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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διαχείρισης 
Υπηρεσιών Ύδατος
Ταχ. Δ/νση : Αμαλιάδος 17, Αθήνα
Ταχ. Κωδ. : 11523
Πληροφορίες : Ε. Κουέλης,                     
Τηλέφωνο : 2131515446
Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείο : e.kouelis@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ:
Σύνδεσμο Υπαλλήλων Οργανισμών Εγγείων 
Βελτιώσεων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
kosmonik@yahoo.gr, o737tk@otenet.gr) 

ΚΟΙΝ.:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Διεύθυνση Υδάτων 
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
steliosm@damt.gov.gr)

Θέμα: Απάντηση εγγράφου

Σχετ.:  Το από 27/03/2019 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού 1 και σύμφωνα  με τις αρμοδιότητες της Ειδικής 

Γραμματείας Υδάτων, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

(Α) Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων δεν είναι αρμόδια αφ’ ενός, μεν,  για ζητήματα που άπτονται της 

φορολογικής/λογιστικής αντιμετώπισης των Ο.Ε.Β. αφ’ ετέρου, δε, για ζητήματα που αφορούν τη 

νομική τους υπόσταση, τους πόρους τους, τα καταστατικά τους και, ευρύτερα, την διοίκησή τους.

(Β) Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 και το άρθρο 6 παρ. 4, της υπ’ αρ. 135275/2017 (Β΄1751) 

Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (εφεξής Απόφαση), το περιβαλλοντικό κόστος και το 

κόστος πόρου προσδιορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης μετά από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων. Περαιτέρω, το περιβαλλοντικό τέλος 

το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 6 της Απόφασης, αντιστοιχεί στο περιβαλλοντικό κόστος 

και στο κόστος πόρου, προσδιορίζεται ανά χρήση ύδατος σε όρους μοναδιαίων μεγεθών και, 

ειδικότερα, σε ευρώ ανά κυβικό μέτρο ύδατος στους τελικούς χρήστες. Επομένως, δεν 

υπολογίζεται ανά στρέμμα καλλιέργειας. Μάλιστα, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 της Απόφασης, 

οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος για αγροτική χρήση μεριμνούν για τη σταδιακή τοποθέτηση 

υδρομετρητών στο σύνολο των χρηστών του δικτύου.

(Γ) Σύμφωνα με το άρθρο 10 της Απόφασης, οι χρήσεις ύδατος που δύναται να εμπίπτουν στην 

υπηρεσία παροχής ύδατος για αγροτική χρήση, είναι αυτές που αναφέρονται στην παρ. 1 του 

άρθρου 2 της ίδιας, ως άνω, Απόφασης. Επομένως, ο κάθε πάροχος υπηρεσίας ύδατος (όπως είναι 

και οι Ο.Ε.Β.) υποχρεούται να κοστολογεί και να τιμολογεί τις υπηρεσίες που παρέχει στο πλαίσιο 

που προδιαγράφει η Απόφαση. Σύμφωνα, δε, με την θεωρία και την πρακτική του αντικειμένου της 
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κοστολόγησης, φορέας κόστους είναι η κάθε παρεχόμενη υπηρεσία (για τις νομικές οντότητες 

παροχής υπηρεσιών) ή το κάθε αγαθό (για νομικές οντότητες που παράγουν ή/και εμπορεύονται 

αγαθά). 

(Δ) Το κόστος πόρου προσδιορίζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της ανωτέρω αναφερόμενης 

Απόφασης.

(Ε) Από τον συνδυασμό των άρθρων 4 και 11 και κατ’ αναλογία με την παρ. 4 του άρθρου 9 της 

Απόφασης, προκύπτει ότι το σταθερό τέλος που ενσωματώνεται στην τιμή του νερού και 

επιμερίζεται στους χρήστες της υπηρεσίας ύδατος ανά στρέμμα, αντικατοπτρίζει το σταθερό μέρος 

του χρηματοοικονομικού κόστους της νομικής οντότητας ή, με άλλα λόγια, εκείνο το μέρος του 

χρηματοοικονομικού κόστους που δεν μεταβάλλεται όταν μεταβάλλεται ο όγκος της παρεχόμενης 

υπηρεσίας. Το μεταβλητό μέρος του χρηματοοικονομικού κόστους καθώς και το περιβαλλοντικό 

τέλος συνθέτουν το μεταβλητό τέλος ήτοι το δεύτερο σκέλος της τιμής του αρδευτικού νερού.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

      Λουκάς Γεωργαλάς
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