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                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Το Δ.Σ. τθσ Ζνωςθσ Δθμοτικϊν Επιχειριςεων Φδρευςθσ - Αποχζτευςθσ 

(Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) που ςυνεδρίαςε τθ Τετάρτθ 9 Μαρτίου 2022 ςτθν Ακινα, 

ςυηιτθςε για μια ακόμα φορά τισ υπζρογκεσ αυξιςεισ τθσ τιμισ του 

θλεκτρικοφ ρεφματοσ οι οποίεσ επιβαρφνουν υπζρμετρα το λειτουργικό 

κόςτοσ των Δ.Ε.Υ.Α. από τον Σεπτζμβριο του 2021 μζχρι ςιμερα. Η 

ενεργειακι κρίςθ που επιδεινϊκθκε από τθν ουκρανικι κρίςθ πλιττει 

ςφοδρά τισ Δ.Ε.Υ.Α. που είναι κατ’ εξοχιν ενεργοβόρεσ επιχειριςεισ 

κοινωφελοφσ χαρακτιρα.  

Το Δ.Σ. τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. εκφράηει  για μια ακόμα φορά τθν ζντονθ ανθςυχία και 

αγωνία του διότι κανζνα ρεαλιςτικό μζτρο δεν ζχει λθφκεί μζχρι ςτιγμισ για 

τισ Δ.Ε.Υ.Α. πλθν τθσ οριηόντιασ επιδότθςθσ των 65 ευρϊ ανά MWh θ οποία 

αφορά όλεσ τισ επιχειριςεισ και θ οποία ςε καμιά περίπτωςθ δεν καλφπτει το 

πρόςκετο κόςτοσ που καλοφνται να πλθρϊςουν οι Δ.Ε.Υ.Α.  

Το Δ.Σ. τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. επιςθμαίνει ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. εξακολουκοφν να 

απουςιάηουν από τον δθμόςιο διάλογο παρότι θ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ωσ κεςμικόσ 

ςυνομιλθτισ τθσ Πολιτείασ πρϊτθ και ςυγκεκριμζνα από τον Σεπτζμβριο του 

2021 ανζδειξε το πρόβλθμα του ενεργειακοφ κόςτουσ των Δ.Ε.Υ.Α., 

ενθμερϊνοντασ όλα τα ςυναρμόδια Υπουργεία και αναπτφςςοντασ 

ρεαλιςτικζσ, δίκαιεσ και βιϊςιμεσ  προτάςεισ για τθ διαχείριςθ και 

αντιμετϊπιςι του. 

Δυςτυχϊσ, πλζον καμιά ΔΕΥΑ, ακόμα και οι πιο εφρωςτεσ, δεν είναι ςε κζςθ 

να αποπλθρϊςει τουσ λογαριαςμοφσ ρεφματοσ οι οποίοι ιδιαίτερα ςτθν μζςθ 

τάςθ ζχουν τριπλαςιαςκεί και απειλοφν τθ βιωςιμότθτά τουσ. ‘Ηδθ πάροχοι 

ενζργειασ απειλοφν ι ζχουν ιδθ προβεί ςε ρευματοκοπζσ ςε εγκαταςτάςεισ 

Δ.Ε.Υ.Α. ςτερϊντασ από πολίτεσ το νερό που είναι δθμόςιο αγακό και βαςικό 
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ανκρϊπινο δικαίωμα και δθμιουργϊντασ ςοβαρότατουσ κινδφνουσ για τθ 

δθμόςια υγεία και το περιβάλλον τθσ χϊρασ μασ.  

 

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ςυνεκτιμϊντασ τθν κριςιμότθτα τθσ κατάςταςθσ όπωσ ζχει 

διαμορφωκεί μζχρι ςιμερα και για να καταςτεί το ενεργειακό κόςτοσ των 

Δ.Ε.Υ.Α. διαχειρίςιμο προτείνει: 

 

1. Να αυξηθεί η επιδότηςη  για τισ Δ.Ε.Υ.Α. από τα 65 ευρϊ/MWh που 

είναι ςιμερα. 

2. Να ρυθμιςθοφν τα χρζθ προσ τουσ παρόχουσ ενζργειασ που 

δθμιουργικθκαν από τθν εφαρμογι τθσ ριτρασ αναπροςαρμογισ για 

το διάςτθμα από Αφγουςτο μζχρι Δεκζμβριο του 2021  για το οποίο 

δεν ίςχυε καμία επιδότθςθ. 

3. Για τισ Δ.Ε.Υ.Α., τουσ φορείσ οι οποίοι επιδιϊκουν κοινωφελείσ ι 

άλλουσ ςκοποφσ δθμόςιου ενδιαφζροντοσ, γενικισ ι τοπικισ 

εμβζλειασ, αλλά και τισ Ενεργειακζσ Κοινότθτεσ,  που ςχεδιάηουν ζργα 

ΑΠΕ με εφαρμογι  ενεργειακοφ ςυμψθφιςμοφ να δίνεται 

προτεραιότητα ςτθν αίτθςθ ςφνδεςισ τουσ προσ τον ΔΕΔΔΗΕ και να 

προβλζπεται θ δζςμευςθ «χώρου» ςτο δίκτυο.  

4. Να χρηματοδοτηθοφν δράςεισ εξοικονόμθςθσ και παραγωγισ 

ενζργειασ ςτισ εγκαταςτάςεισ των ΔΕΥΑ. 

 

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. καλεί τα ςυναρμόδια Υπουργεία να εγκφψουν ςτισ προτάςεισ τθσ 

Ε.Δ.Ε.Υ.Α. για να μθ χακεί και άλλοσ πολφτιμοσ χρόνοσ που κα επιδεινϊςει 

τθν κατάςταςθ και αναμζνει με αγωνία τισ κυβερνθτικζσ ανακοινϊςεισ για το 

ενεργειακό κόςτοσ  τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςτθν ςυνάντθςθ των 

Δθμάρχων που ςυγκαλεί θ ΚΕΔΕ ςτθν Ακινα ςτισ 18 Μαρτίου. 

Εφόςον δεν υπάρξει καμιά εξζλιξθ, θ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. κα κλιμακϊςει τισ ενζργειζσ 

τθσ με δυναμικζσ κινθτοποιιςεισ με ςτόχο να διαφυλαχκεί θ δθμόςια υγεία 

και να μθν ςτερθκοφν οι πολίτεσ τθσ περιφζρειασ τθσ χϊρασ μασ το ποιοτικό 

και αςφαλζσ νερό που απολαμβάνουν ςιμερα. 

 

 

 

 


