
 

Αθήνα, 05/08/2020 

Ερώτηση  

 

Προς:  τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  

  τον Υπουργό Εσωτερικών 

 

Θέμα: ««Φουσκωμένοι» οι λογαριασμοί της ΔΕΥΑΗ για πολλούς αγρότες της 

Κρήτης»  

Πολλοί αγρότες του Νομού Ηρακλείου καταγγέλλουν πως πως η επαναφορά του 

προηγούμενου τιμολογιακού καθεστώτος στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης Ηρακλείου έχει εκτοξεύσει τους λογαριασμούς επιβαρύνοντας ακόμη 

περισσότερο την τσέπη τους.  

Σε δηλώσεις του επί του θέματος, ο πρόεδρος της Κοινότητας Πυργούς κ Μιχάλης Χαιρέτης 

επεσήμανε πως δεν είναι λογικό να εξαιρούνται του χαμηλότερου τιμολογίου οι αγρότες που 

ακριβώς λόγω της φύσης της εργασίας τους είναι δεδομένο πως κάνουν μεγαλύτερη 

κατανάλωση νερού. Όπως επισημαίνει ο κ Χαιρέτης «Η ΔΕΥΑΗ το 2015 μας είχε δώσει ανά 

τρίμηνο ένα πλαφόν στα 50 κυβικά και μας χρέωνε το νερό στα 0,67 ευρώ ανά κυβικό. 

Ήρθαν τώρα και το άλλαξαν και έβαλαν κλίμακα χρέωσης ως εξής: Από μηδέν έως 36 

κυβικά το εξάμηνο, 0,59 ευρώ το κυβικό. Από 36 μέχρι 72 κυβικά το πάνε στο 1 ευρώ το 

κυβικό. Και από 72 έως 100 κυβικά, το πάνε 1,40 ευρώ το κυβικό. Δηλαδή, εκεί που 

πληρώναμε τα 100 κυβικά 67 ευρώ ανά εξάμηνο, τώρα τα πληρώνουμε 94,44 ευρώ. Και 

μιλάμε μόνο για το νερό. Χωρίς αποχέτευση και λοιπές χρεώσεις. Άρα η διαφορά είναι 

πάνω από 31 ευρώ και η αύξηση φτάνει το 45%»  

Αυτή η αλλαγή έχει σαν αποτέλεσμα μια τριμελής οικογένεια να λαμβάνει πλέον ένα 

λογαριασμό αυξημένο κατά 45 ή 50% σε σχέση με παλαιότερα κι αυτό χωρίς να 

συνοπολογίζονται τα τέλη αποχέτευσης και ο ΦΠΑ. 

Έτσι οι αγρότες πέρα από τα οικονομικά προβλήματα που τους έχει δημιουργήσει ο 
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κορονοϊός έχουν να αντιμετωπίσουν και τα αυξημένα τιμολόγια της ΔΕΥΑΗ γεγονός που 

από μόνο του αυξάνει το κόστος τόσο της διαβίωσης όσο και της παραγωγής τους. Γι’ αυτό 

και το βασικό αίτημα τους είναι η επαναφορά του αγροτικού τιμολογίου για τυος αγρότες και 

τους συνταξιούχους ΟΓΑ. 

Κατόπιν των παραπάνω,   

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:  

1. Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην επαναφορά του προηγούμενου, προ του 2015, 

τιμολογιακού καθεστώτος στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Ηρακλείου; 

2. Υπάρχει το ενδεχόμενο να εξεταστεί η επαναφορά του αγροτικού τιμολογίου για 

εκείνους που μπορούν να αποδείξουν πως είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και 

για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ; 

3. Έχει υπολογιστεί πόσοι ανήκουν πανελλαδικά στη συγκεκριμένη κατηγορία και θα 

ανακουφίζονταν από την επαναφορά αυτού; 

 

 

Η ερωτώσα βουλευτής  

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




