
  να σταλεί με mail
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ 
Τμήμα Κοστολόγησης & Τιμολόγησης 
Υπηρεσιών Ύδατος
Ταχ. Δ/νση : Αμαλιάδος 17      
Τ.Κ. : 11523 Αθήνα             
Πληροφορίες : Γ. Παναγιωτοπούλου
Τηλ : 213-1515434

Θέμα: "Ορισμός εκπροσώπων εισαγωγής στοιχείων στον μηχανισμό παρακολούθησης 
υπηρεσιών ύδατος για αγροτική χρήση"

Σχετ.: Η υπ’ αρ. 135275/2017 (Β 1751)  Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΕΕΥ), 
‘Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος. 
Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις 
διάφορες χρήσεις του’, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με το του άρθρο 13 της υπ’ αρ. 135275/2017 (Β 1751)  Απόφασης της 
Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΕΕΥ), δημιουργήθηκε μηχανισμός παρακολούθησης και 
εποπτείας των υπηρεσιών ύδατος, μέσω κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος της 
Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, για την παρακολούθηση και βελτίωση των υπηρεσιών 
ύδατος στις διάφορες χρήσεις του. 

Στο πληροφοριακό σύστημα υποχρεούνται όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος να 
καταχωρούν ηλεκτρονικά συγκεντρωτικά στοιχεία, σχετικά με την δραστηριότητα τους, 
σύμφωνα με τα έντυπα καταγραφής της ως άνω Απόφασης της ΕΕΥ, τα οποία θα 
αξιοποιούνται από τις Δ/νσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και την ΕΓΥ για 
την σύνταξη των ετήσιων εκθέσεων σχετικά με το βαθμό υλοποίησης της πολιτικής 
διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος.

Στις ετήσιες εθνικές εκθέσεις αξιολογείται η επίδραση της τιμολογιακής πολιτικής 
στη μείωση της κατανάλωσης νερού ανά τομέα, ο βαθμός ανάκτησης του κόστους ανά 
τομέα, τυχόν επίδραση στην ποσότητα και την ποιότητα των υδατικών σωμάτων και 
προτείνονται πρόσθετα εξειδικευμένα κίνητρα περιορισμού της κατανάλωσης 
περιλαμβανομένης και ειδικής τιμολογιακής πολιτικής σε περιπτώσεις υπέρμετρης 
κατανάλωσης ύδατος.

Η Δ/νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε συνεργασία με την 
ΕΓΥ, με βάση τις ετήσιες εκθέσεις , καθώς και τα ισχύοντα Σχέδια Διαχείρισης των ΛΑΠ, 
ενημερώνει τους παρόχους προκειμένου να προβαίνουν σε προγραμματισμό βελτίωσης 
των επιδόσεών τους.

Οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος, εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε  έτους, 
προσδιορίζουν τα τιμολόγιά τους και κοινοποιούν τη σχετική απόφαση στη Διεύθυνση 

Προς 
Ως Πίνακας Αποδεκτών

Κοινοποίηση
Όλες οι Δ/νσεις Υδάτων των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων  της 
Χώρας



Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εκδίδει συστάσεις, εφόσον απαιτείται 
και ενημερώνει σχετικά την Ειδική Γραμματεία Υδάτων. 

Επειδή έχει διαπιστωθεί ότι μεγάλος αριθμός παρόχων υπηρεσιών ύδατος για 
αγροτική χρήση (ΟΕΒ) δεν έχει ακόμη ορίσει εκπρόσωπο πρόσβασης και καταχώρησης 
στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα, σας  αποστέλλουμε συνημμένα, τον πρόσφατο 
πίνακα με τους ΟΕΒ που δεν έχουν ανταποκριθεί και παρακαλούμε για τις ενέργειες σας 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.

Το πληροφοριακό σύστημα έχει τεθεί σε λειτουργία στον ιστοχώρο του ΥΠΕΝ 
http://wsm.ypeka.gr.

Η πρόσβαση στο πληροφορικό σύστημα γίνεται μόνο μέσω του εκπροσώπου 
(εξουσιοδοτημένου χρήστη) κάθε παρόχου υπηρεσιών ύδατος και μέσω των κωδικών 
πρόσβασης που θα του αποσταλούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα στοιχεία 
επικοινωνίας  που θα δηλώσει (e-mail του εκπροσώπου). 

Τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε εκπροσώπου θα πρέπει να αποσταλούν 
ηλεκτρονικά στην διεύθυνση helpdesk.yp.ydatos@prv.ypeka.gr του ΥΠΕΝ,  σύμφωνα με 
το κάτωθι Πίνακα. 

Περιφέρεια

Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Νομός

Δήμος

Ονοματεπώνυμο εκπροσώπου

Πάροχος Υπηρεσίας Ύδατος
(π.χ. ΤΟΕΒ.., ΓΟΕΒ..)

Τύπος Παρεχόμενης Υπηρεσίας (επιλογή ενός 
εκ των κάτωθι):

Άρδευση    ή    Ύδρευση και Άρδευση ή
Ύδρευση, Άρδευση και Αποχέτευση

Δ/νση και τηλέφωνο επικοινωνίας

e-mail

Συνημμένα σας αποστέλλονται οι πίνακες με τους παρόχους υπηρεσιών 
άρδευσης (ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ) των οποίων τα στοιχεία εκπροσώπησης βρίσκονται σε 
εκκρεμότητα.

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των παρόχων ΟΕΒ στην περιοχή 
αρμοδιότητάς σας (ανά Περιφέρεια) και την άμεση αποστολή των στοιχείων 
επικοινωνίας τους (εκπρόσωπο πρόσβασης και καταχώρησης στοιχείων στο 
πληροφοριακό σύστημα) καθώς επίσης όπως μας γνωρίσετε εάν κάποιοι από τους 
αναφερόμενους παρόχους υπηρεσιών άρδευσης έχουν παύσει την λειτουργία τους 
προκειμένου να ενημερωθεί η βάση δεδομένων.

Στην περίπτωση που υπάρξει αδυναμία εκ μέρους κάποιων παρόχων ΟΕΒ τόσο 
για τον ορισμό εκπροσώπου όσο και για την καταχώρηση των εν λόγω στοιχείων, οι 
αρμόδιες Δ/νσεις των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων να προβούν στις δέουσες 
ενέργειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σε συνεργασία με αυτούς τους 

http://wsm.ypeka.gr/
mailto:helpdesk.yp.ydatos@prv.ypeka.gr


παρόχους ΟΕΒ ώστε να συμμορφωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 
135275/2017 Απόφασης της ΕΕΥ.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της σύνταξης μιας ολοκληρωμένης ετήσιας 
έκθεσης σχετικά με το βαθμό υλοποίησης της πολιτικής διαχείρισης των υπηρεσιών 
ύδατος από την Δ/νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, θα πρέπει  να 
γίνεται αναφορά στους λόγους για τους οποίους κάθε πάροχος δεν ανταποκρίθηκε τόσο 
ως προς την εισαγωγή των προβλεπόμενων στοιχείων όσο και στην εγγραφή 
εξουσιοδοτημένου χρήστη.

Συνημμένα: Πίνακας με τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος για αγροτική χρήση.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Λ. ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ
ΕΔ
-Γρ. Ειδικού Γραμματέα Υδάτων
-Φ. ΠΛΗΡ.ΣΥΣΤ.

Πίνακας Αποδεκτών
1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 1 
35100 ΛΑΜΙΑ

stereaellada@mou.gr

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΛ.ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 
22100 ΤΡΙΠΟΛΗ

ptatoulis@gmail.com

3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ & 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
41222 ΛΑΡΙΣΑ

periferiarxis@thessaly.gov.gr

4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΛ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

pv@pvaigaiou.gov.gr

5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Β.ΟΛΓΑΣ 198 
54110 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

perifereiarxis@pkm.gov.gr

6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 52  
50100 ΚΟΖΑΝΗ

info@pdm.gov.gr

7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ 1 
45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

periferiarxis@php.gov.gr

8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΣΑΜΑΡΑ 13 
49100 ΚΕΡΚΥΡΑ

pin_ekt@pin.gov.gr

9 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Γ. ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ 1 
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 periferiarxis@pamth.gov.gr

10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΡΟΠΙΝΑ 
84100 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

 pna@notioaigaio.gov.gr  
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11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 28 
26441 ΠΑΤΡΑ

grafeio.pde@pde.gov.gr

12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

gram.pkr@pkr.gov.gr

13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17  
11744  ΑΘΗΝΑ

gperatt@patt.gov.gr
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