
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Σε οικονομικό αδιζξοδο οι ΔΕΥΑ τησ Θεςςαλίασ λόγω των αυξήςεων ςτην ενζργεια 

Το ρεφμα απειλεί το νερό! 

Το τελευταίο διάςτθμα και λόγω των υπζρογκων αυξιςεων ςτουσ λογαριαςμοφσ του 

ρεφματοσ, το ςφνολο των Δθμοτικϊν Επιχειριςεων Φδρευςθσ – Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Υ.Α.) 

βρίςκεται κάτω από μεγάλθ οικονομικι πίεςθ, θ οποία απειλεί τθ βιωςιμότθτά τουσ. Η 

παραγωγι πόςιμου νεροφ και θ επεξεργαςία λυμάτων που είναι οι κφριεσ δραςτθριότθτεσ 

των ΔΕΥΑ είναι ενεργοβόρεσ δραςτθριότθτεσ, και για τον λόγο αυτό το ενεργειακό κόςτοσ 

των επιχειριςεων  από τον Αφγουςτο του 2021 μζχρι ςιμερα ζχει διπλαςιαςκεί και δεν 

είναι πλζον διαχειρίςιμο. 

Είναι περίπου δεδομζνο, ότι αν οι αυξθμζνεσ τιμζσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςυνεχιςκοφν, 

οι περιςςότερεσ ΔΕΥΑ κα «πνιγοφν» ςτα χρζθ και κα καταρρεφςουν ι κα αναγκαςκοφν να 

μετακυλίςουν το αντίςτοιχο κόςτοσ ςτουσ καταναλωτζσ, «πνίγοντασ» ςτα χρζθ τουσ 

πολίτεσ.  

Όμωσ, οι ΔΕΥΑ είναι επιχειριςεισ με ςαφζσ κοινωνικό πρόςθμο, ανικουν ςτισ τοπικζσ 

κοινωνίεσ, λειτουργοφν ανταποδοτικά και ςε καμία περίπτωςθ δεν ςκοπεφουν να 

επιβαρφνουν τουσ καταναλωτζσ τουσ και ιδίωσ τισ πιο ευάλωτεσ οικονομικά κοινωνικζσ 

ομάδεσ.  

Για το λόγο αυτό και μετά από πρωτοβουλία τθσ Ζνωςθσ Δθμοτικϊν Επιχειριςεων 

Φδρευςθσ – Αποχζτευςθσ (ΕΔΕΥΑ) ςυγκεντρϊκθκαν ςιμερα εκπρόςωποι όλων των ΔΕΥΑ τθσ 

Θεςςαλίασ προκειμζνου να αντιμετωπίςουμε τθν κατάςταςθ και να διαςφαλίςουμε τθ 

βιωςιμότθτα των επιχειριςεων. Οι ΔΕΥΑ τθσ Θεςςαλίασ ηθτάμε τθ λιψθ μζτρων, τζτοιων 

ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ δυνατότθτα των πολιτϊν να ζχουν πρόςβαςθ ςε ποιοτικό και 

φκθνό νερό. Ζτςι,  κεωροφμε ότι είναι ανάγκθ να λθφκοφν από τθν Πολιτεία πρωτοβουλίεσ 

οι οποίεσ κα διευκολφνουν τισ ΔΕΥΑ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ παραγωγισ θλεκτρικοφ 

ρεφματοσ, ϊςτε να καλφπτουν το κόςτοσ τθσ παραγωγισ πόςιμου νεροφ και επεξεργαςίασ 

λυμάτων. 

Επίςθσ, ηθτάμε άμεςα τθν επιδότθςθ τθσ Ριτρασ Αναπροςαρμογισ που επιβαρφνει τουσ 

λογαριαςμοφσ ρεφματοσ των ΔΕΥΑ και μάλιςτα αναδρομικά όπωσ ζγινε με άλλουσ κλάδουσ, 

ϊςτε να καλυφκεί το αυξθμζνο ενεργειακό κόςτοσ των ΔΕΥΑ ζωσ ότου κατακτιςουν τθ 

δυνατότθτα ιδιοπαραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ.  

Τζλοσ, είναι αυτονόθτο ότι θ μείωςθ του Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ (ΦΠΑ) ςτο νερό από 

13% ςτο 6% που ηθτά θ ΕΔΕΥΑ από το 2020, ςτθν παροφςα φάςθ κα ζδινε μεγάλθ ανάςα 

ςτουσ πολίτεσ οι οποίοι πλιττονται από ζνα πρωτοφανζσ κφμα ακρίβειασ.  


