεις του  Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων για επιχειρήσεις 

ΟΤΑ (Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Στον ίδιο Κώδικα γίνεται πρόβλεψη για τη 

συµµετοχή επιχειρήσεων ειδικού σκοπού σε προγραµµατικές συµβάσεις (Σαφαρίκας, 

2010). 
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Οι ∆ΕΥΑ είναι υπεύθυνες για το σχεδιασµό, τη κατασκευή, τη διατήρηση, την  

εκµετάλλευση, τη διεύθυνση και τη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευση 

ακάθαρτων και όµβριων υδάτων, ενώ οι ίδιες αρµοδιότητες αναφέρονται και στις 

µονάδες επεξεργασίας  και τα απόβλητα των περιοχών για τις οποίες ευθύνονται 

(Σαφαρίκας, 2010). 

 

Για να συσταθεί µια ∆ΕΥΑ, η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί κατόπιν διεξαγωγής 

δηµοτικών συµβουλίων. Στο συµβούλιο αυτό ορίζεται η ονοµασία της συγκεκριµένης 

∆ΕΥΑ, οι ανάγκες και η αιτιολογία για τη σύστασή της, τα περιουσιακά στοιχεία που 

θα της αποδοθούν ώστε να λειτουργεί αποδοτικά, οι µέθοδοι µε τις οποίες θα 

χρησιµοποιηθούν τα υπάρχοντα έργα και τα προκύπτοντα έσοδα, οι υπηρεσίες που θα 

προσφέρει και τέλος η περιοχή στην οποία θα αναφέρεται. Στην περίπτωση που θα 

πραγµατοποιηθεί µετατροπή συνδέσµου σε επιχείρηση τότε επιβάλλεται να ληφθεί 

απόφαση µέσω δηµοτικών συµβουλίων από όλους τους νέους δήµους που θα 

συµµετέχουν στη συνέχεια στην επιχείρηση. Η απόφαση που λαµβάνεται και στις δύο 

παραπάνω αναφερθείσες περιπτώσεις θα πρέπει να εγκριθεί µε πράξη του Γενικού 

Γραµµατέα της Περιφέρειας και κατόπιν να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβέρνησης (Σαφαρίκας, 2010). 

 

Επιπλέον, και βάσει του νόµου 1069/1980 και µέσα από αποφάσεις των δηµοτικών 

συµβουλίων που εγκρίνονται από το Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας και 

δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, ο σκοπός των ∆ΕΥΑ µπορεί να 

επεκταθεί ώστε να συµπεριλάβει πέραν της ύδρευσης και της αποχέτευσης τους εξής 

παρακάτω τοµείς, στην περιοχή φυσικά που οι ∆ΕΥΑ είναι αρµόδιες (Σαφαρίκας, 

2010): 

Την άρδευση. 

 

Τη συλλογή και µεταφορά των απορριµµάτων. 
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Το σχεδιασµό, τη κατασκευή, τη διατήρηση, την  εκµετάλλευση, τη διεύθυνση και τη 

λειτουργία των δικτύων τηλεθέρµανσης. 

 

Το σχεδιασµό, τη κατασκευή, τη διατήρηση, την  εκµετάλλευση, τη διεύθυνση, τη 

λειτουργία και την επίβλεψη των δικτύων φυσικού αερίου, µε βάση την ισχύουσα  

νοµοθεσία. 

 

Την εµφιάλωση και εµπορία νερού. 

 

Τη διαχείριση, την εκµετάλλευση και την εµπορία των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, 

που προκύπτουν από τα αντικείµενα δραστηριοποίησης των ∆ΕΥΑ ή από τα 

αντικείµενα δραστηριοποίησης των οικείων ΟΤΑ, µε βάση την ισχύουσα  νοµοθεσία. 

 

Μάλιστα µε βάση την ίδια παραπάνω απόφαση ορίζονται και τα θέµατα που αφορούν 

στη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων, υποχρεώσεων, πόρων και άλλων αντίστοιχων θεµάτων 

που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση των έργων που αναφέρονται παραπάνω. 

Μάλιστα, αν στους σκοπούς των ∆ΕΥΑ περιληφθούν ο σχεδιασµός, η κατασκευή, η 

διατήρηση, η  εκµετάλλευση, η διεύθυνση, η λειτουργία και η επίβλεψη των δικτύων 

φυσικού αερίου τότε υπάρχει η δυνατότητα απορρόφησης της αρµόδιας για το φυσικό 

αέριο δηµοτικής επιχείρησης από τη ∆ΕΥΑ. Και πάλι, η απορρόφηση αυτή 

πραγµατοποιείται κατόπιν απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου στον οποίο 

θα λάβει χώρα. Η απόφαση εκδίδεται κατόπιν πρότασης των δηµοτικών συµβουλίων 

και των δύο επιχειρήσεων (Σαφαρίκας, 2010). 

 

Τέλος, η περιοχή αρµοδιότητας της επιχείρησης µπορεί να επεκτείνεται ως εξής 

(Σαφαρίκας, 2010):   

Στις εδαφικές περιφέρειες γειτονικών δηµοτικών ή και κοινοτικών διαµερισµάτων του 

ίδιου δήµου ή κοινότητας ή µέρους αυτών κατόπιν απόφασης του δηµοτικού ή 
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κοινοτικού συµβουλίου, η οποία εγκρίνεται από το Γενικό Γραµµατέα της οικείας 

Περιφέρειας και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 

  

Στις εδαφικές περιφέρειες γειτονικών δήµων ή δηµοτικών ή και κοινοτικών 

διαµερισµάτων ή µέρους αυτών κατόπιν συµφωνίας µεταξύ των του δηµοτικών ή 

κοινοτικών συµβουλίων, η οποία εγκρίνεται από το Γενικό Γραµµατέα της οικείας 

Περιφέρειας και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Εφόσον µάλιστα οι 

γειτονικοί δήµοι ή κοινότητες ή τα γειτονικά κοινοτικά ή δηµοτικά διαµερίσµατα 

ανήκουν σε γειτονικού δήµους ή κοινότητας διαφορετικών περιφερειών, τότε η 

ανάλογη απόφαση εγκρίνεται µε πράξη των Γενικών Γραµµατέων των οικείων 

Περιφερειών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Ως γειτονικοί 

χαρακτηρίζονται και οι όµοροι δήµοι και κοινότητες στα νησιά, έτσι ώστε να 

καθίσταται δυνατή η εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων.  

 

2.4.1 ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ∆ΕΥΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 

ΝΟΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ 

 

Το πρόγραµµα Καλλικράτη ή αλλιώς ο νόµος 3852/10 έχει ως αποτέλεσµα τις 

παρακάτω τροποποιήσεις αναφορικά µε τις ∆ΕΥΑ (Σαφαρίκας, 2010):  

Άρθρο 107: στο παρόν άρθρο γίνεται αναφορά στις επιχειρήσεις των δήµων. Μάλιστα, 

οι µόνες επιχειρήσεις που µπορούν οι δήµοι να έχουν είναι οι παρακάτω: 

Μία κοινωφελής επιχείρηση. 

 

Μια δηµοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης (∆ΕΥΑ). 

 

Μια επιχείρηση ειδικού σκοπού για τη λειτουργία ενός ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού 

σταθµού µε την προϋπόθεση ότι αυτός λειτουργούσε και προηγουµένως στους δήµους, 

που ενώνονται λόγω του νόµου. 
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Μια δηµοτική ανώνυµα εταιρεία µε βάση τον Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων και µε 

την προϋπόθεση ότι όµοιες εταιρείες λειτουργούσαν και προηγουµένως στους δήµους, 

που ενώνονται λόγω του νόµου. 

 

Επιπλέον, οι δήµοι δεν έχουν τη δυνατότητα να συστήσουν ή και να συµµετάσχουν 

πλέον σε άλλες ανώνυµες εταιρείες µε εξαίρεση αυτές που έχουν δηµιουργηθεί µέχρι 

και την περίοδο που άρχισε να ισχύει ο νόµος Καλλικράτη. Αντιθέτως, επιτρέπεται η 

συµµετοχή των δήµων σε κάποια περιφερειακή αναπτυξιακή ανώνυµη εταιρεία. Τέλος, 

οι υπάρχουσες εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µπορούν να συνεχίσουν να 

λειτουργούν µε βάση τον Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων και µε τις επιφυλάξεις που 

πλέον ορίζονται στο νόµο Καλλικράτη. 

   

Άρθρο 108: στο παρόν άρθρο γίνεται συγκεκριµένη αναφορά στις επιχειρήσεις των 

ΟΤΑ α’ βαθµού που συνενώνονται. Μάλιστα, καθορίζεται πως οι νέοι δήµοι εισχωρούν 

αυτοδικαίως, από την έναρξη λειτουργίας τους, στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 

των επιχειρήσεων των δήµων και κοινοτήτων που συνενώνονται και ταυτόχρονα στα 

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν λόγω των συµβάσεων που έχουν 

υπογράψει. Στις συµβάσεις αυτές συµπεριλαµβάνονται και οι συµβάσεις εργασίας ή 

έργου µέχρι και την ηµεροµηνία που θα λήξουν. Ταυτόχρονα, οι ανώνυµες εταιρείες 

των ΟΤΑ α’ βαθµού που συνενώνονται λόγω Καλλικράτη, και στις οποίες µετέχουν 

δύο οι και περισσότεροι δήµοι, περιπίπτουν αυτοδικαίως σε αυτούς µε βάση το 

ποσοστό συµµετοχής τους στις παραπάνω ανώνυµες εταιρείες.  

Άρθρο 109: το συγκεκριµένο άρθρο κάνει αναφορά στη συγχώνευση των κοινωφελών 

επιχειρήσεων. Μάλιστα, µε βάση το άρθρο αυτό ορίζεται ότι οι κοινωφελείς 

επιχειρήσεις των ΟΤΑ α’ βαθµού, που συνενώνονται σε ένα νέο δήµο, θα 

συγχωνευτούν υποχρεωτικά και σε µια κοινωφελή επιχείρηση. Το δηµοτικό συµβούλιο 

θα πρέπει να λάβει απόφαση (µε προθεσµία δύο µηνών από την εγκατάσταση των 

δηµοτικών αρχών) που θα αφορά στην επωνυµία, το στόχο, τη διεύθυνση, τους πόρους 

και τα κεφάλαιο, τη διάρκεια λειτουργίας, την τοποθεσία της κοινωφελούς επιχείρησης 
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και όλα τα επιπλέον εκείνα στοιχεία που θα κριθούν απαραίτητα για την άρτια 

λειτουργία της. Τα περεταίρω αυτά στοιχεία ορίζονται από το δηµοτικό συµβούλιο και 

κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέτασης της νοµιµότητας της επιχείρησης, 

η απόφαση δηµοσιεύεται από την Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Η επιχείρηση που 

προκύπτει αποκτά αυτοδικαίως όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των 

επιχειρήσεων που συγχωνεύονται και έτσι αποτελεί πλέον τον ολοκληρωτικό διάδοχο 

και των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των συγχωνευµένων επιχειρήσεων. Στις 

υποχρεώσεις περιλαµβάνονται και οι συµβάσεις µίσθωσης για έργα ή εργασίες 

ορισµένου χρόνου και µέχρι αυτές να λήξουν. Βέβαια, και µέχρι να δηµοσιευθεί η 

παραπάνω απόφαση στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, οι υπό συγχώνευση επιχειρήσεις 

συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.      

 

Μάλιστα, οι υπάλληλοι των συγχωνευµένων επιχειρήσεων, που σχετίζονται µε αυτές µε 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι∆ΑΧ) µεταφέρονται στη νέα 

επιχείρηση και αποκτούν αντίστοιχες θέσεις εργασίας µε βάση την απόφαση του 

διοικητικού συµβουλίου της νέας επιχείρησης. Μάλιστα, η προϋπηρεσία, ο µισθός και η 

αναγκαία ασφάλιση λαµβάνονται υπόψη στην απόφαση αυτή.   

 

Το δηµοτικό συµβούλιο και κατόπιν της δηµοσίευσης της απόφασης για την άρτια 

σύσταση και λειτουργία της επιχείρησης, που αναφέρθηκε παραπάνω, έχει τρεις µήνες 

προθεσµία να ορίσει τον εσωτερικό κανονισµό προσωπικού, που περιλαµβάνει και τον 

αριθµό των υπαλλήλων που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία της επιχείρησης.  

 

Αν προκύψουν πλεονάζοντες Ι∆ΑΧ υπάλληλοι, αυτοί µπορούν να µεταφερθούν σε 

νοµικά πρόσωπα του δήµου µε την ίδια σχέση εργασίας. Η µεταφορά αυτή 

παραµετροποιείται κατόπιν απόφασης που λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία και 

αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Επιπλέον, το νοµικό πρόσωπο στο 

οποίο µεταφέρονται διέπεται ως προς τους όρους και το ύψος της αµοιβής της εργασίας 

του από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για το προσωπικό 

των νοµικών προσώπων στα οποία µεταφέρεται. Όµοια, µεταφέρονται και η 
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προϋπηρεσία, ο µισθός και η αναγκαία ασφάλιση των υπαλλήλων αυτών. Το 

προσωπικό που µεταφέρεται σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου εντάσσεται και 

κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας και 

αντίστοιχης ή παρεµφερούς ειδικότητας. Η πράξη ένταξης και κατάταξης του 

προσωπικού συντάσσεται από το αρµόδιο για το διορισµό όργανο και δηµοσιεύεται 

στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Το µεταφερόµενο προσωπικό σε νοµικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου εντάσσεται και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, µε απόφαση του 

οικείου διοικητικού συµβουλίου. 

 

Όλα τα παραπάνω έχουν ισχύ και όταν συγχωνεύονται οι ∆ΕΥΑ, καθώς µε βάση το 

νόµο Καλλικράτη κάθε δήµος δικαιούται να έχει µια µονάχα ∆ΕΥΑ.  

 

Άρθρο 111: στο συγκεκριµένο άρθρο γίνεται αναφορά στην διευθέτηση των υπόλοιπων 

επιχειρήσεων, όπου και ορίζεται ότι οι τυχόν υφιστάµενες αµιγείς επιχειρήσεις 

τηλεθέρµανσης έχουν τη δυνατότητα είτε να συγχωνευθούν µε υφιστάµενες ∆ΕΥΑ είτε 

να συνεχίσουν να λειτουργούν µε ειδικό σκοπό την τηλεθέρµανση, διεπόµενες από τις 

διατάξεις του νόµου 1069/1980. Η διευθέτηση του καταστατικού τους 

πραγµατοποιείται κατόπιν απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου και µε απόλυτη 

πλειοψηφία του συνόλου των µελών του. 

 

Στο συγκεκριµένο νόµο δε ορίζεται κάποια συγκεκριµένη διαδικασία µε βάση την 

οποία θα γίνει δυνατή η συγχώνευση των ∆ΕΥΑ. Με βάση όµως την υπάρχουσα και 

ισχύουσα για τις ανώνυµες εταιρείες νοµοθεσία, η συγχώνευση µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί µε ένα από τους δύο τρόπους που περιγράφονται παρακάτω 

(Σαφαρίκας, 2010):   

Σύσταση νέας εταιρείας: µε τη σύσταση νέας εταιρείας, το νέο κεφάλαιο θα είναι 

προϊόν του αθροίσµατος των καθαρών θέσεων των επιχειρήσεων που θα συγχωνευτούν 

και των τυχόν επιπρόσθετων εισφορών. Για τη λύση των επιχειρήσεων, που 

συγχωνεύονται, δεν πραγµατοποιείται στάδιο εκκαθάρισης. 
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Απορρόφησης µιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων σε µια άλλη επιχείρηση: η 

επιχείρηση που απορροφά τις άλλες συνεχίζει να λειτουργεί όπως προηγουµένως. 

Όµοια, για τη λύση των επιχειρήσεων, που συγχωνεύονται, δεν πραγµατοποιείται 

στάδιο εκκαθάρισης 

 

Και στις δύο περιπτώσεις οι επιχειρήσεις που συγχωνεύονται λύονται και παύουν να 

υπάρχουν ως νοµικά πρόσωπα. Τα περιουσιακά και λοιπά στοιχεία αυτών µεταφέρονται 

στη νέα επιχείρηση (Σαφαρίκας, 2010).  

 

Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των ∆ΕΥΑ που πρόκειται να συγχωνευτούν υποχρεούνται να 

καταλήξουν στην επιλογή του πιο κατάλληλου από τους δύο παραπάνω τρόπους, µε 

κριτήριο το αντικείµενο των εταιρειών και τις πιο συµφέροντα νοµικά, λογιστικά και 

φορολογικά επακόλουθα (Σαφαρίκας, 2010). 
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3
Ο

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (∆ΕΥΑ) ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟ 3852/10 

 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί το ένα από τα τρία ανώτατα δικαστήρια του 

ελληνικού κράτους, που παράλληλα χαρακτηρίζεται και από µια σειρά διοικητικών 

αρµοδιοτήτων, γεγονός που διαµορφώνει και τη διφυή του φύση. Μάλιστα, στη 

δικαιοδοσία υπάγονται κυρίως ο έλεγχος αναφορικά µε τις κρατικές δαπάνες τόσο σε 

επίπεδο δηµοσίου όσο και σε επίπεδο ΟΤΑ. Παράλληλα, στη δικαιοδοσία του υπάγεται 

ο  καταλογισµός των δηµόσιων υπόλογων µέσα από τον έλεγχο και την απόδοση 

ευθύνης στους διαχειριστές του ∆ηµοσίου, ενώ τέλος είναι δικαστικά αρµόδιο και για 

συγκεκριµένες µισθολογικές υποθέσεις των δηµόσιων υπαλλήλων (Παρασύρη και 

Τσιντάρη, 2011).  

 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ιδρύθηκε το 1833 µε βασιλικό διάταγµα και κατά την περίοδο 

της κυβέρνησης του Τρικούπη και κατά τον πρώτο χρόνο που τη διακυβέρνηση της 

χώρας είχε αναλάβει η αντιβασιλεία του Όθωνα.  Καθιερώθηκε ως ανώτατη ελεγκτική 

αρχή του κράτους, ενώ ο πρώτος του πρόεδρος ήταν ο Νικόλαος Σιλίβεργος 

(Παρασύρη και Τσιντάρη, 2011).   

 

Με την εισαγωγή του προγράµµατος Καλλικράτη, το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι πλέον 

υπεύθυνο για έναν προληπτικό έλεγχο, χωρίς τον οποίο δεν µπορεί να 

ενταλµατοποιηθεί οποιαδήποτε δαπάνη. Πιο συγκεκριµένα, το Ελεγκτικό Συνέδριο 

πραγµατοποιεί έναν γενικευµένο προσυµβατικό έλεγχο αναφορικά µε τη νοµιµότητα 

των δαπανών και των συµβάσεων που συνάπτουν οι δήµοι, οι περιφέρειες και τα 

νοµικά πρόσωπα αυτών, όταν οι παραπάνω συµβάσεις ξεπερνούν τα 100.000 ευρώ. 
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Επιπλέον, ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι υπεύθυνος για την 

παρακολούθηση της πορείας των εσόδων (Παρασύρη και Τσιντάρη, 2011).  

   

Εισάγονται όρια σε ότι αφορά τη λήψη δανείων και ταυτόχρονα οι υπερχρεωµένοι 

δήµοι έχουν τη δυνατότητα να ενταχτούν σε κάποιο πρόγραµµα εξυγίανσης. 

Παράλληλα, εξορθολογίζεται ο αριθµός των νοµικών προσώπων τόσο του δηµόσιου 

όσο και του ιδιωτικού δικαίου, που καθιερώνονται από τους ΟΤΑ, καθώς πλέον 

οριοθετούνται τα νοµικά αυτά πρόσωπα, ενώ παράλληλα καταργούνται πολλά από τα 

υπάρχοντα 6.000 νοµικά αυτά πρόσωπα (Παρασύρη και Τσιντάρη, 2011).  

 

Με στόχο οι ΟΤΑ να ελέγχονται αποδοτικότερα και να λογοδοτούν παράλληλα στην 

κοινωνία, ιδρύεται η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Ι.∆., 

στην οποία προϊστάµενος ορίζεται ο Ελεγκτής Νοµιµότητας. Επιπλέον, γίνεται 

υποχρεωτική η ανάρτηση της συνοπτικής οικονοµικής κατάστασης του 

προϋπολογισµού των ΟΤΑ στις προσωπικές τους ιστοσελίδες, όπου αναρτάται και η 

τριµηνιαία έκθεση για την πορεία της εκτέλεσής τους. Σε ότι αφορά τις αποφάσεις για 

τις δαπάνες των ∆ήµων και των Περιφερειών, πραγµατοποιείται ανάρτηση στο 

πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και µόνο κατόπιν αυτές είναι εκτελεστέες (Παρασύρη και 

Τσιντάρη, 2011).   

 

3.1.1 ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Το αρµόδιο όργανο για την άσκηση ελέγχου αποτελεί ο ίδιος ο Επίτροπος, που είναι 

υπεύθυνος και για τον προληπτικό έλεγχο και σχετίζεται µε τους δηµοσίους υπολόγους 

(ΟΤΑ, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆) (Παρασύρη και Τσιντάρη, 2011).   

 

Ως δηµόσιοι υπόλογοι χαρακτηρίζονται όλοι εκείνοι που διαχειρίζονται τη δηµόσια 

περιουσία είτε αυτή είναι µε τη µορφή χρηµάτων, αξιών είτε υλικών και οι οποίοι είναι 

νοµίµως υποχρεωµένοι να αποδώσουν λογαριασµό της παραπάνω διαχείρισης. Βασικό 
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προσδιοριστικό στοιχείο  η πράξη διαχείρισης δηµοσίου χρήµατος, είτε αυτή 

απονέµεται από το νόµο, είτε ασκείται de facto. Μάλιστα οι υπόλογοι διακρίνονται στις 

παρακάτω κατηγορίες (Παρασύρη και Τσιντάρη, 2011): 

Υπόλογοι ενταλµάτων προπληρωµής και προσωρινών,  

 

∆ιαχειριστές πάγιων προκαταβολών,  

 

Φοροτεχνικοί και τελωνειακοί υπόλογοι,  

 

Ειδικοί ταµίες,  

 

Υπόλογοι Ν.Π.∆.∆. και ΟΤΑ, και  

 

∆ιαχειριστές έργων του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων. 

 

Το αντικείµενο το κατασταλτικού ελέγχου περιλαµβάνει όλα τα διαχειριστικά στοιχεία, 

που εκτός από τον έλεγχο των δαπανών, αποτελείται από τον έλεγχο της βεβαίωσης και 

είσπραξης των εσόδων, καθώς και της διαχείρισης της περιουσίας του ΟΤΑ (Παρασύρη 

και Τσιντάρη, 2011).  

 

Στο Ελεγκτικό Συνέδριο προσκοµίζονται προς έλεγχο α) οι λογαριασµοί, που 

αποτελούνται από τις εισπράξεις και τις πληρωµές που διενεργούνται από τους 

δηµόσιους υπόλογους για συγκεκριµένες χρονικές περιόδους και β) οι απολογισµοί των 

δηµοσίων υπολόγων, που αποτελούνται από τις εισπράξεις και τις πληρωµές που 

διενεργούνται από τους υπόλογους των Ν.Π.∆.∆. και των ΟΤΑ (Παρασύρη και 

Τσιντάρη, 2011). 
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3.2 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ 

 

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 275 του νόµου 3852/2010, οι δαπάνες όλων των 

κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των 

δηµοτικών ανωνύµων εταιρειών του άρθρου 266 του Ν. 3463/2006, δηλαδή των 

µονοµετοχικών, που έχουν ιδρυθεί µε στόχο την αξιοποίηση της δηµοτικής ακίνητης 

περιουσίας ή την εκµετάλλευση κοινοχρήστων χώρων, εντάσσονται στον προληπτικό 

έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αυτό µεταφράζεται ως εξής: δεν µπορεί να υπάρξει 

εξόφληση χρηµατικού εντάλµατος µε δικαιούχο οποιονδήποτε πιστωτή από την 

ταµειακή υπηρεσία των ανωτέρω νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, χωρίς 

προηγουµένως να έχει αποσταλεί το ένταλµα πληρωµής, που θα συνοδεύεται από τα 

νόµιµα ανάλογα µε την περίπτωση δικαιολογητικά, στην αρµόδια Υπηρεσία Επιτρόπου 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο νοµό. Αν κατά τον έλεγχο του Επιτρόπου δεν 

παρατηρηθούν προβλήµατα νοµιµότητας και κανονικότητας της δαπάνης, τότε το 

ένταλµα θεωρείται και επιστρέφεται στο φορέα που το έχει εκδώσει για να εξοφληθεί. 

Αν αντιθέτως, ο Επίτροπος µε πράξη άρνησης που συντάσσει, επιστρέψει το ένταλµα 

χωρίς θεώρηση, τότε δεν παρέχεται η δυνατότητα εξόφληση στο φορέα έκδοσης 

(Παζαρλόγλου, 2010).  

 

Η επιχείρηση µπορεί να εκφράσει εγγράφως, λεπτοµερώς και ουσιαστικώς τις 

διαφωνίες της προς τον Επίτροπο για τη µη θεώρηση του εντάλµατος. Εφόσον ο 

Επίτροπος συνεχίζει να επιφυλάσσεται της θεώρησης, ο φάκελος µεταφέρεται στο 

αρµόδιο Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να αποφανθεί σχετικά. Η πράξη του 

αρµοδίου Τµήµατος είναι υποχρεωτικά εκτελεστή από το φορέα και την Υπηρεσία 

Επιτρόπου (Παζαρλόγλου, 2010).   

 

Οι πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδονται σε υποθέσεις που αναφέρονται 

σε διαφωνίες των Επιτρόπων αναφορικά µε τη θεώρηση ή όχι των χρηµατικών 

ενταλµάτων, δεν οδηγούν σε δεδικασµένο, µε την έννοια ότι δεν έχουν τη φύση της 
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δικαστικής απόφασης και ως εκ τούτου, και κατά συνέπεια µπορούν να υποβληθούν σε 

ανάκληση, µε µεταγενέστερη πράξη του Τµήµατος που τις εξέδωσε. Για την ανάκληση 

πράξης το αρµόδιο Τµήµα γίνεται αρµόδιο είτε µετά από έγγραφη αίτηση του 

Προέδρου της επιχείρησης ή άλλου ενδιαφερόµενου, ο οποίος έχει άµεσο έννοµο 

συµφέρον αναφορικά µε την ανάκληση αυτή, είτε και αυτεπάγγελτα, µέσω του 

Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η ανάκληση επιτρέπεται µόνο στην περίπτωση 

κατά την οποία κατά την έκδοση της πράξης το Τµήµα οδηγήθηκε σε πλάνη αναφορικά 

µε το δίκαιο ή τα πράγµατα ή εάν εφόσον προσκοµιστούν νέα στοιχεία, που δύνανται 

να διαφοροποιήσουν την προγενέστερη κρίση του Τµήµατος, όχι όµως για επανεξέταση 

των ζητηµάτων που ήδη έχουν κριθεί. Ως νέα στοιχεία που µπορούν να οδηγήσουν σε 

ανάκληση χαρακτηρίζονται στοιχεία, που είτε προέκυψαν µετά την έκδοση της πράξης, 

της οποίας ζητείται η ανάκληση, είτε προϋπήρχαν και ήταν άγνωστα ή δεν ελήφθησαν 

υπόψη από το Τµήµα κατά την έκδοσή της. Θεωρείται απαράδεκτη η αίτηση 

ανάκλησης, στην περίπτωση κατά την οποία ζητείται νέα διαφορετική εκτίµηση και 

κρίση από τα ίδια νοµικά και πραγµατικά δεδοµένα (Παζαρλόγλου, 2010). 

 

Ο προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διενεργείται από την Υπηρεσία 

Επιτρόπου, η οποία βρίσκεται στην πρωτεύουσα του νοµού, µε βάση πάντα τη 

νοµοθεσία που τον διέπει και αφορά την εξέταση (Παζαρλόγλου, 2010): 

- Στην περίπτωση που η σχετική πίστωση είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό της 

δηµοτικής επιχείρησης. 

 

- Στην περίπτωση που τηρήθηκε η προβλεπόµενη νόµιµη διαδικασία του Κώδικα 

∆ήµων και Κοινοτήτων ή και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων. 

 

- Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά της δαπάνης είναι άρτια και πλήρη. 

Από τον προληπτικό έλεγχο εξαιρούνται οι εξής κατηγορίες δαπανών (Παζαρλόγλου, 

2010).: 
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-∆απάνες πληρωµής κάθε είδους αποδοχών των υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου 

χρόνου, πλην των προσθέτων αµοιβών αυτών και της µισθοδοσίας του πρώτου µήνα 

εκείνων που διορίζονται ή µονιµοποιούνται. 

-∆απάνες απόδοσης των υπέρ τρίτων ενεργούµενων κρατήσεων (ασφαλιστικών 

εισφορών, φόρων κ.λπ.). 

-Περιοδικές δαπάνες µισθωµάτων ακινήτων και εγκαταστάσεων, εκτός από εκείνες που 

καταβάλλονται για πρώτη φορά, µετά την κατάρτιση, παράταση, ανανέωση ή 

τροποποίηση της σχετικής σύµβασης. 

-∆απάνες καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού και σταθερής τηλεφωνίας. 

-Τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης. 

-Τα τοκοχρεολύσια των δανείων. 

-Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόµο ασφάλισης οχηµάτων. 

-Οι δαπάνες για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και για την 

εξόφληση των εκκαθαρισµένων, σύµφωνα µε το διατακτικό τους, οφειλών.  

-Οι δαπάνες αποµαγνητοφώνησης των πρακτικών συνεδριάσεων των δηµοτικών 

συµβουλίων, των οικονοµικών επιτροπών και των επιτροπών ποιότητας ζωής. 

-∆απάνες κατ' είδος µικρότερες των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000) ετησίως. 

 

Η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρµόδια για τον 

προληπτικό έλεγχο, είναι υπεύθυνη και τη διενέργεια του κατασταλτικού έλεγχου των 

λογαριασµών των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης 

και των δηµοτικών ανωνύµων εταιρειών του άρθρου 266 του Ν. 3463/2006, δηλαδή 

των µονοµετοχικών, που έχουν συσταθεί µε σκοπό την αξιοποίηση της δηµοτικής 

ακίνητης περιουσίας ή την εκµετάλλευση κοινοχρήστων χώρων. Ο κατασταλτικός 

έλεγχος είναι ετήσιος, τακτικός και δειγµατοληπτικός, εκτός εάν από το 

δειγµατοληπτικό έλεγχο προκύψουν στοιχεία που επιβάλλουν τη γενίκευση του 

κατασταλτικού ελέγχου και διενεργείται µετά το τέλος κάθε οικονοµικής χρήσης ή είναι 

έκτακτος γενικός ή ειδικός ή θεµατικός και συνίσταται στον έλεγχο νοµιµότητας και 

κανονικότητας της διαχείρισης (Παζαρλόγλου, 2010). 
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Κατά τον κατασταλτικό έλεγχο ελέγχονται, κυρίως (Παζαρλόγλου, 2010): 

-Η τήρηση της αρχής της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, 

 

-Η ορθή τήρηση του κατά περίπτωση ισχύοντος λογιστικού ή διαχειριστικού 

συστήµατος, σύµφωνα µε τους κανόνες και τις αρχές που το διέπουν,  

 

-Η τήρηση και ενηµέρωση των λογαριασµών, ώστε να απεικονίζουν µε ακρίβεια το 

περιεχόµενο των οικονοµικών πράξεων και δηµοσιονοµικών ενεργειών,  

 

-Η νόµιµη καταβολή του µεριδίου τυχόν συµµετοχής ενός ή περισσοτέρων Ο.Τ.Α. σε 

κάθε φύσεως νοµικά πρόσωπα αυτών ή σε προγραµµατικές συµβάσεις,  

 

-Η νόµιµη λήψη δανείων, η παροχή εγγυήσεων και η τήρηση των όρων των σχετικών 

συµβάσεων,  

 

-Η νόµιµη διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας και  

 

-Η έγκαιρη και κανονική απόδοση των υπέρ τρίτων εισπραττόµενων νοµίµων 

δικαιωµάτων και η είσπραξη και η διαχείριση των ανταποδοτικών τελών ή άλλων 

ειδικών εσόδων ή των εσόδων από δάνεια ή των βεβαιωθέντων εσόδων από οφειλές και 

πρόστιµα σε βάρος τρίτων. 

 

Ο κατασταλτικός έλεγχος ολοκληρώνεται µέσα σε έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία 

αποστολής του αντιγράφου του ισολογισµού της δηµοτικής επιχείρησης, ο οποίος 

συνοδεύεται (Παζαρλόγλου, 2010):  

-Από τις σχετικές εκθέσεις και πράξεις του Προέδρου και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

του,  
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-Την έκθεση των ορκωτών λογιστών ελεγκτών και  

 

-Από κάθε σχετικό µε τον έλεγχο στοιχείο, που καθορίζεται µε απόφαση της 

Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σε κάθε περίπτωση εντός του εποµένου 

διαχειριστικού έτους, από αυτό που αφορά ο κατασταλτικός έλεγχος. 

 

Σύµφωνα µε την αριθµ. ΦΓ8/21500/29-9-2004 απόφαση της Ολοµέλειας του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΦΕΚ 1862/Β΄/2004) σχετικά µε τον καθορισµό των ελεγκτέων 

στοιχείων που συνοδεύουν τα αντίγραφα των απολογισµών των Ο.Τ.Α. που 

υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, οι Ο.Τ.Α. συνυποβάλλουν στην αρµόδια 

Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε τα αντίγραφα των απολογισµών 

τους, πέρα από τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 24 παρ. 2 περ. α΄ του Ν. 

3202/2003 και τα ακόλουθα (Παζαρλόγλου, 2010):  

-Κατάσταση των υπολόγων µε την πράξη ανάθεσης καθηκόντων σ' αυτούς, και την 

οικεία βεβαίωση ανάληψης υπηρεσίας.  

 

-Ταµιακό απολογιστικό πίνακα. 

 

-Βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύµατος όπου κατατίθενται χρήµατα διαθέσιµα από τη 

δηµοτική επιχείρηση για το χρηµατικό υπόλοιπο κατά την 31η ∆εκεµβρίου του αµέσως 

προηγούµενου έτους.  

 

-Τελική κατάσταση του λογαριασµού χρηµατικής διαχείρισης και ανάλυση του 

χρηµατικού υπολοίπου σε µετρητά και αντίτιµα. 

 

-Απόφαση του διοικητικού και δηµοτικού συµβουλίου για την έγκριση του 

ισολογισµού.  
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-Κατάσταση των δανείων και εγγυήσεων που συνοµολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

χρήσης.  

 

-Τα στοιχεία που τηρούνται για την παρακολούθηση της ακίνητης και της κινητής, πλην 

χρηµάτων, περιουσίας της δηµοτικής επιχείρησης που ανήκουν σ' αυτήν.  

 

-Τον προϋπολογισµό, µε τις τυχόν τροποποιήσεις του, τον ισολογισµό και κάθε άλλο 

ανάλογο συγκεντρωτικό λογαριασµό της δηµοτικής επιχείρησης. 

 

-Κατάσταση των φυσικών προσώπων που απασχολούνται από τη δηµοτική επιχείρηση 

µε µνεία της πράξης διορισµού τους ή της έγκρισης πρόσληψής τους.  

 

Η σχετική έκθεση, για τα αποτελέσµατα του διενεργηθέντος κατασταλτικού ελέγχου, 

διαβιβάζεται στους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών, καθώς και στην Επιτροπή ∆ιαφάνειας και Θεσµών 

της Βουλής (Παζαρλόγλου, 2010). 

 

3.2.1 ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟ∆ΩΝ 

 

Ο Επίτροπος που ασκεί τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών, κατά τη διάρκεια του 

οικονοµικού έτους µπορεί να παρακολουθεί την κανονική είσπραξη των εσόδων των 

δηµοτικών επιχειρήσεων και να ελέγχει την είσπραξη των νοµίµως βεβαιωθέντων 

χρεών, οφειλών ή προστίµων σε βάρος τρίτων (Παζαρλόγλου, 2010). 

 

Σε περίπτωση που διαπιστώσει αδράνεια είσπραξής τους από τα αρµόδια όργανα 

διοίκησης ή τις οικονοµικές υπηρεσίες, τους καλεί µε έγγραφό του που κοινοποιείται 

στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και στον Ελεγκτή 
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Νοµιµότητας, να ενεργήσουν µέσα σε εύλογη προθεσµία για την είσπραξή τους 

(Παζαρλόγλου, 2010). 

 

Εάν η αδράνεια συνεχίζεται και οφείλεται σε δόλο ή βαριά αµέλεια των οργάνων 

διοίκησης ή των προϊσταµένων των οικονοµικών υπηρεσιών των δηµοτικών 

επιχειρήσεων, παραπέµπει τους αιρετούς µε αιτιολογηµένη εισήγησή του στην 

Επιτροπή του άρθρου 141 του Ν. 3463/2006 για προσωπικό καταλογισµό τους, µε το 

ποσό της θετικής ζηµίας που προξένησαν και τους υπαλλήλους που προκάλεσαν ζηµιά 

στην περιουσία της επιχείρησης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισµό τους 

(Παζαρλόγλου, 2010). 

 

3.2.2 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 

Για τις συµβάσεις προµήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, 

συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµατικών συµβάσεων και των συµβάσεων 

υλοποίησης των διετών προγραµµάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων, που 

συνάπτουν οι δηµοτικές επιχειρήσεις, προϋπολογιζόµενης δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α., 

ποσού (Παζαρλόγλου, 2010): 

εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και µέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, 

διενεργείται υποχρεωτικά προληπτικός έλεγχος νοµιµότητας αυτών, πριν από τη 

σύναψή τους, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρµόδιος για τον 

προληπτικό έλεγχο των δαπανών τους. 

 

άνω των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά, πριν τη 

σύναψή τους, έλεγχος νοµιµότητας από το καθ’ όλα αρµόδιο Κλιµάκιο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου (Ε΄ Κλιµάκιο για τις συµβάσεις έργων, ΣΤ΄ Κλιµάκιο για τις συµβάσεις 

προµηθειών και Ζ΄ Κλιµάκιο για τις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών). 
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Η δηµοτική επιχείρηση µπορεί να ζητεί τη διενέργεια ελέγχου νοµιµότητας και για επί 

µέρους φάσεις της σχετικής διαδικασίας που προηγούνται της σύναψης της σύµβασης 

(Παζαρλόγλου, 2010). 

 

Ο έλεγχος νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώνεται µέσα σε τριάντα 

(30) ηµέρες από τη διαβίβαση σε αυτό του σχετικού φακέλου. Εάν δεν διενεργηθεί ο 

έλεγχος νοµιµότητας η σύµβαση που συνάπτεται είναι άκυρη (Παζαρλόγλου, 2010). 

 

Κατά των Πράξεων των Επιτρόπων και των Κλιµακίων, µπορεί να υποβληθούν 

αιτήσεις ανάκλησης, σε περίπτωση πλάνης περί τα πράγµατα ή το νόµο, οι οποίες 

εκδικάζονται από το αρµόδιο Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι αιτήσεις 

ανάκλησης υποβάλλονται στη γραµµατεία του αρµόδιου τµήµατος από αυτόν που έχει 

σπουδαίο έννοµο συµφέρον ή από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας χάριν του 

δηµοσίου συµφέροντος, µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της 

Πράξης του Επιτρόπου ή του Κλιµακίου στη ∆ηµοτική Επιχείρηση και στον Γενικό 

Επίτροπο. Η αίτηση ανάκλησης κοινοποιείται χωρίς καθυστέρηση, µε επιµέλεια του 

αιτούντος, σε καθέναν που έχει έννοµο συµφέρον. Όταν ασκείται αίτηση ανάκλησης, 

έχουν δικαίωµα να υποβάλουν σηµειώµατα και αυτοί που έχουν έννοµο συµφέρον µέσα 

σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την κατάθεση των αιτήσεων στη Γραµµατεία του 

αρµόδιου Τµήµατος. Τις αιτήσεις ανάκλησης εξετάζει Τµήµα του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, το οποίο και αποφαίνεται επ’ αυτών µέσα σε τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες 

από την κατάθεσή τους. Άλλη αίτηση ανάκλησης δεν επιτρέπεται (Παζαρλόγλου, 

2010). 

 

Στο επόµενο κεφάλαιο γίνεται µια ανάλυση των δαπανών, που αφορούν στις ∆ΕΥΑ, 

ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρµογή τόσο του προληπτικού όσο και του 

κατασταλτικού ελέγχου µε βάση το νόµο Καλλικράτη. 
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3.3 Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Τα στάδια του προληπτικού ελέγχου χωρίζονται σε δύο στάδια, τα οποία και 

συνοψίζονται παρακάτω (Έλεγχος δαπανών και λοιπών πράξεων- αποφάσεων των 

∆.Ε.Υ.Α. από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύµφωνα µε τον Ν.3852/7.6.2010, χ.χ.): 

Το διοικητικό στάδιο: 

Η δαπάνη πριν από την πληρωµή της ελέγχεται από την Υπηρεσία Επιτρόπου για τον 

έλεγχο νοµιµότητας και κανονικότητας.                  

 

Προϋπόθεση για την έγκριση –πληρωµή είναι η έκδοση χρηµατικού εντάλµατος 

πληρωµής (ΧΕΠ) το οποίο ενσωµατώνει την δαπάνη και αποτελεί τον νόµιµο τίτλο για 

την πληρωµή και συνοδεύεται από τα πιο κάτω κυρίως και κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά όπου απαιτούνται ή και επί πλέον όσων κρίνονται αναγκαία ή ζητηθούν 

από τον επίτροπο: 

Κατάσταση ΧΕΠ που υποβάλλονται για έλεγχο 

 

Βεβαίωση για τον κωδικό αριθµό και του προϋπολογισµού στον οποίο έχει εγγραφεί η 

δαπάνη και το υπόλοιπο 

 

Έκθεση ανάληψης της δαπάνης  

 

Κατάσταση κρατήσεων 

 

Κατάσταση πληρωµής 

 

Παραστατικό δαπάνης ( Τ-∆Α, ΤΠΥ, ΚΛΠ)  
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∆ελτίο παραγγελίας 

 

Πρακτικό παραλαβής ή καλής εκτέλεσης ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό στοιχείο 

 

Απόφαση ∆.Σ., προέδρου ή γενικού διευθυντή 

 

Προσφορές , δικαιολογητικά διαγωνισµού και ούτω καθεξής. 

 

Αν ο Επίτροπος διαπιστώσει την νοµιµότητα και την κανονικότητα της δαπάνης 

εγκρίνει την πληρωµή του ποσού και θεωρεί το ένταλµα (θέτοντας την σχετική 

θεώρηση επί του σώµατος του εντάλµατος). 

 

Αν ο Επίτροπος διαφωνεί σχετικά µε την νοµιµότητα ή την κανονικότητα της δαπάνης 

αρνείται την θεώρηση αυτού και το επιστρέφει στην ελεγχόµενη υπηρεσία 

συνοδευόµενο από την «πράξη επιστροφής» στην οποία εκθέτει τους λόγους διαφωνίας 

του. 

 

Στην περίπτωση αυτή, εάν η ελεγχόµενη υπηρεσία συµφωνήσει µε τις αιτιάσεις του 

Επιτρόπου συµµορφώνεται µε αυτές είτε διορθώνοντας την υποδειχθείσα πληµµέλεια ( 

π.χ. δικαιολογητικό που ελλείπει ) είτε σταµατώντας οριστικά την εκταµίευση του 

ποσού. 

 

Εάν αντιθέτως διαφωνεί µε τον Επίτροπο, επανυποβάλλει το ένταλµα για θεώρηση 

απαντώντας στις αιτιάσεις του Επιτρόπου. Ο Επίτροπος στην περίπτωση αυτή 

συντάσσει «έκθεση διαφωνίας» και παραπέµπει την υπόθεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο 

το οποίο είναι πλέον αποκλειστικά αρµόδιο να επιλύσει την διαφορά.  
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Το δικαστικό στάδιο: 

Το αρµόδιο Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου που επιλαµβάνεται της διαφοράς, αφού 

ελέγξει κατ’ αρχάς το παραδεκτό και κατόπιν το βάσιµο της « έκθεσης διαφωνίας» του 

Επιτρόπου , εκδίδει «Πράξη», µε την οποία επιλύεται οριστικά η δηµοσιονοµική 

διαφορά . 

 

Έλεγχος του παραδεκτού: Το Ελεγκτικό Συνέδριο κατ’ αρχήν  έχει διαµορφώσει 

προϋποθέσεις του παραδεκτού επί τη βάσει της οικείας νοµοθεσίας , από την «έκθεση 

διαφωνίας» του Επιτρόπου,  οι αιτιάσεις του οποίου θα πρέπει να είναι ορισµένες και 

σαφείς και µε πλήρη επιχειρηµατολογία. 

 

Έλεγχος του βάσιµου: Στο πλαίσιο αυτού του ελέγχου το Τµήµα δεν ελέγχει 

αυτεπαγγέλτως ζητήµατα που δεν έχει θέσει ο Επίτροπος, αλλά περιορίζεται στον 

έλεγχο της ορθότητας των αιτιάσεων του Επιτρόπου. 

Κατ’ εξαίρεση το Τµήµα ελέγχει αυτεπαγγέλτως την περίπτωση που δεν είναι δυνατή η 

έγκριση του εντάλµατος λόγω λήξης του οικονοµικού έτους. 

 

Η βασιµότητα ενός έστω από τους λόγους που προτείνει ο επίτροπος αρκεί κατ’ αρχήν 

για την µη θεώρηση του ελεγχόµενου εντάλµατος.  

 

Εξαιρετικώς το ένταλµα µπορεί να θεωρηθεί , καίτοι είναι µη νόµιµη η δαπάνη, εφόσον 

το Τµήµα κρίνει , κατόπιν προβολής σχετικού λόγου από την ελεγχόµενη υπηρεσία ( 

όχι αυτεπαγγέλτως), ότι συντρέχει συγγνωστή πλάνη υπέρ αυτής. 

 Προϋποθέσεις της συγγνωστής πλάνης είναι οι εξής: 

Η πλάνη πρέπει να αφορά την ∆ιοίκηση και όχι τον ιδιώτη (Προµηθευτή ή παρέχοντα 

υπηρεσίες). 
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Πρέπει να µην εφαρµόστηκε ορθώς ο νόµος για σοβαρό λόγο που µπορεί να συνίσταται 

στο δυσερµήνευτο των εφαρµοστέων διατάξεων ή στην προηγούµενη έγκριση δαπανών 

οµοίου περιεχοµένου από τον Επίτροπο ή άλλη διοικητική ελεγκτική αρχή (π.χ. 

Γ.Γ.Περιφέρειας). 

 

Πρέπει να διαπιστώνεται ότι δεν υπήρξε πρόθεση καταστρατήγησης των σχετικών 

διατάξεων. 

 

3.4 Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Κατά τον κατασταλτικό έλεγχο ελέγχοντα κυρίως (Έλεγχος δαπανών και λοιπών 

πράξεων- αποφάσεων των ∆.Ε.Υ.Α. από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύµφωνα µε τον 

Ν.3852/7.6.2010, χ.χ.):  

Η τήρηση της αρχής της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης 

 

Η ορθή τήρηση του κατά περίπτωση ισχύοντος λογιστικού ή  διαχειριστικού 

συστήµατος , σύµφωνα µε τους κανόνες και τις αρχές που το διέπουν 

 

Η τήρηση και ενηµέρωση των λογαριασµών , ώστε να απεικονίζουν µε ακρίβεια το 

περιεχόµενο των οικονοµικών πράξεων 

 

Η νόµιµη λήψη δανείων , ή παροχή εγγυήσεων και η τήρηση των όρων των σχετικών 

συµβάσεων 

 

Η νόµιµη διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας και  
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Η έγκαιρη και κανονική απόδοση υπέρ τρίτων εισπραττοµένων νοµίµων δικαιωµάτων 

και η είσπραξη και η διαχείριση των ανταποδοτικών τελών ή άλλων ειδικών εσόδων ή 

των εσόδων από δάνεια ή των βεβαιωµένων εσόδων από οφειλές και πρόστιµα σε 

βάρος τρίτων. 

 

Ο αρµόδιος για τον κατασταλτικό έλεγχο , είναι ο ίδιος ο Επίτροπος που είναι αρµόδιος 

για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των υπόχρεων φορέων, ενώ ο κατασταλτικός 

έλεγχος πρέπει να ολοκληρωθεί µέσα σε έξι µήνες από την ηµεροµηνία αποστολής του 

αντιγράφου του απολογισµού ή ισολογισµού του υπόχρεου για τον κατασταλτικό 

έλεγχο φορέα και συνοδεύεται (Έλεγχος δαπανών και λοιπών πράξεων- αποφάσεων 

των ∆.Ε.Υ.Α. από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύµφωνα µε τον Ν.3852/7.6.2010, χ.χ.):  

Από τις σχετικές εκθέσεις και πράξεις των αρµοδίων οργάνων του 

 

Από την έκθεση των ορκωτών λογιστών ελεγκτών 

 

Από κάθε σχετικό µε τον έλεγχο στοιχείο, που καθορίζεται µε    απόφαση του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου 

 

Η σχετική έκθεση, περί των αποτελεσµάτων του διενεργηθέντος κατασταλτικού 

ελέγχου, διαβιβάζεται στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών , καθώς και 

στην Επιτροπή ∆ιαφάνειας και θεσµών της Βουλής. Τέλος, σε κάθε περίπτωση ο  

έλεγχος διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του οργανισµού του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου (Έλεγχος δαπανών και λοιπών πράξεων- αποφάσεων των ∆.Ε.Υ.Α. από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο σύµφωνα µε τον Ν.3852/7.6.2010, χ.χ.). 
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4
Ο 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ∆ΕΥΑ 

 

Ως δαπάνη ορίζεται η χρήση ενός συγκεκριµένου ποσού µε στόχο να εκπληρωθούν οι 

λειτουργικές δραστηριότητες ή οι στόχοι µιας δηµοτικής επιχείρησης. Από την άλλη, 

ως πίστωση ορίζεται το προβλεπόµενο ποσό που αφορά στα έξοδα του 

προϋπολογισµού της δηµοτικής αυτής επιχείρησης ώστε να καλυφτούν ορισµένες 

αναγκαίες δαπάνες (Παζαρλόγλου, 2010).     

 

Μάλιστα, οι δαπάνες καθορίζονται µε βάση τα προβλεπόµενα γενικών ή ειδικών 

διατάξεων προεδρικών διαταγµάτων ή υπουργικών αποφάσεων ή µε βάση τη συµβολή 

τους στην εκπλήρωση των στόχων ή των λειτουργικών αναγκών της δηµοτικής 

επιχείρησης και των φορέων της. Οι στόχοι αυτοί προσδιορίζονται για τις δηµοτικές 

επιχειρήσεις από τις διατάξεις Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, ενώ για δε τους φορείς 

των δηµοτικών επιχειρήσεων καθορίζονται από τον Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων και 

τη συστατική τους πράξη. Πριν να διενεργηθούν οι δαπάνες των Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να (Παζαρλόγλου, 2010):   

να έχουν πίστωση στον προϋπολογισµό, που έχει εγκριθεί και 

 

η δαπάνη να προβλέπεται από κάποια γενική ή ειδική διάταξη νόµου ή όταν κατ’ 

εξαίρεση δε συµβαίνει αυτό, να προέρχεται από τα δικαιολογητικά της συγκεκριµένης 

δαπάνης, ότι αυτή έχει συνάφεια µε τη λειτουργική δραστηριότητα της υπηρεσίας που 

την εφαρµόζει ή ότι η πραγµατοποίησή της δαπάνης συµβάλει άµεσα ή έµµεσα στην 

εκπλήρωση των στόχων της και δεν υπερβαίνει το κατά περίπτωση επιβαλλόµενο 

µέτρο. 

 

Ως λειτουργική χαρακτηρίζεται η δαπάνη εκείνη, που δεν προβλέπεται στις διατάξεις 

του νόµου, αλλά συµβάλει άµεσα στη λειτουργική δραστηριότητα του Οργανισµού 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή συντελεί στην αποτελεσµατικότερη εκπλήρωση των στόχων 

του και δεν υπερβαίνει το προσήκον µέτρο. Τέτοια παραδείγµατα, αποτελούν η 
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εκτύπωση προσκλήσεων ή αφισών ή η µίσθωση οπτικοακουστικού εξοπλισµού µε 

στόχο τη διοργάνωση µιας πολιτιστικής εκδήλωσης, η παροχή γευµάτων στα πλαίσια 

διάφορων εκδηλώσεων, η έκδοση ενηµερωτικών εντύπων αναφορικά µε τις 

δραστηριότητες του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ούτω καθεξής 

(Παζαρλόγλου, 2010). 

 

Όταν λοιπόν πρόκειται για µια λειτουργική δαπάνη, τότε το µέγεθος της δαπάνης 

αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του διατάκτη. Ωστόσο, το µέγεθος αυτό εξετάζεται 

από το Ελεγκτικό Συνέδριο ώστε να αποσαφηνιστεί αν κινείται σε λογικά και για το 

ποια είναι η συνάφεια της εντελλόµενης δαπάνης και ο στόχος διάθεσής της. Βέβαια 

τονίζεται πως σε όλες τις περιπτώσεις ότι η δαπάνη αυτή δε θα πρέπει να είναι 

υψηλότερη από το προσήκον µέτρο (Παζαρλόγλου, 2010).     

 

Κατά συνέπεια, γίνεται κατανοητό πως η δαπάνη χαρακτηρίζεται ως λειτουργική όταν 

αφού αναληφθεί να εξυπηρετηθούν συγκεκριµένες ανάγκες, που αν και δεν αποτελούν 

πρόβλεψη νοµικών διατάξεων, χρησιµεύουν ώστε να ικανοποιηθούν 

αποτελεσµατικότερα οι στόχοι του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όπως 

προειπώθηκε φυσικά δε θα πρέπει να είναι υψηλότερης του ειδικού σε κάθε περίπτωση 

µέτρου (Παζαρλόγλου, 2010).     

   

Ακόµη, η αναληφθείσα δαπάνη θα πρέπει να είναι µέρος του πλαισίου µε βάση το 

οποίο ασκούνται οι δραστηριότητες των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που 

καθορίζονται στον Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. Με άλλα λόγια, δεν µπορεί να 

αναληφθεί και να πραγµατοποιηθεί µια δαπάνη, που δε συµβάλει στην απαρακώλυτη 

άσκηση µιας θεσµοθετηµένης αρµοδιότητας των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Παζαρλόγλου, 2010).     

 

Οι ∆ήµοι είναι υποχρεωµένοι για τη διαχείριση και τη ρύθµιση όλων των τοπικών 

υποθέσεων, σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας (βάση της οποίας η Πολιτεία 
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ασκεί εκείνες µόνο τις αρµοδιότητες, τις οποίες δε µπορεί να ασκήσει µε 

αποτελεσµατικό τρόπο η Τοπική Αυτοδιοίκηση) και της εγγύτητας (βάση της οποίας η 

διοίκηση πρέπει να ασκείται όσο το δυνατόν πιο κοντά στον πολίτη και στο πρόβληµα), 

µε στόχο να προστατεύονται, να αναπτύσσονται και να βελτιώνονται συνεχώς τα 

συµφέροντα και το βιοτικό επίπεδο της τοπικής κοινωνίας. Είναι αναγκαίο η δαπάνη να 

έχει συναφές αντικείµενο µε την εδαφική περιφέρεια του εκάστοτε Οργανισµού 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να προάγει τα συµφέροντα των κατοίκων της 

περιφέρειας αυτής (Παζαρλόγλου, 2010).      

 

Επιπλέον, όταν οι εργασίες που αφορούν στις λειτουργικές δαπάνες, αναφέρονται και 

αφορούν τα συνηθισµένα καθήκοντα των υπαλλήλων του Οργανισµού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, τότε δε θα πρέπει οι εργασίες αυτές να ανατίθενται σε ιδιώτες, γιατί 

έτσι προκύπτουν αδικαιολόγητα οικονοµικά έξοδα για την υπηρεσία (Παζαρλόγλου, 

2010).      

 

Η αρχή της οικονοµικότητας, βάση της οποίας θα πρέπει να δραστηριοποιούνται και 

να λειτουργούν οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ορίζει πως οι στόχοι των 

υπηρεσιών θα πρέπει να εκπληρώνονται µε την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του 

προϋπολογισµού τους. Ωστόσο, επιτρέπεται να ανατίθενται εργασίες, έναντι αµοιβής, 

σε τρίτο ιδιώτη ή νοµικό πρόσωπο, µε την προϋπόθεση ότι αναφέρονται σε ιδιαίτερα 

σοβαρές ή ειδικές υποθέσεις, ώστε η ανάθεση αυτή να απαιτεί άτοµα µε εξειδικευµένες 

γνώσεις και εµπειρία, που δεν υπάρχουν στο προσωπικό του Οργανισµού 

(Παζαρλόγλου, 2010).  

 

Μια δαπάνη ορίζεται ως νόµιµη µε την προϋπόθεση ότι (Παζαρλόγλου, 2010): 

Καθορίζεται από διάταξη νόµου 

 

Έχει σχέση µε τις λειτουργικές δραστηριότητες του Οργανισµοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης ή στοχεύει στη εξυπηρέτηση των στόχων του 
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Έχει εγγραφεί η ικανή συναρτώµενη πίστωση σε συγκεκριµένο, συνδεδεµένο µε τη 

δαπάνη, κωδικό αριθµό του εγκεκριµένου (από τον Ελεγκτή Νοµιµότητας) 

προϋπολογισµού εξόδων. 

 

Οι παραπάνω όροι πρέπει να εκπληρώνονται σωρευτικά όλες, ώστε µια δαπάνη να είναι 

σε συµφωνία µε το τεκµήριο της νοµιµότητας (Παζαρλόγλου, 2010). 

 

Μια δαπάνη ορίζεται ως κανονική µε την προϋπόθεση ότι (Παζαρλόγλου, 2010): 

Αναλαµβάνεται νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του λογιστικού των Οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

 

Στο χρηµατικό ένταλµα προσκοµίζονται όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, το 

οποίο υπογράφεται από τα αρµόδια όργανα, ενώ ελέγχεται αν εκκαθαρίζεται το σωστό 

ποσό της οφειλής, αν διενεργούνται οι νόµιµες κρατήσεις και ούτω καθεξής και 

 

Η απαίτηση δεν έχει παραγραφεί. Οποιαδήποτε απαίτηση κατά των Οργανισµοί 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης παραγράφεται ύστερα από πέντε χρόνια, εκτός αν ορίζεται από 

κάποια άλλη  διάταξη µικρότερος χρόνος παραγραφής της. Η παραγραφή αρχίζει από 

το τέλος του οικονοµικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου αναλήφθηκε η 

υποχρέωση. 

 

Επιπλέον, µε βάση τη γενική αρχή του δηµοσιολογιστικού δικαίου, που προέρχεται από 

τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή της νοµιµότητας που διέπει τη δράση των 

διοικητικών οργάνων, για τη διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης, εκτός από την ύπαρξη 

πίστωσης στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της δηµοτικής επιχείρησης, χρειάζεται 

επιπρόσθετα η συγκεκριµένη δαπάνη να προβλέπεται ρητά από διάταξη νόµου ή σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν δεν προβλέπεται από ορισµένη διάταξη, να προκύπτει 

από τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν, ότι ανάγεται στη λειτουργική 
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δραστηριότητα της επιχείρησης ή ότι συντελεί άµεσα ή έµµεσα στην εκπλήρωση των 

σκοπών που επιδιώκει (Παζαρλόγλου, 2010).     

 

Επίσης, γίνεται δεκτό από τη νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι όταν πρόκειται 

για δαπάνες που συντελούν µεν στην εκπλήρωση του σκοπού των δηµοτικών 

επιχειρήσεων και εξυπηρετούν τις λειτουργικές τους ανάγκες, όµως, αφορούν σε 

εργασίες που εµπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των επιχειρήσεων, 

κατά κλάδο, όπως αυτά περιγράφονται στις οργανικές τους διατάξεις, δεν επιτρέπεται 

οι εργασίες αυτές να ανατίθενται σε τρίτους, αφού η αντιµετώπισή τους προβλέπεται 

από τις οργανικές τους διατάξεις, µε αποτέλεσµα την αδικαιολόγητη οικονοµική 

επιβάρυνση της δηµοτικής επιχείρησης. Αυτό ενόψει της αρχής της οικονοµικότητας, 

ως µερικότερης εκδήλωσης του δηµοσίου συµφέροντος, που πρέπει να διέπει τη δράση 

και λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ηµοσίου και των νοµικών προσώπων και επιβάλλει 

την εκπλήρωση των σκοπών τους µε την κατά το δυνατόν ελάχιστη επιβάρυνση του 

προϋπολογισµού τους (Παζαρλόγλου, 2010).      

 

Σε αντίθετη περίπτωση, η ανάθεση έναντι αµοιβής σε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 

είναι επιτρεπτή µόνον όταν αφορά σε ιδιαίτερα σοβαρές ή ειδικής φύσης υποθέσεις, 

που το συµφέρον του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων επιβάλλει να ανατεθούν σε 

τρίτους µε εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία, προσόντα τα οποία, αποδεδειγµένα, 

δεν διαθέτει σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση το ήδη υπηρετούν προσωπικό 

(Παζαρλόγλου, 2010).     
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5
Ο 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο σκοπός της παρούσας διπλωµατικής είναι η µελέτη της 

εισαγωγής προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου στις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ) µετά την εφαρµογή του νόµου 3852/10. 

 

Για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση αυτού του στόχου η στρατηγική της έρευνας που 

ακολουθείται αναλύεται παρακάτω. 

 

5.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Ο στόχος της παρούσας διπλωµατικής, όπως ήδη εξηγήθηκε παραπάνω, είναι να 

περιγράψει και να µελετήσει τις λεπτοµέρειες εισαγωγής  προληπτικού και 

κατασταλτικού ελέγχου στις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

(∆ΕΥΑ) µετά την εφαρµογή του νόµου 3852/10. Η στρατηγική που ακολουθείται για 

την αντιµετώπιση ενός τέτοιου σκοπού εξελίσσεται σε δύο κατευθύνσεις. 

 

Πιο συγκεκριµένα, ένα µέρος της διπλωµατικής είναι καθαρά θεωρητικό και βασίζεται 

στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία σχετικά µε υδατικούς πόρους, τον τρόπου που 

αυτοί διαχειρίζονται στην Ελλάδα και τον ρόλο που διαδραµατίζουν σε αυτή τη 

διαχείριση οι ∆ΕΥΑ. Ακόµη περιγράφονται ο ρόλος και οι αρµοδιότητες των ∆ΕΥΑ 

και το θεσµικό πλαίσιο που τις διέπει τόσο πριν όσο και µετά την εφαρµογή του 

προγράµµατος Καλλικράτη. Παράλληλα, πραγµατοποιείται αναλυτική περιγραφή όλων 

των στοιχείων που αφορούν στην εφαρµογή προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου 

στις ∆ΕΥΑ. Έτσι, χρησιµοποιείται η ποιοτική έρευνα µε στόχο να συλλέξει όλα εκείνα 

τα αναγκαία δευτερογενή δεδοµένα που θα απεικονίζουν την εφαρµογή αυτή. Μέσα 

από τη µελέτη, την ανάλυση και παρουσίαση αυτών των δευτερογενών δεδοµένων 

δίνεται η δυνατότητα της πλήρους κατανόησης από την εισαγωγή αυτή τόσο του 

προληπτικού όσο και του κατασταλτικού ελέγχου των ∆ΕΥΑ. 
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Ωστόσο, η πραγµατική πρόκληση έγκειται στον τοµέα της αναγνώρισης της άποψης 

των υπαλλήλων των ∆ΕΥΑ αναφορικά µε την παραπάνω εισαγωγή τόσο του 

προληπτικού όσο και του κατασταλτικού ελέγχου των ∆ΕΥΑ. Θεωρούν οι ίδιοι ότι η 

εισαγωγή αυτή βελτίωσε ή όχι και αν ναι, σε ποιο βαθµό, τη λειτουργία των 

συγκεκριµένων επιχειρήσεων, την ασφάλεια ως προς τις συναλλαγές για τους ίδιους 

τους εργαζόµενους, και αν έχει τελικά αυξηθεί ο φόρτος εργασίας λόγω της αυξηµένης 

γραφειοκρατίας για τα άτοµα αυτά; 

 

Κατά συνέπεια, το άλλο µέρος της διπλωµατικής περιλαµβάνει ποσοτική έρευνα 

προκειµένου να συλλέξει τα αναγκαία στοιχεία για να γίνει αντιληπτό το περιεχόµενο 

αυτού του αντίκτυπου για τους υπαλλήλους των ∆ΕΥΑ και ταυτόχρονα να κατανοηθεί 

η δική τους άποψη πάνω στα συγκεκριµένα παραπάνω αναφερθέντα ζητήµατα. Πιο 

συγκεκριµένα, πραγµατοποιείται µια έρευνα, που αναφέρεται σε έναν αριθµό 

ερωτηθέντων για να αποσπαστούν οι απαιτούµενες πληροφορίες, απόψεις και σκέψεις 

τους σε σχέση µε το συγκεκριµένο ερευνητικό αντικείµενο. Οι ερωτηθέντες επιλέγονται 

από µια σειρά διαφορετικών πόλεων, στις οποίες υπάρχουν ∆ΕΥΑ. Με τον τρόπο αυτό, 

η εγκυρότητα των αποτελεσµάτων ενισχύεται, δεδοµένου ότι όσο είναι δυνατό να 

εξεταστούν διαφορετικές απαντήσεις και τελικά να προκύψουν τα σωστά 

συµπεράσµατα. 

 

Η επισκόπηση-έρευνα είναι η επιλογή της ποσοτικής έρευνας, δεδοµένου ότι προσφέρει 

την ευκαιρία συλλογής ενός επαρκούς αριθµού απαντήσεων των υπαλλήλων των 

∆ΕΥΑ (φυσικά ο διαθέσιµος χρόνος είναι ίσως ένας από τους καθοριστικούς 

παράγοντες της εν λόγω επάρκειας). Ένα επαρκές δείγµα διευκολύνει µια πιο πλήρη 

κατανόηση αναφορικά µε το εξεταζόµενο ζήτηµα. Επιπλέον, η επισκόπηση-έρευνα 

δίνει την ευκαιρία να εξεταστούν οι διαφορετικές και ενδεχοµένως αντικρουόµενες 

απόψεις, που εκφράζονται από τους υπαλλήλους των ∆ΕΥΑ, και κατά συνέπεια, 

υπογραµµίζει τις πιθανές διαφορετικές τάσεις, κάτι που δεν θα ήταν δυνατό αν είχε 

ακολουθηθεί µια διαφορετική ποσοτική προσέγγιση. 
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Παρ’ όλα αυτά και επειδή είναι κατανοητό ότι µια τέτοια έρευνα θα µπορούσε 

πιθανότατα να απαιτεί ένα µεγαλύτερο δείγµα ερωτηθέντων, η αξία της µελέτης θα 

είναι πολύ µικρή, αν επικεντρωνόταν µόνο στις απαντήσεις αυτών. Έτσι, η 

επισκόπηση-έρευνα συµπληρώνεται από την ήδη αναφερθείσα θεωρητική διερεύνηση 

τόσο των ∆ΕΥΑ όσο και της εισαγωγή σε αυτές του προληπτικού και του 

κατασταλτικού ελέγχου. 

 

Κατά συνέπεια, γίνεται προφανές ότι η παρούσα διπλωµατική είναι διερευνητική, 

δεδοµένου ότι έχει ως στόχο να περιγράψει και ταυτόχρονα να εξηγήσει µια 

συγκεκριµένη κατάσταση/ πρόβληµα, συµπεριφορική, καθώς βασίζεται σε προσωπικές 

απόψεις και συµπεριφορές των ερωτηθέντων και τέλος συνιστά τη βιβλιογραφική 

επισκόπηση υπαρχόντων δεδοµένων (Naoum, 2007; Sharp και Howard, 1996). 

 

5.2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

5.2.1 ΣΥΛΛΟΓΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το δείγµα συλλέγεται από διαφορετικές ελληνικές πόλεις, 

στις οποίες υπάρχουν ∆ΕΥΑ. Οι ερωτηθέντες επιλέχτηκαν τυχαία, µε αποτέλεσµα το 

εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο να ποικίλει. Πιο συγκεκριµένα, συνολικά το 

ερωτηµατολόγιο απαντήθηκε από 57 υπάλληλους από τις 57 από τις συνολικά 130 

ελληνικές ∆ΕΥΑ µέσω ενός ερωτηµατολογίου από συνολικά 19 ερωτήσεις. Τα 

ερωτηµατολόγια απαντήθηκαν ηλεκτρονικά κατά την περίοδο 23/06/2014 και 

3/07/2014. 

 

5.2.2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

Η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε είναι µε τη µορφή ερωτηµατολόγιων. Όλα τα 

ερωτηµατολόγια ακολουθούν το εξής µοτίβο: έναν συνδυασµό ηµι-δοµηµένων και 

δοµηµένων ερωτήσεων. Επιπλέον, και για τη διασφάλιση της αντικειµενικότητας όλοι 
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οι ερωτηθέντες καλούνται να απαντήσουν στις ίδιες ακριβώς ερωτήσεις µε την ίδια 

σειρά. 

 

Το ερωτηµατολόγιο παρασκευάζεται µε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να καλύπτει τις 

ανάγκες του στόχου της παρούσας διπλωµατικής και να οδηγήσει στην εξαγωγή των 

απαιτούµενων συµπερασµάτων. Οι προσωπικές απόψεις και στάσεις των ερωτηθέντων 

κοντρολάρονται µέσα από την κατάλληλη µορφή των ερωτήσεων. Κατά συνέπεια, τα 

ερωτήµατα είναι κλειστού και ανοικτού τύπου. 

 

Τέλος, η σειρά ερωτήσεων αρχίζει µε γενικά θέµατα, που κυµαίνονται από το 

εκπαιδευτικό επίπεδο και τα χρόνια που οι υπάλληλοι εργάζονται στις ∆ΕΥΑ και 

συνεχίζει µε πιο συγκεκριµένα σχετικά µε το θέµα ερωτήµατα, επιτρέποντας έτσι τον 

ερωτώµενο να προσαρµοστεί στη διαδικασία των απαντήσεων σε ένα φυσικό και 

σταδιακό τρόπο. 
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6
Ο 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Όπως προαναφέρθηκε το ερωτηµατολόγια απαντήθηκε ηλεκτρονικά από 57 

υπαλλήλους ∆ΕΥΑ, που προέρχονται από 57 από τις συνολικά 130 υπάρχουσες ∆ΕΥΑ 

στην Ελλάδα. Απάντησαν συνολικά σε 19 διαφορετικές ερωτήσεις, οι οποίες ξεκινούν 

από αυτές του γενικού ενδιαφέροντος και προχωρούν σταδιακά σε αυτές που 

σχετίζονται άµεσα µε την παρούσα έρευνα. Τα αποτελέσµατα της έρευνας, 

παρουσιάζονται και αναλύονται στις παρακάτω ενότητες. 

 

6.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται µε βάση τη δοµή του ερωτηµατολόγιου: 

Α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

1
η
-2

η
 ερώτηση: Από τους συνολικά 57 ερωτηθέντες, οι 33 ήταν άνδρες (58%) και οι 

υπόλοιποι 24 γυναίκες (42%), ενώ οι περισσότεροι ανήκαν στα ηλικιακά εύρη µεταξύ 

36-45 και άνω των 46 ετών. Πιο συγκεκριµένα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.1 Ηλικιακό εύρος ερωτηθέντων 
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3
η
 ερώτηση: Αναφορικά µε την οικογενειακή κατάσταση, οι περισσότεροι είναι έγγαµοι 

(35 από τους 57), ενώ ακολουθούνται από τους άγαµους (14 από τους 57) και τέλος 

τους διαζευγµένους (8 από τους 57).  

 

4
η
 ερώτηση: Τέλος, σε ότι αφορά το µορφωτικό επίπεδο, οι περισσότεροι ανήκουν στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση, ενώ κανένας δεν έχει ολοκληρώσει µονάχα την πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση. Πιο συγκεκριµένα: 

 

 

Εικόνα 6.2 Μορφωτικό επίπεδο ερωτηθέντων 
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Β) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ ∆ΕΥΑ: 

 

1
η
 ερώτηση: ∆ύο από τους ερωτηθέντες εργάζονται σε κάποια ∆ΕΥΑ για παραπάνω 

από 35 έτη, ενώ οι περισσότεροι απασχολούνται σε ∆ΕΥΑ για τουλάχιστον 4 έτη. Πιο 

συγκεκριµένα: 

 

 

 

Εικόνα 6.3 Απασχόληση σε ∆ΕΥΑ 

 

2
η
 ερώτηση: Το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων είναι υπάλληλοι αορίστου 

χρόνου (91 %), ενώ υπάρχει µόνο ένας συµβασιούχος. Οι υπόλοιποι είναι γενικοί 

διευθυντές: 
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Εικόνα 6.4 Μορφή απασχόλησης σε ∆ΕΥΑ 

 

3
η
 ερώτηση: Όλοι οι ερωτηθέντες, εκτός αυτών που απασχολούνται σε κάποια ∆ΕΥΑ 

για χρονικό διάστηµα από 0 έως 3 χρόνια (το λογικό δηλαδή µε βάση την ηµεροµηνία 

εφαρµογής του Καλλικράτη), ήταν υπάλληλοι και πριν την εφαρµογή του Καλλικράτη. 

Ο αριθµός των υπαλλήλων αυτών ανέρχεται στους 50 και µε βάση αυτούς θα 

συνεχιστούν τα στατιστικά για τις υπόλοιπες τρεις ερωτήσεις της δεύτερης ενότητας 

του ερωτηµατολογίου (εξάλλου οι λοιποί 6 που δεν ήταν υπάλληλοι σε κάποια ∆ΕΥΑ 

δε συµµετέχουν στις ερωτήσεις αυτές αλλά συνεχίζουν στην ερώτηση 7). 

 

4
η
 ερώτηση: Ένα συντριπτικό ποσοστό (92 %) από τους 50 ερωτηθέντες, που ήταν 

υπάλληλοι και πριν την εφαρµογή του Καλλικράτη, απάντησαν πως ο γραφειοκρατικός 

ρόλος των ∆ΕΥΑ αυξήθηκε µετά την εφαρµογή του νόµου Καλλικράτη, ενώ οι 

υπόλοιπο απάντησαν πως αυξήθηκε µερικώς. Κανένας δεν απάντησε πως παρέµεινε ο 

ίδιος:   



 

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.5 Ο γραφειοκρατικός ρόλος των ∆ΕΥΑ µετά την εφαρµογή του νόµου Καλλικράτη 

 

5
η
 ερώτηση: Όµοια συντριπτικό είναι το ποσοστό (94 %) των ερωτηθέντων, που 

απάντησαν πως ο φόρτος εργασίας τους αυξήθηκε λόγω των αλλαγών στις ∆ΕΥΑ µετά 

την εφαρµογή του Καλλικράτη και της ενδεχόµενης αύξησης της γραφειοκρατίας. 

Μάλιστα, δύο από τους ερωτηθέντες που στην προηγούµενη ερώτηση απάντησαν πως ο 

γραφειοκρατικός ρόλος των ∆ΕΥΑ αυξήθηκε µερικώς εδώ απάντησαν πως ο φόρτος 

εργασίας τους αυξήθηκε και όχι µερικώς. Όµοια, ένας από τους ερωτηθέντες που στην 

προηγούµενη ερώτηση απάντησε πως ο γραφειοκρατικός ρόλος των ∆ΕΥΑ αυξήθηκε, 

εδώ απάντησε πως ο φόρτος εργασίας του αυξήθηκε µερικώς: 
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Εικόνα 6.6 Αύξηση φόρτου εργασίας 

6
η
 ερώτηση: Όµοια συντριπτικό είναι το ποσοστό (94 %) των ερωτηθέντων, που 

απάντησαν πως ο αυξηµένος φόρτος εργασίας τους δεν µεταφράστηκε αναλογικά στο 

µισθό τους: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.7 Μετάφραση φόρτου εργασίας στο µισθό 
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 7
η
 ερώτηση: στην 7

η
 ερώτηση συµµετέχουν ξανά όλοι οι ερωτηθέντες. 2 από τους 7 

που δεν που ήταν υπάλληλοι και πριν την εφαρµογή του Καλλικράτη ανέφεραν πως 

µεταφέρθηκαν στην ∆ΕΥΑ, που εργάζονται, από κάποια άλλη δηµοτική επιχείρηση. 

Όµοια, 2 από τους υπαλλήλους που απασχολούνταν σε κάποια ∆ΕΥΑ και πριν την 

εφαρµογή του Καλλικράτη ανέφεραν πως µεταφέρθηκαν στην ∆ΕΥΑ αυτή από κάποια 

άλλη δηµοτική επιχείρηση. Οι λοιποί εργάζονταν στις ∆ΕΥΑ χωρίς να µεταφερθούν 

εκεί από κάποια άλλη δηµοτική επιχείρηση (53 συνολικά υπάλληλοι). 

 

Οι 4 προερχόµενοι από κάποια άλλη δηµοτική επιχείρηση ερωτήθηκαν τρεις επιπλέον 

ερωτήσεις, ενώ οι υπόλοιποι προχώρησαν στην 3
η
 ενότητα του ερωτηµατολόγιου. Έτσι 

τα ποσοστά των τριών αυτών ερωτήσεων αναφέρονται αποκλειστικά στους 4 αυτούς 

ερωτηθέντες.  

 

8
η
-9

η
 ερώτηση: και οι 4 ερωτηθέντες απάντησαν τόσο ότι η µεταφορά τους στις ∆ΕΥΑ 

άλλαξε δραστικά τις αρµοδιότητές τους όσο και ότι αύξησε το φόρτο εργασίας τους. 

10
η
 ερώτηση: Όµοια όλοι οι ερωτηθέντες απάντησαν πως ο αυξηµένος φόρτος εργασίας 

τους δεν µεταφράστηκε αναλογικά στο µισθό τους. 

 

Γ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟ 

ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ∆ΕΥΑ: 

1
η
 ερώτηση: το µεγαλύτερο ποσοστό (79 %) των ερωτηθέντων θεώρησαν ότι µε την 

εφαρµογή του νόµου Καλλικράτη και την εισαγωγή των νέων µέτρων προληπτικού και 

κατασταλτικού ελέγχου, η διαφάνεια σε ότι αφορά τη λειτουργία των ∆ΕΥΑ 

βελτιώθηκε ή τουλάχιστον βελτιώθηκε µερικώς. Οι υπόλοιποι απάντησαν πως δεν 

υπήρξε βελτίωση.  
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Εικόνα 6.8 Βελτίωση διαφάνειας µετά την εφαρµογή του νόµου Καλλικράτη και την εισαγωγή των 

νέων µέτρων προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου 

 

Θα πρέπει να τονιστεί πως σε αυτούς που απάντησαν όχι (συνολικά 12), οι 10 

απασχολούνταν στις ∆ΕΥΑ τουλάχιστον 11 έτη (έως και 35 και άνω) και πως έναν από 

αυτούς ήταν και γενικός διευθυντής κάποιας ∆ΕΥΑ µε µεγάλη προϋπηρεσία σε αυτήν 

(11 µε 25 έτη). Από την άλλη, οι δύο άλλοι γενικοί διευθυντές δήλωσαν πως όντως 

παρατήρησαν βελτίωση διαφάνειας µετά την εφαρµογή του νόµου Καλλικράτη και την 

εισαγωγή των νέων µέτρων προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου (όµοια ακριβώς 

έτη απασχόληση σε κάποια ∆ΕΥΑ).  

 

Από την άλλη, οι έξι που δεν απασχολούνταν στις ∆ΕΥΑ πριν την εφαρµογή του 

Καλλικράτη και την εισαγωγή των νέων µέτρων προληπτικού και κατασταλτικού 

ελέγχου απάντησαν πως είδαν βελτίωση τουλάχιστον µερική.  

 

2
η
 ερώτηση: η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (41 από τους 57) απάντησαν πως η 

εφαρµογή των νέων µέτρων προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου, είτε δεν 

υλοποιείται αποτελεσµατικά στις ∆ΕΥΑ στην πράξη είτε υλοποιείται µερικώς. Στην 
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περίπτωση αυτή, µάλιστα, και οι τρεις γενικοί διευθυντές συµφωνούν πως υλοποιείται 

µόνο µερικώς. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.9 Αποτελεσµατική εφαρµογή προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου  

 

 

3
η
 ερώτηση: η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (54 από τους 57) απάντησαν πως η 

εφαρµογή των νέων µέτρων προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου, δε συνέβαλε στη 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας στις ∆ΕΥΑ και στις µισθολογικές τους απολαβές. 

Και πάλι, οι τρεις γενικοί διευθυντές συµφωνούν πως η εφαρµογή δεν έχει συµβάλει 

στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στις ∆ΕΥΑ και στις µισθολογικές τους 

απολαβές. 
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Εικόνα 6.10 Βελτίωση των συνθηκών εργασίας στις ∆ΕΥΑ και στις µισθολογικές απολαβές 

 

4η ερώτηση: το 84 % των ερωτηθέντων απάντησαν πως το σηµαντικότερο πρόβληµα 

που αντιµετωπίζει ο προληπτικός έλεγχος µε τον τρόπο που σήµερα διενεργείται αφορά 

την ελλιπής ενηµέρωση των επιτρόπων σχετικά µε το νοµοθετικό πλαίσιο των ∆ΕΥΑ 

και το υπόλοιπο την χρονοβόρα διαδικασία, που οφείλεται στην έλλειψη προσωπικού 

στα γραφεία Ελεγκτικών Συνεδρίων. Οι λοιπές εναλλακτικές επιλογές δεν επιλέγησαν 

από κανένα ερωτηθέντα.   

 

5
η
 ερώτηση: οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες (39 από τους 57) απάντησαν πως 

δεν υπήρχαν συνέπειες στην καταβολή του µισθού τους εξ’ αιτίας των προληπτικών 

ελέγχων, όπως είναι για παράδειγµα η καθυστέρηση πληρωµών. 
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Εικόνα 6.11 Συνέπειες στην καταβολή του µισθού εξ' αιτίας των προληπτικών ελέγχων  

 

 

6.2 ΕΜΠΕΡΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ Χ
2
 

 

Πέραν της στατιστικής ανάλυσης που ήδη έγινε, πραγµατοποιήθηκε και ο έλεγχος 

ανεξαρτησίας x
2
, που αναφέρεται σε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά λέγονται και κατηγορικά γιατί οι τιµές που παίρνουν είναι σε 

κατηγορίες πλήρως διακριτές µεταξύ τους. Ο έλεγχος ανεξαρτησίας γίνεται όταν 

επιζητείται να διερευνηθεί αν δύο ποιοτικά χαρακτηριστικά Α και Β ενός πληθυσµού 

σχετίζονται µεταξύ τους ή όχι (Μελεσσανάκη et al., 2006).  

 

6.2.1 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ  

 

Η µεθοδολογία, που ακολουθήθηκε βασίζεται στα εξής (Μελεσσανάκη et al., 2006): 

1. Ορίζεται η µηδενική και η εναλλακτική υπόθεση: 
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Ho: Α και Β ανεξάρτητα και Αο: Α και Β σχετίζονται 

 

2. Καταγραφή Παρατηρούµενων Συχνοτήτων (Π) (Μελεσσανάκη et al., 2006):  

Το χαρακτηριστικό Α έχει r κατηγορίες (γραµµές). Το χαρακτηριστικό Β έχει c  

κατηγορίες (στήλες). 

 

Πίνακας 6.1 Πίνακας συνάφειας (Μελεσσανάκη et al., 2006) 

 

 

 

 

 

 

3. Καταγραφή Αναµενόµενων-Θεωρητικών Συχνοτήτων (Α) ή (Θ) (Μελεσσανάκη 

et al., 2006):  

Είναι οι συχνότητες κάθε µιας κατηγορίας που θεωρητικά θα έπρεπε να είχε ο 

πληθυσµός. Οι συχνότητες αυτές υπολογίζονται από τον τύπο (Μελεσσανάκη et 

al., 2006): 

 

 

 

Πίνακας 6.2 Πίνακας αναµενόµενων συχνοτήτων (Μελεσσανάκη et al., 2006) 
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4. Προσδιορισµός της Ελεγχοσυνάρτησης, που δίνεται από τον παρακάτω τύπο 

(Μελεσσανάκη et al., 2006): 

 

 

 

 

5. Προσδιορισµός του κρίσιµου σηµείου της x
2
-κατανοµής (Μελεσσανάκη et al., 

2006): 

Υπολογίζεται το x
2 

0,95 (για α=5%) από τον πίνακα της x
2
-κατανοµής, για 

Βαθµούς Ελευθερίας (r-1)·(c-1), όπου:  

r: αριθµός γραµµών πίνακα συχνοτήτων 

c: αριθµός στηλών πίνακα συχνοτήτων 
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Πίνακας 6.3 Πίνακας που περιέχει τα 95%, και 99% ποσοστιαία σηµεία ανάλογα µε τους βαθµούς 

ελευθερίας (Β.Ε.) (Μελεσσανάκη et al., 2006) 
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6. Σύγκριση (Μελεσσανάκη et al., 2006): 

Αν x
2
>x

2
0,95 απορρίπτεται η υπόθεση Ηο της ανεξαρτησίας των δύο 

χαρακτηριστικών που µελετάµε στον πληθυσµό και ισχύει η Α. 

 

6.2.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Όπως προαναφέρθηκε, το ερωτηµατολόγιο που δηµιουργήθηκε για τις ερευνητικές 

ανάγκες της παρούσας διπλωµατικής αποτελείται από 19 ερωτήσεις, οι οποίες µπορούν 

να ταξινοµηθούν στις εξής κατηγορίες: 

1. ∆ηµογραφικά στοιχεία, τα οποία αφορούν στην ηλικία, το φύλο, την 

οικογενειακή κατάσταση και το µορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων. 

 

2. Απασχόληση στις ∆ΕΥΑ, όπου οι ερωτηθέντες θα πρέπει να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις που αφορούν στα έτη και τη µορφή απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ, στο αν 

οι ερωτηθέντες απασχολούνταν στις ∆ΕΥΑ πριν την εφαρµογή του Καλλικράτη 

και αν ναι αν αυτό είχε σα συνέπεια να αυξηθεί ο γραφειοκρατικός ρόλος των 

∆ΕΥΑ και τι συνέπειες είχε αυτή η αύξηση στο φόρτο εργασίας και στο µισθό 

των ερωτηθέντων. Τέλος, για τους ερωτηθέντες που εργάζονται στις ∆ΕΥΑ 

µετά την εφαρµογή του Καλλικράτη, υπάρχει η ερώτηση του αν ή όχι 

προέρχονται από κάποια άλλη δηµοτική επιχείρηση και αν η µεταφορά τους 

στις ∆ΕΥΑ είχε συνέπειες στο φόρτο εργασίας και στο µισθό τους.    

 

3. Προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος, όπου οι ερωτηθέντες θα πρέπει να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις που µεταξύ άλλων αφορούν στην 

αποτελεσµατικότητα του προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου και στις 

επιπτώσεις της εφαρµογής του προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου στις 

µισθολογικές τους απολαβές.  
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Στην αρχή επελέγη να πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος ανεξαρτησίας x
2
 µεταξύ των 

δηµογραφικών χαρακτηριστικών των εργαζοµένων και των απαντήσεων που δόθηκαν 

τόσο σε ότι αφορά την απασχόληση στις ∆ΕΥΑ όσο και τον προληπτικό και τον 

κατασταλτικό έλεγχο. Κατόπιν όµως διερεύνησης του ελέγχου ανεξαρτησίας x
2
 για τα 

δηµογραφικά χαρακτηριστικά διαπιστώθηκε πως τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά δε 

σχετίζονται µε τις απαντήσεις των ερωτηθέντων. Έτσι τελικά, ο έλεγχος ανεξαρτησίας 

x
2
 πραγµατοποιήθηκε αναφορικά µε το αν: 

• Τα έτη απασχόλησης των ερωτηθέντων στις ∆.Ε.Υ.Α. είναι ή όχι ανεξάρτητα 

από τις απαντήσεις τους σε σχέση µε το γραφειοκρατικό ρόλο των ∆ΕΥΑ, την 

ενδεχόµενη αύξηση του φόρτου εργασίας και των µισθολογικών απολαβών τους 

και σε σχέση µε όλες τις ερωτήσεις που αφορούν στον προληπτικό και 

κατασταλτικό έλεγχο. 

• Η µορφή απασχόλησης των ερωτηθέντων στις ∆.Ε.Υ.Α. είναι ή όχι ανεξάρτητα 

από τις απαντήσεις τους σε σχέση µε το γραφειοκρατικό ρόλο των ∆ΕΥΑ, την 

ενδεχόµενη αύξηση του φόρτου εργασίας και των µισθολογικών απολαβών τους 

και σε σχέση µε όλες τις ερωτήσεις που αφορούν στον προληπτικό και 

κατασταλτικό έλεγχο. 

 

Τα αποτελέσµατα των δύο παραπάνω ελέγχων συνοψίζονται παρακάτω: 

• Έτη απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ: 

� Έτη απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ και γραφειοκρατικός ρόλος των ∆ΕΥΑ (σε 

αυτή την ερώτηση απάντησαν µόνο οι 50 ερωτηθέντες, που εργάζονταν στις 

∆ΕΥΑ πριν την εφαρµογή του Καλλικράτη): 
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Πίνακας συνάφειας-Παρατηρηθείσες συχνότητες Π 

Έτη απασχόλησης Γραφειοκρατικός ρόλος των ∆ΕΥΑ 

Έτη Αυξήθηκε Αυξήθηκε µερικώς ∆εν αυξήθηκε Σύνολο 

4 µε 10 (15 άτοµα) 15 0 0 15 

11 µε 25 (21 άτοµα) 20 1 0 21 

26 µε 35 (12 άτοµα) 11 1 0 12 

άνω των 35 (2 άτοµα) 2 0 0 2 

Σύνολο 48 2 0 50 

 

Πίνακας αναµενόµενων συχνοτήτων-Αναµενόµενες συχνότητες Α 

Έτη απασχόλησης Γραφειοκρατικός ρόλος των ∆ΕΥΑ 

Έτη Αυξήθηκε Αυξήθηκε µερικώς ∆εν αυξήθηκε 

4 µε 10 (15 άτοµα) 14,40 0,60 0,00 

11 µε 25 (21 άτοµα) 20,16 0,84 0,00 

26 µε 35 (12 άτοµα) 11,52 0,48 0,00 

άνω των 35 (2 άτοµα) 1,92 0,08 0,00 

 

Για την εύρεση της ελεγχοσυνάρτησης x
2
 χρησιµοποιείται ο τύπος: 

 

 

Θα πρέπει να υπολογιστούν τόσοι όροι για το άθροισµα όσες είναι και οι 

συχνότητες δηλαδή έξι όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα και στο τέλος 

να αθροιστούν όλοι οι όροι: 
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Εύρεση ελεγχοσυνάρτησης x
2
- ((Π-Α)^2/Α) 

Έτη απασχόλησης Γραφειοκρατικός ρόλος των ∆ΕΥΑ 

Έτη Αυξήθηκε Αυξήθηκε µερικώς ∆εν αυξήθηκε 

4 µε 10 (15 άτοµα) 0,03 0,60 0,00 

11 µε 25 (21 άτοµα) 0,00 0,03 0,00 

26 µε 35 (12 άτοµα) 0,02 0,56 0,00 

άνω των 35 (2 άτοµα) 0,00 0,08 0,00 

Σύνολο 0,05 1,27 0,00 

x
2
 1,33 

Αριθµός γραµµών 4 

Αριθµός στηλών 3 

                  Βαθµός ελευθερίας:  

(αριθµός γραµµών 1)*(αριθµός στηλών -1) 6 

x
2

95 (βάσει του πίνακα 6.3) 15,59 

 

Εφόσον το x
2
<x

2
95, διαπιστώνεται πως τα έτη απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ 

είναι ανεξάρτητα από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων για το αν αυξήθηκε 

ή όχι ο γραφειοκρατικός ρόλος των ∆ΕΥΑ µετά την εφαρµογή του 

Καλλικράτη.  

 

� Έτη απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ και αύξηση φόρτου εργασίας (σε αυτή την 

ερώτηση απάντησαν µόνο οι 54 ερωτηθέντες, που είτε εργάζονταν στις 

∆ΕΥΑ πριν την εφαρµογή του Καλλικράτη είτε προέρχονταν από κάποια 

άλλη δηµοτική επιχείρηση (δηλαδή οι συγχωνεύτηκαν οι ερωτήσεις 5 και 

8)) (για την ανάλυση των αποτελεσµάτων βλέπε Παράρτηµα Β): 

 

Στην περίπτωση αυτή προέκυψε ότι το x
2
 (6,68)<x

2
95 (15,15), και έτσι και 

πάλι διαπιστώνεται πως τα έτη απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ είναι ανεξάρτητα 

από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων για το αν αυξήθηκε ή όχι ο φόρτος 

εργασίας του µετά την εφαρµογή του Καλλικράτη ή µετά τη µεταφορά τους 

στις ∆ΕΥΑ από κάποια άλλη δηµοτική επιχείρηση.  
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� Έτη απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ και αναλογική µετάφραση του φόρτου στο 

µισθό των εργαζοµένων (σε αυτή την ερώτηση απάντησαν µόνο οι 54 

ερωτηθέντες, που είτε εργάζονταν στις ∆ΕΥΑ πριν την εφαρµογή του 

Καλλικράτη είτε προέρχονταν από κάποια άλλη δηµοτική επιχείρηση 

(δηλαδή οι συγχωνεύτηκαν οι ερωτήσεις 6 και 10)) (για την ανάλυση των 

αποτελεσµάτων βλέπε Παράρτηµα Β): 

 

Στην περίπτωση αυτή προέκυψε ότι το x
2
 (8,26)<x

2
95 (15,15), και έτσι και 

πάλι διαπιστώνεται πως τα έτη απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ είναι ανεξάρτητα 

από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων για το αν αυξήθηκε ή όχι ο µισθός ως 

αποτέλεσµα της αύξησης του φόρτου εργασίας τους.  

 

� Έτη απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ και βελτίωση διαφάνειας (σε αυτή την 

ερώτηση απάντησαν όλοι οι 57 ερωτηθέντες (για την ανάλυση των 

αποτελεσµάτων βλέπε Παράρτηµα Β): 

 

Στην περίπτωση αυτή προέκυψε ότι το x
2
 (41,51)>x

2
95 (15,15), και έτσι 

διαπιστώνεται πως τα έτη απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ έχουν εξάρτηση µε τις 

απαντήσεις των ερωτηθέντων για το αν αυξήθηκε ή όχι η διαφάνεια στις 

∆ΕΥΑ ως αποτέλεσµα της εφαρµογής προληπτικού και κατασταλτικού 

ελέγχου. Πιο συγκριµένα, τα άτοµα µε πολλά έτη απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ 

(25 και άνω) φαίνεται πως είναι τα πιο δύσπιστα ως προς την αύξησης της 

διαφάνειας, ενώ τα άτοµα µε µεσαία εµπειρία (4 ως 25 έτη) φαίνονται να 

είναι αυτά που θεωρούν πως η διαφάνεια αυξήθηκε τουλάχιστον µερικώς.  

  

� Έτη απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ και αποτελεσµατική εφαρµογή του 

προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου (σε αυτή την ερώτηση απάντησαν 

όλοι οι 57 ερωτηθέντες (για την ανάλυση των αποτελεσµάτων βλέπε 

Παράρτηµα Β): 
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Στην περίπτωση αυτή προέκυψε ότι το x
2
 (41,51)>x

2
95 (15,15), και έτσι και 

πάλι διαπιστώνεται πως τα έτη απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ έχουν εξάρτηση 

µε τις απαντήσεις των ερωτηθέντων για το αν εφαρµόζονται 

αποτελεσµατικά ή όχι οι δύο έλεγχοι στις ∆ΕΥΑ. Πιο συγκριµένα, τα άτοµα 

µε πολλά έτη απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ (25 και άνω) φαίνεται να µην 

πιστεύουν στην αποτελεσµατική εφαρµογή του προληπτικού και 

κατασταλτικού ελέγχου, ενώ τα άτοµα µε µεσαία εµπειρία (4 ως 25 έτη) 

φαίνονται να είναι αυτά που θεωρούν πως εφαρµογή των δύο ελέγχων 

εφαρµόζεται αποτελεσµατικά τουλάχιστον µερικώς.  

 

� Έτη απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ και βελτίωση των συνθηκών εργασίας και 

των απολαβών (σε αυτή την ερώτηση απάντησαν όλοι οι 57 ερωτηθέντες 

(για την ανάλυση των αποτελεσµάτων βλέπε Παράρτηµα Β): 

 

Στην περίπτωση αυτή προέκυψε ότι το x
2
 (22,6)>x

2
95 (15,15), και έτσι και 

πάλι διαπιστώνεται πως τα έτη απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ έχουν εξάρτηση 

µε τις απαντήσεις των ερωτηθέντων για το αν αυξήθηκαν ή όχι οι συνθήκες 

εργασίας και απολαβές στις ∆ΕΥΑ ως αποτέλεσµα της εφαρµογής 

προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου. Πιο συγκριµένα, όλα τα άτοµα µε 

κάποια έτη απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ (πλην τριών ατόµων µε 0 έως 3 

χρόνια απασχόλησης) φαίνεται πως δεν πιστεύουν στη βελτίωση συνθηκών 

των εργασίας και των απολαβών.  

 

� Έτη απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ και προβλήµατα του προληπτικού και 

κατασταλτικού ελέγχου (σε αυτή την ερώτηση απάντησαν όλοι οι 57 

ερωτηθέντες (για την ανάλυση των αποτελεσµάτων βλέπε Παράρτηµα Β): 

 

Στην περίπτωση αυτή προέκυψε ότι το x2 (21,4)>x295 (9,48), και έτσι και 

πάλι διαπιστώνεται πως τα έτη απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ έχουν εξάρτηση 
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µε τις απαντήσεις των ερωτηθέντων για τα προβλήµατα του προληπτικού 

και κατασταλτικού ελέγχου. Πιο συγκριµένα, όλα τα άτοµα µε κάποια έτη 

απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ (πλην τριών ατόµων µε 0 έως 3 χρόνια 

απασχόλησης) φαίνεται πως θεωρούν ως το µόνο πρόβληµα την ελλιπή 

ενηµέρωση των Επιτρόπων σχετικά µε το νοµοθετικό πλαίσιο των ∆ΕΥΑ. 

 

� Έτη απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ και προβλήµατα στην καταβολή µισθού (σε 

αυτή την ερώτηση απάντησαν όλοι οι 57 ερωτηθέντες (για την ανάλυση των 

αποτελεσµάτων βλέπε Παράρτηµα Β): 

 

Στην περίπτωση αυτή προέκυψε ότι το x
2
 (2,36)<x

2
95 (15,15), και έτσι και 

διαπιστώνεται πως τα έτη απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ είναι ανεξάρτητα από 

τις απαντήσεις των ερωτηθέντων για το αν έχουν προβλήµατα στην 

καταβολή του µισθού τους εξ’ αιτίας των προληπτικών ελέγχων 

(καθυστέρηση πληρωµών).  

.  

• Μορφή απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ: 

� Μορφή απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ και γραφειοκρατικός ρόλος των ∆ΕΥΑ 

(σε αυτή την ερώτηση απάντησαν µόνο οι 50 ερωτηθέντες, που εργάζονταν 

στις ∆ΕΥΑ πριν την εφαρµογή του Καλλικράτη): 

 

Στην περίπτωση αυτή προέκυψε ότι το x
2
 (0,38)<x

2
95 (9,48), και έτσι 

διαπιστώνεται πως η µορφή απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ είναι ανεξάρτητη 

από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων για το αν αυξήθηκε ή όχι ο 

γραφειοκρατικός ρόλος των ∆ΕΥΑ µετά την εφαρµογή του Καλλικράτη.  
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Πίνακας συνάφειας-Παρατηρηθείσες συχνότητες Π 

Μορφή απασχόλησης 

στις ΔΕΥΑ Γραφειοκρατικός ρόλος των ΔΕΥΑ 

Αυξήθηκε Αυξήθηκε μερικώς Δεν αυξήθηκε Σύνολο 

Υπάλληλος αορίστου 

χρόνου (53) 42 4 0 46 

Συμβασιούχος (1) 1 0 0 1 

Γενικός διευθυντής (3) 3 0 0 3 

Σύνολο 46 4 0 50 

 

Πίνακας αναµενόµενων συχνοτήτων-Αναµενόµενες συχνότητες Α 

Μορφή απασχόλησης 

στις ΔΕΥΑ Γραφειοκρατικός ρόλος των ΔΕΥΑ 

Αυξήθηκε Αυξήθηκε μερικώς Δεν αυξήθηκε 

Υπάλληλος αορίστου 

χρόνου (53) 42,32 3,68 0,00 

Συμβασιούχος (1) 0,92 0,08 0,00 

Γενικός διευθυντής (3) 2,76 0,24 0,00 

 

Για την εύρεση της ελεγχοσυνάρτησης x
2
 χρησιµοποιείται ο τύπος: 

 

 

Θα πρέπει να υπολογιστούν τόσοι όροι για το άθροισµα όσες είναι και οι 

συχνότητες δηλαδή έξι όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα και στο τέλος 

να αθροιστούν όλοι οι όροι: 
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Εύρεση ελεγχοσυνάρτησης x
2
- ((Π-Α)^2/Α) 

Μορφή απασχόλησης 

στις ΔΕΥΑ Γραφειοκρατικός ρόλος των ΔΕΥΑ 

Αυξήθηκε Αυξήθηκε μερικώς Δεν αυξήθηκε 

Υπάλληλος αορίστου 

χρόνου (53) 0,002 0,028 0,000 

Συμβασιούχος (1) 0,007 0,080 0,000 

Γενικός διευθυντής (3) 0,021 0,240 0,000 

Σύνολο 0,03 0,35 0,00 

x
2
 0,38 

Αριθµός γραµµών 3 

Αριθµός στηλών 3 

                  Βαθµός ελευθερίας:  

(αριθµός γραµµών 1)*(αριθµός στηλών -1) 4 

x
2

95 (βάσει του πίνακα 6.3) 9,48 

 

� Μορφή απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ και αύξηση φόρτου εργασίας (σε αυτή την 

ερώτηση απάντησαν µόνο οι 54 ερωτηθέντες, που είτε εργάζονταν στις 

∆ΕΥΑ πριν την εφαρµογή του Καλλικράτη είτε προέρχονταν από κάποια 

άλλη δηµοτική επιχείρηση (δηλαδή οι συγχωνεύτηκαν οι ερωτήσεις 5 και 

8)) (για την ανάλυση των αποτελεσµάτων βλέπε Παράρτηµα Β): 

 

Στην περίπτωση αυτή προέκυψε ότι το x
2
 (0,24)<x

2
95 (9,48), και έτσι και 

πάλι διαπιστώνεται πως η µορφή απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ είναι 

ανεξάρτητη από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων για το αν αυξήθηκε ή όχι 

ο φόρτος εργασίας του µετά την εφαρµογή του Καλλικράτη ή µετά τη 

µεταφορά τους στις ∆ΕΥΑ από κάποια άλλη δηµοτική επιχείρηση.  

  

� Μορφή απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ και αναλογική µετάφραση του φόρτου στο 

µισθό των εργαζοµένων (σε αυτή την ερώτηση απάντησαν µόνο οι 54 

ερωτηθέντες, που είτε εργάζονταν στις ∆ΕΥΑ πριν την εφαρµογή του 

Καλλικράτη είτε προέρχονταν από κάποια άλλη δηµοτική επιχείρηση 
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(δηλαδή οι συγχωνεύτηκαν οι ερωτήσεις 6 και 10)) (για την ανάλυση των 

αποτελεσµάτων βλέπε Παράρτηµα Β): 

 

Στην περίπτωση αυτή προέκυψε ότι το x
2
 (17,16)>x

2
95 (9,48), και έτσι 

διαπιστώνεται πως η µορφή απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ έχει εξάρτηση µε τις 

απαντήσεις των ερωτηθέντων για το αν αυξήθηκε ή όχι ο µισθός τους µετά 

την εφαρµογή του Καλλικράτη ή µετά τη µεταφορά τους στις ∆ΕΥΑ από 

κάποια άλλη δηµοτική επιχείρηση. Πιο συγκεκριµένα, η διευθυντική µορφή 

απασχόλησης, έστω και µια είναι αυτή που καθόρισε πως υπάρχει 

αναλογική µετάφραση του φόρτου στο µισθό των εργαζοµένων.  

 

� Μορφή απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ και βελτίωση διαφάνειας (σε αυτή την 

ερώτηση απάντησαν όλοι οι 57 ερωτηθέντες (για την ανάλυση των 

αποτελεσµάτων βλέπε Παράρτηµα Β): 

 

Στην περίπτωση αυτή προέκυψε ότι το x
2
 (4,08)<x

2
95 (9,48), και έτσι 

διαπιστώνεται πως η µορφή απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ είναι ανεξάρτητη 

από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων για το αν αυξήθηκε ή όχι η διαφάνεια 

µετά την εφαρµογή του προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου.  

  

� Μορφή απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ και αποτελεσµατική εφαρµογή του 

προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου (σε αυτή την ερώτηση απάντησαν 

όλοι οι 57 ερωτηθέντες (για την ανάλυση των αποτελεσµάτων βλέπε 

Παράρτηµα Β): 

 

Στην περίπτωση αυτή προέκυψε ότι το x
2
 (4,44)<x

2
95 (9,48), και έτσι και 

πάλι διαπιστώνεται πως η µορφή απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ είναι 

ανεξάρτητη από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων για το αν αυξήθηκε ή όχι 

αποτελεσµατική η εφαρµογή του προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου.  
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� Μορφή απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ και βελτίωση των συνθηκών εργασίας και 

των απολαβών (σε αυτή την ερώτηση απάντησαν όλοι οι 57 ερωτηθέντες 

(για την ανάλυση των αποτελεσµάτων βλέπε Παράρτηµα Β): 

 

Στην περίπτωση αυτή προέκυψε ότι το x
2
 (0,23)<x

2
95 (9,48), και έτσι και 

πάλι διαπιστώνεται πως η µορφή απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ είναι 

ανεξάρτητη από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων για το αν βελτιώθηκαν ή 

όχι οι συνθήκες εργασίας και οι απολαβές.  

 

� Έτη απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ και προβλήµατα του προληπτικού και 

κατασταλτικού ελέγχου (σε αυτή την ερώτηση απάντησαν όλοι οι 57 

ερωτηθέντες (για την ανάλυση των αποτελεσµάτων βλέπε Παράρτηµα Β): 

 

Στην περίπτωση αυτή προέκυψε ότι το x
2
 (0,6)<x

2
95 (5,99), και έτσι και 

πάλι διαπιστώνεται πως η µορφή απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ είναι 

ανεξάρτητη από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων αναφορικά µε τα 

προβλήµατα του προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου.  

 

� Έτη απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ και προβλήµατα στην καταβολή µισθού (σε 

αυτή την ερώτηση απάντησαν όλοι οι 57 ερωτηθέντες (για την ανάλυση των 

αποτελεσµάτων βλέπε Παράρτηµα Β): 

 

Στην περίπτωση αυτή προέκυψε ότι το x
2
 (3,59)<x

2
95 (9,48), και έτσι και 

διαπιστώνεται πως η µορφή απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ είναι ανεξάρτητη 

από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων για το αν έχουν προβλήµατα στην 

καταβολή του µισθού τους εξ’ αιτίας των προληπτικών ελέγχων 

(καθυστέρηση πληρωµών).  
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7
Ο 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από τα αποτελέσµατα, που παρουσιάζονται παραπάνω διαπιστώνονται τα παρακάτω: 

Είτε οι υπάλληλοι είναι αορίστου χρόνου, συµβασιούχοι είτε διευθυντές σε κάποια από 

τις ∆ΕΥΑ της χώρας, όσοι εργάζονταν και πριν την εφαρµογή του Καλλικράτη σε 

αυτές, κατά πλειοψηφία θεωρούν πως η εφαρµογή του νόµου οδήγησε τόσο στην 

αύξηση της γραφειοκρατίας όσο και του φόρτου εργασίας τους. Η αύξηση αυτή, 

ωστόσο, δε µεταφράστηκε αναλογικά και στο µισθό τους. Κατά συνέπεια, διαφαίνεται 

µια δυσαρέσκεια αναφορικά στο συγκεκριµένο νόµο, του οποίου ο στόχος δεν ήταν 

σίγουρα η αύξηση της γραφειοκρατίας, αλλά η διευκόλυνση της λειτουργίας των 

∆ΕΥΑ. Έτσι, ενδεχοµένως από τα παραπάνω να διαπιστώνεται πως ο νόµος θα πρέπει 

να ενισχυθεί µε κάποια επιπλέον µέτρα, που σα στόχο θα έχουν την εξισορρόπηση και 

µείωση της γραφειοκρατίας, ώστε να οι ∆ΕΥΑ να γίνουν όσο λειτουργικές στοχευόταν 

να είναι µε βάση το συγκεκριµένο νόµο. Όµοια, η αύξηση του φόρτου εργασίας 

ενδεχοµένως να απαιτεί τη λήψη µέτρων για µια ορθότερη κατανοµή των καθηκόντων 

των υπαλλήλων ώστε αυτοί να µην αρχίζουν να διακρίνονται από τη δυσαρέσκεια λόγω 

δυσανάλογης αύξησης φόρτου εργασίας του, που ωστόσο δεν ανταµείβεται µέσω µιας 

µισθολογικής αύξησης. Εναλλακτικά, το προσωπικό των ∆ΕΥΑ θα µπορούσε να 

αυξηθεί ώστε ο επιπλέον φόρτος εργασίας να διανεµηθεί στο νέο προσωπικό των 

∆ΕΥΑ. 

 

Όµοια, οι υπάλληλοι που προήλθαν από µετατάξεις στις ∆ΕΥΑ δήλωσαν τόσο πως οι 

νέες τους αρµοδιότητες ήταν δραστικά διαφορετικές (κάτι ωστόσο αναµενόµενο, αφού 

ενδεχοµένως να άλλαξε ριζικά η θέση τους στις ∆ΕΥΑ σε σύγκριση µε τη θέση που 

κατείχαν σε κάποιο άλλο οργανισµό), όσο και πως ο φόρτος εργασίας τους αυξήθηκε 

χωρίς ξανά ο µισθός τους να αυξηθεί αναλογικά. Κατά συνέπεια, η πλειοψηφία νέων 

και παλιών υπαλλήλων έχουν τις ίδιες απόψεις για τις αλλαγές που έφερε ο 

Καλλικράτης στα καθήκοντα και στο µισθό τους, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για 

την εφαρµογή των παραπάνω προτεινόµενων αλλαγών.  
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Από την άλλη, ένα µεγάλο ποσοστό των υπαλλήλων συµφωνούν πως η εφαρµογή του 

Καλλικράτη βελτίωσε τουλάχιστον µερικώς τη διαφάνεια κατά τη λειτουργία των 

∆ΕΥΑ (µεταξύ αυτών και οι δύο από τους τρεις γενικούς διευθυντές). Ωστόσο, η 

πλειοψηφία των υπαλλήλων (µεταξύ τους όλοι οι γενικοί διευθυντές) θεώρησαν πως 

τόσο ο κατασταλτικός όσο και ο προληπτικός έλεγχος είτε δεν ασκούνται 

αποτελεσµατικά είτε πως ασκούνται µόνο µερικώς αποτελεσµατικά. Μάλιστα, 

πρότειναν ως λόγους της µη αποτελεσµατικής εφαρµογής των ελέγχων αυτών την 

ελλιπή ενηµέρωση των επιτρόπων σχετικά µε το νοµοθετικό πλαίσιο των ∆ΕΥΑ και το 

µεγάλο χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την εφαρµογή τους, που οφείλεται στην 

έλλειψη προσωπικού στα γραφεία Ελεγκτικών Συνεδρίων. Κατά συνέπεια, και ενώ η 

εφαρµογή των προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου µοιάζουν ως θετικά µέτρα για 

την αύξηση της διαφάνειας στις ∆ΕΥΑ, αντιµετωπίζουν πρακτικά προβλήµατα στην 

εφαρµογή τους. Καθώς, µάλιστα, οι εργαζόµενοι φαίνεται να αναγνωρίζουν τους 

πραγµατικούς λόγους πίσω από αυτή τη µη αποτελεσµατική εφαρµογή, έµµεσα 

διαπιστώνονται και µέτρα που απαιτούνται για τη βελτίωση της κατάστασης. ∆ηλαδή, 

δύο απλές λύσεις θα ήταν η αύξηση της ενηµέρωσης των επιτρόπων σχετικά µε το 

νοµοθετικό πλαίσιο των ∆ΕΥΑ µέσω ειδικών σεµιναρίων, εγκυκλίων και ούτω καθεξής 

και ταυτόχρονα η ενίσχυση του προσωπικού στα γραφεία Ελεγκτικών Συνεδρίων.  

 

Με την εφαρµογή των δύο αυτών ελέγχων δεν έχουν βελτιωθεί ουσιαστικά οι συνθήκες 

εργασίας των υπαλλήλων ή οι µισθολογικές απολαβές τους. Ταυτόχρονα, όµως, οι 

µισθοί των υπαλλήλων δεν καταβάλλονται καθυστερηµένα όταν διενεργούνται 

προληπτικοί έλεγχοι. Εδώ φαίνεται πως το κράτος έχει λάβει τα απαραίτητα µέτρα ώστε 

να µην επηρεάζονται οι µισθοί των υπαλλήλων, αλλά τα µέτρα αναφορικά µε τις 

συνθήκες εργασίας και τους µισθούς τους µοιάζουν ελλιπή. Θα έπρεπε, λοιπόν, το 

κράτος να αναθεωρήσει τους τρόπους εφαρµογής των δύο ελέγχων, ώστε τα οφέλη τους 

να γίνονται πιο άµεσα αντιληπτά από τους υπαλλήλους των ∆ΕΥΑ. 

 

Ωστόσο, µε µία αναλυτικότερη προσέγγιση ως προς τη µισθοδοσία των υπαλλήλων των 

∆ΕΥΑ, αξίζει η αναφορά της αλλαγής µε την εφαρµογή του Ενιαίου Μισθολογίου 

υποχρεωτικά από 01/01/2013, µε αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση των απολαβών των 
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υπαλλήλων σε σχέση µε την αµοιβή που λάµβαναν µε τη Κλαδική Συλλογική Σύµβαση 

Εργασίας της ΠΟΕ ∆ΕΥΑ.  

 

Από την διεξαγωγή του ελέγχου ανεξαρτησίας προέκυψε πως υπάρχει εξάρτηση 

ανάµεσα στα έτη απασχόλησης και α) τη βελτίωση ή όχι της διαφάνειας στις ∆ΕΥΑ ως 

αποτέλεσµα της εφαρµογής προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου, β) τη 

αποτελεσµατική ή όχι εφαρµογή του προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου, γ) τη 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των απολαβών και δ) προβλήµατα του 

προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου. Μάλιστα, σε όλες τις περιπτώσεις οι 

ερωτηθέντες µε πολλά έτη απασχόλησης φαίνεται πως είναι αυτοί που είναι πιο 

δύσπιστοι σε ότι αφορά τη βελτίωση ή όχι της διαφάνειας στις ∆ΕΥΑ ως αποτέλεσµα 

της εφαρµογής προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου, την αποτελεσµατική ή όχι 

εφαρµογή του προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου και τη βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας και των απολαβών, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να είναι αυτοί που επίσης 

καθορίζουν ποιο είναι το βασικό πρόβληµα του προληπτικού και κατασταλτικού 

ελέγχου. Από αυτήν την εξάρτηση διαπιστώνεται πως οι ερωτηθέντες µε πολλά έτη 

απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ έχοντας µεγαλύτερη εµπειρία σε ό,τι αφορά το κλίµα που 

επικρατεί στις ∆ΕΥΑ δεν εµπιστεύονται τόσο τη νέα εφαρµογή του προληπτικού και 

κατασταλτικού ελέγχου και ενδεχοµένως να πιστεύουν πως χρειάζονται περαιτέρω 

µέτρα ώστε τόσο ο προληπτικός όσο και ο κατασταλτικός έλεγχος να συµβάλουν στην 

ουσιαστική βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των ∆ΕΥΑ τόσο σε ότι αφορά τις 

συνθήκες εργασίες για τους εργαζοµένους όσο και σε ότι αφορά τη διαφάνεια που ο 

προληπτικός και ο κατασταλτικός έλεγχος υπόσχονται. 

 

Από την άλλη, προέκυψε πως υπάρχει εξάρτηση µονάχα ανάµεσα στη µορφή 

απασχόλησης και την αύξηση ή όχι του µισθού µετά την εφαρµογή του Καλλικράτη ή 

µετά τη µεταφορά τους στις ∆ΕΥΑ από κάποια άλλη δηµοτική επιχείρηση. Πιο 

συγκεκριµένα, η διευθυντική µορφή απασχόλησης, έστω και µια είναι αυτή που 

καθόρισε πως υπάρχει αναλογική µετάφραση του φόρτου στο µισθό των εργαζοµένων.  

Η άποψη αυτή του ενός διευθυντή, που καθώς όµως αποτελεί ένα σηµαντικό ποσοστό 

(33,3 %) της συγκεκριµένης µορφής απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ είναι και αυτή που 
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διαµορφώνει την παραπάνω εξάρτηση. Η άποψη αυτή υποδηλώνει, ωστόσο, µια 

προσωπική άποψη και δε µπορεί να θεωρηθεί ως έκφραση του συνόλου των 

ερωτηθέντων. 

 

Ο σκοπός της παρούσας διπλωµατικής ήταν η µελέτη της εισαγωγής προληπτικού και 

κατασταλτικού ελέγχου στις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης µετά 

την εφαρµογή του νόµου 3852/10 (νόµος Καλλικράτη). Μέσα από τη διεξοδική 

παρουσίαση των µέσων, των οργάνων, και της διαδικασίας εφαρµογής τους 

διαπιστώθηκε πως πράγµατι οι δύο έλεγχοι εµφανίζουν όλες εκείνες τις προοπτικές για 

τη βελτίωση της διαφάνειας στις ∆ΕΥΑ. Άλλωστε, όπως έδειξε και η έρευνα µέσω των 

εκπονηµένων ερωτηµατολογίων, η πλειοψηφία των υπαλλήλων των ∆ΕΥΑ είναι 

σύµφωνοι µε την παραπάνω άποψη. Ωστόσο, µέσω της ίδιας έρευνας αναδείχτηκε η 

ανάγκη για τη λήψη µιας σειράς επιπλέον µέτρων ή κανονισµών που θα εξασφαλίσουν 

την ορθή και αποτελεσµατική εφαρµογή των δύο ελέγχων µε τέτοιον τρόπο που θα 

γίνεται άµεσα αντιληπτός τόσο στις συνθήκες εργασίας όσο και τους µισθούς των 

υπαλλήλων. Ταυτόχρονα, αναδείχτηκε η γενικότερη ανάγκη για µια σειρά αλλαγών στο 

νόµο Καλλικράτη, που θα µειώσουν την αυξηµένη γραφειοκρατία και την αύξηση στο 

φόρτο εργασίας των υπαλλήλων λόγω ακριβώς των αλλαγών που επέφερε ο νόµος.  
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στατιστικών πληροφοριών για τη διπλωµατική µου εργασία µε θέµα:  

«Μελέτη της εισαγωγής προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου στις 

∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) σύµφωνα µε το Νόµο 

3852/2010», 

 που γίνεται στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος Λογιστικής και 

Ελεγκτικής του τµήµατος Λογιστικής του ΤΕΙ Κρήτης. Επιβλέπων καθηγητής της 

έρευνας είναι ο κύριος Χαρίλαος Χαρίσης. 

Η συµµετοχή σας µπορεί να είναι ανώνυµη και όλες οι πληροφορίες θα 

χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά και µόνο για το σκοπό της µελέτης της εργασίας. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση βρίσκοµαι στη διάθεσή σας στη 

διεύθυνση iriniparas@yahoo.gr και στο τηλέφωνο 6979807372. 

Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για την ευγενική  συνεργασία σας. 

 

Με  εκτίµηση  

Παρασύρη Ειρήνη 



 

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.. 

 

 

 

 

ΑΝΩΝΥΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Στις παρακάτω ερωτήσεις βάλτε ένα Χ στο κουτάκι που περιγράφει καλύτερα την κατηγορία στην 

οποία ανήκετε.  

Ενότητα Α 

Γενικές Ερωτήσεις: 

1. Φύλο  

Άνδρας 

Γυναίκα 

 

2. Ηλικία  

18-25 

26-35 

36-45 

Άνω των 46 

 

3. Οικογενειακή κατάσταση  

Άγαµος/ ή 

Έγγαµος/ ή 

∆ιαζευγµένος/ ή 

Χήρος/ ά 

 

 

4. Μορφωτικό επίπεδο 

Πρωτοβάθµια εκπαίδευση (∆ηµοτικό) 

∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση (Γυµνάσιο - Λύκειο) 

Τριτοβάθµια εκπαίδευση 

Κάτοχος µεταπτυχιακού/ διδακτορικού τίτλου 

Άλλο     ………………………………………………… 
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Ενότητα Β 

Ερωτήσεις που αφορούν την απασχόληση στη ∆ΕΥΑ: 

 

1. Έτη απασχόλησης στη ∆ΕΥΑ 

0-3 

4-10 

11-25 

26-35 

35 και άνω 

 

2. Μορφή απασχόλησης 

Υπάλληλος αορίστου χρόνου 

Υπάλληλος ορισµένου χρόνου  

Μέσω προγράµµατος ΟΑΕ∆ 

Άλλο     ………………………………………………… 

 

3. Ήσασταν υπάλληλος της ∆ΕΥΑ και πριν την εφαρµογή του νόµου 

Καλλικράτη; 

Ναι 

Όχι 

Αν ναι, προχωρήστε στην παρακάτω ερώτηση. Αν όχι προχωρήστε στην ερώτηση 7. 

4. Αυξήθηκε ο γραφειοκρατικός ρόλος των ∆ΕΥΑ µετά την εφαρµογή του 

νόµου Καλλικράτη; 

Ναι, αυξήθηκε 

Αυξήθηκε µερικώς 

Όχι, παρέµεινε ίδιος 
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5. Οι αλλαγές στη ∆ΕΥΑ µετά την εφαρµογή του Καλλικράτη και η 

ενδεχόµενη αύξηση της γραφειοκρατίας είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση 

του φόρτου εργασίας σας; 

Ναι, αυξήθηκε 

Αυξήθηκε µερικώς 

Όχι, παρέµεινε ίδιος 

 

6. Μεταφράζεται ο φόρτος αυτός αναλογικά στο µισθό σας; 

Ναι 

Μερικώς 

Όχι 

 

7. Προήλθατε από µεταφορά από άλλη δηµοτική επιχείρηση; 

Ναι 

Όχι 

Αν ναι, προχωρήστε στην παρακάτω ερώτηση. Αν όχι προχωρήστε στην Ενότητα Γ. 

 

8. Η µεταφορά αυτή άλλαξε δραστικά τις νέες σας αρµοδιότητες; 

Ναι 

Μερικώς 

Όχι, παρέµειναν ίδιες 

 

9. Αυξήθηκε ο φόρτος εργασίας; 

Ναι, αυξήθηκε 

Αυξήθηκε µερικώς 

Όχι, παρέµεινε ίδιος 
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10. Μεταφράζεται ο φόρτος αυτός αναλογικά στο µισθό σας; 

Ναι 

Μερικώς 

Όχι 

Ενότητα Γ 

Ερωτήσεις που αφορούν στον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο των ∆ΕΥΑ: 

 

1. Θεωρείτε πως µε την εφαρµογή του νόµου Καλλικράτη και την εισαγωγή 

των νέων µέτρων προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου, βελτιώθηκε η 

διαφάνεια σε ότι αφορά τη λειτουργία των ∆ΕΥΑ; 

Ναι, βελτιώθηκε 

Βελτιώθηκε µερικώς 

Όχι, δεν βελτιώθηκε 

 

2. Θεωρείτε πως η εφαρµογή των νέων µέτρων προληπτικού και 

κατασταλτικού ελέγχου, υλοποιείται αποτελεσµατικά στις ∆ΕΥΑ στην 

πράξη; 

Ναι 

Μερικώς 

Όχι 

 

3. Θεωρείτε πως η εφαρµογή των νέων µέτρων προληπτικού και 

κατασταλτικού ελέγχου, συνέβαλε στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας 

στις ∆ΕΥΑ και στις µισθολογικές σας απολαβές; 

Ναι 

Μερικώς 

Όχι 
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4. Ποιο θεωρείτε, από τα παρακάτω, ότι είναι το σηµαντικότερο πρόβληµα που 

αντιµετωπίζει ο προληπτικός έλεγχος µε τον τρόπο που σήµερα διενεργείται; 

Η Ελλιπής ενηµέρωση των Επιτρόπων σχετικά µε το νοµοθετικό 

πλαίσιο των ∆ΕΥΑ 

Η Χρονοβόρα διαδικασία, που οφείλεται στην έλλειψη προσωπικού 

στα γραφεία Ελεγκτικών Συνεδρίων 

Οι Πολυήµερες µετακινήσεις των δηµοτικών υπαλλήλων στις έδρες 

των Ελεγκτικών Συνεδρίων, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές  

Η Άρνηση έγκρισης επόµενων Χρηµατικών Ενταλµάτων 

Προπληρωµής (Χ.Ε.Π.) µέχρι την περάτωση του ελέγχου των 

προηγούµενων που έχουν τυχόν κώλυµα 

 

5. Υπάρχουν συνέπειες στην καταβολή του µισθού σας εξ αιτίας των 

προληπτικών ελέγχων (καθυστέρηση πληρωµών); 

Ναι  

Μερικώς 

Όχι 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ Χ
2 

 

• Έλεγχος ανεξαρτησίας µε βάση τα έτη απασχόλησης: 

 

Έτη απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ και αύξηση φόρτου εργασίας: 

 

Πίνακας συνάφειας-Παρατηρηθείσες συχνότητες Π 

Έτη απασχόλησης Αύξηση φόρτου εργασίας 

Έτη Αυξήθηκε Αυξήθηκε µερικώς ∆εν αυξήθηκε Σύνολο 

0 µε 3 (7 άτοµα) 4 0 0 4 

4 µε 10 (15 άτοµα) 15 0 0 15 

11 µε 25 (21 άτοµα) 19 2 0 21 

26 µε 35 (12 άτοµα) 10 2 0 12 

άνω των 35 (2 άτοµα) 1 1 0 2 

Σύνολο 49 5 0 54 

Πίνακας αναµενόµενων συχνοτήτων-Αναµενόµενες συχνότητες Α 

Έτη απασχόλησης Αύξηση φόρτου εργασίας 

Έτη Αυξήθηκε Αυξήθηκε µερικώς ∆εν αυξήθηκε 

0 µε 3 (7 άτοµα) 3,63 0,37 0,00 

4 µε 10 (15 άτοµα) 13,61 1,39 0,00 

11 µε 25 (21 άτοµα) 19,06 1,94 0,00 

26 µε 35 (12 άτοµα) 10,89 1,11 0,00 

άνω των 35 (2 άτοµα) 1,81 0,19 0,00 

Εύρεση ελεγχοσυνάρτησης x
2
- ((Π-Α)^2/Α) 

Έτη απασχόλησης Αύξηση φόρτου εργασίας 

Έτη Αυξήθηκε Αυξήθηκε µερικώς ∆εν αυξήθηκε 

0 µε 3 (7 άτοµα) 0,04 0,37 0,00 

4 µε 10 (15 άτοµα) 0,14 1,39 0,00 

11 µε 25 (21 άτοµα) 0,00 0,00 0,00 

26 µε 35 (12 άτοµα) 0,07 0,71 0,00 

άνω των 35 (2 άτοµα) 0,37 3,59 0,00 

Σύνολο 0,62 6,06 0,00 6,68 

x
2
 6,68 
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Αριθµός γραµµών 5 

Αριθµός στηλών 3 

                  Βαθµός ελευθερίας:  

(αριθµός γραµµών 1)*(αριθµός στηλών -1) 8 

x
2

95 (βάσει του πίνακα 6.3) 15,15 

 

Έτη απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ και αναλογική µετάφραση στο µισθό: 

 

Πίνακας συνάφειας-Παρατηρηθείσες συχνότητες Π 

Έτη απασχόλησης Αναλογική µετάφραση στο µισθό 

Έτη Αυξήθηκε Αυξήθηκε µερικώς ∆εν αυξήθηκε Σύνολο 

0 µε 3 (7 άτοµα) 0 0 4 4 

4 µε 10 (15 άτοµα) 1 2 12 15 

11 µε 25 (21 άτοµα) 0 0 21 21 

26 µε 35 (12 άτοµα) 0 0 12 12 

άνω των 35 (2 άτοµα) 0 0 2 2 

Σύνολο 1 2 51 54 

Πίνακας αναµενόµενων συχνοτήτων-Αναµενόµενες συχνότητες Α 

Έτη απασχόλησης Αναλογική µετάφραση στο µισθό 

Έτη Αυξήθηκε Αυξήθηκε µερικώς ∆εν αυξήθηκε 

0 µε 3 (7 άτοµα) 0,07 0,15 3,78 

4 µε 10 (15 άτοµα) 0,28 0,56 14,17 

11 µε 25 (21 άτοµα) 0,39 0,78 19,83 

26 µε 35 (12 άτοµα) 0,22 0,44 11,33 

άνω των 35 (2 άτοµα) 0,04 0,07 1,89 

Εύρεση ελεγχοσυνάρτησης x
2
- ((Π-Α)^2/Α) 

Έτη απασχόλησης Αναλογική µετάφραση στο µισθό 

Έτη Αυξήθηκε Αυξήθηκε µερικώς ∆εν αυξήθηκε 

0 µε 3 (7 άτοµα) 0,07 0,15 0,01 

4 µε 10 (15 άτοµα) 1,88 3,76 0,33 

11 µε 25 (21 άτοµα) 0,39 0,78 0,07 

26 µε 35 (12 άτοµα) 0,22 0,44 0,04 

άνω των 35 (2 άτοµα) 0,04 0,07 0,01 

Σύνολο 2,60 5,20 0,46 8,26 
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x
2
 8,26 

Αριθµός γραµµών 5 

Αριθµός στηλών 3 

                  Βαθµός ελευθερίας:  

(αριθµός γραµµών 1)*(αριθµός στηλών -1) 8 

x
2

95 (βάσει του πίνακα 6.3) 15,15 

 

Έτη απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ και βελτίωση διαφάνειας: 

 

Πίνακας συνάφειας-Παρατηρηθείσες συχνότητες Π 

Έτη απασχόλησης Βελτίωση διαφάνειας 

Έτη Βελτιώθηκε Βελτιώθηκε µερικώς ∆ε βελτιώθηκε Σύνολο 

0 µε 3 (7 άτοµα) 1 6 0 7 

4 µε 10 (15 άτοµα) 10 5 0 15 

11 µε 25 (21 άτοµα) 5 14 2 21 

26 µε 35 (12 άτοµα) 3 0 9 12 

άνω των 35 (2 άτοµα) 1 0 1 2 

Σύνολο 20 25 12 57 

Πίνακας αναµενόµενων συχνοτήτων-Αναµενόµενες συχνότητες Α 

Έτη απασχόλησης Βελτίωση διαφάνειας 

Έτη Βελτιώθηκε Βελτιώθηκε µερικώς ∆ε βελτιώθηκε 

0 µε 3 (7 άτοµα) 2,46 3,07 1,47 

4 µε 10 (15 άτοµα) 5,26 6,58 3,16 

11 µε 25 (21 άτοµα) 7,37 9,21 4,42 

26 µε 35 (12 άτοµα) 4,21 5,26 2,53 

άνω των 35 (2 άτοµα) 0,70 0,88 0,42 

Εύρεση ελεγχοσυνάρτησης x
2
- ((Π-Α)^2/Α) 

Έτη απασχόλησης Βελτίωση διαφάνειας 

Έτη Βελτιώθηκε Βελτιώθηκε µερικώς ∆ε βελτιώθηκε 

0 µε 3 (7 άτοµα) 0,86 2,80 1,47 

4 µε 10 (15 άτοµα) 4,26 0,38 3,16 

11 µε 25 (21 άτοµα) 0,76 2,49 1,33 

26 µε 35 (12 άτοµα) 0,35 5,26 16,59 

άνω των 35 (2 άτοµα) 0,13 0,88 0,80 
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Σύνολο 6,36 11,81 23,34 41,51 

x
2
 41,51 

Αριθµός γραµµών 5 

Αριθµός στηλών 3 

                  Βαθµός ελευθερίας:  

(αριθµός γραµµών 1)*(αριθµός στηλών -1) 8 

x
2

95 (βάσει του πίνακα 6.3) 15,15 

 

Έτη απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ και αποτελεσµατική εφαρµογή ελέγχων: 

 

Πίνακας συνάφειας-Παρατηρηθείσες συχνότητες Π 

Έτη απασχόλησης Αποτελεσµατική εφαρµογή ελέγχων 

Έτη Ναι Μερικώς Όχι Σύνολο 

0 µε 3 (7 άτοµα) 1 5 1 7 

4 µε 10 (15 άτοµα) 6 9 0 15 

11 µε 25 (21 άτοµα) 2 17 2 21 

26 µε 35 (12 άτοµα) 6 0 6 12 

άνω των 35 (2 άτοµα) 1 0 1 2 

Σύνολο 16 31 10 57 

Πίνακας αναµενόµενων συχνοτήτων-Αναµενόµενες συχνότητες Α 

Έτη απασχόλησης Αποτελεσµατική εφαρµογή ελέγχων 

Έτη Ναι Μερικώς Όχι 

0 µε 3 (7 άτοµα) 1,96 3,81 1,23 

4 µε 10 (15 άτοµα) 4,21 8,16 2,63 

11 µε 25 (21 άτοµα) 5,89 11,42 3,68 

26 µε 35 (12 άτοµα) 3,37 6,53 2,11 

άνω των 35 (2 άτοµα) 0,56 1,09 0,35 

Εύρεση ελεγχοσυνάρτησης x
2
- ((Π-Α)^2/Α) 

Έτη απασχόλησης Αποτελεσµατική εφαρµογή ελέγχων 

Έτη Ναι Μερικώς Όχι 

0 µε 3 (7 άτοµα) 0,47 0,37 0,04 

4 µε 10 (15 άτοµα) 0,76 0,09 2,63 

11 µε 25 (21 άτοµα) 2,57 2,73 0,77 

26 µε 35 (12 άτοµα) 2,06 6,53 7,21 
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άνω των 35 (2 άτοµα) 0,34 1,09 1,20 

Σύνολο 6,21 10,80 11,85 28,86 

x
2
 28,86 

Αριθµός γραµµών 5 

Αριθµός στηλών 3 

                  Βαθµός ελευθερίας:  

(αριθµός γραµµών 1)*(αριθµός στηλών -1) 8 

x
2

95 (βάσει του πίνακα 6.3) 15,15 

 

Έτη απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ και βελτίωση συνθηκών εργασίας και απολαβών: 

 

Πίνακας συνάφειας-Παρατηρηθείσες συχνότητες Π 

Έτη απασχόλησης Βελτίωση συνθηκών εργασίας και απολαβών 

Έτη Ναι Μερικώς Όχι Σύνολο 

0 µε 3 (7 άτοµα) 0 3 4 7 

4 µε 10 (15 άτοµα) 0 0 15 15 

11 µε 25 (21 άτοµα) 0 0 21 21 

26 µε 35 (12 άτοµα) 0 0 12 12 

άνω των 35 (2 άτοµα) 0 0 2 2 

Σύνολο 0 3 54 57 

Πίνακας αναµενόµενων συχνοτήτων-Αναµενόµενες συχνότητες Α 

Έτη απασχόλησης Βελτίωση συνθηκών εργασίας και απολαβών 

Έτη Ναι Μερικώς Όχι 

0 µε 3 (7 άτοµα) 0,00 0,37 6,63 

4 µε 10 (15 άτοµα) 0,00 0,79 14,21 

11 µε 25 (21 άτοµα) 0,00 1,11 19,89 

26 µε 35 (12 άτοµα) 0,00 0,63 11,37 

άνω των 35 (2 άτοµα) 0,00 0,11 1,89 

Εύρεση ελεγχοσυνάρτησης x
2
- ((Π-Α)^2/Α) 

Έτη απασχόλησης Βελτίωση συνθηκών εργασίας και απολαβών 

Έτη Ναι Μερικώς Όχι 

0 µε 3 (7 άτοµα) 0,00 18,80 1,04 

4 µε 10 (15 άτοµα) 0,00 0,79 0,04 

11 µε 25 (21 άτοµα) 0,00 1,11 0,06 
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26 µε 35 (12 άτοµα) 0,00 0,63 0,04 

άνω των 35 (2 άτοµα) 0,00 0,11 0,01 

Σύνολο 0,00 21,43 1,19 22,62 

x
2
 22,62 

Αριθµός γραµµών 5 

Αριθµός στηλών 3 

                  Βαθµός ελευθερίας:  

(αριθµός γραµµών 1)*(αριθµός στηλών -1) 8 

x
2

95 (βάσει του πίνακα 6.3) 15,15 

 

Έτη απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ και προβλήµατα ελέγχων: 

 

Πίνακας συνάφειας-Παρατηρηθείσες συχνότητες Π 

Έτη απασχόλησης Προβλήματα ελέγχων 

Έτη 

Ελλιπής ενημέρωση των 

Επιτρόπων  

Χρονοβόρα 

διαδικασία Σύνολο 

0 με 3 (7 άτομα) 4 3 7 

4 με 10 (15 άτομα) 15 0 15 

11 με 25 (21 άτομα) 21 0 21 

26 με 35 (12 άτομα) 12 0 12 

άνω των 35 (2 

άτομα) 2 0 2 

Σύνολο 54 3 57 

Πίνακας αναµενόµενων συχνοτήτων-Αναµενόµενες συχνότητες Α 

Έτη απασχόλησης Προβλήματα ελέγχων 

Έτη 

Ελλιπής ενημέρωση των 

Επιτρόπων  

Χρονοβόρα 

διαδικασία 

0 με 3 (7 άτομα) 6,63 0,37 

4 με 10 (15 άτομα) 14,21 0,79 

11 με 25 (21 άτομα) 19,89 1,11 

26 με 35 (12 άτομα) 11,37 0,63 

άνω των 35 (2 

άτομα) 1,89 0,11 
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Εύρεση ελεγχοσυνάρτησης x
2
- ((Π-Α)^2/Α) 

Έτη απασχόλησης Προβλήματα ελέγχων 

Έτη 

Ελλιπής ενημέρωση των 

Επιτρόπων  

Χρονοβόρα 

διαδικασία 

0 με 3 (7 άτομα) 0,00 18,80 

4 με 10 (15 άτομα) 0,00 0,79 

11 με 25 (21 άτομα) 0,00 1,11 

26 με 35 (12 άτομα) 0,00 0,63 

άνω των 35 (2 

άτομα) 0,00 0,11 

Σύνολο 0,00 21,43 21,43 

x
2
 21,43 

Αριθµός γραµµών 5 

Αριθµός στηλών 2 

                  Βαθµός ελευθερίας:  

(αριθµός γραµµών 1)*(αριθµός στηλών -1) 4 

x
2

95 (βάσει του πίνακα 6.3) 9,49 

 

Έτη απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ και συνέπειες στην καταβολή µισθού: 

 

Πίνακας συνάφειας-Παρατηρηθείσες συχνότητες Π 

Έτη απασχόλησης Συνέπειες στην καταβολή µισθού 

Έτη Ναι Μερικώς Όχι Σύνολο 

0 µε 3 (7 άτοµα) 1 2 4 7 

4 µε 10 (15 άτοµα) 2 3 10 15 

11 µε 25 (21 άτοµα) 2 3 16 21 

26 µε 35 (12 άτοµα) 0 4 8 12 

άνω των 35 (2 άτοµα) 1 0 1 2 

Σύνολο 6 12 39 57 

Πίνακας αναµενόµενων συχνοτήτων-Αναµενόµενες συχνότητες Α 

Έτη απασχόλησης Συνέπειες στην καταβολή µισθού 

Έτη Ναι Μερικώς Όχι 

0 µε 3 (7 άτοµα) 0,74 1,47 4,79 

4 µε 10 (15 άτοµα) 1,58 3,16 10,26 
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11 µε 25 (21 άτοµα) 2,21 4,42 14,37 

26 µε 35 (12 άτοµα) 1,26 2,53 8,21 

άνω των 35 (2 άτοµα) 0,21 0,42 1,37 

Εύρεση ελεγχοσυνάρτησης x
2
- ((Π-Α)^2/Α) 

Έτη απασχόλησης Συνέπειες στην καταβολή µισθού 

Έτη Ναι Μερικώς Όχι 

0 µε 3 (7 άτοµα) 0,00 0,19 0,13 

4 µε 10 (15 άτοµα) 0,00 0,01 0,01 

11 µε 25 (21 άτοµα) 0,00 0,46 0,19 

26 µε 35 (12 άτοµα) 0,00 0,86 0,01 

άνω των 35 (2 άτοµα) 0,00 0,42 0,10 

Σύνολο 0,00 1,93 0,43 2,36 

x
2
 2,36 

Αριθµός γραµµών 5 

Αριθµός στηλών 3 

                  Βαθµός ελευθερίας:  

(αριθµός γραµµών 1)*(αριθµός στηλών -1) 8 

x
2

95 (βάσει του πίνακα 6.3) 15,15 

 

• Έλεγχος ανεξαρτησίας µε βάση τη µορφή απασχόλησης: 

 

Μορφή απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ και αύξηση φόρτου εργασίας: 

 

Πίνακας συνάφειας-Παρατηρηθείσες συχνότητες Π 

Μορφή απασχόλησης στις 

∆ΕΥΑ Αύξηση φόρτου εργασίας 

Αυξήθηκε Αυξήθηκε µερικώς ∆εν αυξήθηκε Σύνολο 

Υπάλληλος αορίστου 

χρόνου (53) 47 3 0 50 

Συµβασιούχος (1) 1 0 0 1 

Γενικός διευθυντής (3) 3 0 0 3 

Σύνολο 51 3 0 54 

Πίνακας αναµενόµενων συχνοτήτων-Αναµενόµενες συχνότητες Α 
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Μορφή απασχόλησης στις 

∆ΕΥΑ Αύξηση φόρτου εργασίας 

Αυξήθηκε Αυξήθηκε µερικώς ∆εν αυξήθηκε 

Υπάλληλος αορίστου 

χρόνου (53) 47,22 2,78 0,00 

Συµβασιούχος (1) 0,94 0,06 0,00 

Γενικός διευθυντής (3) 2,83 0,17 0,00 

Εύρεση ελεγχοσυνάρτησης x
2
- ((Π-Α)^2/Α) 

Μορφή απασχόλησης στις 

∆ΕΥΑ Αύξηση φόρτου εργασίας 

Αυξήθηκε Αυξήθηκε µερικώς ∆εν αυξήθηκε 

Υπάλληλος αορίστου 

χρόνου (53) 0,001 0,018 0,000 

Συµβασιούχος (1) 0,003 0,056 0,000 

Γενικός διευθυντής (3) 0,010 0,167 0,000 

Σύνολο 0,01 0,24 0,00 0,25 

x
2
 0,25 

Αριθµός γραµµών 3 

Αριθµός στηλών 3 

                  Βαθµός ελευθερίας:  

(αριθµός γραµµών 1)*(αριθµός στηλών -1) 4 

x
2

95 (βάσει του πίνακα 6.3) 9,48 

 

Μορφή απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ και αναλογική µετάφραση στο µισθό: 

 

Πίνακας συνάφειας-Παρατηρηθείσες συχνότητες Π 

Μορφή απασχόλησης στις 

∆ΕΥΑ Αναλογική µετάφραση στο µισθό 

Αυξήθηκε Αυξήθηκε µερικώς ∆εν αυξήθηκε Σύνολο 

Υπάλληλος αορίστου 

χρόνου (53) 0 2 48 50 

Συµβασιούχος (1) 0 0 1 1 

Γενικός διευθυντής (3) 1 0 2 3 

Σύνολο 1 2 51 54 

Πίνακας αναµενόµενων συχνοτήτων-Αναµενόµενες συχνότητες Α 
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Μορφή απασχόλησης στις 

∆ΕΥΑ Αναλογική µετάφραση στο µισθό 

Αυξήθηκε Αυξήθηκε µερικώς ∆εν αυξήθηκε 

Υπάλληλος αορίστου 

χρόνου (53) 0,93 1,85 47,22 

Συµβασιούχος (1) 0,02 0,04 0,94 

Γενικός διευθυντής (3) 0,06 0,11 2,83 

Εύρεση ελεγχοσυνάρτησης x
2
- ((Π-Α)^2/Α) 

Μορφή απασχόλησης στις 

∆ΕΥΑ Αναλογική µετάφραση στο µισθό 

Αυξήθηκε Αυξήθηκε µερικώς ∆εν αυξήθηκε 

Υπάλληλος αορίστου 

χρόνου (53) 0,926 0,012 0,000 

Συµβασιούχος (1) 0,019 0,037 0,000 

Γενικός διευθυντής (3) 16,056 0,111 0,000 

Σύνολο 17,00 0,16 0,00 17,16 

x
2
 17,16 

Αριθµός γραµµών 3 

Αριθµός στηλών 3 

                  Βαθµός ελευθερίας:  

(αριθµός γραµµών 1)*(αριθµός στηλών -1) 4 

x
2

95 (βάσει του πίνακα 6.3) 9,48 

 

Μορφή απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ και βελτίωση διαφάνειας: 

 

Πίνακας συνάφειας-Παρατηρηθείσες συχνότητες Π 

Μορφή απασχόλησης στις 

∆ΕΥΑ Βελτίωση διαφάνειας 

Βελτιώθηκε Βελτιώθηκε µερικώς ∆ε βελτιώθηκε Σύνολο 

Υπάλληλος αορίστου χρόνου 

(53) 17 25 11 53 

Συµβασιούχος (1) 1 0 0 1 

Γενικός διευθυντής (3) 2 0 1 3 

Σύνολο 20 25 12 57 

Πίνακας αναµενόµενων συχνοτήτων-Αναµενόµενες συχνότητες Α 
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Μορφή απασχόλησης στις 

∆ΕΥΑ Βελτίωση διαφάνειας 

Βελτιώθηκε Βελτιώθηκε µερικώς ∆ε βελτιώθηκε 

Υπάλληλος αορίστου χρόνου 

(53) 18,60 23,25 11,16 

Συµβασιούχος (1) 0,35 0,44 0,21 

Γενικός διευθυντής (3) 1,05 1,32 0,63 

Εύρεση ελεγχοσυνάρτησης x
2
- ((Π-Α)^2/Α) 

Μορφή απασχόλησης στις 

∆ΕΥΑ Βελτίωση διαφάνειας 

Βελτιώθηκε Βελτιώθηκε µερικώς ∆ε βελτιώθηκε 

Υπάλληλος αορίστου χρόνου 

(53) 0,137 0,132 0,000 

Συµβασιούχος (1) 1,201 0,439 0,000 

Γενικός διευθυντής (3) 0,853 1,316 0,000 

Σύνολο 2,19 1,89 0,00 4,08 

x
2
 4,08 

Αριθµός γραµµών 3 

Αριθµός στηλών 3 

                  Βαθµός ελευθερίας:  

(αριθµός γραµµών 1)*(αριθµός στηλών -1) 4 

x
2

95 (βάσει του πίνακα 6.3) 9,48 

 

Μορφή απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ και αποτελεσµατική εφαρµογή ελέγχων: 

 

Πίνακας συνάφειας-Παρατηρηθείσες συχνότητες Π 

Μορφή απασχόλησης στις 

∆ΕΥΑ Αποτελεσµατική εφαρµογή ελέγχων 

Ναι Μερικώς Όχι Σύνολο 

Υπάλληλος αορίστου χρόνου 

(53) 15 28 10 53 

Συµβασιούχος (1) 1 0 0 1 

Γενικός διευθυντής (3) 0 3 0 3 

Σύνολο 16 31 10 57 

Πίνακας αναµενόµενων συχνοτήτων-Αναµενόµενες συχνότητες Α 
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Μορφή απασχόλησης στις 

∆ΕΥΑ Αποτελεσµατική εφαρµογή ελέγχων 

Ναι Μερικώς Όχι 

Υπάλληλος αορίστου χρόνου 

(53) 14,88 28,82 9,30 

Συµβασιούχος (1) 0,28 0,54 0,18 

Γενικός διευθυντής (3) 0,84 1,63 0,53 

Εύρεση ελεγχοσυνάρτησης x
2
- ((Π-Α)^2/Α) 

Μορφή απασχόλησης στις 

∆ΕΥΑ Αποτελεσµατική εφαρµογή ελέγχων 

Ναι Μερικώς Όχι 

Υπάλληλος αορίστου χρόνου 

(53) 0,001 0,024 0,000 

Συµβασιούχος (1) 1,843 0,544 0,000 

Γενικός διευθυντής (3) 0,842 1,148 0,000 

Σύνολο 2,69 1,72 0,00 4,40 

x
2
 4,40 

Αριθµός γραµµών 3 

Αριθµός στηλών 3 

                  Βαθµός ελευθερίας:  

(αριθµός γραµµών 1)*(αριθµός στηλών -1) 4 

x
2

95 (βάσει του πίνακα 6.3) 9,48 

 

Μορφή απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ και βελτίωση συνθηκών εργασίας και απολαβών: 

 

Πίνακας συνάφειας-Παρατηρηθείσες συχνότητες Π 

Μορφή απασχόλησης στις 

∆ΕΥΑ Βελτίωση συνθηκών εργασίας και απολαβών 

Ναι Μερικώς Όχι Σύνολο 

Υπάλληλος αορίστου 

χρόνου (53) 0 3 50 53 

Συµβασιούχος (1) 0 0 1 1 

Γενικός διευθυντής (3) 0 0 3 3 

Σύνολο 0 3 54 57 

Πίνακας αναµενόµενων συχνοτήτων-Αναµενόµενες συχνότητες Α 
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Μορφή απασχόλησης στις 

∆ΕΥΑ Βελτίωση συνθηκών εργασίας και απολαβών 

Ναι Μερικώς Όχι 

Υπάλληλος αορίστου 

χρόνου (53) 0,00 2,79 50,21 

Συµβασιούχος (1) 0,00 0,05 0,95 

Γενικός διευθυντής (3) 0,00 0,16 2,84 

Εύρεση ελεγχοσυνάρτησης x
2
- ((Π-Α)^2/Α) 

Μορφή απασχόλησης στις 

∆ΕΥΑ Βελτίωση συνθηκών εργασίας και απολαβών 

Ναι Μερικώς Όχι 

Υπάλληλος αορίστου 

χρόνου (53) 0,000 0,016 0,000 

Συµβασιούχος (1) 0,000 0,053 0,000 

Γενικός διευθυντής (3) 0,000 0,158 0,000 

Σύνολο 0,00 0,23 0,00 0,23 

x
2
 0,23 

Αριθµός γραµµών 3 

Αριθµός στηλών 3 

                  Βαθµός ελευθερίας:  

(αριθµός γραµµών 1)*(αριθµός στηλών -1) 4 

x
2

95 (βάσει του πίνακα 6.3) 9,48 

 

Μορφή απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ και προβλήµατα ελέγχων: 

 

Πίνακας συνάφειας-Παρατηρηθείσες συχνότητες Π 

Μορφή απασχόλησης 

στις ∆ΕΥΑ Προβλήµατα ελέγχων 

Ελλιπής ενηµέρωση των 

Επιτρόπων  

Χρονοβόρα 

διαδικασία Σύνολο 

Υπάλληλος αορίστου 

χρόνου (53) 44 9 53 

Συµβασιούχος (1) 1 0 1 

Γενικός διευθυντής (3) 3 0 3 

Σύνολο 48 9 57 
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Πίνακας αναµενόµενων συχνοτήτων-Αναµενόµενες συχνότητες Α 

Μορφή απασχόλησης 

στις ∆ΕΥΑ Προβλήµατα ελέγχων 

Ελλιπής ενηµέρωση των 

Επιτρόπων  

Χρονοβόρα 

διαδικασία 

Υπάλληλος αορίστου 

χρόνου (53) 44,63 8,37 

Συµβασιούχος (1) 0,84 0,16 

Γενικός διευθυντής (3) 2,53 0,47 

Εύρεση ελεγχοσυνάρτησης x
2
- ((Π-Α)^2/Α) 

Μορφή απασχόλησης 

στις ∆ΕΥΑ Προβλήµατα ελέγχων 

Ελλιπής ενηµέρωση των 

Επιτρόπων  

Χρονοβόρα 

διαδικασία 

Υπάλληλος αορίστου 

χρόνου (53) 0,000 0,048 

Συµβασιούχος (1) 0,000 0,158 

Γενικός διευθυντής (3) 0,000 0,474 

Σύνολο 0,00 0,68 0,68 

x
2
 0,68 

Αριθµός γραµµών 3 

Αριθµός στηλών 2 

                  Βαθµός ελευθερίας:  

(αριθµός γραµµών 1)*(αριθµός στηλών -1) 2 

x
2

95 (βάσει του πίνακα 6.3) 5,99 

 

Μορφή απασχόλησης στις ∆ΕΥΑ και συνέπειες στην καταβολή µισθού: 

 

Πίνακας συνάφειας-Παρατηρηθείσες συχνότητες Π 

Μορφή απασχόλησης στις 

∆ΕΥΑ Συνέπειες στην καταβολή µισθού 

Ναι Μερικώς Όχι Σύνολο 
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Υπάλληλος αορίστου χρόνου 

(53) 5 11 37 53 

Συµβασιούχος (1) 0 1 0 1 

Γενικός διευθυντής (3) 1 0 2 3 

Σύνολο 6 12 39 57 

Πίνακας αναµενόµενων συχνοτήτων-Αναµενόµενες συχνότητες Α 

Μορφή απασχόλησης στις 

∆ΕΥΑ Συνέπειες στην καταβολή µισθού 

Ναι Μερικώς Όχι 

Υπάλληλος αορίστου χρόνου 

(53) 5,58 11,16 36,26 

Συµβασιούχος (1) 0,11 0,21 0,68 

Γενικός διευθυντής (3) 0,32 0,63 2,05 

Εύρεση ελεγχοσυνάρτησης x
2
- ((Π-Α)^2/Α) 

Μορφή απασχόλησης στις 

∆ΕΥΑ Συνέπειες στην καταβολή µισθού 

Ναι Μερικώς Όχι 

Υπάλληλος αορίστου χρόνου 

(53) 0,000 0,002 0,000 

Συµβασιούχος (1) 0,000 2,961 0,000 

Γενικός διευθυντής (3) 0,000 0,632 0,000 

Σύνολο 0,00 3,59 0,00 3,59 

x
2
 3,59 

Αριθµός γραµµών 3 

Αριθµός στηλών 3 

                  Βαθµός ελευθερίας:  

(αριθµός γραµµών 1)*(αριθµός στηλών -1) 4 

x
2

95 (βάσει του πίνακα 6.3) 9,48 

 


