
 

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Παναγιωτοπούλου
Τηλέφωνο: 213-1513737

ΠΡΟΣ: 
1) Όλες τις Δ/σεις Υδάτων των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων  

Κοινοποίηση:
1) ΚΕΔΕ

info@kedke.gr 
2) ΕΔΕΥΑ

info@edeya.gr

Θέμα:  : Εφαρμογή ενιαίων κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης στις υπηρεσίες παροχής       
              νερού ύδρευσης.
Σχετ.: 1) Η υπ’ αρ. 135275/2017 (ΦΕΚ 1751/Β/2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων 

(ΕΕΥ), όπως ισχύει.
                    

Με την υπ’ αρ. 135275/2017 (ΦΕΚ 1751/Β/2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, 
θεσμοθετήθηκαν ενιαίοι κανόνες προσδιορισμού του συνολικού κόστους των υπηρεσιών 
ύδατος, ήτοι του χρηματοοικονομικού κόστους, του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους 
πόρου, καθώς και ενιαίοι κανόνες τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος θα πρέπει να προσδιορίσουν τα τιμολόγιά 
τους, λαμβάνοντας υπόψη την ως άνω Απόφαση.

Επίσης σύμφωνα με την παρ. 2. του αρθ. 7 της ως άνω Απόφασης, οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος, 
από το 2018 και μετά, εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε  έτους, προσδιορίζουν τα τιμολόγιά τους 
και κοινοποιούν τη σχετική απόφαση στη οικεία Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, η οποία εκδίδει συστάσεις, εφόσον απαιτείται και ενημερώνει σχετικά την Γενική 
Διεύθυνση  Υδάτων, του ΥΠΕΝ. 

Επισημαίνεται δε, για τους παρόχους υπηρεσιών ύδρευσης, σύμφωνα και με την παρ. 3 του αρθ. 
9 της ως άνω Απόφασης, ότι η βελτίωση της ανάκτησης κόστους των υπηρεσιών τους επιδιώκεται 
κατά προτεραιότητα με τη μείωση του κόστους. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό 
επιτρέπονται οι περιοδικές αυξήσεις στις μέσες χρεώσεις των υπηρεσιών ύδατος οι οποίες δεν 
μπορεί να υπερβαίνουν το ποσοστό αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) του 
προηγούμενου έτους. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει στις περιπτώσεις που το ποσοστό 
ανάκτησης κόστους είναι μικρότερο τουλάχιστον κατά 10% από το μέσο όρο ανάκτησης κόστους 
του υδατικού διαμερίσματος. Στην περίπτωση αυτή, η αύξηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
διπλάσιο του ποσοστού αύξησης του ΑΕΠ του προηγούμενου έτους.
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Βάσει των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ενημερωθούν, όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών ύδρευσης 
καθώς και όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες σχετικά με την έγκριση των αποφάσεων για τα 
τιμολόγια ύδρευσης/αποχέτευσης,  στην περιοχή αρμοδιότητος σας, για τις υποχρεώσεις τους,  
στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ’ αρ. 135275/2017 (ΦΕΚ 1751/Β/2017) Απόφασης της Εθνικής 
Επιτροπής Υδάτων εν λόγω Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων. 

Επίσης παρακαλούνται η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων 
Ύδρευσης Αποχέτευσης όπως ενημερώσουν σχετικά τα μέλη τους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

                Δ. ΒΑΚΑΛΗΣ
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