
Καθιερώνεται Κοινωνικό Τιμολόγιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παραγρ. 12 του ν. 
4071/12 ως εξής:
Βασικές Προϋποθέσεις
Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρμόζεται μόνο για τα πρώτα 45m  3   της τριμηνιαίας 
κατανάλωσης, εφόσον: 

• Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου

• Η παροχή ύδρευσης είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου

• Η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη από 12 μ3 ανά τρίμηνο

• Να του έχει ήδη χορηγηθεί κοινωνικό τιμολόγιο από την ΔΕΗ.

Δικαιούχοι 

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ) Ι

Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται έκπτωση της τάξεως του 30% έναντι του οικιακού τιμολογίου της 
ΔΕΥΑΚ που ισχύει από 01.01.13 σε:

• Άτομα με Χαμηλό Εισόδημα: Άτομα που έχουν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα 

μικρότερο από το ποσό των 12.000€. 
• Τρίτεκνους: Άτομα με τρία τέκνα τα οποία τους βαρύνουν και δεν έχουν υπερβεί το 24 έτος

της ηλικίας τους. Ακόμη θα πρέπει και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μικρότερο 
από το ποσό των 25.000€. 

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) ΙΙ

Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται έκπτωση της τάξεως από 35% έως 50% έναντι του οικιακού 
τιμολογίου της ΔΕΥΑΚ που ισχύει από 01.01.13 σε:

• Μακροχρόνια ανέργους: ( Έκπτωση 35% ) Άτομα που είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών την 30/11 εκάστοτε έτους, με ετήσιο οικογενειακό 
εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000€, στο οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη το 
εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας. 

• Άτομα με αναπηρία: ( Έκπτωση 50% )Άτομα με αναπηρία 67% έως 79% ή άτομα που τα 

βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% έως 79%, με ετήσιο οικογενειακό 
εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 25.000€. 

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) ΙΙΙ

Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται έκπτωση της τάξεως του 80% έναντι του οικιακού τιμολογίου της 
ΔΕΥΑΚ που ισχύει από 01.01.13 σε:



• Πολύτεκνους (τετράτεκνους και άνω) : Άτομα με τέσσερα τέκνα και άνω τα οποία τους 

βαρύνουν και τα οποία τέκνα δεν έχουν υπερβεί το 24 έτος της ηλικίας τους. Ακόμη θα 
πρέπει και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μικρότερο από το ποσό των 25.000€. 

• Άτομα με αναπηρία: Άτομα με αναπηρία από 80% και άνω  ή άτομα που τα βαρύνουν 

προστατευόμενα μέλη με αναπηρία από 80% και άνω  , με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 
μικρότερο από το ποσό των 25.000€. 

• Απόρους καταναλωτές : Άτομα που είναι καταγεγραμμένα στα μητρώα απορίας που 

τηρούν οι αρμόδιοι προς τούτο φορείς (τμήμα Πρόνοιας κλπ). 

Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή αίτησης του δικαιούχου 

 Οι πελάτες που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση το μόνο που χρειάζεται να προσκομίσουν είναι:

1. Τα στοιχεία της παροχής τους (Κωδικό Ύδρευσης ή ένα απόκομμα λογαριασμού νερού). 
2. Τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας , το ΑΦΜ τους (και του/της συζύγου εφόσον 

είναι έγγαμοι) και την Δ.Ο.Υ. που ανήκουν. 
3. Ένα αντίγραφο λογαριασμού της ΔΕΗ ή βεβαίωση της ΔΕΗ ότι είναι δικαιούχοι κοινωνικού

τιμολογίου. Τα στοιχεία αυτά θα επανεξετάζονται σε ετήσια βάση, ώστε να 
επικαιροποιούνται. Ακόμη η αλλαγή επωνυμίας στον λογαριασμό ύδρευσης, ώστε να 
καταγράφονται τα πραγματικά στοιχεία του δικαιούχου κοινωνικού τιμολογίου, θα γίνεται 
αφού προσκομιστούν να απαραίτητα δικαιολογητικά (συμβόλαιο,μισθωτήριο,διαθήκη κλπ) 
χωρίς καμιά επιβάρυνση για τον καταναλωτή.
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