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Προς Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη

Θέμα: Αλλαγή τιμολογίου της ΔΕΗ στις ΔΕΥΑ

κ. Περιφερειάρχη,
Εκ μέρους του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις
Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΠΟΕ-ΔΕΥΑ), θα θέλαμε να
θέσουμε υπόψη σας τα παρακάτω:

Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) έχουν την ευθύνη
της παροχής πόσιμου νερού και υπηρεσιών αποχέτευσης και επεξεργασίας
λυμάτων σε 5 εκ. περίπου κατοίκους της χώρας μας.

Στο παρελθόν έχουμε εκθέσει επανειλημμένα με υπομνήματά μας και οι
εργαζόμενοι και οι εργοδότες (ΕΔΕΥΑ) στην ηγεσία του Υπουργείου
Ανάπτυξης και τη ΔΕΗ την μεγάλη και άδικη επιβάρυνση που δέχονται οι
ΔΕΥΑ στα λειτουργικά τους έξοδα εξαιτίας του υψηλού τιμολογίου της ΔΕΗ
που ισχύει γι’ αυτές. Μάλιστα, τον τελευταίο καιρό κάποιες ΔΕΥΑ έχουν
περιέλθει σε αδυναμία ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις τους προς τη ΔΕΗ με
ορατό τον κίνδυνο διακοπής του ρεύματος, εξέλιξη που θα έχει ως συνέπεια
εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο όπως οι
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων να σταματήσουν να λειτουργούν.

Ειδικότερα:
Τόσο η παραγωγή πόσιμου νερού (άντληση, διύλιση, αφαλάτωση) όσο και η
επεξεργασία λυμάτων είναι ιδιαιτέρως ενεργοβόρες δραστηριότητες.
Ειδικά όσον αφορά στην παραγωγή πόσιμου νερού παρατηρούνται μεγάλες
διακυμάνσεις στο κόστος παραγωγής του π.χ. η αφαλάτωση απαιτεί υψηλή
κατανάλωση ενέργειας με συνέπεια το κόστος παραγωγής να είναι εξαιρετικά
υψηλό.
Σύμφωνα με τα παραπάνω οι ΔΕΥΑ είναι παραγωγικές επιχειρήσεις
κοινωφελούς χαρακτήρα με υψηλή κατανάλωση ενέργειας. Παρ’ όλα αυτά το
τιμολόγιο που ισχύει γι’ αυτές  είναι το τιμολόγιο γενικής χρήσης, ενώ είναι
προφανές ότι οι καταναλώσεις ρεύματος στην παραγωγή νερού και την
επεξεργασία λυμάτων σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να εξομοιωθούν με
καταναλώσεις που προσιδιάζουν σε εμπορικές χρήσεις.

Δυστυχώς, η ΔΕΗ με επανειλημμένες επιστολές της μάς γνωστοποίησε ότι
δεν προτίθεται να προχωρήσει σε τιμολόγηση των καταναλώσεων ηλεκτρικής
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ενέργειας των αντλιοστασίων και των βιολογικών καθαρισμών των Δ.Ε.Υ.Α.
με βιομηχανικό τιμολόγιο για τους παρακάτω λόγους :

- Τα αντλιοστάσια και οι βιολογικοί καθαρισμοί των Δ.Ε.Υ.Α. δεν
υπάγονται στις βιομηχανικές δραστηριότητες σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

- Η εφαρμογή μειωμένου τιμολογίου για τις Δ.Ε.Υ.Α. θα ευνοούσε
τιμολογιακά τις Δ.Ε.Υ.Α. σε βάρος των υπόλοιπων καταναλωτών και
θα είχε αρνητική επίδραση στα έσοδα της ΔΕΗ.

- Οποιαδήποτε μεταβολή στα τιμολόγια της ΔΕΗ  σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης μετά από
τεκμηριωμένη εισήγηση της ΔΕΗ και γνωμάτευση από τη ΡΑΕ.

Θεωρούμε ότι τα παραπάνω επιχειρήματα της ΔΕΗ αγνοούν συγκεκριμένα
δεδομένα που αφορούν στις Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας μας.
Ειδικότερα :

1. Όσον αφορά στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και τα
διυλιστήρια, οι ανωτέρω εγκαταστάσεις και τα αντλητικά συγκροτήματα
που είναι αναγκαία για τη μεταφορά πόσιμου νερού και λυμάτων
υπάγονται στον Ν. 2516/8.8.97 (ΦΕΚ 159 άρθρο 2α) σύμφωνα με τον
οποίο «Βιομηχανία νοείται η τεχνοοικονομική μονάδα που με μηχανικά,
χημικά ή άλλα μέσα διαφοροποιεί την μορφή ή την ιδιότητα πρώτων
υλών (λύματα) προκειμένου αυτά να καταστούν κατάλληλα για τη
χρήση για την οποία προορίζονται (καθαρό νερό για άρδευση και
στερεά ως εδαφοβελτιωτικό)».Μάλιστα η βιομηχανική δραστηριότητα
των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων των Δ.Ε.Υ.Α.
αποδεικνύεται από την σχέση πρώτης ύλης ( λύματα ) και τελικού
προϊόντος (νερό) με ενδιάμεση χημική και μηχανική επεξεργασία
(αντλίες, δεξαμενές, χημικά κ.λ.π.). Αναγνωρίζουμε βέβαια ότι η
ισχύουσα νομοθεσία δεν καλύπτει τις Δ.Ε.Υ.Α. με τη χορήγηση
βιομηχανικού τιμολογίου αλλά θεωρούμε ότι το πρόβλημα αυτό μπορεί
να λυθεί άμεσα με νομοθετική τροποποίηση ώστε να καθιερωθεί
βιομηχανικό τιμολόγιο για τους λογαριασμούς των εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων των Δ.Ε.Υ.Α., τα αντλιοστάσια, τις
υδρογεωτρήσεις και τα διυλιστήρια.

2. Η χρέωση των ΔΕΥΑ από τη ΔΕΗ με τιμολόγιο γενικής χρήσης είναι
άδικη διότι οι Δ.Ε.Υ.Α. είναι κοινωφελείς επιχειρήσεις με αναπτυξιακό
χαρακτήρα. Θα πρέπει να επισημανθεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι
Δ.Ε.Υ.Α. έχουν κατασκευάσει υποδομές ζωτικής σημασίας για τη χώρα
μας και συμβάλλουν σημαντικά τόσο στην προστασία της δημόσιας
υγείας όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο
ανάπτυξη γενικότερα. Δίχως τις Δ.Ε.Υ.Α. η χώρα μας θα οδηγούνταν
με μαθηματική ακρίβεια στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παράβαση της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Επιπλέον, η υιοθέτηση μειωμένου
τιμολογίου για τις ΔΕΥΑ δεν θα τίς ευνοούσε σε βάρος των υπόλοιπων
καταναλωτών, αφού οι ΔΕΥΑ όντας επιχειρήσεις κοινωφελούς
χαρακτήρα όπως προκύπτει τόσο από το αντικείμενό τους όσο και από
τον ιδρυτικό τους νόμο (ν. 1069/80) δεν εξομοιώνονται με τους
υπόλοιπους καταναλωτές, και επομένως πρέπει να τύχουν ειδικής
μεταχείρισης που θα διευκολύνει το κοινωφελές τους έργο. Οι



επιπτώσεις στα έσοδα της ΔΕΥΑ θα υπάρξουν ασφαλώς, αλλά
θεωρούμε ότι η ΔΕΗ διαθέτει μηχανισμούς προσαρμογής της
τιμολογιακής της πολιτικής ώστε να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες
εσόδων της.

Πέρα από όλα τα παραπάνω και επειδή είμαστε πεισμένοι ότι η αδικία που
συντελείται σε βάρος των  Δ.Ε.Υ.Α. είναι κατάφωρη θα θέλαμε να σας
επισημάνουμε και τα παρακάτω :
1. Ο αναπτυξιακός ρόλος των Δ.Ε.Υ.Α. για να ασκηθεί αποτελεσματικά θα

πρέπει να διευκολυνθεί με ρυθμίσεις καθόλα νόμιμες και επιβεβλημένες.
Θεωρούμε ότι η Πολιτεία αναγνωρίζει τον αναπτυξιακό ρόλο των Δ.Ε.Υ.Α.,
αφού με νομοθετική ρύθμιση δίνει στις Δ.Ε.Υ.Α. τη δυνατότητα να
διευρύνουν το αντικείμενό τους σε τομείς με αναπτυξιακή σημασία όπως το
φυσικό αέριο, η εμφιάλωση νερού και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το
οξύμωρο όμως είναι ότι καλεί τις Δ.Ε.Υ.Α. να ασκήσουν τον αναπτυξιακό
τους ρόλο με δυσμενείς προϋποθέσεις, καταντώντας τις έτσι
προβληματικές επιχειρήσεις που κάθε άλλο παρά συμβάλλουν στην
ανάπτυξη. Επιπλέον, η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των Δ.Ε.Υ.Α. και
στην άρδευση γεννά και άλλα ζητήματα όπως για παράδειγμα η
τιμολόγηση του αρδευτικού νερού.

2. Συμβάλλουν ή όχι οι Δ.Ε.Υ.Α. στην προστασία του περιβάλλοντος και την
αειφόρο ανάπτυξη και πώς η συμβολή τους αυτή θα ενισχυθεί όταν
επιβαρύνονται υπέρμετρα; Το αίτημα για προστασία του περιβάλλοντος και
αειφόρο ανάπτυξη μένει νεκρό γράμμα αν οι Δ.Ε.Υ.Α. που είναι νόμιμοι
διαχειριστές των υδατικών πόρων δεν αντιμετωπίζονται ως διαχειριστές,
αλλά ως χρήστες με τις ανάλογες συνέπειες. Ο ν. 3199/2003 για τη
διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας μας αναγνώρισε τον ρόλο των
Δ.Ε.Υ.Α. ως διαχειριστών των υδατικών πόρων. Στην πράξη, ωστόσο, η
αναγνώριση αυτή αναιρείται, αφού καλούνται να προστατεύσουν και να
διαχειρισθούν ορθολογικά τους υδατικούς πόρους με όρους δυσμενείς.

Η ΠΟΕ-ΔΕΥΑ σε συνεργασία με την ΕΔΕΥΑ (εργοδοτικό σωματείο) στα
πλαίσια της προσπάθειάς της να μειωθεί το τιμολόγιο της ΔΕΗ απευθύνθηκε
στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και μετά από παραίνεσή της συγκέντρωσε
στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας των ΔΕΥΑ ώστε το αίτημά της να είναι πιο
πειστικό και τεκμηριωμένο.
Με βάση ερωτηματολόγια συγκεντρώθηκαν στοιχεία κατανάλωσης από 115
ΔΕΥΑ.
Σύμφωνα με αυτά:
Οι ετήσιες καταναλώσεις ενέργειας, για το σύνολο των ΔΕΥΑ που απέστειλαν
στοιχεία, ανέρχεται στο ύψος:
1) Υδρογεωτρήσεις, αντλιοστάσια ύδρευσης:
Μέση τάση: 84.181.589,00 kwh
Χαμηλή τάση: 160.089.900,00 kwh
2) Αποχέτευση ακαθάρτων (βιολογικοί καθαρισμοί, αντλιοστάσια
αποχέτευσης ακαθάρτων, τηλεθέρμανση, αφαλάτωση):
Μέση τάση: 107.127.117,00 kwh
Χαμηλή τάση: 95.281.130,00 kwh



Τα σενάρια που εξετάσθηκαν αφορούσαν στην αλλαγή των τιμολογίων από
τιμολόγιο γενικής χρήσης σε αγροτικής χρήσης - αποστράγγισης για τις
υδρογεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια ύδρευσης, και σε βιομηχανικής χρήσης
χαμηλής τάσης για την αποχέτευση.
Η εξοικονόμηση εσόδων θα είναι σημαντική για τις ΔΕΥΑ εφόσον η ΔΕΗ
υιοθετήσει την αλλαγή του τιμολογίου.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας
ώστε να αρθεί η μεγάλη αυτή αδικία σε βάρος των ΔΕΥΑ και να υιοθετήσει η
ΔΕΗ μειωμένο τιμολόγιο σύμφωνα με όλα τα παραπάνω.
Κλείνοντας, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι το αίτημά μας για μειωμένο
τιμολόγιο δεν είναι αίτημα άσκησης μίας γενικής κοινωνικής πολιτικής από τη
ΔΕΗ, αλλά απόδοσης δικαίου και υποβοήθησης του αναμφισβήτητα
σημαντικού έργου που επιτελείται στον τομέα της ύδρευσης και αποχέτευσης
κι έχει σχέση με την ποιότητα ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος
προς την κατεύθυνση της αειφορίας.

ΠΡΟΤΑΣΗ – ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ

Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνεται να διαμορφωθεί
τροπολογία ως εξής:
«Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων των Δ.Ε.Υ.Α., οι οποίες
χαρακτηρίζονται ως χημικές βιομηχανίες κατά το Π.Δ. 274/1997,
εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, καθώς και
διυλιστήρια νερού, αντλιοστάσια άρδευσης, ύδρευσης,
αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων και τηλεθέρμανσης Δήμων
και Δ.Ε.Υ.Α. εφόσον διαθέτουν Απόφαση Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων όπου απαιτείται κατά την κείμενη
νομοθεσία, δικαιούνται την αντίστοιχη με τις βιομηχανίες
τιμολόγηση στην καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια».

ή με άλλη διατύπωση,
«Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων των Δ.Ε.Υ.Α., οι

οποίες χαρακτηρίζονται ως χημικές βιομηχανίες κατά το Π.Δ.
274/1997, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού νερού,
καθώς και αντλιοστάσια άρδευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης
ομβρίων και ακαθάρτων και τηλεθέρμανσης Δήμων και Δ.Ε.Υ.Α.
εφόσον διαθέτουν περιβαλλοντική άδεια λειτουργίας, δικαιούνται
την αντίστοιχη με τις βιομηχανίες τιμολόγηση στην
καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια».
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