
 

Αθήνα, 30/04/2020 

Ερώτηση  

 

Προς:  τον Υπουργό Εσωτερικών 

  τον Υπουργό Οικονομικών 

 

Θέμα: «Μέτρα για την οικονομική βιωσιμότητα των Δημοτικών Επιχειρήσεων 

Ύδρευσης - Αποχέτευσης»  

 

Η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), που 

εκπροσωπεί 122 Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) της χώρας, 

απέστειλε στις 27 Απριλίου 2020 επιστολή (Α.Π. 2076) προς τον Υπουργό Οικονομικών 

προκειμένου να τονίσει τον άμεσο κίνδυνο οικονομικής κατάρρευσης των Δ.Ε.Υ.Α. και να 

ζητήσει τη συνδρομή της Πολιτείας ώστε οι Δ.Ε.Υ.Α να συνεχίσουν την απρόσκοπτη 

λειτουργία τους δεδομένου ότι λειτουργούν ανταποδοτικά, με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια 

και τα έσοδά τους προέρχονται αποκλειστικά από τις υπηρεσίες που παρέχουν στους 

πολίτες, χωρίς κρατικές επιχορηγήσεις ή δυνατότητα δανειοδότησης από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων. 

 

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. επισημαίνει ότι, μετά από τεκμηριωμένες παρεμβάσεις στο Υπουργείο 

Εσωτερικών, δόθηκε νομοθετικά, με το άρθρο 43 παρ. 5α της από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75 

Α΄), η δυνατότητα στις Δ.Ε.Υ.Α. να λάβουν οικονομική ενίσχυση από τους οικείους Δήμους 

μέσω των Κ.Α.Π. με την μορφή ολιγόμηνου δανείου ώστε να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά 

προβλήματα που προέκυψαν από την πανδημία, με διάρκεια αποπληρωμής του δανείου 

τους 18 μήνες και δυνατότητα επέκτασής της έως και 72 μήνες, μετά από ΚΥΑ (αρ. 

τριακοστό παρ. 1 της ΠΝΠ από 13/4- ΦΕΚ 84 Α΄). 

 

 

Βουλή των Ελλήνων 
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
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Με βάση την ένταση της οικονομικής στενότητας των Δ.Ε.Υ.Α., η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θεωρεί την 

παραπάνω ρύθμιση ανεπαρκή και ζητά να τροποποιηθεί και να διευρυνθεί με την λήψη 

πρόσθετων μέτρων τα οποία θα διασφαλίσουν την οικονομική βιωσιμότητα των Δ.Ε.Υ.Α. και 

θα αποτρέψουν την κατάρρευσή τους. 

 

Συγκεκριμένα επισημαίνουν ότι, αμέσως μόλις εξαγγέλθηκαν τα πρώτα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της διασποράς της πανδημίας, οι Δ.Ε.Υ.Α. με αίσθημα ευθύνης και ως 

κοινωφελείς επιχειρήσεις έλαβαν όλα τα αναγκαία μέτρα τόσο για την προστασία της 

δημόσιας υγείας όσο και για την ασφάλεια των εργαζομένων τους. Μερίμνησαν για την 

απόλυτη ασφάλεια των εγκαταστάσεών τους ώστε η υδροδότηση των πολιτών να είναι 

συνεχής και αδιάλειπτη. Επίσης, ανέστειλαν όλες τις προγραμματισμένες διακοπές νερού 

λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, και σύμφωνα με τις δυνατότητές τους στάθηκαν στο πλευρό 

των πολιτών με στόχο την ανακούφισή τους. 

 

Παράλληλα, οι τρέχουσες εισπράξεις των Δ.Ε.Υ.Α. παρουσίασαν μεγάλη υστέρηση και η 

ρευστότητά τους περιορίσθηκε σημαντικά διότι, παρότι προέτρεψαν τους καταναλωτές να 

πληρώνουν με όλα τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα, δεν υπήρξε η ανάλογη ανταπόκριση, 

ενώ παράλληλα δημιουργήθηκε κλίμα αναστολής πληρωμών στους πολίτες. Επίσης, η 

υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων θα έχει ως συνέπεια και 

την πραγματική μείωση των από εδώ και πέρα τιμολογούμενων εσόδων των Δ.Ε.Υ.Α., 

δηλαδή, του πραγματικού τζίρου των επιχειρήσεων. Ταυτοχρόνως, επισημαίνουν ότι η 

οικονομική κατάστασή τους επιδεινώθηκε πρόσφατα λόγω της αύξησης των τιμολογίων 

ηλεκτρικής ενέργειας που είχε ως συνέπεια την αύξηση του ενεργειακού κόστους των 

Δ.Ε.Υ.Α. το οποίο ήδη είναι υψηλότατο κατά 20% περίπου μετά και την τελευταία αύξηση 

του τιμολογίου της ΔΕΗ. 

 

Επιπλέον οι Δ.Ε.Υ.Α. έχουν αναλάβει όχι μόνο να παρέχουν υγιεινό και καθαρό νερό στους 

πολίτες, αλλά να λειτουργούν και τις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, να συντηρούν τα 

δίκτυα, και να παρεμβαίνουν και στις περιπτώσεις βλαβών, δραστηριότητες με υψηλότατο 

κόστος. 

 

Κατόπιν όλων των παραπάνω και σε συνέχεια των προτάσεων που έχει καταθέσει η 

Ε.Δ.Ε.Υ.Α. για υπαγωγή τόσο των Δ.Ε.Υ.Α όσο και των Δήμων στο καθεστώς ανακούφισης 

των πληττόμενων κλάδων, εξαρχής καθορισμό του διαστήματος αποπληρωμής στους 72 

μήνες και μείωση φορολογικού συντελεστή στο νερό, 



Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:  

 

1. Υπάρχει πρόβλεψη υπαγωγής των Δ.Ε.Υ.Α. και των Δήμων σε ένα ειδικό καθεστώς 

ανακούφισης ανάλογο με εκείνο των πληττόμενων κλάδων που προβλέπει αναστολή 

καταβολής όλων των Φόρων, Τελών και Ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων 

δανείων έως και 31/8/2020; 

2. Υπάρχει πρόβλεψη τροποποίησης της διάταξης της από 30/3/2020 ΠΝΠ για την 

οικονομική ενίσχυση των Δ.Ε.Υ.Α. υπό την μορφή δανείου ώστε να προσδιορισθεί 

ρητά ότι για τις Δ.Ε.Υ.Α. εξαρχής ως διάρκεια αποπληρωμής του δανείου οι  72 μήνες 

και όχι οι 18 μήνες με δυνατότητα επέκτασης μετά από ΚΥΑ, ώστε να μπορέσουν να 

είναι συνεπείς στην αποπληρωμή του; 

3. Υπάρχει πρόβλεψη για μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α. για το νερό και την 

αποχέτευση, όπως σας προτάθηκε από την Ε.Δ.Ε.Υ.Α. με εκτίμηση και της 

οικονομικής ελάφρυνσης κατά 9,32% των καταναλωτών επί της συνολικής τιμής του 

νερού, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα στα έσοδα των Δ.Ε.Υ.Α. εφαρμόζονται, για την 

αξία νερού συντελεστής 13% και για όλα τα άλλα έσοδα αποχέτευσης κλπ 24%, με 

στόχο την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων; 

 

 

Η ερωτώσα βουλευτής  

 

 

 Φωτεινή Μπακαδήμα 


