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Θζμα: Ενίςχυςθ των Δ.Ε.Υ.Α. λόγω αφξθςθσ του ενεργειακοφ τουσ 

κόςτουσ  

 

Αξιότιμε κ. Τπουργζ,  

Εκ μζρουσ τθσ Ζνωςθσ Δθμοτικϊν Επιχειριςεων Υδρευςθσ-Αποχζτευςθσ 

(Ε.Δ.Ε.Τ.Α.) που εκπροςωπεί 122 Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ Υδρευςθσ-

Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Τ.Α.) τθσ χϊρασ μασ, κα κζλαμε να κζςουμε υπόψθ 

ςασ τα εξισ: 

Όπωσ γνωρίηετε οι Δ.Ε.Τ.Α. είναι ενεργοβόρεσ επιχειριςεισ και 

δοκιμάηονται ςκλθρά από τθν ενεργειακι κρίςθ, αφοφ θ αφξθςθ ςτουσ 

λογαριαςμοφσ ρεφματοσ για το 2021 ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που 

ζχουμε ςυγκεντρϊςει από όλθ τθν Ελλάδα, από τθν Κριτθ μζχρι τον 
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Ζβρο, υπερβαίνουν το 40%, ενϊ οι αυξιςεισ για το 2022 φαίνεται ότι κα 

είναι ακόμα μεγαλφτερεσ χωρίσ προοπτικι άμεςθσ αποκλιμάκωςθσ. 

Η αφξθςθ αυτι δεν είναι διαχειρίςιμθ και πλζον είναι  άμεςοσ ο 

κίνδυνοσ να τθν μετακυλίςουν ςτουσ καταναλωτζσ, εξζλιξθ που δεν 

επικυμοφν, αλλά όπωσ φαίνεται δεν μποροφν να αποφφγουν.  Με 

ζγγραφά μασ (υπαρικμ. πρωτ.  2163 & αποφάςεισ 31θσ Γ.. τθσ 

Ε.Δ.Ε.Τ.Α.) ζχουμε απευκυνκεί ςε ςασ ωσ κακϋφλθ αρμόδιο για τα 

ηθτιματα ενζργειασ υποβάλλοντασ ορκολογικζσ και δίκαιεσ προτάςεισ 

για τθν αντιμετϊπιςθ του ενεργειακοφ κόςτουσ των Δ.Ε.Τ.Α. Δυςτυχϊσ, 

δεν πιραμε καμιά απάντθςθ. 

Σαυτοχρόνωσ, απευκυνκικαμε και ςτο Τπουργείο Εςωτερικϊν ωσ 

Τπουργείο που εποπτεφει τισ Δ.Ε.Τ.Α., ηθτϊντασ τθν παρζμβαςι του για 

τθν προϊκθςθ των δίκαιων αιτθμάτων μασ. Ο αναπλθρωτισ Τπουργόσ 

Εςωτερικϊν κ. Πζτςασ τόςο ςτο ςυνζδριο τθσ ΚΕΔΕ ςτθ Θεςςαλονίκθ 

ςτισ 14/10 όςο και ςτθ Γενικι υνζλευςθ τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ςτθν Ακινα ςτισ 

12/11, ςυνθγόρθςε υπζρ των προτάςεϊν μασ τισ οποίεσ αναλυτικά και 

τεκμθριωμζνα αναπτφξαμε, και υποςχζκθκε ότι κα ζχουμε ςφντομα 

απάντθςθ.  

Από τότε μζχρι ςιμερα, όμωσ, δεν είχαμε καμιά απολφτωσ εξζλιξθ εκτόσ 

από τθ γενικοφ χαρακτιρα εξαγγελία του Πρωκυπουργοφ το Δεκζμβριο 

του 2021 θ οποία εξειδικεφκθκε και από εςάσ για επιδότθςθ του 50% 

τθσ ριτρασ αναπροςαρμογισ του μθνόσ Ιανουαρίου για τισ 

επιχειριςεισ. Ελπίηουμε ότι ςυμπεριλαμβάνονται και οι Δ.Ε.Τ.Α. ςτο 

μζτρο, αφοφ είναι επιχειριςεισ και μάλιςτα επιχειριςεισ «αιχμισ» που 

λειτουργοφν με ανταποδοτικότθτα και δεν επιχορθγοφνται από τον 

κρατικό προχπολογιςμό.  Δεν ζγινε, ωςτόςο, καμιά αναφορά ςτουσ 

προθγοφμενουσ μινεσ και ςυγκεκριμζνα από Αφγουςτο μζχρι 

Δεκζμβριο 2021 κατά τουσ οποίουσ το ενεργειακό κόςτοσ λόγω τθσ 

ριτρασ αναπροςαρμογισ ιταν ιδιαίτερα υψθλό.  

Με βάςθ όλα τα παραπάνω, διαπιςτϊνουμε κ. Τπουργζ ότι θ Σοπικι 

Αυτοδιοίκθςθ και οι Δ.Ε.Υ.Α. που αποτελοφν ςθμαντικό και δυναμικό 

κομμάτι τθσ με υψθλό αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πρόςθμο, 
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απουςιάηουν τελείωσ από τον δθμόςιο διάλογο για το ενεργειακό 

κζμα παρότι πλιττονται με ςφοδρότθτα από το πρόβλθμα που αν δεν 

αντιμετωπιςκεί άμεςα κα πλιξει τθν κοινωνία με απρόβλεπτεσ 

επιπτϊςεισ. 

Η κατάςταςθ αυτι κα μάσ αναγκάςει να δθμοςιοποιιςουμε το 

πρόβλθμα διότι οι Δ.Ε.Τ.Α. είναι κοινωφελείσ επιχειριςεισ και υπόλογεσ 

ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ που υπθρετοφν. 

 κ. Τπουργζ, 

Θεωρϊντασ ότι κα πρζπει άμεςα όλα αυτά τα ηθτιματα να ςυηθτθκοφν 

για να εξευρεκοφν βιϊςιμεσ λφςεισ, παρακαλοφμε για μία ςυνάντθςθ 

μαηί ςασ με τθν ςυμμετοχι και του Προζδρου τθσ ΚΕΔΕ κ. Δ. 

Παπαςτεργίου ϊςτε να μάσ δοκεί θ δυνατότθτα να αναπτφξουμε τα 

επιχειριματά μασ. 

 

     Με εκτίμθςθ 

 

Για το Δ.. τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

                            
 Γιϊργθσ Χ. Μαρινάκθσ 

   Διμαρχοσ Ρεκφμνθσ 

 

 

 

 

 

 

 


