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Θζμα: «Μείωςη του Φ.Π.Α. ςτο νερό»      
 
 
Αξιότιμε κ. Τπουργζ, 

Εκ μζρουσ τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. κα κζλαμε να κζςουμε υπόψθ ςασ τα παρακάτω: 

Η Ε.Δ.Ε.Τ.Α. εκπροςωπϊντασ 122 Δ.Ε.Τ.Α. τθσ χϊρασ μασ που είναι 

κοινωφελείσ και μθ κερδοςκοπικζσ επιχειριςεισ ζκεςε υπόψθ ςασ ςε 

ςυναντιςεισ και ζγγραφα και με τεκμθριωμζνο τρόπο αίτθμα για μείωςθ του 

Φ.Π.Α. ςτο νερό ςτον ςυντελεςτι 6%. Αφορμι για τθν υποβολι του 

αιτιματόσ μασ υπιρξε θ υγειονομικι κρίςθ που είχε και οικονομικζσ 

επιπτϊςεισ ςτουσ πολίτεσ. Ωςτόςο, μζχρι ςιμερα δεν είχαμε κάποια εξζλιξθ 

ενδεχομζνωσ και λόγω τθσ ςτάκμιςθσ των αναγκϊν ενίςχυςθσ ςε διάφορουσ 

κλάδουσ τθσ οικονομίασ που επλιγθςαν ςοβαρά από τθν υγειονομικι κρίςθ.  

ιμερα, ωςτόςο, φαίνεται ότι θ οικονομικι ςυγκυρία είναι ευνοϊκι για τθν 

ικανοποίθςθ του αιτιματόσ μασ. Η επικείμενθ αφξθςθ των τιμϊν ςε όλο το 

φάςμα των αγακϊν λόγω τθσ διεκνοφσ αφξθςθσ των πρϊτων υλϊν, των 

μεταφορικϊν και τθσ ενζργειασ κα μειϊςει το διακζςιμο ειςόδθμα των 

καταναλωτϊν και κα επιδεινϊςει τθν οικονομικι τουσ κατάςταςθ με 
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πολλαπλζσ επιπτϊςεισ ςτθν ελλθνικι οικονομία που δοκιμάςκθκε από τθν 

υγειονομικι κρίςθ.  

Για τουσ παραπάνω λόγουσ κι επειδι γνωρίηουμε ότι θ μείωςθ των ζμμεςων 

φόρων κα ςυνζβαλε ςτθν ςυγκράτθςθ και ενδεχομζνωσ ςτθν ανάςχεςθ των 

επιπτϊςεων από τισ αυξιςεισ των τιμϊν επαναφζρουμε το αίτημά μασ για 

μείωςη του Φ.Π.Α. ςτο νερό.  

Ειδικότερα ηθτάμε: 

Μείωςη με μόνιμο χαρακτήρα του ςυντελεςτι Φ.Π.Α. για το νερό ςτον 

χαμθλό ςυντελεςτι Φ.Π.Α. 6% δεδομζνου ότι μζχρι ςιμερα ςτα ζςοδα των 

Δ.Ε.Τ.Α. εφαρμόηεται για τθν αξία νεροφ ςυντελεςτισ 13%. τόχοσ τθσ 

ρφκμιςθσ είναι η ανακοφφιςη πολιτών, νοικοκυριών και επιχειρήςεων που 

θα αντιμετωπίςουν μεγάλη οικονομική δυςπραγία. 

Θα πρζπει να λάβετε υπόψθ ςασ, κ. Τπουργζ, ότι οι υπθρεςίεσ φδρευςθσ 

είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για το κοινωνικό ςφνολο και αυτό επιβεβαιϊκθκε ςτθ 

διάρκεια τθσ υγειονομικισ κρίςθσ όπου το νερό ιταν το βαςικό μζςο 

προςταςίασ από τθν αςκζνεια. Επίςθσ, κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ ότι οι 

υπθρεςίεσ παιδείασ και υγείασ και πολφ ςωςτά ζχουν ςε μθδενικό 

ςυντελεςτι Φ.Π.Α., ενϊ το νερό από το οποίο εξαρτάται θ ηωι ςτον μεςαίο 

ςυντελεςτι. Με βάςθ τα παραπάνω, θ προτεινόμενθ μείωςθ του ςυντελεςτι 

Φ.Π.Α ςτο νερό είναι κοινωνικά δίκαιθ και κα ζχει μεγάλο κοινωνικό 

αντίκτυπο. 

Ποςοτικοποιϊντασ το αίτθμά μασ ςφμφωνα με μελζτθ που ςάσ ζχουμε 

αποςτείλει, και επιςυνάπτουμε εκ νζου, το ποςό που αντιςτοιχεί ςτην 

προτεινόμενη μείωςη ςτο ςφνολο των φορζων φδρευςθσ ςτθν Ελλάδα 

(Δ.Ε.Τ.Α., ΕΤΔΑΠ, ΕΤΑΘ και Διμοι) για το ςφνολο των πολιτϊν τθσ Χϊρασ, 

ανζρχεται ςε μόλισ 44,17 εκ. €, που αποτελεί το 0,022% του ςυνολικοφ ΑΕΠ 

τθσ Χϊρασ, ςτοιχείο που καταδεικνφει ότι θ αιτοφμενθ μείωςθ ςτον κατϊτερο 

ςυντελεςτι για το ςθμαντικότερο αγακό για τον άνκρωπο, που είναι το νερό, 

είναι εφικτι.  

Αντικζτωσ, θ εν λόγω μείωςθ κα απζφερε ςε κάκε δθμότθ μείωςθ τθσ τάξθσ 

του 4,17% επί τθσ ςυνολικισ τιμισ του νεροφ, ςτοιχείο που αποδεικνφει, ότι 

κα ςυνζβαλε ςε ικανοποιθτικό βακμό ςτθν μείωςθ του κόςτουσ ηωισ των 

πολιτϊν τθσ Χϊρασ, χωρίσ να υπάρξει κανζνα απολφτωσ πρόβλθμα ςτα 

οικονομικά αποτελζςματα τθσ Ελλάδασ. 



Κλείνοντασ, κα κζλαμε να επαναλάβουμε ότι το Τπουργείο Εςωτερικϊν ωσ 

κακϋφλθ αρμόδιο για τισ Δ.Ε.Τ.Α. Τπουργείο, ςυμμερίηεται τθν αγωνία των 

Δ.Ε.Τ.Α. για ςτιριξθ των καταναλωτϊν και ςυνθγορεί ςτο αίτθμά μασ. 

Σζλοσ, παρακαλοφμε να λάβετε υπόψθ ςασ ότι ςε καμιά περίπτωςθ οι 

Δ.Ε.Τ.Α. δεν επιδιϊκουν να εκμεταλλευκοφν τθν ςυγκεκριμζνθ δραματικι 

ςυγκυρία, αλλά επειδι ωσ κοινωφελείσ επιχειριςεισ ζχουν υψθλό αίςκθμα 

κοινωνικισ ευκφνθσ ηθτοφν τθν μείωςθ του ΦΠΑ ςτο νερό με μοναδικό ςτόχο 

τθν κοινι ωφζλεια. 

Ευχαριςτϊντασ εκ των προτζρων, 

 
 
          Με εκτίμθςθ 
 
Για το Δ.. τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

                            
 Γιϊργθσ Χ. Μαρινάκθσ 
   Διμαρχοσ Ρεκφμνθσ 
 

 
 

 

 
 
 


