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                                                                                   Ανακοίνωςη 
 
Το Δ.Σ. τθσ Ζνωςθσ Δθμοτικϊν Επιχειριςεων Φδρευςθσ - Αποχζτευςθσ (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) που 
ςυνεδρίαςε τθ Δευτζρα 14 Φεβρουαρίου 2022 με τθλεδιάςκεψθ, εκφράηει τθν ζντονθ 
ανθςυχία και αγωνία του για τισ υπζρογκεσ αυξιςεισ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ από τον 
Αφγουςτο μζχρι ςιμερα που επιβαρφνουν τισ Δ.Ε.Υ.Α. με πρόςκετο κόςτοσ το οποίο 
υπερβαίνει το 80% περίπου, και εκτινάςςει το ενεργειακό κόςτοσ των Δ.Ε.Υ.Α. ςτο 40 % 
περίπου ςτο ςφνολο του λειτουργικοφ τουσ κόςτουσ.  
Από ςτοιχεία 50 Δ.Ε.Υ.Α. για τουσ μινεσ Αφγουςτο μζχρι Δεκζμβριο ςτη Χαμηλή Σάςη,  για 
θλεκτρικι ενζργεια που κόςτιςε 13 εκατ. €  οι Δ.Ε.Υ.Α. καλοφνται να πλθρϊςουν επιπλζον 8 
εκατ. €, ενϊ για τουσ μινεσ Νοζμβριο μζχρι Δεκζμβριο ςτην Μζςη Σάςη, για θλεκτρικι 
ενζργεια που κόςτιςε 1,7 εκατ. € οι Δ.Ε.Υ.Α. καλοφνται να πλθρϊςουν επιπλζον 4 εκατ. €. 
Το ενεργειακό αυτό κόςτοσ δεν είναι πλζον διαχειρίςιμο από καμία Δ.Ε.Τ.Α. και δεν 
μπορεί να ςυμπιεςκεί με κανζνα τρόπο διότι οι εγκαταςτάςεισ που λειτουργοφν 
(γεωτριςεισ, αντλιοςτάςια, μονάδεσ επεξεργαςίασ λυμάτων, αφαλατϊςεισ) είναι 
ενεργοβόρεσ, ενϊ ο ενεργειακόσ τουσ ςχεδιαςμόσ για τθν «πράςινθ μετάβαςθ» απαιτεί 
χρόνο, «χϊρο» ςϋζνα δίκτυο που όμωσ είναι κορεςμζνο, και χρθματοδότθςθ που δεν ζχει 
ακόμα διαςφαλιςκεί από τθν Πολιτεία. 
  
Οι υπερβολικζσ αυξιςεισ τθσ τιμισ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ  που ζρχονται να προςτεκοφν 
ςτισ αυξιςεισ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ  το 2019, απειλοφν πλζον ευκζωσ τθ βιωςιμότθτα 
των Δ.Ε.Υ.Α. και οδθγοφν ςε κατάρρευςθ κοινωφελείσ δθμοτικζσ επιχειριςεισ που ανικουν 
και υπθρετοφν τισ τοπικζσ κοινωνίεσ, παρζχοντασ υγιεινό και αςφαλζσ νερό και υπθρεςίεσ 
αποχζτευςθσ ςτον μιςό πλθκυςμό τθσ χϊρασ μασ. Αν ςυμβεί αυτό, όπωσ όλοι 
αντιλαμβανόμαςτε, οι ςυνζπειεσ για το περιβάλλον και τθ δθμόςια υγεία κα είναι 
καταςτροφικζσ. Αλλά, οι ςυνζπειεσ κα είναι και αναπτυξιακζσ για τθ χϊρα, αφοφ ςτισ 
Δ.Ε.Υ.Α. κατευκφνονται ςθμαντικοί πόροι από τα Ευρωπαϊκά Χρθματοδοτικά Προγράμματα 
και Ταμεία (ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψθσ & Ανκεκτικότθτασ) που κα μείνουν 
αναπορρόφθτοι και αναξιοποίθτοι, αφοφ θ εμπειρία και θ τεχνογνωςία των Δ.Ε.Υ.Α. είναι 
δυςαναπλιρωτεσ. 
 
Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. από τον Σεπτζμβριο του 2021 ενθμζρωςε  τθν πολιτικι θγεςία των 
ςυναρμόδιων Υπουργείων (Εςωτερικϊν και Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ) για τουσ 
ςοβαροφσ κινδφνουσ από τθν αφξθςθ του ενεργειακοφ κόςτουσ των Δ.Ε.Υ.Α. και ανζδειξε 
τεκμθριωμζνα το κζμα, ενϊ επεξεργάςκθκε δίκαιεσ και ορκολογικζσ λφςεισ οι οποίεσ 
ςυηθτικθκαν διεξοδικά ςτο πλαίςιο τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ςτθν 
Ακινα, ςτισ 12 Νοεμβρίου 2021 παρόντοσ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Εςωτερικϊν κ. 
Στζλιου Πζτςα. Ειδικότερα, θ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ηιτθςε για να αντιμετωπιςκεί από τισ Δ.Ε.Υ.Α. θ 
αφξθςθ των τιμισ του ρεφματοσ, να καταργηθεί η ρήτρα αναπροςαρμογήσ και να 
ενταχθοφν οι Δ.Ε.Τ.Α. ςτουσ δικαιοφχουσ μειωμζνου ΕΣΜΕΑΡ.  
Ωςτόςο, από τότε μζχρι ςιμερα δεν υπιρξε καμιά εξζλιξθ και καμιά απάντθςθ από τα 
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ςυναρμόδια Υπουργεία, ενϊ με ζκπλθξθ θ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. διαπίςτωςε ότι απουςιάηει από τον 
κεςμικό διάλογο για το ενεργειακό κόςτοσ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, αφοφ δεν 
ςυμμετζχει ςτθν Επιτροπι που ςυγκροτικθκε για τον ςκοπό αυτόν με τθν ςυμμετοχι 
εκπροςϊπων ΚΕΔΕ-Υπουργείου Εςωτερικϊν και Υπουργείου Οικονομικϊν, παρότι θ Ζνωςθ 
πρϊτθ ανζδειξε τθν ςοβαρότθτα του κζματοσ και προειδοποίθςε για τισ επιπτϊςεισ του 
ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ. 
 
Παρ’ όλα αυτά , θ Ε.Δ.Ε.Υ.Α., κι ενϊ οι Δ.Ε.Υ.Α.- μζλθ τθσ εξετάηουν ςοβαρά πλζον το 
ενδεχόμενο να μθν ανταποκρικοφν ςτθν αποπλθρωμι των λογαριαςμϊν ρεφματοσ , 
επιμζνει ςτον θεςμικό διάλογο, εξαντλϊντασ όλα τα μζςα για τθν ικανοποίθςθ των 
αιτθμάτων τθσ. 
Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. τονίηει προσ κάκε κατεφκυνςθ ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. ωσ κοινωφελείσ επιχειριςεισ δεν 
επικυμοφν να μετακυλίςουν τθν αφξθςθ του ενεργειακοφ κόςτουσ ςτουσ καταναλωτζσ τουσ 
ςτο πλαίςιο τθσ ανταποδοτικότθτάσ τουσ, διότι από τθν ίδρυςι τουσ μζχρι ςιμερα 
υπθρετοφν αδιάλειπτα τθν κοινι ωφζλεια και αντιλαμβάνονται ότι οι πολίτεσ ςιμερα 
αντιμετωπίηουν κφμα ανατιμιςεων και ακρίβειασ. Αλλά και διότι το νερό είναι κοινωνικό 
αγακό και οι ενδεχόμενεσ αυξιςεισ τθσ τιμισ του κα περιορίςουν τθν πρόςβαςθ των 
πολιτϊν, και ιδίωσ των ευάλωτων πολιτϊν ςϋαυτό. Αυτόσ, ιταν εξάλλου και ο λόγοσ που θ 
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ηθτά από το 2020 μείωςθ του Φ.Π.Α. ςτο νερό από 13% ςτο 6% ϊςτε να 
ελαφρυνκοφν οι καταναλωτζσ. 
 
Τζλοσ, θ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. επιςθμαίνει και προειδοποιεί ότι εφόςον οι θεςμικζσ τησ προςπάθειεσ 
δεν τελεςφορήςουν ς΄ζνα εφλογο χρονικό διάςτημα, θα κλιμακώςει τισ ενζργειζσ τησ με 
τθν ςυμμετοχι, τθν ςτιριξθ και τθν υποςτιριξθ των Δ.Ε.Υ.Α. - μελϊν τθσ με άμεςο και 
προφανι ςτόχο να διαςφαλιςκεί θ βιωςιμότθτά τουσ προσ όφελοσ του περιβάλλοντοσ, τθσ 
δθμόςιασ υγείασ και των πολιτϊν τθσ χϊρασ μασ. 
  



Με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. προκφπτει ότι τα κτίρια, οι γεωτριςεισ και τα 
αντλιοςτάςια απορροφοφν περίπου τα ¾ τθσ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ με το υπόλοιπο 
τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ να καταναλϊνεται ςτισ «μεγάλεσ» εγκαταςτάςεισ, κυρίωσ 
εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ λυμάτων αλλά και διυλιςτιρια νεροφ και αφαλατϊςεισ όπου 
υπάρχουν. Οι λεγόμενεσ μεγάλεσ εγκαταςτάςεισ λειτουργοφν κατά κφριο λόγω ςτθν Μζςθ 
Τάςθ, ενϊ το ςφνολο των κτιρίων, γεωτριςεων και αντλιοςταςίων λειτουργοφν ςτθν 
Χαμθλι Τάςθ (υπάρχουν και κάποια αντλιοςτάςια που λειτουργοφν ςτθν Μζςθ Τάςθ, 
εξαρτάται από τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τουσ). Από τουσ λογαριαςμοφσ 50 Δ.Ε.Υ.Α.ζχουμε: 
 

XΑΜΗΛΗ 
TΑΗ 

Ρήτρα Αναπροςαρμογήσ ωσ προσ 
Αξία Ενέργειασ 

Ρήτρα Αναπροςαρμογήσ ωσ 
προσ Ποςό Λογαριαςμού 

 Average Average 

ΑΤΓΟΤΣΟ 26,43% 14,88% 

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 68,13% 33,22% 

ΟΚΣΩΒΡΙΟ 87,74% 39,11% 

ΝΟΕΜΒΡΙΟ 108,86% 44,12% 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 180,55% 54,03% 

 

MΕΗ TΑΗ 
Ρήτρα Αναπροςαρμογήσ ωσ προσ 

Αξία Ενέργειασ 
Ρήτρα Αναπροςαρμογήσ ωσ 

προσ Ποςό Λογαριαςμού 

 Average Average 

ΝΟΕΜΒΡΙΟ 292,31% 61,81% 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 293,68% 64,32% 

 

 
ΑΞΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ (€) 

ΡΗΣΡΑ 
ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ 

(€) 

ΡΗΣΡΑ 
ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΠΟΟ 
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ (€) 

XT 12.884.971,86 7.796.413,07 8.407.993,12 24.454.054,24 

MT 1.714.928,08 3.984.328,55 4.223.388,26 6.814.702,31 

φνολο 14.599.899,94 11.780.741,62 12.631.381,38 31.268.756,55 

 
Αναλφοντασ τα παραπάνω βλζπουμε ότι ςτα τιμολόγια Μζςθσ Τάςθσ, που επθρεάηονται 
από τθν ριτρα αναπροςαρμογισ από τον Νοζμβριο και μετά,μια Δ.Ε.Υ.Α. καλείται να 
πλθρϊςει επιπλζον περίπου0,22€/kWh,δθμιουργϊντασ ζτςι πρόςκετο κόςτοσ 293%ανά 
μινα ςε ςχζςθ με τθναξία ενζργειασ που καταναλϊνει και αναλογεί  περίπου ςτο 63% 
τουςυνολικοφ ποςοφ του λογαριαςμοφ που καλείται να πλθρϊςει θ επιχείρθςθ. 
Για τθν Χαμθλι Τάςθ, που επθρεάηεται από τθν ριτρα αναπροςαρμογισ από τον Αφγουςτο 
και μετά, το μζςο πρόςκετο κόςτοσ για τουσ 5 μινεσ ανζρχεται ςτο 95% τθσ αξίασ ενζργειασ 
ανά μινα και αναλογεί  περίπου ςτο 37% τουςυνολικοφ ποςοφ του λογαριαςμοφ που 
καλείται να πλθρϊςει θ επιχείρθςθ. 
Συγκεντρωτικά προκφπτει ότι θ ριτρα αναπροςαρμογισ δθμιοφργθςε πρόςθετο κόςτοσ 
81% ςε ςχζςθ με τθν αξία ενζργειασ, δθλαδι οι Δ.Ε.Υ.Α. για θλεκτρικι ενζργεια που κόςτιςε 
14,5 εκατ. € καλοφνται να πλθρϊςουν επιπλζον 11,8 εκατ. €,ποςό που αποτελεί το 40% του 
ςυνόλου των λογαριαςμϊν των 50 Δ.Ε.Υ.Α. για τουσ μινεσ Αφγουςτο ζωσ Δεκζμβρθ ςτθν 
Χαμθλι Τάςθ και Νοζμβριο μζχρι Δεκζμβρθ ςτθν Μζςθ Τάςθ. 
 
 


