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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

H 32θ Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ Δθμοτικϊν 

Επιχειριςεων Υδρευςθσ – Αποχζτευςθσ (Ε.Δ.Ε.Τ.Α.) κα πραγματοποιθκεί ςτθν 

Ακινα (Ξενοδοχείο «Σιτάνια») την Παραςκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 με ώρα 

έναρξησ 9.30.  

 

τθ Γ.. τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. κα πάρουν μζροσ τριακόςιοι (300) περίπου εκπρόςωποι 

από τισ εκατόν είκοςι ζξι (126) Δ.Ε.Τ.Α. τθσ χϊρασ μασ (Διμαρχοι και 

Πρόεδροι Δ.Ε.Τ.Α., κακϊσ και μζλθ των Δ.. των Δ.Ε.Τ.Α. και ςτελζχθ και 

υπθρεςιακοί παράγοντεσ των επιχειριςεων).  

 

το πλαίςιο τθσ Γ.., τθν Πζμπτθ 1 Δεκεμβρίου 2022 και ϊρα 13.00 ο 

Πρόεδρόσ τθσ Γιϊργθσ Μαρινάκθσ, Διμαρχοσ Ρεκφμνθσ και ο Αντιπρόεδροσ 

Απόςτολοσ Καλογιάννθσ, Διμαρχοσ Λαριςαίων κα δϊςουν ςυνζντευξθ Σφπου 

ςτα γραφεία τθσ ΚΕΔΕ, ενϊ ςτισ 14.00  ςτον ίδιο χϊρο κα ςυνεδριάςει το 

Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. που αποτελείται από 13 εκπροςϊπουσ 

από αντίςτοιχεσ Δ.Ε.Τ.Α. τθσ χϊρασ μασ (Δθμάρχουσ και Προζδρουσ Δ.Ε.Τ.Α.). 

 

Δφο είναι τα κζματα που κα απαςχολιςουν κυρίωσ τθ Γενικι υνζλευςθ τθσ 

Ε.Δ.Ε.Τ.Α. : το ενεργειακό κόςτοσ των Δ.Ε.Υ.Α. και η υποςτελέχωςη των 

επιχειρήςεων. Ο Πρόεδροσ τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. κα αναφερκεί ςτο ςοβαρότατο 

πρόβλθμα που αντιμετωπίηουν οι Δ.Ε.Τ.Α. λόγω τθσ αφξθςθσ τθσ τιμισ του  

mailto:info@edeya.gr
http://www.edeya.gr/


 

Η Ζνωςθ Δθμοτικών Επιχειριςεων Ύδρευςθσ – Αποχζτευςθσ (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) που ιδρφκθκε το 1989 με 

ζδρα τθν Λάριςα είναι ο κεςμικόσ εκπρόςωποσ 122 Δ.Ε.Υ.Α. που παρζχουν υπθρεςίεσ φδατοσ ςε 5 εκ.  

πολίτεσ Διμων (πλθν Ακινασ και Θεςςαλονίκθσ). Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ςυντονίηει τισ ενζργειεσ των Δ.Ε.Υ.Α., 

προωκεί τα αιτιματά τουσ ςτθν Πολιτεία και υποβοθκεί τισ Δ.Ε.Υ.Α. ςτο ζργο τουσ. 

ρεφματοσ από τον επτζμβριο του 2021 που εκτίναξε το ενεργειακό κόςτοσ 

των επιχειριςεων από 20% τον Αφγουςτο του 2021 ςε 40% ςιμερα με 

αποτζλεςμα να μθν είναι διαχειρίςιμο, αφοφ και οι επιδοτιςεισ από τθν 

Πολιτεία είναι ανεπαρκείσ.  

Ο κ. Μαρινάκθσ κα αναφερκεί, επίςθσ, ςτισ πρωτοβουλίεσ και το διεκδικθτικό 

πλαίςιο τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ϊςτε να γίνει διαχειρίςιμο το ενεργειακό κόςτοσ , 

κακϊσ και ςτον ενεργειακό ςχεδιαςμό των Δ.Ε.Τ.Α. για τθν «πράςινθ» 

μετάβαςθ που όμωσ απαιτεί χρόνο, «χϊρο» ςτο κορεςμζνο δίκτυο 

θλεκτρικισ ενζργειασ και τθν ανάλογθ χρθματοδότθςθ. Ο Αντ/δροσ τθσ 

Ε.Δ.Ε.Τ.Α. Απόςτολοσ Καλογιάννθσ κα αναφερκεί ςτισ προοπτικζσ και το 

μζλλον των Δ.Ε.Τ.Α. δίνοντασ ζμφαςθ τον ψθφιακό μεταςχθματιςμό τουσ.  

 

τθ Γ.. κα απευκφνουν χαιρετιςμό ο Αναπλθρωτισ Τπουργόσ Εςωτερικϊν κ. 

τ. Πζτςασ, ο Αναπλθρωτισ Τπουργόσ Οικονομικϊν κ. Θ. κυλακάκθσ και ο 

Γενικόσ Γραμματζασ Φυςικοφ περιβάλλοντοσ και Τδάτων κ. Π. Βαρελίδθσ. 

Διαδικτυακό χαιρετιςμό κα απευκφνει ο Τπουργόσ Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 

κ. Κ. Πιερρακάκθσ. Επίςθσ, κα παραςτοφν και κα απευκφνουν χαιρετιςμό ο κ. 

Δ. Παπαςτεργίου, Πρόεδροσ τθσ ΚΕΔΕ, εκπρόςωποι των κομμάτων τθσ 

Βουλισ και θ θγεςία των Οργανιςμϊν ‘Τδρευςθσ και Αποχζτευςθσ τθσ 

Ακινασ και τθσ Θεςςαλονίκθσ (Ε.ΤΔ.ΑΠ. και Ε.Τ.Α.Θ.). 
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