
Για πρώτη φορά εφαρμόζονται σημαντικές μειώσεις στην τιμή χρέωσης του νερού, ενισχύεται και διευρύνεται 
το κοινωνικό τιμολόγιο, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται το επενδυτικό πρόγραμμα για την υλοποίηση έργων 
υποδομής της εταιρείας (μεταξύ άλλων, επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού, έργα αποχέτευσης 
στον Δενδροπόταμο, συντήρηση του αγωγού της Αραβησσού). 

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. εφαρμόζει νέα 
τιμολογιακή πολιτική από το 2019. 

Πίνουμε καθαρό νερό από τη βρύση, 
προστατεύουμε το περιβάλλον!

Φθηνότερο νερό, 
φροντίδα για το αύριο

Το οικιακό τιμολόγιο της ΕΥΑΘ 
είναι κλιμακωτό. Για παράδειγ-
μα: σε ένα οικιακό τιμολόγιο με 
κατανάλωση 60 κυβικά μέτρα 
νερού, τα πρώτα 10 κυβικά τιμο-
λογούνται με 0,42 ευρώ/κυβικό, 
από τα 11 έως τα 40 κυβικά η χρέ-
ωση γίνεται με 0,60 ευρώ/κυβικό 
κι από τα 41 έως τα 60 κυβικά με 
0,70 ευρώ/κυβικό. 

Στους νέους λογαριασμούς δι-
ατηρούνται σταθερά τα τέλη 
αποχέτευσης (80% επί της αξίας 
του νερού), τα πάγια και το ειδι-
κό τέλος κύκλου νερού. Επιβάλ-
λεται περιβαλλοντικό τέλος με 
ανταποδοτικό χαρακτήρα για τη 
χρηματοδότηση έργων εξοικο-
νόμησης και διαχείρισης υδάτων 
(αποδίδεται σε ειδικό λογαρια-
σμό υπέρ του Πράσινου Ταμείου).

Εξοφλήστε - ρυθμίστε τις οφει-
λές σας με ευνοϊκούς όρους 
(ελάχιστη δόση από 20€ - 50€ 
ανάλογα με το ύψος της οφει-
λής και το τιμολόγιό σας). Έτσι, 
δεν κινδυνεύετε να σας κοπεί 
το νερό και να χρεωθείτε τέλη 
επανασύνδεσης! 

Δικαίωμα ένταξης στο κοινωνικό τιμολόγιο ή ανανέωσής του (κατηγορίες ΚΟΤ Α΄ και  ΚΟΤ Β΄) έχουν όσοι είναι 
δικαιούχοι των αντίστοιχων τιμολογίων της ΔΕΗ ή άλλων παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Η ένταξη - ανανέω-
ση γίνεται αυτομάτως, χωρίς κατάθεση δικαιολογητικών στην ΕΥΑΘ. Σε περίπτωση που «φαίνεται» διαφορετι-
κός χρήστης-υπόχρεος στο ρεύμα και το νερό ή δε διαθέτουμε τον ΑΦΜ σας, ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα 
μας για το τι πρέπει να κάνετε.

Ενημερωθείτε για τους νέους λογαριασμούς μας στον ιστότοπό μας
www.eyath.gr

Προσοχή: μέσα στους επόμενους μήνες η εξυπηρέτηση των πελατών για όλες τις 
συναλλαγές τους θα γίνεται πλέον, αντί στην Εγνατία, στα νέα μας γραφεία στην 
Αγγελάκη 6, δίπλα από το ΚΕΠ. Κανονικά θα συνεχίσει να λειτουργεί το υποκατά-
στημά μας στην 26ης Οκτωβρίου 26 απέναντι από τα δικαστήρια, στο Βαρδάρι. 



ΚΛΙΜΑΚΑ m3 ΤΙΜΗ (ευρώ/m3) ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Οικιακό Τιμολόγιο

0-10 0,42 80%

11-40 0,60 80%

41-60 0,70 80%

61-120 1,20 80%

121-160 3,60 80%

161 - άνω 4,40 80%

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Α’ (ΚΟΤ Α’)

0-30 δωρεάν 80%

31-80 70% του οικιακού 80%

81-120 35% του οικιακού 80%

121 – άνω χωρίς έκπτωση 80%

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο B’ (ΚΟΤ B’)

0-30 δωρεάν 80%

31-80 50% του οικιακού 80%

81-120 25% του οικιακού 80%

121 – άνω χωρίς έκπτωση 80%

Δημόσιο - Δημοτικό - ΟΤΑ

0 - άνω 0,65 80%

Ενίσχυση ΟΤΑ

0 - άνω 0,35 0%

Φιλανθρωπικά ΝΠΙΔ

0 - άνω 0,65 80%

Επαγγελματικό

0-200 0,70 80%

201 - άνω 0,95 80%

Βιομηχανικό

0-2.000 0,52 80%  εκτός ΒΙΠΕ-Θ

2.001 - άνω 0,87 80%  εκτός ΒΙΠΕ-Θ

Άρδευση - Καθαριότητα ιδωτικού πρασίνου

0-10 2,00 0%

11-100 2,50 0%

101- άνω 3,60 0%

Γεωτρήσεων

0 - άνω 0,30 80%

Υδροστόμια πυρκαγιάς

0 - άνω 5,00 0%

Βυτιοφόρα οχήματα

0 - άνω 1,00 0%

Εφοδιασμός πλοίων

0 - άνω 2,00 0%

Οι γενικοί κανόνες κοστολόγησης, τιμολόγησης, τα μέτρα βελτίωσης των υπηρεσιών ύδατος για διάφορες χρήσεις και η μέθοδος 
ανάκτησης κόστους των υπηρεσιών αυτών ορίζονται στην 135275 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1751/22-05-2017).

Δείτε αναλυτικά πώς διαμορφώνονται τα νέα τιμολόγια 
της ύδρευσης - αποχέτευσης για το 2019 και το 2020:


