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                                                                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

                ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΩ 

 

Το νέο τιμολόγιο της ΔΕΥΑΩ αναμένεται να είναι ένα από τα οικονομικότερα τιμολόγια της 
χώρας, με τα πάγια τέλη και τις εργασίες να κοστολογούνται  στο μέσο όρο κόστους των 
υπολοίπων ΔΕΥΑ, μετά και την επιβολή τιμολογιακής πολιτικής από την Εθνική Επιτροπή 
Υδάτων. 

Συγκεκριμένα, η Εθνική Επιτροπή Υδάτων με την υπ΄αρ. 13527 ΚΥΑ, ΦΕΚ 1751/22-5-17 
εξέδωσε οδηγίες για τον υπολογισμό του χρηματοοικονομικού κόστους των υπηρεσιών της 
ΔΕΥΑ και επιβάλλει τη θέσπιση τιμολογιακής πολιτικής βάσει της οποίας: 

1) Τα έσοδα πρέπει να καλύπτουν τα έξοδα και να μένει ένα αποθεματικό για την 
κάλυψη επενδυτικών έργων. 

2) Η χρέωση να γίνεται υποχρεωτικά με αύξουσες κλίμακες, ώστε να επιτυγχάνεται 
οικονομία στην κατανάλωση νερού.      
     

Με τη νέα τιμολογιακή πολιτική στο οικιακό τιμολόγιο θεσπίσαμε δύο κλίμακες με πολύ 
χαμηλό κόστος, που καλύπτουν το 94,14% των χρηστών και δύο υψηλές κλίμακες, στις 
οποίες βρίσκεται μόλις το 5,86% και αφορά μεγάλους αστικούς καταναλωτές. 

Με το ίδιο σκεπτικό θεσπίσαμε 2η κλίμακα στο αγροτικό τιμολόγιο και νέο τιμολόγιο για 
λαχανόκηπους και γκαζόν.  



Αναπροσαρμόσαμε το επαγγελματικό τιμολόγιο στο μέσο όρο των τιμών των ΔΕΥΑ της 
χώρας και εντάξαμε σ΄αυτό το δημόσιο τιμολόγιο και όλες τις παροχές του Ο.Τ.Α. 

Καθιερώσαμε τιμολόγιο ιερών ναών και επεκτείναμε το κοινωνικό τιμολόγιο και σε άλλες 
ευπαθείς ομάδες, πέρα των πολυτέκνων και των μονογονεϊκών οικογενειών, όπως 
άπορους, ανάπηρους και μακροχρόνια άνεργους. 

Αναπροσαρμόσαμε τα τέλη σύνδεσης με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, ώστε να 
καλύπτουν το πραγματικό κόστος. 

Καθιερώσαμε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, καταργήσαμε τα μηχανογραφικά τέλη και 
λάβαμε απόφαση να εκδίδονται οι λογαριασμοί ανά τετράμηνο. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ένα παράδειγμα. Δείτε τι πλήρωνε μια οικογένεια για 100m3/έτος 
με το παλιό τιμολόγιο και τι θα πληρώσει με το νέο τιμολόγιο. 

 

                          ΠΑΛΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  

 

Αξία νερού                                              21,00 ευρώ  

ΦΠΑ 13%                                                     2,73 ευρώ 

Πάγιο                                                        20,00 ευρώ (2Χ10) 

ΦΠΑ 24%                                                     4,80 ευρώ  

Αποχέτευση                                             10,50 ευρώ (50%) 

ΦΠΑ 24%                                                      2,52 ευρώ 

Πάγιο                                                          20,00 (2Χ10) 

ΦΠΑ 24%                                                       4,80 ευρώ  

Ειδικό τέλος 80%                                      16,80 ευρώ 

ΦΠΑ  24%                                                       4,03 ευρώ                                 

Μηχανογραφικά τέλη ( 2Χ2,20)                4,40 ευρώ  

ΦΠΑ 24%                                                        1,05 ευρώ 

ΣΥΝΟΛΟ                                                          112,63 ευρώ 

 

      

 



                                   

                             ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  

 

Αξία νερού                                                  20,00 ευρώ 

ΦΠΑ  13%     2,60 ευρώ 

Πάγιο (3Χ12)                                               36,00 ευρώ 

ΦΠΑ 24%                8,64 ευρώ 

Αποχέτευση (60%)                                     12,00 ευρώ 

ΦΠΑ 24%                 2,88 ευρώ 

Ειδικό τέλος (80%)                                     16,00 ευρώ 

ΦΠΑ 24%                                                        3,84% ευρώ 

Αντικατάσταση υδρομέτρου (0,5Χ12)     6,00 ευρώ  

ΦΠΑ 24%                                                         1,44 ευρώ              

ΣΥΝΟΛΟ                                                         109,40 ευρώ   

 

Επισημαίνεται ότι στο ίδιο πλαίσιο, μια πολύτεκνη οικογένεια με το νέο τιμολόγιο για 
300m3/έτος, θα κερδίσει 121 ευρώ  


