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Αξιότιμε κ. Τπουργζ, 
 

Εκ μζρουσ τθσ Ζνωςθσ Δθμοτικϊν Επιχειριςεων ‘Υδρευςθσ-Αποχζτευςθσ 

(Ε.Δ.Ε.Τ.Α.) που εκπροςωπεί 121 Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ ‘Υδρευςθσ-

Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Τ.Α.) , κα κζλαμε να ςάσ γνωρίςουμε τα παρακάτω: 

Με το υπαρικμ. 2147 ζγγραφό μασ ηθτιςαμε να ενταχθούν οι Δ.Ε.Υ.Α. στις 

κατηγορίες καταναλωτών μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ. Δυςτυχϊσ δεν 

είχαμε κάποια απάντθςθ ςτο δίκαιο αίτθμά μασ και για τον λόγο αυτό και 

λόγω τθσ επικείμενθσ αφξθςθσ του ενεργειακοφ κόςτουσ των επιχειριςεων, 

επανερχόμαςτε ςτο αίτθμά μασ και ςάσ γνωρίηουμε τα εξισ:  

Οι Δ.Ε.Τ.Α. τθσ χϊρασ μασ που ιδρφκθκαν με τον ν. 1069/80 είναι δθμοτικζσ 

επιχειριςεισ ειδικοφ ςκοποφ κοινωφελοφσ χαρακτιρα κι ζχουν τθν ευκφνθ 

τθσ παροχισ πόςιμου νεροφ, υπθρεςιϊν αποχζτευςθσ και επεξεργαςίασ 

λυμάτων, άρδευςθσ, αφαλάτωςθσ και τθλεκζρμανςθσ ςτουσ Διμουσ τθσ 

χϊρασ μασ (πλθν Ακινασ και Θεςςαλονίκθσ), εξυπθρετοφν δθλαδι τον μιςό 

περίπου πλθκυςμό τθσ χϊρασ μασ. Η  λειτουργία των  Δ.Ε.Τ.Α. εξαρτάται 

άμεςα από τθ χριςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, αφοφ τόςο θ παραγωγι 

πόςιμου νεροφ (άντλθςθ, διφλιςθ, αφαλάτωςθ) , όςο και θ επεξεργαςία 

λυμάτων και θ τθλεκζρμανςθ είναι ιδιαιτζρωσ ενεργοβόρεσ δραςτθριότθτεσ.  
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Ωςτόςο, από τθν ίδρυςι τουσ μζχρι ςιμερα αντιμετωπίηονται από τθ Δ.Ε.Η. 

ωσ κοινοί καταναλωτζσ και όχι ωσ δθμοτικζσ επιχειριςεισ κοινωφελοφσ 

χαρακτιρα που διαχειρίηονται και λειτουργοφν εγκαταςτάςεισ με 

χαρακτθριςτικά βιομθχανικισ εγκατάςταςθσ. 

Ειδικότερα: 

Σόςο οι βιολογικοί κακαριςμοί που λειτουργοφν οι Δ.Ε.Τ.Α. όςο και οι 

υπόλοιπεσ εγκαταςτάςεισ τουσ (αντλιοςτάςια, διυλιςτιρια, αφαλατϊςεισ) 

που είναι εξαιρετικά ενεργοβόρεσ, χρεϊνονται διαχρονικά με τιμολόγιο 

γενικισ χριςθσ, ενϊ ζχουν όλα τα χαρακτθριςτικά βιομθχανικισ 

εγκατάςταςθσ. 

Επιπλζον, ςτισ περιπτϊςεισ που οι Δ.Ε.Τ.Α. αναλαμβάνουν τθ διαχείριςθ του 

αρδευτικοφ νεροφ από τουσ οικείουσ Διμουσ, οι αρδευτικζσ γεωτριςεισ δεν 

τιμολογοφνται με τιμολόγιο αγροτικισ χριςθσ , αλλά με το τιμολόγιο γενικισ 

χριςθσ που είναι ακριβότερο, ςε αντίκεςθ με τουσ Διμουσ που όταν 

διαχειρίηονται το αρδευτικό νερό τιμολογοφνται με τιμολόγιο αγροτικισ 

χριςθσ.  

Αποτζλεςμα είναι οι Δ.Ε.Τ.Α. να αντιμετωπίηουν ςοβαρό πρόβλθμα 

ενεργειακοφ κόςτουσ, το οποίο επιδεινϊκθκε λόγω τθσ αφξθςθσ των 

τιμολογίων θλεκτρικισ ενζργειασ  τθσ Δ.Ε.Η. το 2019 που ςε ςυνδυαςμό με 

τθν μείωςθ τθσ ζκπτωςθσ ςυνζπειασ, οδιγθςε ςτθν αφξθςθ του ενεργειακοφ 

κόςτουσ των Δ.Ε.Τ.Α. κατά 20% περίπου. Κι αυτό παρά τθν μείωςθ του 

Ειδικοφ Σζλουσ Μείωςθσ Εκπομπϊν Αερίων Ρφπων (ΕΣΜΕΑΡ), όπωσ 

αποφαςίςτθκε με τθν Τπουργικι Απόφαςθ με αρικμ. 

ΤΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917/2019 (ΦΕΚ 3373/Β/31-8-2019),  ιδιαίτερα ςτθν 

Χαμθλι Σάςθ (ΧΣ) όπου ανικει ο κφριοσ όγκοσ των εγκαταςτάςεων των 

Δ.Ε.Τ.Α., από 26,08 €/MWh ςε 17 €/MWh. Πλζον, το ενεργειακό κόςτοσ των 

Δ.Ε.Τ.Α. κακίςταται από τουσ ςθμαντικότερουσ ςυντελεςτζσ του ςυνολικοφ 

κόςτουσ των Δ.Ε.Τ.Α. αφοφ φτάνει ςε επίπεδα του 20-25% του λειτουργικοφ 

τουσ κόςτουσ. Η αφξθςθ αυτι δθμιουργεί ζνα επιπλζον ςοβαρό οικονομικό 

ηιτθμα ςτισ Δ.Ε.Τ.Α. και ιδίωσ ςε εκείνεσ που βρίςκονται ςε διακανονιςμό των 

λθξιπρόκεςμων οφειλϊν τουσ προσ τθ ΔΕΗ. 

Επιπρόςκετα, λόγω τθσ πανδθμίασ που αντιμετωπίηει θ χϊρα μασ, τα ζςοδα 

των Δ.Ε.Τ.Α. παρουςίαςαν υςτζρθςθ και θ ρευςτότθτά τουσ περιορίςκθκε 

ςθμαντικά λόγω τθσ γενικότερθσ οικονομικισ δυςπραγίασ που επζφερε θ 

πανδθμία ςτουσ πολίτεσ τθσ χϊρασ μασ, ενϊ τα μζτρα ενίςχυςθσ τθσ 



Πολιτείασ δφςκολα κα αναςτρζψουν τθν κατάςταςθ διότι πρόκειται για 

δανειακζσ ενιςχφςεισ που κα πρζπει να επιςτραφοφν. 

φμφωνα με τθν Τπουργικι Απόφαςθ με αρικμ. ΤΠΕΝ/ΔΗΕ/ 25936/310/2021 

(ΦΕΚ 1160/Β/26-3-2021) και με γνϊμονα ότι κάποιεσ δραςτθριότθτεσ που 

ζχουν δεχκεί μεγάλο πλιγμα από τθν πανδθμία διευρφνκθκε θ λίςτα των 

δικαιοφχων μειωμζνων χρεϊςεων ΕΣΜΕΑΡ. Οι Δ.Ε.Τ.Α., δυςτυχϊσ δεν 

ςυγκαταλζγονται ςϋαυτοφσ. 

Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ, παρακαλοφμε κ. Τπουργζ να αναλάβετε το 

ςυντομότερο δυνατό πρωτοβουλία ϊςτε να ενταχθούν οι Δ.Ε.Υ.Α. στις 

κατηγορίες καταναλωτών μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ και να μπορζςουν 

να υποβάλουν αίτθςθ ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα του Διαχειριςτι 

Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ και Εγγυιςεων Προζλευςθσ (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ) για 

να μειϊςουν το ενεργειακό τουσ κόςτοσ, να ανακάμψουν οικονομικά και να 

ςυνεχίςουν να παρζχουν απρόςκοπτα τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτουσ πολίτεσ, 

προςτατεφοντασ το περιβάλλον και τθ δθμόςια υγεία. Με τον τρόπο αυτό κα 

μετριαςκεί θ διαχρονικι ςε βάροσ τουσ αδικία, αλλά και ςε βάροσ όλων των 

πολιτϊν που εξυπθρετοφν, αφοί οι Δ.Ε.Τ.Α. λειτουργοφν με 

ανταποδοτικότθτα και ςτθρίηονται αποκλειςτικά ςτα ζςοδα από τισ 

υπθρεςίεσ που παρζχουν. 

 
 
          Με εκτίμθςθ 
 
Για το Δ.. τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

                            
 Γιϊργθσ Χ. Μαρινάκθσ 
   Διμαρχοσ Ρεκφμνθσ 
 
 

 

 

 
 
 
   


