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ΑΠΟΦΑΕΙ ΣΗ 31θσ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 

(Ακινα, 12 Νοεμβρίου 2021) 

 

 

Η Γ.Σ. των μελϊν τθσ Ζνωςθσ Δθμοτικϊν Επιχειριςεων Φδρευςθσ -

Αποχζτευςθσ (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) που πραγματοποιικθκε ςτθν Ακινα ςτισ 12 

Νοεμβρίου 2021: 

 

1. Επιβεβαίωςε για μια ακόμα φορά τθν ενότθτα του χϊρου των Δ.Ε.Τ.Α., 

τθν ιςχυρι βοφλθςθ να παραμείνει θ διαχείριςθ του νεροφ ςτθν 

περιφζρεια ςτθν Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ, αφοφ οι πολιτικζσ του νεροφ 

μόνο δθμόςιου και δθμοτικοφ χαρακτιρα μπορεί να είναι για να είναι 

αποτελεςματικζσ και ωφζλιμεσ ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ, κακϊσ και τθν 

ανάγκθ να διεξαχκεί καλόπιςτοσ κεςμικόσ διάλογοσ με τθν Πολιτεία για 

να δρομολογθκοφν λφςεισ που κα ςζβονται το δθμοτικό και κοινωφελι 

χαρακτιρα των Δ.Ε.Υ.Α. και κα ενιςχφουν τθ βιωςιμότθτά τουσ, 

αποφεφγοντασ τα λάκθ από προθγοφμενεσ μεταρρυκμιςτικζσ 

προςπάκειεσ ςτο χϊρο τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

 

2. Αναμζνοντασ τισ εξαγγελίεσ τθσ Πολιτείασ μζχρι τισ 20 Νοεμβρίου όπωσ 

ανακοίνωςε ςτθ Γ.Σ. ο Αναπλθρωτισ Υπουργόσ Εςωτερικϊν Στζλιοσ 

Πζτςασ, θ Γ.Σ. εκφράηει τθν ζντονθ ανθςυχία τθσ για τισ υπζρογκεσ 

ανατιμιςεισ του ρεφματοσ που αφξθςαν τουσ λογαριαςμοφσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ των Δ.Ε.Υ.Α. κατά περίπου 40%. Η αφξθςθ αυτι προςτίκεται 

ςτο ιδθ υψθλό ενεργειακό κόςτοσ των Δ.Ε.Υ.Α. το οποίο δεν μπορεί να 

απορροφθκεί από τισ επιχειριςεισ, και αν δεν λθφκοφν άμεςα μζτρα 

από τθν Πολιτεία οι Δ.Ε.Υ.Α. κα αναγκαςκοφν να αυξιςουν τα τιμολόγια 
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του νεροφ ϊςτε να διαςφαλιςκεί θ απαιτοφμενθ από τθν λειτουργία 

τουσ ανταποδοτικότθτα, όπωσ αυτι προβλζπεται από το ιςχφον για τισ 

Δ.Ε.Υ.Α. κεςμικό πλαίςιο.  

 

Η Γ.Σ. επιςθμαίνει ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. προχωροφν ςτθν εγκατάςταςθ Ανανεϊςιμων 

Πθγϊν Ενζργειασ, αλλά απαιτείται χρόνοσ και «χϊροσ» για τθν μετάβαςθ 

αυτι, κακϊσ και ανάλογθ χρθματοδότθςθ. 

 

Η Γ.. ηθτά: 

 

-  Να απαλλαγοφν οι Δ.Ε.Τ.Α. από τθν ριτρα αναπροςαρμογισ που 

επιβαρφνει το ενεργειακό τουσ κόςτοσ. 

-  Να κεωρθκοφν κεςμικά οι Δ.Ε.Τ.Α. μεγάλοι καταναλωτζσ ϊςτε να 

ιςχφςουν και γιϋαυτζσ  οι ανάλογεσ ρυκμίςεισ.  

- Nα ςυμπεριλθφκοφν οι Δ.Ε.Τ.Α. ςτουσ δικαιοφχουσ μειωμζνου 

ΕΣΜΕΑΡ. 

 

3. Η Γ.Σ. τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. επιςθμαίνει ότι οι Δ.Ε.Υ.Α., επειδι ζχουν υπαχκεί 

ςτουσ περιοριςμοφσ προςλιψεων του δθμοςίου τομζα, ζχουν 

ςοβαρότατεσ ελλείψεισ ςε προςωπικό αορίςτου χρόνου και ιδίωσ ςε 

επιςτθμονικό προςωπικό, αφοφ λειτουργοφν από τισ αρχζσ τθσ 

δεκαετίασ του ’80 και το προςωπικό τουσ ςταδιακά ςυνταξιοδοτείται. 

 

Η Γ.. ηθτά: 

 

Να δοκεί νομοκετικά θ δυνατότθτα ςτισ Δ.Ε.Υ.Α. για λόγουσ 

επιτάχυνςθσ τθσ διαδικαςίασ να προςλαμβάνουν το αορίςτου χρόνου 

προςωπικό τουσ με προκιρυξθ που κα εκδίδει κάκε επιχείρθςθ 

ξεχωριςτά ςφμφωνα με τον Ο.Ε.Τ. τθσ και οι ενςτάςεισ από τουσ 

ενδιαφερομζνουσ κα ελζγχονται από τον Α..Ε.Π. Το αίτθμα αυτό 

ςυνάδει απολφτωσ με το κεςμικό πλαίςιο που διζπει τισ Δ.Ε.Υ.Α., αφοφ 

οι Δ.Ε.Υ.Α. ρθτά εξαιροφνται από τον δθμόςιο τομζα με νομοκετικι 

διάταξθ και δεν επιχορθγοφνται από τον κρατικό προχπολογιςμό. 

 

4. Η Γ.Σ. κεωρεί κετικι εξζλιξθ τθν ανακοίνωςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ 

Εςωτερικϊν κ. Στζλιου Πζτςα για τθν πρόκεςθ τθσ Πολιτείασ να μειϊςει 

τον ςυντελεςτι του Φ.Π.Α. ςτο νερό για 6 μινεσ από 13% ςε 6%, και 
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αναμζνοντασ τισ τελικζσ αποφάςεισ του Υπουργείου Οικονομικϊν 

επιςθμαίνει ότι το μζτρο πρζπει να ζχει μόνιμο χαρακτιρα για να είναι 

μεγαλφτερο το όφελοσ των πολιτϊν που πλιττονται από τισ οικονομικζσ 

επιπτϊςεισ τθσ πανδθμίασ. 

 

 

5. Η Γ.Σ. εξουςιοδοτεί ομόφωνα το Δ.Σ. τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. να αναλάβει κάκε 

δυνατι πρωτοβουλία ςε ςυνεργαςία με τθν ΚΕΔΕ, αφοφ οι Δ.Ε.Υ.Α. είναι 

ζνα ςθμαντικό κομμάτι τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ με ιςχυρό 

αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό αποτφπωμα, προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ 

προϊκθςθσ των αιτθμάτων των Δ.Ε.Υ.Α. 

 

Τζλοσ, θ Γ.Σ. τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α.  

 

 Εγκρίνει ομόφωνα τθν ζκκεςθ πεπραγμζνων και τον προγραμματιςμό 

του 2022. 

 

 Εγκρίνει ομόφωνα τθν Ζκκεςθ τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ και τον 

απολογιςμό των ετϊν 2019 και 2020. 

 

 Εγκρίνει ομόφωνα τον προχπολογιςμό των ετϊν 2020 και 2021.  

 

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 

ΑΘΗΝΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2021 

 

 


