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Θέμα:Θέμα:Θέμα:Θέμα:        Απάντηση σε ερώτησηΑπάντηση σε ερώτησηΑπάντηση σε ερώτησηΑπάντηση σε ερώτηση        βουλευτώνβουλευτώνβουλευτώνβουλευτών    ““““ΣΥΡΙΖΑΣΥΡΙΖΑΣΥΡΙΖΑΣΥΡΙΖΑ””””        

    

Σχετ:Σχετ:Σχετ:Σχετ:   Η με αύξ. αριθμ. 5032 / 4.5.2022 ερώτηση με θέμα « Nα στηριχθούν οικονομικά οι 

νησιωτικές ΔΕΥΑ για να αποφευχθούν νέα χαράτσια στους καταναλωτές εξαιτίας του 

αυξημένου ενεργειακού κόστους» (αρ. πρ. ΓΓΑΙΝΠ:1179/5-5-2022) 

  

Σε απάντηση του δεύτερου δεύτερου δεύτερου δεύτερου υποερωτήματος της ανωτέρω σχετικής ερώτησης, αναφορικά 

με την ουσιαστική στήριξη των νησιών και δη των μικρότερων, μέσω εκτάκτων χρηματοδοτήσεων 

των ΔΕΥΑ αυτών, των οποίων η υδροδότηση βασίζεται σε μονάδες αφαλάτωσης οι οποίες 

καταναλώνουν σημαντικά ποσά ηλεκτρικής ενέργειας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ειδικότερα η Γενική Γραμματεία Αιγαίου 

και Νησιωτικής Πολιτικής έχει ως αποστολήέχει ως αποστολήέχει ως αποστολήέχει ως αποστολή: 

 Την εκπόνηση και υλοποίηση ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικήςολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικήςολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικήςολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής για όλα τα νησιά της 

Ελληνικής Επικράτειας.  

 Την άμεση και έμμεση παρέμβασηάμεση και έμμεση παρέμβασηάμεση και έμμεση παρέμβασηάμεση και έμμεση παρέμβαση για επίλυση προβλημάτων που αφορούν στους 

νησιωτικούς ΟΤΑ της χώρας. 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω αποστολήςανωτέρω αποστολήςανωτέρω αποστολήςανωτέρω αποστολής και της επέκτασης του χώροκαι της επέκτασης του χώροκαι της επέκτασης του χώροκαι της επέκτασης του χώρου ευθύνης τηςυ ευθύνης τηςυ ευθύνης τηςυ ευθύνης της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., , , , 

σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4597/2019 (Α’ 35), (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του Ν. 

4770/2021 (Α’ 15)) συμπεριλαμβάνοντας πλέον όλα τα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας, συμπεριλαμβάνοντας πλέον όλα τα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας, συμπεριλαμβάνοντας πλέον όλα τα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας, συμπεριλαμβάνοντας πλέον όλα τα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας, η  η  η  η  

Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.    αποδεικνύειαποδεικνύειαποδεικνύειαποδεικνύει    με τον πιο έμπρακτο τρόπομε τον πιο έμπρακτο τρόπομε τον πιο έμπρακτο τρόπομε τον πιο έμπρακτο τρόπο, ότι , ότι , ότι , ότι ο ρόλος ο ρόλος ο ρόλος ο ρόλος της, της, της, της, όχι μόνο δεν είναι ανενεργός,όχι μόνο δεν είναι ανενεργός,όχι μόνο δεν είναι ανενεργός,όχι μόνο δεν είναι ανενεργός, 

αλλά αντιθέτως έχει πλέον αναβαθμισθείαλλά αντιθέτως έχει πλέον αναβαθμισθείαλλά αντιθέτως έχει πλέον αναβαθμισθείαλλά αντιθέτως έχει πλέον αναβαθμισθεί προασπίζοντας το κοινό συμφέρον προς όφελος των 

κατοίκων όλων των νησιωτικών περιοχών. 

 Έχει πλέον διαμορφωθεί Έχει πλέον διαμορφωθεί Έχει πλέον διαμορφωθεί Έχει πλέον διαμορφωθεί μια μια μια μια διακριτή πολιτικήδιακριτή πολιτικήδιακριτή πολιτικήδιακριτή πολιτική για τα νησιά μέσα από την οποία η έννοια 

της νησιωτικότηταςνησιωτικότηταςνησιωτικότηταςνησιωτικότητας, εξισώνεται με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας στο κατώφλι μιας νέας 

χρηματοδοτικής περιόδου.  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ,ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ  
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Επιπρόσθετα, η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. επιφορτίζεται εδώ και αρκετά έτηεπιφορτίζεται εδώ και αρκετά έτηεπιφορτίζεται εδώ και αρκετά έτηεπιφορτίζεται εδώ και αρκετά έτη και εκτελεί με απόλυτηκαι εκτελεί με απόλυτηκαι εκτελεί με απόλυτηκαι εκτελεί με απόλυτη    

προσήλωση καιπροσήλωση καιπροσήλωση καιπροσήλωση και    επιτυχία μια σημαντικότατη επιτυχία μια σημαντικότατη επιτυχία μια σημαντικότατη επιτυχία μια σημαντικότατη επιμέρους επιμέρους επιμέρους επιμέρους αποστολή, αποστολή, αποστολή, αποστολή, η οποία σχετίζεται με θέματα με θέματα με θέματα με θέματα 

υδροδότησης υδροδότησης υδροδότησης υδροδότησης όλων των όλων των όλων των όλων των άνυδρων νησιώνάνυδρων νησιώνάνυδρων νησιώνάνυδρων νησιών της ελληνικής επικράτειας για την εξασφάλιση της 

επάρκειας και της ποιότητας πόσιμου νερού και ασκείται μέσω της Δ/νσης Μελετών, Έργων, Δ/νσης Μελετών, Έργων, Δ/νσης Μελετών, Έργων, Δ/νσης Μελετών, Έργων, 

ΦυσικώνΦυσικώνΦυσικώνΦυσικών    Πόρων και ΕνέργειαςΠόρων και ΕνέργειαςΠόρων και ΕνέργειαςΠόρων και Ενέργειας.  

Πιο συγκεκριμένα, η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. μεριμνά για: 

o Λήψη μέτρων, χρηματοδοτικών προγραμμάτων και δράσεων σε συνεργασία με τους 

αντίστοιχους νησιωτικούς ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων λειψυδρίας. 

o Διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών και υλοποίηση προγραμμάτων αξιοποίησης των 

υδάτινων πόρων και των ήπιων μορφών ενέργειας.και των ήπιων μορφών ενέργειας.και των ήπιων μορφών ενέργειας.και των ήπιων μορφών ενέργειας.  

o Παρακολούθηση των έργων, θεώρηση & παρακολούθηση των μελετών που αναθέτει ή / και 

υλοποιεί η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. 

Τα ανωτέρω εξειδικεύονται και υλοποιούνται μέσω προώθησης της αποδοτικής και 

αειφόρου χρήσης πόσιμου ύδατος, με τη χρηματοδότηση των κάτωθι ενδεικτικών δράσεωντη χρηματοδότηση των κάτωθι ενδεικτικών δράσεωντη χρηματοδότηση των κάτωθι ενδεικτικών δράσεωντη χρηματοδότηση των κάτωθι ενδεικτικών δράσεων: 

  

1.1.1.1. Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία νέων εγκαταστάσεων αφαλάτωσης θαλασσινού/ 

υφάλμυρου νερού, με τα αναγκαία συνοδά τεχνικά υποέργα. 

2.2.2.2. Αντικατάσταση, επέκταση, αναβάθμιση/εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων αφαλάτωσης.  

3.3.3.3. Ανόρυξη νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων/κατασκευή λοιπών 

απαραίτητων συνοδών έργων.  

4.4.4.4. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων συστημάτων τηλεελέγχου / τηλεμετρίας. 

5.5.5.5. Κατασκευή νέων εξωτερικών υδραγωγείων, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω: 

 δικτύων αγωγών μεταφοράς πόσιμου νερού με τα απαραίτητα αντλιοστάσια αυτών. 

 δεξαμενών αποθήκευσης.  

6.6.6.6. Κατασκευή έργων ενίσχυσης / επέκτασης / αντικατάστασης υφισταμένων εξωτερικών 

υδραγωγείων.  

7.7.7.7. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά) Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά) Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά) Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά) 

για ενεργειακή υποστήριξη μονάδων αφαλάτωσης, για ενεργειακή υποστήριξη μονάδων αφαλάτωσης, για ενεργειακή υποστήριξη μονάδων αφαλάτωσης, για ενεργειακή υποστήριξη μονάδων αφαλάτωσης, δημοτικών υδρογεωτρήσεων, δημοτικών υδρογεωτρήσεων, δημοτικών υδρογεωτρήσεων, δημοτικών υδρογεωτρήσεων, 

υδατοδεξαμενών κυδατοδεξαμενών κυδατοδεξαμενών κυδατοδεξαμενών και αντλιοστασίων.αι αντλιοστασίων.αι αντλιοστασίων.αι αντλιοστασίων.    

8.8.8.8. Προμήθεια και Προμήθεια και Προμήθεια και Προμήθεια και εγκατάσταση εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) απαραίτητων για την εγκατάσταση εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) απαραίτητων για την εγκατάσταση εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) απαραίτητων για την εγκατάσταση εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) απαραίτητων για την 

υποστήριξη της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας των αφαλατώσεων ακόμη και όταν δεν υποστήριξη της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας των αφαλατώσεων ακόμη και όταν δεν υποστήριξη της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας των αφαλατώσεων ακόμη και όταν δεν υποστήριξη της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας των αφαλατώσεων ακόμη και όταν δεν 

υπάρχει δυνατότητα τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας από τον ηλεκτρικό πάροχο λόγω υπάρχει δυνατότητα τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας από τον ηλεκτρικό πάροχο λόγω υπάρχει δυνατότητα τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας από τον ηλεκτρικό πάροχο λόγω υπάρχει δυνατότητα τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας από τον ηλεκτρικό πάροχο λόγω 

εκτάκτων καταστεκτάκτων καταστεκτάκτων καταστεκτάκτων καταστάσεων.  άσεων.  άσεων.  άσεων.      

9.9.9.9. Επιχορήγηση των νησιωτικών Δήμων και των ΔΕΥΑ αυτών, για την κάλυψη μέρους των δαπανών Επιχορήγηση των νησιωτικών Δήμων και των ΔΕΥΑ αυτών, για την κάλυψη μέρους των δαπανών Επιχορήγηση των νησιωτικών Δήμων και των ΔΕΥΑ αυτών, για την κάλυψη μέρους των δαπανών Επιχορήγηση των νησιωτικών Δήμων και των ΔΕΥΑ αυτών, για την κάλυψη μέρους των δαπανών 

λειτουργίας καθώς επίσης και των δαπανών ενεργειακής κατανάλωσης.λειτουργίας καθώς επίσης και των δαπανών ενεργειακής κατανάλωσης.λειτουργίας καθώς επίσης και των δαπανών ενεργειακής κατανάλωσης.λειτουργίας καθώς επίσης και των δαπανών ενεργειακής κατανάλωσης.    

 

Ειδικότερα, όσον αφορά το θέμα του ενεργειακού κόστους από την λειτουργία των 

αφαλατώσεων, η υπηρεσία έχει ανταποκριθεί κατά το παρελθόν και συνεχίζει να ανταποκρίνεται έχει ανταποκριθεί κατά το παρελθόν και συνεχίζει να ανταποκρίνεται έχει ανταποκριθεί κατά το παρελθόν και συνεχίζει να ανταποκρίνεται έχει ανταποκριθεί κατά το παρελθόν και συνεχίζει να ανταποκρίνεται 

και να ικανοποιεί και να ικανοποιεί και να ικανοποιεί και να ικανοποιεί κάθε σχετικό αίτημακάθε σχετικό αίτημακάθε σχετικό αίτημακάθε σχετικό αίτημα  που δέχεται, με βάση πάντα τις τρέχουσες οικονομικές της 

δυνατότητες, συνδράμοντας έμπρακτα και ουσιαστικάσυνδράμοντας έμπρακτα και ουσιαστικάσυνδράμοντας έμπρακτα και ουσιαστικάσυνδράμοντας έμπρακτα και ουσιαστικά σε κάθε νησιωτικό δήμο. Πιο συγκεκριμένα 

σας γνωρίζουμε ότι την τελευταία εξαετία, έχουν εκδοθείέχουν εκδοθείέχουν εκδοθείέχουν εκδοθεί αρκετές σχετικές αποφάσεις αρκετές σχετικές αποφάσεις αρκετές σχετικές αποφάσεις αρκετές σχετικές αποφάσεις 

επιχορηγήσεων ύψους 1.285.000επιχορηγήσεων ύψους 1.285.000επιχορηγήσεων ύψους 1.285.000επιχορηγήσεων ύψους 1.285.000€ € € € που σχετίζονται με κάλυψη λειτουργικών δαπανών των μ-α (οι 

οποίες εμπεριέχουν και το ενεργειακό κόστος) με κάλυψη ενεργειακού κόστους, με προμήθειες – 

εγκαταστάσεις Η/Ζ.  

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε τις ακόλουθες επιχορηγήσεις: 



E:\meleton\Τ.Μ.Ε._ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ\Ερώτηση βουλευτων (ΣΥΡΙΖΑ) _ Χρηματοδότηση ΔΕΥΑ λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους_2022.docx 

Δήμος Λειψών 100.000€ (έτη 2021/2022, κάλυψη ενεργειακού κόστους μ/α, προμήθεια Η/Ζ) 

Δήμος Χάλκης 31.000€ (έτος 2022, προμήθεια και εγκατάσταση Η/Ζ) 

Δήμος Σύμης 690.000€ (έτη 2016 – 2022, κάλυψη ενεργειακού κόστους μ/α) 

Δήμος Φούρνων Κορσεών 200.000€ (έτη 2021/2022, κάλυψη λειτουργικών δαπανών μ/α) 

Δήμος Οινουσών 80.000€ (έτος 2022, κάλυψη λειτουργικών δαπανών μ/α) 

Δήμος Σκύρου 184.100€ (έτος 2021, κάλυψη λειτουργικών δαπανών μ/α) 

 

Οι απαιτούμενες πιστώσεις για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων, προέρχονται  μέσω 

του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)  Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)  Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)  Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)  της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., και ειδικότερα μέσω της 

ΣΑΕ 330ΣΑΕ 330ΣΑΕ 330ΣΑΕ 330  και του έργου με κωδικό 2006ΣΕ33000000 και τίτλο «Υδροδότηση άνυδρων νησιών & «Υδροδότηση άνυδρων νησιών & «Υδροδότηση άνυδρων νησιών & «Υδροδότηση άνυδρων νησιών & 

έργων βελτίωσης υποδομών ύδρευσης των νησιών»έργων βελτίωσης υποδομών ύδρευσης των νησιών»έργων βελτίωσης υποδομών ύδρευσης των νησιών»έργων βελτίωσης υποδομών ύδρευσης των νησιών».  

 

 

OOOO    AAAAναπληρωτής ναπληρωτής ναπληρωτής ναπληρωτής     

ΠροϊσταμένΠροϊσταμένΠροϊσταμένΠροϊσταμένοςοςοςος    της Δ/νσηςτης Δ/νσηςτης Δ/νσηςτης Δ/νσης    

        

    

Σίμος ΙγνάτιοςΣίμος ΙγνάτιοςΣίμος ΙγνάτιοςΣίμος Ιγνάτιος    

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ    

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (genikos@ypai.gr ) 

2. Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. (pmix@ypai.gr ) 

 

Ε.ΔΕ.ΔΕ.ΔΕ.Δ. 

1. Αναπληρωτή Προϊστάμενο Δ/νσης Μελετών, Εργων, Φυσικών Πόρων & Ενέργειας 

(ismos@ypai.gr ) 

2. Τμήμα Πρωτογενούς Τομέα, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας  

3. Τμήμα Μελετών και  Έργων  
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