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Η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ συστήθηκε µε το ν. 1068/1980 ως Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε 
τοπική αρµοδιότητα τη µείζονα περιοχή της πρωτεύουσας. Με το ν. 2744/19991 η νοµική της 
µορφή άλλαξε, µετατράπηκε σε Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου και σήµερα λειτουργεί µε 
τις αρχές των ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών (∆ΕΚΟ)2. Με τον ίδιο νόµο 
διευρύνθηκε η γεωγραφική περιοχή αρµοδιότητας της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ και η δράση της 
επεκτάθηκε σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής, το οποίο υδρεύει πλέον είτε µε δικό της δίκτυο, είτε 
µε µεγάλες παροχές στους οικείους ∆ήµους. Επίσης η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ υδρεύει Οργανισµούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης διαφόρων νοµών της Στερεάς Ελλάδας κατά µήκος των 
Υδραγωγείων Μόρνου και Υλίκης.  
 
Σύµφωνα µε το ν. 2744/1999, η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ είναι αρµόδια για την παροχή υπηρεσιών 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης στις περιοχές αρµοδιότητάς της και παράλληλα είναι 
επιφορτισµένη µε τη µελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκµετάλλευση, διαχείριση, 
συντήρηση, επέκταση και ανανέωση των συστηµάτων Ύδρευσης και Αποχέτευσης3.  

Το 2009 εγκρίθηκαν οι νέοι Κανονισµοί Λειτουργίας του ∆ικτύου Ύδρευσης4 και του ∆ικτύου 
Αποχέτευσης5, µε τους οποίους ρυθµίζονται µε λεπτοµέρειες τα σηµαντικότερα θέµατα 
λειτουργίας της Εταιρείας. Στους κανονισµούς αυτούς προσχωρεί ευθέως ο καταναλωτής µε 
την υπογραφή της σύµβασης υδροδότησης µε την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ.   

Μέχρι το τέλος του 2010 ο Συνήγορος του Πολίτη χειρίστηκε 795 αναφορές σχετικά µε την 
ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, από τις οποίες εξέτασε τις 756 (οι υπόλοιπες χαρακτηρίστηκαν ως 
αναρµοδιότητες για τυπικούς λόγους). Σε 444 αναφορές διαπιστώθηκε πρόβληµα 
κακοδιοίκησης και ξεκίνησε διαµεσολάβηση µε την Εταιρεία. Η διαµεσολάβηση αυτή είχε 
κυρίως τη µορφή της έγγραφης και τηλεφωνικής επικοινωνίας. Επίσης, λόγω της φύσης των 
προβληµάτων, ο Συνήγορος του Πολίτη χρησιµοποίησε σε µεγάλο βαθµό τα ερευνητικά 
εργαλεία που του παρέχει ο νόµος, προέβη δηλαδή σε επιτόπιους ελέγχους, αυτοψίες και 
έρευνες. Σε αρκετές περιπτώσεις η Αρχή έλαβε την πρωτοβουλία να προτείνει  την άµεση 
συνεργασία συναρµόδιων φορέων (κυρίως ∆ήµων και στελεχών της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ) για την 
επίλυση προβληµάτων ή και για την αποφυγή αντιφατικών δράσεων, ειδικότερα όπου οι 
πολίτες δεν είχαν καµία ευθύνη ή εµπλοκή.  

Σε γενικό επίπεδο, σηµειώνεται η πολύ καλή και αποτελεσµατική συνεργασία που έχει 
επιτευχθεί µεταξύ του προσωπικού της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ και του Συνηγόρου του Πολίτη, ιδιαίτερα µε 
τα στελέχη της ∆/νσης Εξυπηρέτησης Πελατών (Κεντρική ∆/νση και Περιφερειακά Κέντρα). 
Συχνά πραγµατοποιούνται συναντήσεις και κοινές αυτοψίες, ενώ µέσω τηλεφωνικής 
επικοινωνίας εξετάζονται άµεσα διάφορες υποθέσεις, µε αποτέλεσµα η διευθέτηση των 
προβληµάτων των πολιτών και η διεκπεραίωση των αναφορών τους να γίνονται σχετικά 
σύντοµα. Υπάρχουν όµως και περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι υπηρεσίες της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ 
αργούν σηµαντικά να απαντήσουν σε έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη, ειδικά σε  

                                                 

 1 «Ρυθµίσεις θεµάτων της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας και άλλες διατάξεις». 

2 Οι ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (∆ΕΚΟ) αποτελούν τις επιχειρήσεις που προσφέρουν 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας όπως η µεταφορά, η ύδρευση, ο ηλεκτρισµός, το φυσικό αέριο, οι 
τηλεπικοινωνίες, οι ταχυδροµικές υπηρεσίες κλπ. και θεωρούνται βασικές για τη λειτουργία του 
κοινωνικού συνόλου.  

3 Εκτός της περιοχής αρµοδιότητας της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ την αποστολή αυτή έχουν κυρίως οι ΟΤΑ είτε µε 
υπηρεσίες τους είτε µέσω των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ). Οι κανόνες 
ρύθµισης της λειτουργίας των ∆ΕΥΑ είναι παρόµοιοι µε αυτούς της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, όµως οι σχετικές 
αναφορές που χειρίστηκε ο Συνήγορος του Πολίτη αναδεικνύουν προβλήµατα διαφορετικής φύσης, 
κυρίως λόγω του τοπικού  χαρακτήρα τους και της εξάρτησής τους από τον οικείο ΟΤΑ. Για το λόγο 
αυτό προβλήµατα κακοδιοίκησης που εντοπίζονται στους φορείς αυτούς δεν κρίθηκε σκόπιµο να 
εξετασθούν στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης.  

4 Αριθµ. ∆16γ/694/7/117/Γ/2009  «Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας ∆ικτύου Ύδρευσης της 
ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ Α.Ε.». 

5 Αριθµ. ∆16γ/010/178/Γ/2009 «Έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας ∆ικτύου Αποχέτευσης 
της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ Α.Ε.». 

Εισαγωγή  
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γενικότερα θέµατα και προτάσεις, ώστε να απαιτείται η αποστολή υπενθυµιστικών 
επιστολών και να καθυστερεί η επίλυση των υποθέσεων. 

Στη συνέχεια αναλύονται κατά κατηγορίες τα βασικότερα ζητήµατα που απασχόλησαν τον 
Συνήγορο του Πολίτη. Σε µία προσπάθεια ολοκληρωµένης παρουσίασης τους, αναφέρονται 
οι εκατέρωθεν απόψεις και τα σηµεία σύγκλισης αλλά και οι περιπτώσεις στις οποίες η 
ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ δεν έχει αποδεχτεί µέχρι στιγµής τις απόψεις της Αρχής. 

Σηµειώνεται ότι η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ είναι ο µεγαλύτερος φορέας ύδρευσης στη χώρα, οι δε επιλογές 
της και ο τρόπος ρύθµισης των σχέσεών της µε τους καταναλωτές, λειτουργεί συχνά και σε 
πολύ µεγάλο βαθµό ως δείγµα δράσης ή και σύγκρισης για τους άλλους φορείς ύδρευσης 
και τους καταναλωτές τους. Ως προς αυτό, οι παρατηρήσεις που διατυπώνονται στην 
παρούσα ειδική έκθεση έχουν ευρύτερη εµβέλεια. 
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1. Γενικό πλαίσιο ρυθµίσεων των σχέσεων ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ – Καταναλωτών 

1.1 Σύµβαση υδροληψίας µε την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ  

Μία οµάδα αναφορών που χειρίστηκε ο Συνήγορος του Πολίτη, είχε ως αντικείµενο 
προβλήµατα που ανακύπτουν από την είσοδο του καταναλωτή στη σχέση υδροδότησης, 
είτε λόγω σύναψης νέας σύµβασης  (υδροδότηση νεόκτιστου ακινήτου, υφιστάµενη παροχή 
που εντάσσεται στη συνέχεια στο δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ), είτε λόγω διαδοχής προηγούµενου 
καταναλωτή στη σχέση υδροληψίας. Με την υπογραφή της Σύµβασης Υδροδότησης ο 
καταναλωτής καλείται να προσχωρήσει στον Κανονισµό της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ και µε τον τρόπο 
αυτό αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει ότι ο νέος Κανονισµός της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ περιέχει πολύ 
αναλυτικά στοιχεία για όλα τα θέµατα που µπορεί να απασχολήσουν τους καταναλωτές. Για 
το λόγο αυτό, έχει προταθεί να χορηγείται πάντα στον καταναλωτή ένα αντίγραφο αυτού, µε 
αφορµή την προσχώρηση στη σύµβαση υδροδότησης, αλλά και να είναι διαθέσιµο σε κάθε 
περίπτωση που θα ζητηθεί. Με τον τρόπο αυτό ο καταναλωτής θα γνωρίζει τους όρους της 
παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 
δύο πλευρών και θα διασφαλίζεται η επίλυση των διαφορών σε ενιαία βάση, αφού δεν θα 
µπορεί να γίνεται επίκληση της άγνοιας των όρων της σύµβασης. 

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Ύδρευσης, αντισυµβαλλόµενος της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ στη σύµβαση 
υδροληψίας είναι ο ιδιοκτήτης που θα ζητήσει την αρχική υδροδότηση για ένα ακίνητο. Σε 
περίπτωση που υπάρχει αλλαγή στην ιδιοκτησία, ο επόµενος ιδιοκτήτης δεν υπογράφει νέα 
σύµβαση αλλά ‘…υπεισέρχεται στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τη σχέση υδροδότησης΄6. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επισηµαίνει ότι η παράλειψη της 
ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ να υπογράψει νέα σύµβαση µε τον νέο ιδιοκτήτη έρχεται σε αντίθεση µε το νόµο 
περί προστασίας καταναλωτών (ν. 2251/1994) και µε τον Αστικό Κώδικα, διότι τελικά ο νέος 
αποδέκτης των υπηρεσιών της Εταιρείας δεν συµβάλλεται µαζί της, αλλά δεσµεύεται από µία 
σύµβαση ενός προσώπου που έχει µεν ‘αποξενωθεί’ από την παροχή, παραµένει όµως ο 
αντισυµβαλλόµενος της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ.  

Ο Συνήγορος του Πολίτη υποστηρίζει ότι και στις περιπτώσεις διαδοχής του δικαιούχου της 
υδροδότησης, η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ φέρει την υποχρέωση να ενηµερώσει πλήρως τον νέο 
αντισυµβαλλόµενο για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που απορρέουν από τον 
Κανονισµό. Η ενηµέρωση αυτή θα πρέπει επιπρόσθετα να περιλαµβάνει και το ιστορικό 

βλαβών και διαρροών της παροχής.  

Τη θέση αυτή διατύπωσε η Αρχή µε αφορµή αναφορά7, στην οποία η πολίτης, νέα 
ιδιοκτήτης παροχής, έµαθε για πρώτη φορά ότι δεν είχε δυνατότητα προσφυγής στην 
Επιτροπή Μειώσεων λόγω αφανούς διαρροής, επειδή ο προκάτοχός της είχε ζητήσει και είχε 
λάβει µείωση του λογαριασµού για τον ίδιο λόγο. Σύµφωνα µε την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, δεν µπορεί να 
χορηγηθεί δεύτερη µείωση λογαριασµού για τον ίδιο λόγο, πριν από την παρέλευση διετίας8. 
Ανεξάρτητα από τη νοµική βάση της στέρησης του δικαιώµατος, η παράλειψη της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ 
να την ενηµερώσει έγκαιρα για το ιστορικό βλαβών της παροχής της, αντιβαίνει στην αρχή 

της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του πολίτη προς τη διοίκηση. 

Τέλος, µε την ένταξη νέων περιοχών στο δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, οι καταναλωτές προσχωρούν 
στον Κανονισµό της Εταιρείας, χωρίς να έχουν τις περισσότερες φορές ενηµερωθεί για την 
αλλαγή στο καθεστώς που διέπει την υδροδότησή τους. Εξαιτίας µάλιστα των προβληµάτων 
που παρατηρούνται στη λήψη των ενδείξεων και στη µεταφορά των στοιχείων του 

προηγούµενου φορέα στο σύστηµα της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, ο πρώτος λογαριασµός  

 

                                                 
6 Αρ. πρωτ. ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ 355215/29.7.2009. 

7 Αρ. αναφοράς 20898/2008. 

8 Αρ. πρωτ. 3869/17.11.2008 ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, Περ. Κέντρο Πειραιά. 

Α. Γενικά ∆ιοικητικά και Λειτουργικά θέµατα  
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εκδίδεται πολύ καθυστερηµένα και πολλές φορές εµφανίζει µεγάλη απόκλιση από τις 

ενδείξεις που αναγράφονται στον τελευταίο λογαριασµό που έχει λάβει ο καταναλωτής. 

Λόγω της τοποθέτησης νέων πιο εξελιγµένων µετρητών, η µέση κατανάλωση της παροχής 
µπορεί να εµφανίζεται αυξηµένη σε σχέση µε την προηγούµενη, και το γεγονός αυτό µπορεί 
να αποτελέσει αντικείµενο διαµαρτυρίας.  
 
 

 
 

 

 

 

 

1.2 ∆ιαδικασία καταχώρισης της υδροπαροχής  
 

Σύµφωνα µε την πρακτική που εφαρµόζεται από την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, κάθε φυσικό πρόσωπο 
µπορεί µε µία υπεύθυνη δήλωση9 που του χορηγείται από την υπηρεσία, να ζητήσει να 
καταχωρηθεί η παροχή στο όνοµά του ως ιδιοκτήτης, χωρίς να χρειαστεί να αποδείξει 
κάποια σχέση µε το συγκεκριµένο ακίνητο, καθώς και να ρυθµίσει διάφορα ζητήµατα, λ.χ. 
µέχρι και τη διακοπή/κατάργηση της παροχής. Με τον τρόπο αυτό, η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ δεν 
συνάπτει σύµβαση υδροληψίας µε τον πραγµατικό ιδιοκτήτη ενός ακινήτου -αφού δεν 
απαιτεί κανένα τίτλο ιδιοκτησίας- αλλά µε ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο απλά δηλώνει ότι 
είναι ιδιοκτήτης και µέσω της υπεύθυνης δήλωσης που υπογράφει, αναλαµβάνει τις 

υποχρεώσεις που επιφέρει η σύµβαση. 

Στις περιπτώσεις δε όπου υπάρχουν ανεξόφλητες οφειλές10 το ζήτηµα περιπλέκεται 
περισσότερο, διότι ενώ σύµφωνα µε το κείµενο της υπεύθυνης δήλωσης, συνάπτεται µία 
σύµβαση για ρύθµιση µε ένα συγκεκριµένο πρόσωπο που είναι γνωστό (συνήθως 
απαιτείται φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή και της φορολογικής δήλωσης), σε 
περίπτωση που αυτό δεν ανταποκριθεί στους όρους της ρύθµισης, η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ στρέφεται 

κατά του πραγµατικού ιδιοκτήτη που δεν έχει καµία ανάµειξη και ενηµέρωση. 

Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση11, όπου για δύο παροχές ενός ακινήτου οι υπηρεσίες της 
ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ προέβησαν σε διάφορες ενέργειες µε πρόσωπο που δήλωσε υπεύθυνα 
ιδιοκτήτης του ακινήτου, χωρίς να του ζητηθεί να προσκοµίσει κανένα απολύτως 
νοµιµοποιητικό έγγραφο περί µεταβίβασης της κυριότητας και αλλαγής του καθεστώτος 
ιδιοκτησίας. Σήµερα το συνολικό ποσό από ανεξόφλητες οφειλές των δύο παροχών είναι 
πάνω από 10.000€ και η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ ζητά την αποπληρωµή τους από τους πραγµατικούς 

ιδιοκτήτες, οι οποίοι ουδέποτε είχαν ενηµερωθεί. 

Στην υπόθεση αυτή, ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε την απαλλαγή των ιδιοκτητών από 
όλες τις οφειλές που δηµιουργήθηκαν µετά τη συναλλαγή της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ µε το φυσικό 
πρόσωπο που δήλωσε ιδιοκτήτης και την αποδοχή εκ µέρους της εταιρείας της ιδιότητάς του 
αυτής. Η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ δεν έχει ανταποκριθεί µέχρι σήµερα στην πρόταση αυτή. Ως γενικότερο 
µέτρο, προτείνεται να επανεξεταστεί η όλη διαδικασία και να απαιτείται η προσκόµιση των 
απαραίτητων δικαιολογητικών, ώστε να διασφαλίζεται ότι η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ συναλλάσσεται µε το 

κατά νόµο υπεύθυνο πρόσωπο. 

 

 

 

 

                                                 

 9 Μεταξύ άλλων δηλώνει ότι «… αναλαµβάνει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπει η Σύµβαση και ο 
Κανονισµός Ύδρευσης».  

10 Για τις σχέσεις µισθωτή-ιδιοκτήτη βλ. ειδικότερα παρακάτω σηµείο Α. 3.4 

11 Αρ. φακέλου 131434/6-8-10. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει προτείνει9 να ενηµερώνεται ο καταναλωτής 
εγγράφως από την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ για την αλλαγή του φορέα, για τις πιθανές 

καθυστερήσεις στην έκδοση των λογαριασµών, για τις αλλαγές στην τιµολογιακή 
πολιτική, για τυχόν περαιτέρω χρεώσεις κλπ. Επίσης, είναι απαραίτητο και σε αυτές 
τις περιπτώσεις, να χορηγείται στους νέους πελάτες της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ αντίγραφο του 
Κανονισµού της και του χρήσιµου νοµοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία 

της Εταιρείας. 
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1.3 Χάρτες Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές (ΧΥΚ) της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ 

Με την µε αριθµ. 15858/4-4-2007 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ και 
κατ΄ εφαρµογή της υποχρέωσης που προβλέπεται στο άρ 7 παρ. 3 του Ν. 3429/2005 για 
όλες τις ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµούς, εγκρίθηκε ο Χάρτης Υποχρεώσεων προς 
τους Καταναλωτές της Εταιρείας (ΧΥΚ). Σε αυτόν περιλαµβάνονται οι βασικές υποχρεώσεις 
της Εταιρείας προς τους Καταναλωτές, οι χρόνοι ικανοποίησής τους, καθώς και ο τρόπος 
διεκδίκησης των δικαιωµάτων αυτών από τους Καταναλωτές. Το κείµενο του ΧΥΚ της ΕΥ∆ΑΠ 
ΑΕ είναι σύντοµο, περιεκτικό και εύληπτο. Ωστόσο, πρέπει να επικαιροποιείται συχνά και, 
εκτός της ανάρτησής του στην ηλεκτρονική σελίδα της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, να είναι διαθέσιµο σε 
ικανό αριθµό εντύπων και να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των πολιτών στο περιεχόµενό του. 
Παρόλα αυτά, ο ΧΥΚ δεν µπορεί να υποκαταστήσει τον Κανονισµό Ύδρευσης, ο οποίος είναι 
λεπτοµερέστερος και πληρέστερος, και, όπως επισηµάνθηκε παραπάνω, πρέπει να 
χορηγείται σε κάθε νέο, τουλάχιστον, καταναλωτή.  

Ειδικότερες ρυθµίσεις του ΧΥΚ της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ αφορούν τις προθεσµίες για την έκτακτη 
διακοπή της υδροληψίας λόγω απώλειας ύδατος ή για την επαναφορά της υδροληψίας 
(µετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόµενου), την προθεσµία για την επέµβαση και 
αποκατάσταση βλάβης παροχών λόγω διαρροής και την  προθεσµία για τη χορήγηση νέας 
παροχής, µεταφορά παλαιάς, µετατροπή παλαιάς και επέκταση δικτύου ύδρευσης. 
Προβλέπεται ακόµη προθεσµία 90 ηµερών για την αποζηµίωση του καταναλωτή για ζηµιές 
που επήλθαν στο ακίνητό του από υπαιτιότητα της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ και 5 ηµερών για την 
αποκατάσταση πεζοδροµίου ή οδοστρώµατος λόγω έργων της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ. Επίσης 
προβλέπεται υποχρέωση ενηµέρωσης του καταναλωτή στις περιπτώσεις που καταγράφεται 
κατανάλωση ύδατος πάνω από 90µ3 και παρουσιάζεται αύξηση µεγαλύτερη του 50% σε 
σχέση µε την αντίστοιχη κατανάλωση του προηγούµενου έτους ή της αµέσως 
προηγούµενης µέτρησης. 

Στο ΧΥΚ θεσµοθετείται επίσης διαδικασία επίλυσης διαφορών που ανακύπτουν ανάµεσα 
στην ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ και στους καταναλωτές, καθώς και δυνατότητα καταβολής χρηµατικής 
αποζηµίωσης στους τελευταίους, εφόσον τα αιτήµατά τους είναι βάσιµα και δεν 
ικανοποιηθούν µέσα στη νόµιµη προθεσµία.  

Εκτιµάται ότι η κατάρτιση του Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, 
σε συνδυασµό µε τη λειτουργία του τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (τηλ. 
1022), αποτελεί θετικό βήµα προς την κατεύθυνση της αναβάθµισης των σχέσεων της 
Εταιρείας µε τους πολίτες και οριοθετεί τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των δύο πλευρών. 
Η οριοθέτηση αυτή όµως δεν είναι πάντα προς όφελος του πολίτη. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα είναι η απαίτηση υπαιτιότητας από την πλευρά της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, προκειµένου να 
αποζηµιώσει τον πολίτη για ζηµία που έχει προκληθεί στην περιουσία του από βλάβη. 
Υπαιτιότητα θα πρέπει να θεωρείται ότι συντρέχει και σε περιπτώσεις ζηµιών του καταναλωτή 
που επήλθαν από τη φθορά του δικτύου ή την κακή συντήρηση των φρεατίων, τις 
συνηθισµένες δηλαδή αιτίες ζηµιών. ∆ιαφορετικά, η χορήγηση αποζηµίωσης θα περιοριστεί 
σε µικρό αριθµό περιπτώσεων. Επίσης, στον ΧΥΚ προβλέπεται ότι το βάρος της απόδειξης 
για τα κρίσιµα πραγµατικά γεγονότα το φέρει ο πολίτης και σε διαφορετική περίπτωση 
ισχύουν τα στοιχεία που τηρεί στο αρχείο της η Εταιρεία. ∆εν διευκρινίζεται όµως τι ισχύει 
ελλείψει εγγράφων στοιχείων, στις περιπτώσεις δηλαδή που πρέπει να αποδειχτούν 
πραγµατικά περιστατικά, για τα οποία δεν τηρούνται στοιχεία στο αρχείο της Εταιρείας.   

Τέλος, ιδιαίτερη θετική αναφορά πρέπει να γίνει στην επί χρόνια  µέριµνα που υπάρχει από 
πλευράς ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ –πλέον αναφέρεται και στον ΧΥΚ- σχετικά µε τη διευκόλυνση των 
οικονοµικά αδύναµων οµάδων καταναλωτών στην εκπλήρωση των οικονοµικών τους 
υποχρεώσεων. 
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2. Γενικότερα ζητήµατα οικονοµικού ενδιαφέροντος  

2.1 Τιµολογιακή πολιτική 

Ο καθορισµός των τιµών της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ δεν είναι αντικείµενο ελέγχου από τον Συνήγορο του 
Πολίτη, αφού αφορά την άσκηση τιµολογιακής πολιτικής εκ µέρους της Εταιρείας. Οι τιµές 
του νερού καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ΠΕΧΩ∆Ε 
(τελευταία ΚΥΑ αρ. ∆/16γ/462/4/486/Γ ΦΕΚ 2008/Β/29-9-08). Στην ίδια απόφαση γίνεται 
αναφορά στον τρόπο χρέωσης ανά ποσότητα κατανάλωσης, µε κριτήριο το χρόνο 
κατανάλωσης. Η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ εφαρµόζει ένα κλιµακωτό τιµολόγιο (αύξηση της τιµής του µ3 
ανάλογα µε την κατανάλωση). Η κλιµακωτή αυτή χρέωση θα έπρεπε να προκύπτει από 
συγκεκριµένα οικονοµικά στοιχεία και να συνοδεύεται από οικονοµικοτεχνική µελέτη 
σκοπιµότητας. Τα προβλήµατα που ανακύπτουν εδώ συνδέονται µόνο έµµεσα µε την 
τιµολογιακή πολιτική της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ και αφορούν κυρίως ζητήµατα επικοινωνίας και σωστής 
ενηµέρωσης του καταναλωτή γι’ αυτήν. 

 

2.2 Έντυπο λογαριασµού 

Το σπουδαιότερο µέσο επικοινωνίας της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ µε τους πελάτες της- καταναλωτές είναι ο 
λογαριασµός. Στο έντυπο του λογαριασµού πρέπει να περιέχονται, εκτός από το ποσό 
χρέωσης, όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα δίνουν τη δυνατότητα στον πολίτη να ελέγχει 
τον τρόπο υπολογισµού του ποσού, την εικόνα της υδροπαροχής του κ.λπ. Όσο πιο 
πλήρης και εύληπτος είναι ο λογαριασµός και τα στοιχεία που περιέχει, τόσο πιο 
λειτουργικός θα αποδειχθεί, αφού θα ενηµερώνει κατάλληλα τον καταναλωτή. Ο Συνήγορος 
του Πολίτη έχει παρέµβει σε πολλές περιπτώσεις µε συστάσεις προς αυτή την κατεύθυνση, 
ορισµένες εκ των οποίων έχουν γίνει ήδη αποδεκτές. Απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να 
περιλαµβάνει ο λογαριασµός είναι ο πραγµατικός αριθµός των ηµερών κατανάλωσης, η 
ηµεροµηνία παράδοσής του στην ταχυδροµική υπηρεσία12 (έγιναν αποδεκτές οι σχετικές 
προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη), η ηµεροµηνία επόµενης καταµέτρησης, ο ηµερήσιος 
µέσος όρος κατανάλωσης ως συγκρίσιµη ένδειξη ανά χρονική περίοδο, η ηµεροµηνία 
λήξης προθεσµίας ακόµα και στους λογαριασµούς µε την ένδειξη ∆ΙΑΚΟΠΗ, ενηµερώσεις 
σχετικά µε την ισχύουσα κλιµακωτή χρέωση κλπ.  

Επίσης, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει προτείνει την αναγραφή στο έντυπο του λογαριασµού 
της τιµολογιακής κατηγορίας ολογράφως, ώστε να είναι απολύτως κατανοητός ο τρόπος 
χρέωσης. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η απλή και εύληπτη παρουσίαση των 
οικονοµικών στοιχείων στο ίδιο το έντυπο του λογαριασµού, προτείνεται η επισύναψη 
ξεχωριστού ενηµερωτικού σηµειώµατος µέσα στο φάκελο. 

 

2.3 Κοινωνική πολιτική ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ 

Στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής ισχύει ειδικό µειωµένο τιµολόγιο για την ενίσχυση 
των πολύτεκνων οικογενειών.  Από το 2001 καθορίστηκε ότι για τις πενταµελείς οικογένειες 
(δύο γονείς και τρία παιδιά) δεν απαιτείται η προσκόµιση κανενός επιπλέον πιστοποιητικού 
παρά µόνο αυτού της οικογενειακής κατάστασης, προκειµένου αυτές να ενταχθούν στο 
µειωµένο τιµολόγιο. Με πρόσφατη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ (αρ. 
16462/8.4.2009) εγκρίθηκε η επέκταση του µειωµένου τιµολογίου και σε οικογένειες µε έναν 
γονιό και τρία παιδιά (τρίτεκνες µονογονεϊκές οικογένειες), απαιτήθηκε όµως η προσκόµιση 
πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας από την Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων 
Ελλάδος.  

 

 

 

                                                 
12 Σχετικά µε την αναγραφή στο φάκελο του λογαριασµού της ηµεροµηνίας παράδοσής του στην 
ταχυδροµική υπηρεσία βλ. παρακάτω Κεφ. 2.6 σχετική πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη 
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Σε υπόθεση που χειρίστηκε ο Συνήγορος του Πολίτη13  η πολίτης, µητέρα τριών παιδιών 
µονογονεϊκής οικογένειας, διαµαρτυρήθηκε για το ότι δεν µπορεί να λάβει την προβλεπόµενη 
έκπτωση, επειδή δεν µπορεί να της χορηγηθεί το πιστοποιητικό πολύτεκνης οικογένειας από 
την ΑΣΠΕ, λόγω του ότι δεν συντρέχουν στην περίπτωσή της οι προϋποθέσεις πολυτεκνίας. 
Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στη ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ και επεσήµανε ότι, όπως έχουν τα 
πράγµατα, δηµιουργείται το οξύµωρο σχήµα η πενταµελής οικογένεια (δύο γονείς και τρία 
παιδιά) να δικαιούται το ειδικό τιµολόγιο απλά µε την προσκόµιση του πιστοποιητικού 
οικογενειακής κατάστασης, ενώ η τετραµελής  µονογονεϊκή οικογένεια (ένας γονέας και τρία 
παιδιά) να χρειάζεται βεβαίωση από την ΑΣΠΕ. Για το λόγο αυτό πρότεινε στην ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ να 
επανεξετάσει το θέµα και να εφαρµόσει το µειωµένο τιµολόγιο και σε αυτές τις περιπτώσεις, 
χωρίς να απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικού πολυτεκνίας14.  

Η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ ανταποκρίθηκε στο αίτηµα του Συνηγόρου του Πολίτη και επέκτεινε την 
εφαρµογή των ευνοϊκών ρυθµίσεων και στις µονογονεϊκές οικογένειας µε τρία 
προστατευόµενα τέκνα, ακόµα και στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η προσκόµιση του 
πιστοποιητικού πολυτεκνίας από την ΑΣΠΕ15. Η θέση αυτή της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ βασίστηκε στην 
αρχή της ίσης µεταχείρισης και στην κοινωνική ευαισθησία που επιδεικνύει η Εταιρεία στις 
πολύτεκνες οικογένειες. 

 

2.4 Χορήγηση επαγγελµατικού τιµολογίου 

Το δικαίωµα του καταναλωτή να κάνει χρήση του επαγγελµατικού τιµολογίου εξαρτάται από 
τη συνδροµή συγκεκριµένων προϋποθέσεων, ανάµεσα στις οποίες ήταν και ένα κατώτατο 
όριο κατανάλωσης. Συγκεκριµένα, µε τον προηγούµενο Κανονισµό Ύδρευσης, για να 
χορηγηθεί και να διατηρηθεί το επαγγελµατικό τιµολόγιο, έπρεπε να υπάρχει πραγµατική 
κατανάλωση 100 µ3 κατά µέσο όρο ανά έτος.  Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε ζητήσει να 
αποδεσµευτεί η συσχέτιση του επαγγελµατικού τιµολογίου µε το υποχρεωτικό όριο 
κατανάλωσης16. Η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ διαφοροποίησε την τακτική της και ο δικαιούχος 
επαγγελµατικού τιµολογίου θα χρεώνεται µε το ποσό που αντιστοιχεί στην κατανάλωση 100 
µ3, χωρίς να απαιτείται πραγµατική κατανάλωση.  

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξακολουθεί να προβληµατίζεται για τη θέσπιση υποχρεωτικής 
χρέωσης, κυρίως επειδή αυτή δεν συνάδει µε τη σωστή διαχείριση του νερού και δεν 
εξυπηρετεί τους σκοπούς της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξοικονόµησης των 
υδάτινων πόρων. Η χορήγηση του επαγγελµατικού τιµολογίου πρέπει να εξαρτάται 
αποκλειστικά από το είδος της χρήσης. Με βάση τα παραπάνω, ο Συνήγορος του Πολίτη 
εµµένει στην άποψή του ότι ο καταναλωτής πρέπει να καλείται να πληρώνει αυτό που 
καταναλώνει µε το τιµολόγιο που αποφασίζεται, ανάλογα µε το σκοπό χρήσης του νερού. 

 

2.5  Καταµέτρηση και τρόπος υπολογισµού της κατανάλωσης 

Οι καταµετρήσεις της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ γίνονται περίπου ανά τρίµηνο από ειδικά επιφορτισµένους 
µε το έργο αυτό υπαλλήλους, που της καταχωρούν σε φορητά τερµατικά από τα οποία 
µεταφέρονται στα κεντρικά της Εταιρείας. Το έργο των καταµετρητών είναι ιδιαίτερο 
σηµαντικό, διότι εκτός της καταγραφής των καταναλώσεων, συµβάλλουν αποτελεσµατικά 
στον γενικότερο έλεγχο της παροχής και στον εντοπισµό διαφόρων προβληµάτων, λ.χ. 
διαρροή.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Αρ. αναφοράς 8723/2009. 
14 Αρ. πρωτ. 8723.09.1/25.7.2009 έγγραφο. 

15 Αρ. πρωτ. 355428/4.8.2009 έγγραφο.  
16 Αρ. πρωτ. 35557/8-4-2003 έγγραφο.  
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Σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού της κατανάλωσης του ύδατος, ο Συνήγορος του Πολίτη 
έχει παρέµβει στα παρακάτω σηµεία: 
 
► Το λογισµικό που χρησιµοποιούσε η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ µέχρι πρόσφατα ήταν προσαρµοσµένο 
στο εµπορικό έτος, το οποίο δεν αντιστοιχούσε στο ηµερολογιακό έτος και συγκεκριµένα 
ήταν κατά της ηµέρες µικρότερο. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να προκύπτει µεγαλύτερη 
κατανάλωση σε µικρότερο χρόνο και σε κάποιες περιπτώσεις να τιµολογείται µέρος της 
κατανάλωσης µε υψηλότερη τιµή. Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη17, η 
ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ διόρθωσε το µηχανογραφικό της σύστηµα και η κατανάλωση πλέον επιµερίζεται 
στον πραγµατικό αριθµό ηµερών κάθε περιόδου κατανάλωσης18. 
 
► Η πρακτική της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ να εκδίδει λογαριασµούς κάθε 90 ηµέρες, κατόπιν 
καταµέτρησης, δεν προκύπτει από της σχετικές διατάξεις, ισχύει της απαρέγκλιτα καθ’ όλα τα 
έτη λειτουργίας της και φαίνεται να εξυπηρετεί την Εταιρεία και της πελάτες. Από τη 
διερεύνηση πολλών αναφορών προέκυψε της ότι ο πραγµατικός χρόνος κατανάλωσης 
είναι διαφορετικός κάθε φορά, άλλοτε µεγαλύτερος και άλλοτε µικρότερος των 90 ηµερών 
(λ.χ από 84 έως 118 ηµέρες). Με τον τρόπο αυτό οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν το χρόνο 
της επόµενης καταµέτρησης, ώστε να προγραµµατίζουν και να ελέγχουν την κατανάλωσή 
της, ενόψει της κλιµακωτής χρέωσης του νερού. Για το λόγο αυτό ο Συνήγορος του Πολίτη 
έχει προτείνει να αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασµού, έστω µε την απόκλιση λίγων 
ηµερών, η ηµεροµηνία της επόµενης καταµέτρησης.  

 

2.6 Καθυστερήσεις στην έκδοση και τη λήψη του λογαριασµού  

Πολύµηνη καθυστέρηση παρατηρείται συνήθως στην έκδοση του πρώτου λογαριασµού 
της νέας σύνδεσης, κυρίως λόγω του χρόνου που χρειάζονται για την οργάνωσή τους οι 
υπηρεσίες της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ. Σε πολλές περιπτώσεις σωρεύεται ένα αρκετά µεγάλο χρηµατικό 
ποσό, το οποίο ο καταναλωτής δυσκολεύεται να καταβάλει εφάπαξ. Ο Συνήγορος του 
Πολίτη έχει προτείνει στην ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ να αντιµετωπίζεται µε επιείκεια η συνολική οφειλή και να 
δίνεται η δυνατότητα άτοκης τµηµατικής καταβολής.  
 
Οι λογαριασµοί αποστέλλονται από την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ στους καταναλωτές µε απλή 
αλληλογραφία και γι’ αυτό είναι αναµενόµενο να εµφανίζονται ασυνέπειες ανάµεσα στον 
χρόνο έκδοσης, όπως αυτός αναγράφεται στο λογαριασµό, και στον χρόνο παραλαβής 
αυτού από τον καταναλωτή. Εύλογα οι καταναλωτές διαµαρτύρονται, κυρίως όταν 
παραλαµβάνουν το λογαριασµό λίγες µέρες πριν από τη λήξη του ή ακόµα και µετά από 
αυτή. Ήδη, από το 2002, ο Συνήγορος του Πολίτη είχε προτείνει την αναγραφή στο φάκελο 
ενός κωδικού αριθµού παράδοσης ανά περιοχή, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση 
της επίδοσης των λογαριασµών. Η πρόταση αυτή εφαρµόστηκε από το 2005, οπότε και 
αναγράφεται πλέον η ηµεροµηνία παράδοσης του λογαριασµού στα ΕΛΤΑ.  

 

2.7  Έκδοση τεκµαρτών λογαριασµών και διακανονισµός οφειλών 

Όταν λόγω δυσκολίας λήψης ένδειξης εκδίδεται τεκµαρτός λογαριασµός, στην επόµενη 
κανονική έκδοση γίνεται ανατιµολόγηση της συνολικής κατανάλωσης για όλο το αντίστοιχο 
χρονικό διάστηµα. Ο υπολογισµός αυτός είναι µεν λογιστικά σωστός, δεδοµένου όµως ότι η 
κατ΄ εκτίµηση χρέωση συνήθως είναι πολύ µικρή, µπορεί όταν εκδοθεί ο κανονικός 
λογαριασµός να χρειαστεί ο καταναλωτής να επιβαρυνθεί ένα πολύ µεγαλύτερο ποσό, σε 
σχέση µε τον προηγούµενο ή τους προηγούµενους λογαριασµούς. 
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει προτείνει να αξιοποιούνται τα καταχωρηµένα στοιχεία 
καταναλώσεων των τελευταίων ετών, ώστε οι τεκµαρτοί λογαριασµοί να είναι όσο γίνεται πιο 
κοντά στον µέσο όρο κατανάλωσης.  Αν και η ένδειξη τεκµαρτός λογαριασµός 
αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασµού, έχει προταθεί να ενηµερώνεται 
συµπληρωµατικά ο καταναλωτής µε ευδιάκριτο τρόπο στο έντυπο ότι θα επακολουθήσει 
διορθωτικός λογαριασµός. Παράλληλα, να εφιστάται η προσοχή του καταναλωτή να ελέγξει 
την καλή λειτουργία του µετρητή και να επέµβει εφόσον υπάρχει πρόβληµα. 

                                                 
17 Αρ. αναφοράς 204/2007. 
18 Αρ. πρωτ. 347504/29.1.2009 έγγραφο ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ-∆ΕΠ. 
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Σε περίπτωση δε, που για λόγους που αφορούν την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ δεν έχει γίνει καταµέτρηση, ο 
Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε να υιοθετηθεί ως γενικό µέτρο η ρύθµιση της 
συσσωρευµένης οφειλής µε άτοκο διακανονισµό, ο δε αριθµός των δόσεων να είναι όσοι 
και οι λογαριασµοί που αντιστοιχούν στο επίµαχο χρονικό διάστηµα. 

 

2.8 Οικονοµικές διευκολύνσεις καταναλωτών 

Ένα γενικότερο θέµα, είναι η διαδικασία που ακολουθείται από την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, για το 
διακανονισµό µεγάλων οφειλών. Η έννοια της µεγάλης οφειλής, µπορεί να οριστεί ως το 
ποσό που υπερβαίνει µία συγκεκριµένη –και εκ των προτέρων ορισµένη- τιµή (λ.χ. χρηµατικό 
πλαφόν, ποσοστιαία αύξηση µέσης χρέωσης). Θα µπορούσε όµως να λαµβάνεται υπόψη 
και η δήλωση του καταναλωτή ότι δεν µπορεί να ανταποκριθεί στην εφάπαξ εξόφληση ενός 
αυξηµένου λογαριασµού. 
 
Ανεξάρτητα από την αιτία που προκαλεί τη µεγάλη οφειλή και την αδυναµία πληρωµής της 
και µε την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει υπαιτιότητα της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ (λ.χ. µη κανονικής 
καταµέτρησης κ.α.), ο Συνήγορος του Πολίτη έχει προτείνει να υπάρχει η δυνατότητα άµεσου 
διακανονισµού της οφειλής από τα Περιφερειακά Κέντρα σε περισσότερες των τριών 
δόσεων που προβλέπονται σήµερα και χωρίς να είναι απαραίτητη η προσκόµιση του 
εκκαθαριστικού σηµειώµατος φορολογικής δήλωσης. 
 
Επίσης, ένα ακόµα ζήτηµα που έχει ανακύψει αφορά την αδυναµία των καταναλωτών να 
τηρήσουν ένα διακανονισµό που έχουν υπογράψει. Στην περίπτωση αυτή, οι υπηρεσίες της 
ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ δεν δέχονται την είσπραξη µικρότερου ποσού από την προβλεπόµενη δόση. Ο 
Συνήγορος του Πολίτη σηµειώνει εν προκειµένω, ότι η είσπραξη έστω και ενός µέρους της 
δόσης, εξασφαλίζει κάποιο έσοδο για την εταιρεία και παρέχει µία επιπλέον διευκόλυνση 
στους καταναλωτές, ενώ ούτως ή άλλως η καθυστερηµένη οφειλή είναι έντοκη και θα 
ενσωµατωθεί στο τελικό ποσό προς εξόφληση. 
 

 

2.9 Αµφισβήτηση λογαριασµού – Προσφυγή στο αρµόδιο Περιφερειακό 

Κέντρο –  Επιτροπή Μειώσεων 

Οι λόγοι για τους οποίους ένας καταναλωτής µπορεί να αµφισβητήσει έναν υψηλό 
λογαριασµό της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ ποικίλλουν. Στην περίπτωση που θα συµβεί αυτό, εξετάζονται 
από την Εταιρεία διάφορα ενδεχόµενα, ώστε να προσδιοριστεί η πραγµατική κατανάλωση 
και να επιτευχθεί η µείωση του οφειλόµενου ποσού. 
 
Σε πολύ απλές περιπτώσεις, ο αυξηµένος λογαριασµός οφείλεται στη λήψη λανθασµένων 
ενδείξεων. Η λήψη ενδείξεων γίνεται µεν από εξειδικευµένους υπαλλήλους της εταιρείας, αλλά 
δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που συµβαίνει κάποιο λάθος κατά τη µεταφορά των στοιχείων. 
Εφόσον ο καταναλωτής διαπιστώσει το λάθος, µπορεί να µεταβεί στο αρµόδιο γραφείο της 
ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ και να ζητήσει την επαλήθευση των ενδείξεων, που θα οδηγήσει ενδεχοµένως 
στην έκδοση νέου λογαριασµού. Η διαδικασία αυτή συνιστά συµµετοχή του πολίτη σε µία 
διαδικασία αρµοδιότητας της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ. Για το λόγο αυτό, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει 
προτείνει να εξεταστεί η δυνατότητα ο πολίτης να ενηµερώνει τηλεφωνικά την Εταιρεία για την 
ένδειξη του µετρητή, ώστε να αποστέλλεται νέος λογαριασµός µε βάση τη νέα ένδειξη. 

 

Εκτός από την περίπτωση λανθασµένης καταγραφής των ενδείξεων του µετρητή, ένας 
αυξηµένος λογαριασµός µπορεί να οφείλεται σε διαρροή19. Ο καταναλωτής µπορεί να 
αµφισβητήσει την οφειλή του καταρχήν µε προσφυγή του στο αρµόδιο Περιφερειακό 
Κέντρο. Σε δεύτερο βαθµό και εφόσον δεν µείνει ικανοποιηµένος, µπορεί να προσφύγει στην 
Επιτροπή Μειώσεων της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ. Ήδη από το 1999 (βλ. Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη 
για το έτος 1999, σελ. 254) είχαν επισηµανθεί από το Συνήγορο του Πολίτη ζητήµατα 
ανοµοιόµορφης αντιµετώπισης ίδιων περιπτώσεων από την Επιτροπή. 

 

                                                 
19 Βλ. παρακάτω σηµείο Β. 1.5 
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 Η πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη έγινε αποδεκτή από την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ ήδη από το 2000. 
Έτσι, το ποσοστό της µείωσης του λογαριασµού σε περίπτωση διαρροής, καθορίζεται 
πλέον µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ και είναι ίδιο για όλες τις 
περιπτώσεις. Οι σχετικές υποθέσεις επιλύονται πλέον από τα Περιφερειακά Γραφεία. 

Αµφισβήτηση υπήρξε για την απαίτηση της Επιτροπής Μειώσεων να προσκοµίσει ο πολίτης 
το εκκαθαριστικό σηµείωµα της φορολογικής δήλωσής του, προκειµένου να του χορηγηθεί 
µείωση του λογαριασµού20. Ο Συνήγορος του Πολίτη αποδέχτηκε ότι η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ ορθά 

λαµβάνει υπόψη την οικονοµική κατάσταση του καταναλωτή, όµως η διαπίστωση αυτής δεν 
είναι απαραίτητο να γίνεται µέσω του εκκαθαριστικού σηµειώµατος, στο οποίο 
συµπεριλαµβάνονται στοιχεία που δεν αφορούν τις υπηρεσίες της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ και το σκοπό 
της εξέτασης του αιτήµατος µείωσης (λ.χ. η πηγή των εισοδηµάτων, αιτία φοροαπαλλαγών 
κ.α.). Πρότεινε λοιπόν να εξεταστεί η δυνατότητα εκτίµησης της οικονοµικής κατάστασης µε 
άλλο τρόπο. Η πρόταση έγινε αποδεκτή και ο καταναλωτής αντί του εκκαθαριστικού 
σηµειώµατος, µπορεί να προσκοµίσει βεβαίωση εισοδήµατος από την αρµόδια ∆ΟΥ. 

Η λήψη υπόψη του εισοδήµατος του καταναλωτή και των αναγκών των προστατευόµενων 
µελών του, ως κριτήρια για τη µείωση του λογαριασµού του, αντιµετωπίζεται θετικά από τον 
Συνήγορο του Πολίτη. Αντίθετα, δεν µπορεί να γίνει επίκληση του υψηλού εισοδήµατος 
άλλων προσώπων που συνοικούν µε τον καταναλωτή. Το θέµα αυτό αντιµετωπίστηκε µε 
αφορµή αναφορά, στην οποία η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ αρνήθηκε περαιτέρω µείωση του λογαριασµού, 
επειδή το οικογενειακό εισόδηµα δεν ήταν χαµηλό21. Ο Συνήγορος του Πολίτη υπενθύµισε την 
αρχή της περιουσιακής αυτοτέλειας των συζύγων που ισχύει γενικότερα στο σύστηµα 
δικαίου (φορολογικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο) και δεν σχετίζεται µε τις υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από τις διατάξεις που ρυθµίζουν τις προσωπικές σχέσεις των συζύγων. Επίσης 
προέταξε ότι στο «Νέο Κανονισµό Λειτουργίας ∆ικτύου Ύδρευσης της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ» (όπως και 
στον προηγούµενο Κανονισµό22), στο άρθρο 1 Γενικοί Όροι στην παρ. 1.4 αναφέρεται ότι 
«Ο εκάστοτε ιδιοκτήτης του ακινήτου αυτού έχει όλες τις υποχρεώσεις και όλα τα δικαιώµατα 
που αναφέρονται σ΄ αυτόν τον Κανονισµό». Αυτό ισχύει άλλωστε για κάθε άλλη συναλλαγή 
του καταναλωτή µε την Εταιρεία, η οποία απευθύνεται αποκλειστικά στον αντισυµβαλλόµενό 
της, και όχι στα µέλη της οικογένειάς του. Η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ δεν έχει µέχρι σήµερα ανταποκριθεί 
στα σχετικά έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη. 
 
Ο καταναλωτής µπορεί να ζητήσει µείωση του λογαριασµού του για άλλους λόγους, πέραν 
της διαρροής, ή εφόσον δεν ικανοποιηθεί µε την απόφαση του Περιφερειακού Γραφείου. Η 
απόφαση της Επιτροπής Μειώσεων οφείλει, όταν είναι απορριπτική, να είναι πλήρως 
αιτιολογηµένη, ώστε ο ενδιαφερόµενος καταναλωτής να γνωρίζει ποια στοιχεία 
αξιολογήθηκαν και ποια όχι και να µπορεί να αντιτάξει τα επιχειρήµατά του. Έλλειψη 
αιτιολογίας συναντάται, όταν ο καταναλωτής ενηµερώνεται απλά ότι δεν έγινε δεκτό το 
αίτηµά του, χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις και κυρίως χωρίς να του παρέχεται πρακτικό της  
απόφασης, στο οποίο να αναγράφονται οι απόψεις και τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη 
από τα µέλη της Επιτροπής Μειώσεων. Όλα αυτά επιτείνονται, επειδή δεν καλείται ο 
καταναλωτής να εκφράσει τις απόψεις του. Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί απαραίτητη την 
εναρµόνιση της διαδικασίας µε τις αρχές της χρηστής διοίκησης και το δικαίωµα 
προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφερόµενου. Βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση των 
παραπάνω είναι να συντάσσεται το πρακτικό απόφασης της Επιτροπής Μειώσεων, το 
οποίο θα είναι στη διάθεση του άµεσα ενδιαφερόµενου23. Η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ έχει αποδεχτεί και 
εφαρµόζει την πρόταση της Αρχής. 

 

                                                 
20 Κωδικός υπόθεσης 128826/2010. 
21 Αρ. αναφοράς 918/2009 
22 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων αριθµός ∆16/1300, ΦΕΚ 
1396/Β/22-10-2001. 
23 Αρ. πρ. ΥΠ 1261/7-5-08 έγγραφο προς Γενικό ∆/ντή ∆ιοικητικών Οικονοµικών Υπηρεσιών, µε 
κοινοποίηση ∆/ντα Σύµβουλο. 

Η Αρχή είχε παρέµβει προς την κατεύθυνση του εξορθολογισµού της λειτουργίας 
της, και είχε προτείνει την καθιέρωση αντικειµενικού τρόπου υπολογισµού του 
ποσοστού µείωσης σε περίπτωση αυξηµένης κατανάλωσης λόγω αφανούς 

διαρροής. 
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3.  Ανεξόφλητοι λογαριασµοί 

3.1 Αυξηµένη κατανάλωση 

Η αυξηµένη κατανάλωση νερού µπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες (διαρροή, 
βλάβη στο µετρητή, αµελή εποπτεία των εγκαταστάσεων από τον καταναλωτή κ.λπ.24). Ο 
καταναλωτής µπορεί να διαπιστώσει τη διαρροή µε ένα απλό έλεγχο του µετρητή του, εκτός 
από ελάχιστες περιπτώσεις (π.χ. εφιδρωµένου ή βαθιά τοποθετηµένου µετρητή). Στην πράξη 
όµως, σπάνια ο καταναλωτής προβαίνει σε τέτοιο έλεγχο, παρά µόνο όταν λάβει τον 
αυξηµένο λογαριασµό. Η αυξηµένη κατανάλωση όµως µπορεί να διαπιστωθεί από την 
ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, όπου συγκεντρώνονται τα σχετικά στοιχεία και γίνεται η επεξεργασία και η 
καταχώριση των ενδείξεων.  

 

 

 

 

 

Ήδη, στο ΧΥΚ της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που ο καταµετρητής 
παρατηρήσει ότι η κατανάλωση ύδατος είναι πάνω από 90µ3 και παρουσιάζει αύξηση 
µεγαλύτερη του 50% σε σχέση µε την αντίστοιχη κατανάλωση του προηγούµενου έτους ή 
την αµέσως προηγούµενη κατανάλωση, οφείλει να επανελέγξει την ορθότητα της ένδειξης 
και την κατάσταση του φρεατίου και του υδροµετρητή. Στη συνέχεια οφείλει να ενηµερώσει 
τον πελάτη µε επικόλληση ειδικού εντύπου για τον έλεγχο των εσωτερικών υδραυλικών 
εγκαταστάσεών του. 

Επειδή δε, σύµφωνα µε το ΧΥΚ, κρίσιµα για την απόδειξη είναι τα στοιχεία που τηρούνται στο 
αρχείο της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει προτείνει τη χρήση διπλότυπου εντύπου, 
το δε αποδεικτικό της ενηµέρωσης του καταναλωτή να φυλάσσεται στα αρχεία της 
υπηρεσίας. ∆εδοµένου µάλιστα ότι µε την επικόλληση της αυτοκόλλητης ειδοποίησης 
δηµιουργούνται διάφορα προβλήµατα,  έχει προταθεί να επανέλθει το µέτρο της 
συµπληρωµατικής έγγραφης ταχυδροµικής ενηµέρωσης του καταναλωτή25, ενέργεια που 
εφαρµόζεται ήδη σε ορισµένες περιπτώσεις, κατ΄ εφαρµογή προηγούµενων οδηγιών της 

ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ. 

Με την τήρηση των παραπάνω, θα γίνονται αντιληπτές διαρροές πολύ πριν από το χρόνο 
λήψης του υπέρογκου λογαριασµού και θα αποφεύγεται η άσκοπη οικονοµική επιβάρυνση 
του καταναλωτή και η ενασχόληση των υπηρεσιών της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ µε τις περαιτέρω 
διαδικασίες για την εξέταση της διαµαρτυρίας του. Πολύ περισσότερο όµως θα επιτυγχάνεται 
η άµεση αποκατάσταση της βλάβης και θα εξοικονοµείται το νερό που αποτελεί αγαθό 

µεγάλης σηµασίας και χρήζει της αρµόζουσας προστασίας.  

 

3.2 ∆ιακοπή υδροδότησης  

Το ελάχιστο όριο ανεξόφλητων οφειλών, µετά το οποίο η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ µπορεί να προβεί σε 
διακοπή της υδροδότησης, δεν περιλαµβάνεται στον Κανονισµό της Εταιρείας και 
καθορίζεται κάθε φορά µε απόφαση του ∆Σ της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ. Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί 
ότι το όριο αυτό πρέπει να αναπροσαρµόζεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ώστε να 
εναρµονίζεται µε τις τρέχουσες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες. Επισηµαίνεται ότι η 
υπέρβαση του ορίου αυτού δηµιουργεί δικαίωµα και όχι υποχρέωση της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ να 
διακόψει την υδροδότηση. Αυτό βοηθάει σε περιπτώσεις που για κοινωνικούς λόγους η 
Εταιρεία αποφασίζει να µην διακόψει την υδροδότηση. Μπορεί όµως να δηµιουργήσει  

                                                 
24 Για όλες αυτές τις περιπτώσεις γίνεται ειδική αναφορά στη συνέχεια. 
25 Άρθρο 2 της ΥΑ ΠΕΧΩ∆Ε µε αρ. ∆16γ/015/38/Γ (ΦΕΚ 60/Β/2-2-98) «Έγκριση Χάρτη Υποχρεώσεων της 
ΕΥ∆ΑΠ προς τους Καταναλωτές». 

Επειδή η έγκαιρη ενηµέρωση για τις διαπιστώσεις αυτές είναι πολύ σηµαντική, ο 
Συνήγορος του Πολίτη έχει επανειληµµένα προτείνει να τηρούνται µε επιµέλεια οι 
οδηγίες της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ προς τους καταµετρητές και να ενηµερώνονται αµέσως οι 
καταναλωτές µε κάθε τρόπο (χρήση θυροτηλεφώνου, επικόλληση ειδικού 
εντύπου) για τη διαπίστωση αυξηµένης κατανάλωσης.  
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πρόβληµα σε περιπτώσεις που έχουν σωρευθεί, µε την ανοχή της Εταιρείας, µεγάλα 
χρηµατικά ποσά ανεξόφλητων οφειλών. 

Η διακοπή της υδροδότησης, στην περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσµων οφειλών, αποτελεί 
το τελευταίο στάδιο της εισπρακτικής διαδικασίας, λαµβάνοντας υπόψη ότι το νερό συνιστά 
αγαθό ζωτικής σηµασίας για τον άνθρωπο. Για κοινωνικούς λόγους οι υπηρεσίες της 
ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ δεν προβαίνουν σε διακοπές υδροδότησης λόγω οφειλών κατά τις Παρασκευές, 
τα Σάββατα, τις Κυριακές, παραµονές αργιών και αργίες. Στην πράξη, όταν για µία παροχή 
υπάρχουν οι προϋποθέσεις να πραγµατοποιηθεί διακοπή λόγω ανεξόφλητων οφειλών, στο 
πεδίο του λογαριασµού ‘λήξη προθεσµίας πληρωµής’ αντί συγκεκριµένης ηµεροµηνίας, 
αναγράφεται η λέξη ‘διακοπή’. Ο Συνήγορος του Πολίτη, µε αφορµή την εξέταση σχετικών 
αναφορών26, πρότεινε εντός της αναγραφής της λέξης ‘διακοπή’, να αναγράφεται η 
καταληκτική ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας πληρωµής, µετά την οποία επέρχεται και η 
διακοπή. Η απουσία οποιασδήποτε ηµεροµηνίας δηµιουργεί στους καταναλωτές αίσθηµα 
ανασφάλειας για το χρονικό περιθώριο εξόφλησης του λογαριασµού και το εν δυνάµει 
χρονικό σηµείο διακοπής της παροχής.  

Ο Συνήγορος του Πολίτη κλήθηκε να διαµεσολαβήσει σε αναφορά, όπου, σύµφωνα µε τον 
πολίτη, η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ προέβη σε διακοπή της υδροδότησης χωρίς καµία απολύτως 
ενηµέρωση27.  

 

 

 

Με τον τρόπο αυτό, θα διασφαλίζεται ότι ο πολίτης θα µπορεί να διαχειριστεί τη σχετική 
οφειλή, ακόµα και να προσέλθει στο αρµόδιο γραφείο της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ και να ζητήσει 
διακανονισµό, ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Σε κάθε περίπτωση, δε συνάδει 
µε την αρχή της εύλογης εµπιστοσύνης, να απειλείται µε διακοπή της παροχής του νερού 
ένας καταναλωτής, ο οποίος επί έτη ήταν συνεπής στις οικονοµικές υποχρεώσεις του. 
Επιπλέον, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η  διευκόλυνση του καταναλωτή να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις του δεν επιφέρει απώλεια εσόδων στην Εταιρεία, γιατί µετά την άπρακτη 
παρέλευση της ηµεροµηνίας λήξης της προθεσµίας, το ποσό της οφειλής επιβαρύνεται 
ούτως ή άλλως µε τόκους υπερηµερίας.  

Η επανασύνδεση της υδροδότησης του ακινήτου γίνεται πλέον την ίδια ηµέρα, αφού 
τακτοποιήσει την οφειλή ο καταναλωτής28. Μέχρι τα τέλη του 2000  τα έξοδα επανασύνδεσης 
χρεώνονταν στον καταναλωτή, εφόσον η εν λόγω παροχή συµπεριλαµβανόταν στο 
πρόγραµµα διακοπών του συνεργείου της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ,  ανεξάρτητα από το εάν ο αρµόδιος 
τεχνικός είχε προβεί ή όχι σε διακοπή της υδροδότησης για διάφορους λόγους (π.χ. δεν 
βρέθηκε ο µετρητής ή αν ο λογαριασµός εξοφλήθηκε πριν από τη διακοπή)29. Από το 2001 η 
ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ όρισε ότι τα έξοδα διακοπής θα εισπράττονται µόνο σε περίπτωση που έχει 
µεταβεί ο τεχνίτης για την πραγµατοποίησή της, ανεξάρτητα από το εάν αυτή 
πραγµατοποιήθηκε. 

 
3.3 Καθυστέρηση στη διακοπή της παροχής 

Πολλές φορές παρατηρείται µία υπερβολική και αναιτιολόγητη καθυστέρηση στην 
αποτελεσµατική επέµβαση των υπηρεσιών της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, όταν υπάρχουν ανεξόφλητοι 
λογαριασµοί. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση όπου, παρότι οι οφειλές παρέµειναν 
ανεξόφλητες για σχεδόν έξι χρόνια, η διακοπή της παροχής είχε παραβιαστεί και οι µεγάλες 
καταναλώσεις συνεχίζονταν, οι υπηρεσίες της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ δεν προέβησαν στη λήψη 
αποτελεσµατικών µέτρων για την αντιµετώπιση της περίπτωσης. 

                                                 
26 Αρ. πρωτ. 15640/2000. ΥΠ 204/2007. 

27 Αρ. αναφοράς 6388/2002  

28 Αυτό προβλέπεται στο Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, παρ. Β2α. 

29 Αρ. απόφασης 15369/2007. 

Η Αρχή τόνισε τη θέση της να µη διακόπτεται η υδροδότηση χωρίς προηγούµενη 
σαφή και ορισµένη ενηµέρωση.  
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Η ενδιαφερόµενη, που έλειπε όλο αυτό το χρονικό διάστηµα στο εξωτερικό, αναγνωρίζει µεν 
αµέλεια από πλευράς της, για το γεγονός ότι δεν φρόντισε για την ασφάλεια των 
εγκαταστάσεων του ακινήτου. Ακόµη περισσότερη όµως βαρύτητα έχει η µη επίδειξη 
προσοχής, καθώς και η µη τήρηση των προβλεπόµενων διαδικασιών εκ µέρους των 
υπηρεσιών της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ. Μία τέτοια συµπεριφορά δικαιολογηµένα προκαλεί στους 
καταναλωτές την εντύπωση συνειδητής αµέλειας ή και αδιαφορίας για άµεση επέµβαση της  

 

ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, δεδοµένου µάλιστα ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις περί δηµοσίων εσόδων30 είναι 
διασφαλισµένη η είσπραξη της οφειλής, ενώ παράλληλα επιβαρύνεται η οφειλή µε τόκους. Η 

Αρχή έχει προτείνει την επανεξέταση της υπόθεσης και τη µερική µείωση της οφειλής. 

 

3.4 Καταµερισµός ευθύνης ανάµεσα στον ενοικιαστή και στον ιδιοκτήτη 

Μια µεγάλη οµάδα αναφορών για ανεξόφλητες οφειλές είναι αυτές που αφορούν την 
οριοθέτηση της ευθύνης ανάµεσα στον ιδιοκτήτη του ακινήτου και τον ενοικιαστή και χρήστη 
της παροχής. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Ύδρευσης, η σχέση υδροληψίας 
υφίσταται πάντα µεταξύ της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ και του ιδιοκτήτη του υδροδοτούµενου ακινήτου, 
ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο πραγµατικός καταναλωτής. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν έχει 
καταρχήν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που απορρέουν από την παροχή και είναι 
υπόχρεος για την πληρωµή του λογαριασµού. Για την αρχική υδροδότηση ενός ακινήτου 
απαιτείται η προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τον ιδιοκτήτη. 
 
Εφόσον ο µισθωτής θελήσει να καταχωρίσει την παροχή στο όνοµά του, µπορεί να 
προσέλθει στα γραφεία της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ και να υπογράψει µία υπεύθυνη δήλωση που 
χορηγείται από την Εταιρεία. Στο προεκτυπωµένο έντυπο ο µισθωτής δηλώνει ότι «… 
αναλαµβάνει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπει η Σύµβαση και ο Κανονισµός 
Ύδρευσης…», και προσθέτει το όνοµά του µαζί µε αυτό του ιδιοκτήτη.  
 
Ο ιδιοκτήτης, λαµβάνοντας υπόψη το κείµενο που έχει υπογράψει ο µισθωτής  στην 
υπεύθυνη δήλωση, έχει τη λανθασµένη πεποίθηση ότι η παροχή είναι στο όνοµα του 
µισθωτή, συνεπώς ο τελευταίος είναι πλέον υπόλογος απέναντι στην ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ. Η 
παραπάνω όµως διαδικασία, δεν συνεπάγεται καµία απαλλαγή του ιδιοκτήτη, ο οποίος 
παραµένει ο µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος απέναντι στην ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ. Το γεγονός 
αυτό, που έχει ιδιαίτερες έννοµες συνέπειες για τον ιδιοκτήτη, δεν διασαφηνίζεται σε αυτόν, 
ώστε να φροντίσει να παρακολουθεί  την παροχή, για το διάστηµα που ο χρήστης της 
παροχής, ο µισθωτής, συναλλάσσεται νόµιµα µε τη ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ.  
 

Με τον τρόπο αυτό ο ιδιοκτήτης του υδροδοτούµενου ακινήτου αντιµετωπίζεται ως οιονεί 
εγγυητής του ενοικιαστή του, και µάλιστα χωρίς να γνωρίζει εκ των προτέρων ποια θα είναι η 
οφειλή και χωρίς να ειδοποιείται γι’ αυτήν παρά µόνο αφού αυτή καταστεί ληξιπρόθεσµη και 
επιβαρυµένη µε προσαυξήσεις αρκετών µηνών.  

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη31, στην οποία ο 
ιδιοκτήτης ακινήτου κλήθηκε να πληρώσει ένα µεγάλο χρηµατικό ποσό που προέκυψε από 
αλλεπάλληλους διακανονισµούς ενοικιαστών του µε την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ κατά τη διάρκεια 
τεσσάρων ετών. Μόνο µέσα στο έτος 2007 η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ είχε διακόψει τρεις φορές την 
υδροδότηση και είχε αφαιρέσει το µετρητή του ακινήτου λόγω παραβάσεων του 
διακανονισµού του ενοικιαστή µε την Εταιρεία, χωρίς να ενηµερώσει την ιδιοκτήτρια του 
ακινήτου. Όταν η τελευταία διαπίστωσε τη διακοπή, έλαβε γνώση για την ύπαρξη της  

                                                 
30 Συνδυασµός των διατάξεων: α) Ν.1068/80 (ΦΕΚ 190/Α/23-8-80) «Περί συστάσεως ενιαίου φορέως 
Υδρεύσεως-Αποχετεύσεως Πρωτευούσης» άρθρο 11 «Πόροι της Εταιρείας» παρ. 4 «4.. ∆ια την 
βεβαίωσιν και την είσπραξιν των εσόδων της Ε.Υ∆.ΑΠ. εφαρµόζονται αναλόγως αι περί δηµοσίων 
εσόδων Ισχύουσαι εκάστοτε διατάξεις, ενεργούνται δε αύται δι` οργάνων της Εταιρείας» και β) Ν.2744/99 
«Θέµατα ΕΥ∆ΑΠ κ.α.» (ΦΕΚ 222/Α/25-10-99) άρθρο 1 «Νοµικό καθεστώς ΕΥ∆ΑΠ» παρ. 1: «1. Η Ανώνυµη 
Εταιρεία µε την επωνυµία Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης" διέπεται από τις 
διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α`), του Ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α `) και συµπληρωµατικά από τις 
διατάξεις του Ν.1068/1980 (ΦΕΚ 190 Α) και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων». 

31 Κωδικός υπόθεσης 126322/2010.  
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υπέρογκης οφειλής και ζήτησε από τη ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ να την απαλλάξει από το ποσό. Ο 
Συνήγορος του Πολίτη τόνισε σε έγγραφό του ότι η εκ του ασφαλούς ανοχή των υπηρεσιών 
της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ δεν πρέπει να καταλήγει έτσι ώστε να µετακυλύετε το βάρος της εξόφλησης 
στον ιδιοκτήτη. Ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιµά ότι η βεβαιότητα ότι τα οφειλόµενα θα 
καταβληθούν από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου συµβάλλει στην αδράνεια των υπηρεσιών 
ύδρευσης να εισπράξουν αυτά από τον πραγµατικό καταναλωτή και στον πραγµατικό 
χρόνο που αφορούν οι χρεώσεις.   

Ο Συνήγορος του Πολίτη, θεωρώντας ότι η πρακτική αυτή έρχεται σε αντίθεση µε τα 
συναλλακτικά ήθη αλλά και την κοινή λογική, έχει ήδη προτείνει το φυσικό ή το νοµικό 
πρόσωπο που συµβάλλεται µε την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ να προσχωρεί στη σύµβαση, να αποδέχεται 
τους όρους του Κανονισµού Ύδρευσης και να είναι υπεύθυνο για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτόν, ανεξάρτητα από το εάν είναι ιδιοκτήτης ή 
µισθωτής του ακινήτου. Έτσι επαφίεται στην ελεύθερη βούληση των µερών (ιδιοκτήτη- 
µισθωτή) να συµφωνήσουν για το ποιος θα επιβαρύνεται µε το ποσό της ύδρευσης και 
αυτός να συµβάλλεται µε τη ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ και να καλείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
ως υπεύθυνος καταναλωτής.  
 
Εναλλακτικά και εφόσον σύµφωνα µε τον Κανονισµό Ύδρευσης ο ιδιοκτήτης του ακινήτου 
παραµένει συνυπεύθυνος µε τον πραγµατικό καταναλωτή, προτείνεται να ενηµερώνει η 
ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ  και τον ιδιοκτήτη του ακινήτου για τους λογαριασµούς και για κάθε κίνηση της 
παροχής (π.χ. διακοπή, επανασύνδεση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση του µετρητή). Σε 
περίπτωση µάλιστα που η Εταιρεία προχωρήσει σε διακανονισµό ή επανασύνδεση, να 
απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη.  Τα παραπάνω σηµεία δεν έχουν γίνει µέχρι 
σήµερα αποδεκτά από την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ µε την επίκληση πρακτικών λόγων (πχ. µεγαλύτερη 
ασφάλεια στην είσπραξη των εσόδων της εταιρείας). Επισηµαίνεται δε ότι η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ 
εµµένει στις θέσεις της ‘…, όπως αυτές απορρέουν από το πλαίσιο το οποίο οριοθετούν 
τόσο ο Κανονισµός… όσο και η σχετική νοµοθεσία32’. Ο Συνήγορος του Πολίτη εξακολουθεί 
να θεωρεί προτεραιότητα τη σύνδεση της ευθύνης µε την κατανάλωση, πέρα από τη λογική 
της εισπρακτικής σκοπιµότητας. Έχει δε τονίσει ότι µπορούν να εφαρµοστούν µέτρα ώστε να 
καθίσταται πιο εύκολη η αναζήτηση των οφειλοµένων (πχ. έντοκη εγγύηση έναντι 
κατανάλωσης, χρήση ΑΦΜ για την αναζήτηση οφειλών κ.λπ).  
 
Το ζήτηµα περιπλέκεται περισσότερο για τις υπηρεσίες της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, όταν ο ιδιοκτήτης 
ζητήσει τη διακοπή της παροχής ή και την αφαίρεση του µετρητή, ενώ γίνεται χρήση του 
ακινήτου από άλλο πρόσωπο, ανεξάρτητα από το εάν έχει καταχωρήσει το όνοµά του ως 
ένοικος ή όχι. 
 
Μέχρι την υλοποίηση των παραπάνω, έχει προταθεί οι υπηρεσίες της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ να 
αναλάβουν την πρωτοβουλία ενηµέρωσης των ιδιοκτητών περί της αποκλειστικής τους 
ευθύνης, ανεξάρτητα από την υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης από το µισθωτή. Επίσης, 
συµπληρωµατικά προτείνεται να αποστέλλεται ενηµερωτικός λογαριασµός και στον 
ιδιοκτήτη, ιδιαίτερα στην περίπτωση που η παροχή ενταχθεί στις εν δυνάµει για διακοπή, 
σύµφωνα µε τα όρια που θέτει η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ. 

 

3.5 Μεταφορά οφειλής. 
 
Σε πολλές περιπτώσεις οι υποψήφιοι ιδιοκτήτες νεόδµητων ακινήτων δεν ενηµερώνονται για 
τυχόν οφειλές της παροχής που τους αντιστοιχεί, καθώς και της κοινόχρηστης παροχής σε 
περίπτωση πολυκατοικίας, µε αποτέλεσµα να υποχρεώνονται µετά την αγοροπωλησία στην 
εξόφληση συσσωρευµένων οφειλών. 
 
Η Αρχή έχει αναδείξει το πρόβληµα και έχει προτείνει προς την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ να λάβει ιδιαίτερα 
µέτρα στις περιπτώσεις ανέγερσης πολυκατοικιών, ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία 
ανεξόφλητων οφειλών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση όπου σε ήδη κατοικηµένη 
πολυκατοικία, όπου λόγω οφειλών της κοινόχρηστης παροχής, δεν είχαν τοποθετηθεί 
ξεχωριστές παροχές και όλα τα διαµερίσµατα υδρεύονταν από µία παροχή, οι λογαριασµοί -
λόγω της κλιµακωτής χρέωσης- εµφανίστηκαν πάρα πολύ αυξηµένοι, ενώ µαζί µε τις 
προηγούµενες οφειλές, το συνολικό ποσό ανήρχετο σε πολλές χιλιάδες ευρώ. 
 

                                                 
32 Αρ. πρωτ. 340693/2009 έγγραφο.  



 

 
17 

 

                              ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ – Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  |ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ     

 
 
 
Μετά από συνεργασία της Αρχής µε τις αρµόδιες ∆/νσεις της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, η κατανάλωση 
επιµερίστηκε στους χρήστες της παροχής και το τελικό ποσό µειώθηκε κατά πολύ, σε 
κάποιες δε περιπτώσεις υπήρξε και επιστροφή χρηµάτων. Πρόκειται για περίπτωση ιδιαίτερα  
άµεσης θετικής ανταπόκρισης των υπηρεσιών της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ. Η λύση αυτή εφαρµόστηκε 
στη συνέχεια και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις. 
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1. ∆ίκτυο Ύδρευσης 

1.1 Καθυστέρηση τοποθέτησης παροχών σε νεόκτιστα ακίνητα  

Ένα πρόβληµα που παρατηρήθηκε, ήταν η καθυστέρηση της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ να προχωρήσει σε 
σύνδεση µε το δίκτυό της µετά την ολοκλήρωση των οικοδοµικών εργασιών σε νεόκτιστο 
ακίνητο. Ήταν συχνό το φαινόµενο να έχουν ήδη κατοικηθεί τα διαµερίσµατα, αλλά να 
υδροδοτούνται από την εργοταξιακή παροχή, µέχρι να γίνουν οι εργασίες τοποθέτησης των 
µετρητών που αντιστοιχούν στην υδροδότηση των επί µέρους κατοικιών. Ο βασικός λόγος 
καθυστέρησης ήταν ότι για την τελική υδροδότηση έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί οι 
οικοδοµικές εργασίες του ακινήτου, προκειµένου να έχει δικαίωµα ο ενδιαφερόµενος να 
καταθέσει στην Πολεοδοµία τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να λάβει την άδεια 
οριστικής σύνδεσης µε το δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ. 
 
Ύστερα από την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, οι αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΥ∆ΑΠ 
ΑΕ επανεξέτασαν τη διαδικασία υδροδότησης των νέων ακινήτων, µε σκοπό να µειωθεί στο 
ελάχιστο δυνατό ο χρόνος αναµονής για την τοποθέτηση των παροχών. Από το καλοκαίρι 
του 2006 προβλέπεται νέα διαδικασία κατά την οποία, όταν η τεχνική υπηρεσία της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ 
προβαίνει στην εκτέλεση εργασιών για την τοποθέτηση της εργοταξιακής παροχής, µπορεί 
να γίνεται η τεχνική υποδοµή και για τις υπόλοιπες υδροπαροχές του ακινήτου. Έτσι, µετά το 
πέρας των οικοδοµικών εργασιών απαιτείται µόνο η τοποθέτηση µετρητών και όχι η 
µετάβαση συνεργείου για εκ νέου χωµατουργικές εργασίες. 
 
Επίσης, για τις εργοταξιακές παροχές ο Συνήγορος του Πολίτη  έχει προτείνει να υπάρχει η 
δυνατότητα αποστολής του λογαριασµού σε διεύθυνση επιλογής του πελάτη ήδη από τον 
πρώτο λογαριασµό, γιατί λόγω των εργασιών δεν µπορεί να εξασφαλιστεί η ασφαλής 
παράδοση του φακέλου33. 

 
1.2 Επέκταση του δικτύου ύδρευσης  

Προκειµένου να καλύψει νέες ανάγκες υδροδότησης που δηµιουργούνται από την οικιστική 
διεύρυνση της Αττικής και την επέκταση της αρµοδιότητάς της, η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ καλείται συχνά 
να επεκτείνει το δίκτυό της. Ο τρόπος και το σχέδιο, µε βάση τα οποία θα γίνει αυτό 
υπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, οι αποφάσεις όµως που λαµβάνονται 
πρέπει να είναι εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένες και να έχουν ως γνώµονα το δηµόσιο 
συµφέρον και την αποδοτική εκµετάλλευση.  

Στις περιπτώσεις που δεν διέρχεται αγωγός νερού µπροστά από το ακίνητο του καταναλωτή, 
αυτός αναλαµβάνει το κόστος της επέκτασης του δικτύου. Από το 2004 εγκρίθηκε η 
συµµετοχή «των καταναλωτών στη δαπάνη επέκτασης του ∆ικτύου Ύδρευσης για 
τοποθέτηση κοινών παροχών σε περιοχές εντός εγκεκριµένου σχεδίου, σε ποσοστό 50% επί 
του προϋπολογισθέντος…ποσού… και την επιβάρυνση της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ για το υπόλοιπο 
ποσό» 34. Πρόκειται για µία θετική ρύθµιση, παρόλα αυτά η επιβάρυνση παραµένει υψηλή για 
τον καταναλωτή, µε αποτέλεσµα αυτός να προτιµά άλλους τρόπους υδροδότησης (π.χ. 
υδροδότηση σε απόσταση, συνύδρευση), οι οποίοι όµως δηµιουργούν πρακτικά 
προβλήµατα, όπως µεγαλύτερη πιθανότητα για ζηµιές στις σωληνώσεις, δυσχερέστερη 
εποπτεία των φρεατίων από την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ και τους καταναλωτές κ.λπ.  

Ακόµα όµως και στην περίπτωση που η Εταιρεία εντάξει µία περιοχή στον προγραµµατισµό 
της για επέκταση δικτύου, παρατηρείται πολύµηνη καθυστέρηση, χωρίς µάλιστα να 
ενηµερώνεται αξιόπιστα ο πολίτης για το χρονοδιάγραµµα των εργασιών. Η αδιαφάνεια που 
επικρατεί, σε συνδυασµό µε τη σηµασία που έχει η ολοκλήρωση των  

                                                 
33 Αρ. πρωτ. 87.2.1/21-1-2002 έγγραφο.  

34 Αρ. απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 14914/9-11-04.  

Β. Ειδικότερα Ζητήµατα Ύδρευσης και Αποχέτευσης  
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εργασιών για τον πολίτη, έχουν ως αποτέλεσµα την άσκηση πιέσεων, τον εκνευρισµό και τη 
δυσαρέσκεια για τη λειτουργία των αρµόδιων υπηρεσιών της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ. 
 
Τα αίτια των καθυστερήσεων δεν αφορούν µόνο τις υπηρεσίες της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, αλλά και 
άλλους φορείς, από τους οποίους εξαρτάται η ολοκλήρωση των διαδικασιών. Τέτοιοι είναι οι 
ΟΤΑ, στην εδαφική περιφέρεια των οποίων εκτελούνται οι εργασίες. Σύµφωνα µε το 
Ν.2744/1999 στο άρθρο 5 παρ. 2, για «…την εκτέλεση υπόγειων ή επίγειων εργασιών προς 
κατασκευή αγωγών και πάσης φύσεως έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως αρµοδιότητας 
της Ε.Υ∆.Α.Π. επί δηµοτικών ή κοινοτικών ακινήτων και κοινόχρηστων χώρων των 0.Τ.Α…. 
δεν οφείλεται οποιοδήποτε τέλος ούτε επιβάλλεται οποιαδήποτε επιβάρυνση εις βάρος της 
Ε.Υ∆.Α.Π. και υπέρ των Ο.Τ.Α.». Αν και η ρύθµιση είναι σαφής, υπήρξαν περιπτώσεις δήµων 
που απαίτησαν αρχικά από την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ αποζηµίωση προκειµένου να επιτρέψουν την 
διενέργεια έργων, µε αποτέλεσµα την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του δικτύου.  
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη δέχτηκε αναφορά από οµάδα πολιτών, µε θέµα την καθυστέρηση 
σύνδεσης µε το δίκτυο ακινήτων παρακείµενων σε συγκεκριµένη οδό35. Η καθυστέρηση δεν 
οφειλόταν σε δυστοκία της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, αλλά στην άρνηση του αρµόδιου ∆ήµου να 
χορηγήσει άδεια εκσκαφής, επειδή το οδόστρωµα είχε συντηρηθεί πρόσφατα, εάν πρώτα 
δεν κατατίθετο αυξηµένη εγγυητική επιστολή. Ο Συνήγορος του Πολίτη συγκάλεσε σύσκεψη 
µε τους εµπλεκόµενους φορείς, όπου έγινε δεκτή ως συµβιβαστική λύση η προσκόµιση στο 
∆ήµο εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για δύο χρόνια και θα κάλυπτε περισσότερα 
αντίστοιχα έργα. Ο Συνήγορος του Πολίτη τόνισε ότι σε παρόµοιες περιπτώσεις, οι ∆ήµοι και 
η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ θα πρέπει να συντονίζουν τη δράση τους, ώστε να µην κατασπαταλάται 
δηµόσιο χρήµα µε την καταστροφή έργου που µόλις έχει ολοκληρωθεί.  
 

Σε άλλη αναφορά του 200836, η πολίτης διαµαρτυρήθηκε επειδή η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ αρνήθηκε 
αναιτιολόγητα να ικανοποιήσει το αίτηµά της για επέκταση δικτύου σε οδό κανονικής 
κυκλοφορίας οχηµάτων µε διαµορφωµένα πεζοδρόµια, όπου θα µπορούσαν να 
οριοθετηθούν οριστικά ο αγωγός ύδρευσης και τα σηµεία εγκιβωτισµού των φρεατίων, 
χωρίς κίνδυνο µελλοντικής µεταφοράς. Στην οδό αυτή λειτουργούσε ήδη δίκτυο 
αποχέτευσης. Η Εταιρεία ζήτησε από την πολίτη να επιβαρυνθεί µε το συνολικό κόστος της 
επέκτασης του υπάρχοντος δικτύου αποκλειστικά προς την οικία της (3.321,88 ευρώ). Ο 
Συνήγορος του Πολίτη επεσήµανε στην ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ ότι µε την επέκταση αυτή θα 
εξυπηρετούνταν συνολικά 26 καταναλωτές που τα ακίνητά τους υδροδοτούνταν ήδη από 
φρεάτια που βρίσκονται σε απόσταση. Μετά την παρέµβαση της Αρχής, η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ 
ενέταξε στον προγραµµατισµό του έτους 2010 την επέκταση του δικτύου της στη 
συγκεκριµένη οδό, χωρίς όµως οποιαδήποτε δέσµευση σχετικά µε το χρόνο εκτέλεσης της 
κατασκευής. Μέχρι σήµερα δεν έχει υλοποιηθεί η επέκταση.  

Καταληκτικά επισηµαίνεται ότι τα θέµατα επέκτασης δικτύου ύδρευσης37, συγκαταλέγονται 
στις θεµατικές όπου η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ εµφανίζεται ιδιαίτερα απρόθυµη να αποδεχτεί τη 
διαµεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη. Η Αρχή επανέρχεται µε την πάγια θέση της ότι 
δεν παρεµβαίνει στην άσκηση πολιτικής από την Εταιρεία, τονίζει όµως ότι η διακριτική 
ευχέρεια δεν µπορεί να υποκρύπτει αυθαιρεσία και ότι ο πολίτης πρέπει πάντα να 
ενηµερώνεται πλήρως και αιτιολογηµένα για την τύχη και την πορεία του αιτήµατός του.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Υποθέσεις 2150/1999, 4064/1999 και 4182/1999. 

36 Αρ. αναφοράς 3812/2008. 

37 Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ προβλέπεται (Κανονισµός Ύδρευσης 2.3.2 
εδάφιο στ και ζ) η δυνατότητα κατασκευής µέρους ή και όλου του έργου επέκτασης ύδρευσης, από 
άλλο φορέα µε συναίνεση και επίβλεψη της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ.  
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1.2.1  ∆απάνη έρευνας για µεταφορά υδροπαροχής 
 

Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε αναφορά38 πολίτη, η οποία διαµαρτυρήθηκε για την 
καταβολή ποσού 62,61€ ως δαπάνη έρευνας για µεταφορά της παροχής (φρεατίου) 
µπροστά από το ακίνητο. Συγκεκριµένα, η ενδιαφερόµενη προσήλθε στην ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ 
ζητώντας να ενηµερωθεί για τη δυνατότητα µεταφοράς της υδροπαροχής που είναι 
τοποθετηµένη σε απόσταση, µπροστά στο ακίνητο. Της υποδείχθηκε ότι πρέπει να καταθέσει 
σχετικό αίτηµα και να καταβάλει το ποσό των 62,61€ ως δαπάνη έρευνας. Μετά από τρείς 
εβδοµάδες την ενηµέρωσαν39 ότι η µεταφορά δεν είναι δυνατή, διότι δεν διέρχεται αγωγός 
έµπροσθεν του ακινήτου και στο ίδιο έγγραφο δίνονται στοιχεία για το ύψος της δικής της 
συµµετοχής στη συνολική δαπάνη, στην περίπτωση που ζητήσει την επέκταση του αγωγού.  

Η Αρχή επεσήµανε ότι η ενηµέρωση για το εάν είναι δυνατή ή όχι η µεταφορά, θα έπρεπε να 
ήταν άµεση και χωρίς κόστος για την καταναλωτή, δεδοµένου ότι το δίκτυο ύδρευσης είναι 
αποτυπωµένο και γνωστό στις υπηρεσίες της εταιρείας, η δε έρευνα για το κόστος της 
µεταφοράς, θα µπορούσε να ακολουθήσει σε δεύτερο στάδιο και εφόσον τελικά αυτό 
ζητηθεί. Ο Συνήγορος του Πολίτη µετά την αποδοχή από πλευράς υπηρεσιών της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ 
της πρότασής του απαλλαγή του πολίτη από την οφειλή, πρότεινε την κατάργηση αυτής της 
επιβάρυνσης.  

 

1.3 Παλαιότητα και συντήρηση εγκαταστάσεων δικτύου ύδρευσης 

Η συνολική εγκατάσταση για την υδροδότηση ενός ακινήτου αποτελείται από το εξωτερικό 
δίκτυο (αρµοδιότητα της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ) και το εσωτερικό δίκτυο (αρµοδιότητα του καταναλωτή). 
Το κάθε µέρος, η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ και ο καταναλωτής, έχει το αντίστοιχο πεδίο ευθύνης, τόσο για 
την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, όσο και για τη συντήρηση ή και την 
αντικατάσταση, σε περίπτωση βλάβης ή παλαιότητας.  

Η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ πρέπει να λαµβάνει ειδική µέριµνα ώστε το δίκτυό της να πληροί όλες τις 
προδιαγραφές, δεδοµένου ότι από αυτό υδρεύεται ένας µεγάλος αριθµός καταναλωτών 
(σύµφωνα µε τις επίσηµες πληροφορίες της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, η Εταιρεία συντηρεί περίπου 
2.000.000 συνδέσεις και υπολογίζεται ότι έχει περισσότερους από 4.000.000 πελάτες). Στις 
νέες συνδέσεις χρησιµοποιούνται νέου τύπου υλικά και εξασφαλίζεται µε τον τρόπο αυτό η 
τήρηση των προδιαγραφών. Στα ακίνητα όµως που έχουν ήδη υδροδοτηθεί εδώ και πολλά 
χρόνια παρατηρούνται συχνές διαρροές και απώλεια νερού, γεγονός που καθιστά 
απαραίτητο τον προγραµµατισµό της σταδιακής αντικατάστασης του παλαιού δικτύου της 
ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ µε νέου τύπου σωλήνες.  

Σε αναφορά που χειρίστηκε ο Συνήγορος του Πολίτη40, η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ αναγνωρίζει την ανάγκη 
ανακαίνισης των εγκαταστάσεών της. Συγκεκριµένα η Εταιρεία τόνισε ότι: ‘Η τεχνική 
απαξίωση της παλαιάς εγκατάστασης είναι προφανής, αφού έχει κατασκευαστεί το 1977 
δηλαδή πριν από 30 χρόνια και ήδη έχει εξαντληθεί το µεγαλύτερο µέρος του «χρόνου ζωής» 
της’, αρνήθηκε όµως να προβεί στην άµεση αντικατάσταση των παλαιών συστηµάτων, στο 
τµήµα του δικτύου της που υπήρξε βλάβη λόγω παλαιότητας για να µη δηµιουργηθεί 
όχληση των υπολοίπων υδρευόµενων και  άσκοπη δαπάνη41. Ενόψει των ρυθµίσεων του 
πρόσφατου ΧΥΚ, ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει να διασαφηνιστεί από την Εταιρεία ότι 
τυχόν ζηµία στην περιουσία των καταναλωτών, η οποία θα επέλθει ως αποτέλεσµα κακής 
κατάστασης του δικτύου λόγω παλαιότητας ή και ελλιπούς συντήρησης, δεν θα θεωρείται 
βλάβη από ανωτέρα βία, αλλά βλάβη από κακή συντήρηση του δικτύου και θα επιβαρύνει 
την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ.  

Επίσης, η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ δεν αποδέχεται την ευθύνη για τις ζηµίες στην περιουσία τρίτων από τις 
βλάβες στο δίκτυό της, παραπέµποντας στο άρθρο 10 του Κανονισµού Ύδρευσης, 
σύµφωνα µε το οποίο «επιβάλλεται η πλήρης στεγανοποίηση όλων των περιµετρικών τοίχων 
ή τοιχίων του υπογείου του προς ύδρευση ακινήτου µε τέτοιες κατασκευές ώστε να  

                                                 
38  Αρ. αναφοράς 140109/2011 

39 ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ –Β΄ Περ. Κέντρο Αθηνών αρ. αιτήµατος 454506/21-3-11 

40 Αρ. αναφοράς 311/2006. 
41 ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ ∆/νση ∆ικτύου Ύδρευσης αρ. πρωτ. 323794/28.2.07 έγγραφο. 
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αποκλείεται η εισροή από τυχόν διαρροές του δικτύου. … Εάν δεν γίνει η πιο πάνω 
στεγανοποίηση η εταιρεία δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν ζηµίες που θα προξενηθούν 
από το λόγο αυτό». Ο όρος αυτός αποτελεί στην ουσία γενικό όρο αποκλεισµού της 
ευθύνης της Εταιρείας και είναι καταχρηστικός. ∆εδοµένου µάλιστα ότι η σύµβαση 
υδροληψίας δεν υπογράφεται παρά µόνο από τον πρώτο ιδιοκτήτη του υδροδοτούµενου 
ακινήτου42, ο πολίτης δεν γνωρίζει καν τον όρο αυτόν και την αντίστοιχη υποχρέωσή του.  

Σε αναφορά που χειρίστηκε ο Συνήγορος του Πολίτη43, η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ επικαλέστηκε την τεχνική 
γνωµάτευση ιδιωτικής εταιρείας της επιλογής της, προκειµένου να υποστηρίξει τον ισχυρισµό 
της ότι η στεγανοποίηση του ακινήτου δεν ήταν επαρκής. Με βάση αυτή, η Εταιρεία 
απέρριψε το αίτηµα του πολίτη για αποζηµίωση, αποκλείοντας µάλιστα στον πολίτη την 
πρόσβαση στην τεχνική γνωµάτευση. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει προτείνει να χορηγείται 
κάθε στοιχείο που αφορά την υπόθεσή του και λαµβάνεται υπόψη από την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ. 

Επίσης, έχει προταθεί να αντιµετωπίζονται άµεσα τα προβλήµατα που παρουσιάζονται από 
τις διακυµάνσεις της πίεσης νερού και να ληφθούν µέτρα  για την αντιµετώπιση των 
έκτακτων διακοπών ύδρευσης, καθώς και την αποφυγή παρατεταµένων διακοπών νερού, 
ώστε να επηρεάζεται όσο το δυνατό λιγότερο η απρόσκοπτη λειτουργία των νοικοκυριών. 

 

1.4 Φρεάτιο υδροπαροχής 

1.4.1 ∆ιαδικασία τοποθέτησης φρεατίου υδροπαροχής 

Η σύνδεση µε το δίκτυο ύδρευσης είναι µία τεχνική εργασία θεµελιώδους σηµασίας και θα 
πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή µέριµνα, ώστε να εκµηδενίζονται οι πιθανότητες 
λάθους στην τοποθέτηση του φρεατίου. Οι ενδιαφερόµενοι προς υδροδότηση καλούνται να 
σηµειώσουν σε ένα σκαρίφηµα της οικοδοµής το σηµείο σύνδεσης µε το εσωτερικό δίκτυο. 
Πολλές φορές όµως δεν αποτυπώνονται µε ακρίβεια τα στοιχεία που θα διευκολύνουν και 
τους καταναλωτές και τους υπαλλήλους των τεχνικών συνεργείων, ούτε σηµειώνεται το 
σηµείο όπου βρίσκονται οι αναµονές από την πλευρά του κτιρίου. Σχετικά µε αυτό ο 
Συνήγορος του Πολίτη έχει προτείνει να ενηµερώνεται ο καταναλωτής για την ηµεροµηνία 
τοποθέτησης των φρεατίων, ώστε να µπορεί να είναι παρών κατά τις εργασίες και να 
αποφεύγονται λάθη44. Επειδή η σύνδεση µε το δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ είναι δαπανηρή 
διαδικασία, η µη κατάλληλη τοποθέτηση των φρεατίων συνεπάγεται καθυστέρηση, 
ταλαιπωρία, επιπλέον εργασίες και έξοδα για τον καταναλωτή.  

 

1.4.2 Ζηµιές στο φρεάτιο υδροπαροχής 

Τα φρεάτια, µέσα στα οποία τοποθετούνται οι µετρητές, είναι αποκλειστικής επιλογής της 
ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, η οποία έχει και την αρµοδιότητα εγκατάστασής τους. Σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό της Εταιρείας, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει την υποχρέωση να φροντίζει για τη 
διατήρηση της καλής κατάστασης του φρεατίου και των εξαρτηµάτων παροχής. Με τον ίδιο 
Κανονισµό απαγορεύεται κάθε επέµβαση στις εγκαταστάσεις του φορέα, οπότε αποκλείεται 
κάθε δυνατή ενέργεια συντήρησης και επισκευής από την πλευρά του καταναλωτή.  
 
Τα φρεάτια µέχρι πρόσφατα45 τοποθετούνταν αποκλειστικά σχεδόν στο πεζοδρόµιο 
µπροστά από το ακίνητο, επιτρέποντας εύκολα την οποιαδήποτε κακόβουλη πρόσβαση, 
ειδικότερα στην αφαίρεση του καπακιού (απλό καπάκι, χωρίς καµία ασφάλιση). Ο 
Συνήγορος του Πολίτη έχει προτείνει την επανασχεδίαση του φρεατίου µε το να υπάρχει 
κατάλληλη πρόβλεψη ασφάλισης στον τρόπο ανοίγµατος, το δε καπάκι να µην να µπορεί 
να αποµακρυνθεί (λ.χ. µε αρθρωτή σύνδεση τύπου µεντεσέ ή µε σταθερή σύνδεση µε 
συρµατόσχοινο). 

                                                 
42 Βλ. παραπάνω Α1.1. 
43 Κωδικός υπόθεσης 134449/2010. 

44 Αρ. πρωτ. 21651.4.1/23.2.2005 έγγραφο.  

45 Με νεώτερη απόφαση της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, προβλέπεται η τοποθέτηση των µετρητών και στον 
εσωτερικό χώρο του ακινήτου, εφόσον είναι ελεύθερα προσβάσιµος. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο 
το φρεάτιο είναι πιο προστατευµένο.  
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Η επίκληση της υποχρέωσης καλής διατήρησης του φρεατίου από τον καταναλωτή δεν 
δικαιολογείται πάντα, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις η αιτία της ζηµίας οφείλεται σε 
εξωτερικό παράγοντα (πχ. καθίζηση οδοστρώµατος) και είναι αδύνατο να προβλεφθεί και 
να αντιµετωπιστεί από τον καταναλωτή. Επειδή δε το φρεάτιο δεν είναι αυτόνοµη 
εγκατάσταση,  η διατήρηση της καλής κατάστασής του εξαρτάται από τη γενικότερη 
κατάσταση του πεζοδροµίου, στο οποίο βρίσκεται και το οποίο ανήκει στην αρµοδιότητα του 
οικείου ΟΤΑ. Χαρακτηριστική είναι αναφορά που έλαβε ο Συνήγορος του Πολίτη46, όπου ο 
πολίτης διαµαρτυρόταν διότι ο µετρητής είχε µεν συνδεθεί µε το εσωτερικό δίκτυο της οικίας 
του, όµως το φρεάτιο, λόγω της µη διαµόρφωσης του πεζοδροµίου, δεν είχε στερεωθεί 
πουθενά και µπορούσε να µετακινηθεί από οποιονδήποτε τρίτο µε ευκολία. Μετά την 
παρέµβαση της Αρχής, η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ προέβη στην ασφάλιση του φρεατίου µε σκυρόδεµα.  
 
Η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ τοποθετεί ήδη νέους τύπους φρεατίων που είναι υψηλών προδιαγραφών ως 
προς την αντοχή και τη στεγανότητα. Στα φρεάτια παλιού τύπου, που είναι και η συντριπτική 
πλειονότητα των ήδη εγκατεστηµένων µετρητών, παρατηρείται συχνά το φαινόµενο 
ρηγµατώσεων, φθορών, ύπαρξης χωµάτων και νερών, γενικότερη κατάσταση για την οποία 
δεν ευθύνονται πάντα οι εκάστοτε καταναλωτές, λ.χ. µη καλή εφαρµογή καπακιού. Για το 
λόγο αυτό, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επισηµάνει ότι η Εταιρεία πρέπει να προχωρήσει 
στην σταδιακή αντικατάσταση αυτών των τελευταίων, µε φρεάτια νέου τύπου. Με τον τρόπο 
αυτό, θα αντιµετωπιστούν πολλά προβλήµατα που έχουν ανακύψει λόγω φθοράς µε την 
πάροδο του χρόνου. Η αντικατάσταση αυτή πρέπει να γίνει χωρίς επιβάρυνση του 
καταναλωτή, εφόσον εντάσσεται στη γενική συντήρηση, στην οποία είναι υποχρεωµένη να 
πραγµατοποιεί η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ. 
 
Με την µέχρι σήµερα πρακτική, η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, εφόσον διενεργήσει εργασίες επισκευής του 
φρεατίου και του µετρητή, ενηµερώνει τον καταναλωτή εκ των υστέρων µέσω του 
λογαριασµού ύδρευσης, χρεώνοντάς τον µε το κόστος της επισκευής. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα να δηµιουργούνται παρεξηγήσεις και να υποβάλλονται ενστάσεις εκ µέρους 
των καταναλωτών αναφορικά µε την ύπαρξη προβλήµατος και την αναγκαιότητα των 
επισκευών. Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει να προηγείται έγγραφη ενηµέρωση των 
καταναλωτών για το είδος της ζηµίας, την αναγκαιότητα των εργασιών, το χρόνο της 
επισκευής και την επακόλουθη χρέωση, που θα τεκµηριώνεται αναλόγως λ.χ. µε την 
επισύναψη φωτογραφικού υλικού.  

 
Κάτι ανάλογο πρέπει να προβλέπεται για τις εργασίες της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ που διενεργούνται 
κοντά σε φρεάτια υδροπαροχής. Στις περιπτώσεις αυτές, εξαιτίας της καταπόνησης της 
εγκατάστασης µπορεί να προκληθούν ζηµιές στο εσωτερικό δίκτυο, µε αποτέλεσµα την 
διαρροή νερού, που χρεώνεται ο καταναλωτής. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει προτείνει47 να 
ενηµερώνεται εγγράφως ο καταναλωτής για το είδος των εργασιών, την καταγραφή των 
ενδείξεων των µετρητών που βρίσκονται στον ίδιο χώρο, όπου πραγµατοποιούνται οι 
τεχνικές εργασίες, και να προβλεφθεί η πραγµατοποίηση τεχνικού ελέγχου από την αρµόδια 
υπηρεσία της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ λίγες µέρες µετά, για την έγκαιρη διαπίστωση τυχόν προβληµάτων ή 
ζηµιών.  

 
 

1.5 ∆ιαρροές 

1.5.1 ∆ιαρροή στο σηµείο ένωσης του µετρητή µε το εσωτερικό δίκτυο (εσωτερικό 
ρακόρ) 

 

Η διαρροή στο σηµείο ένωσης του µετρητή µε το εσωτερικό δίκτυο (εσωτερικό ρακόρ) στα 
φρεάτια παλαιού τύπου είναι συχνό φαινόµενο και αποτελεί πηγή προβληµάτων µεταξύ 
καταναλωτών και ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ.  Από τη διατύπωση που υπάρχει στον Κανονισµό Ύδρευσης 
(πρόσφατο αλλά και προηγούµενο), η εσωτερική εγκατάσταση υδροδότησης, η οποία είναι 
στην ευθύνη του καταναλωτή, ξεκινάει ‘πέρα από’ το εσωτερικό ρακόρ.  

 

 

                                                 
46 Αρ. αναφοράς 5340/2005. 

47 Αρ. πρωτ. 122605/3438/2010/11-2-2010 έγγραφο.  
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Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι η διατύπωση είναι σαφής και σε συνδυασµό µε το 
γεγονός ότι η σύνδεση του µετρητή µε το εσωτερικό δίκτυο γίνεται από τεχνικό συνεργείο της 
ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, -όπως και κάθε µεταγενέστερη ενέργεια λ.χ. αντικατάσταση µετρητή- καταλήγει 
στη θέση ότι η διαρροή στο εσωτερικό ρακόρ βαρύνει την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ. Η θέση αυτή δεν έχει 
γίνει αποδεκτή από την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, η οποία θεωρεί το εσωτερικό ρακόρ είναι µέρος της 
εσωτερικής εγκατάστασης του υδροδοτούµενου ακινήτου. 

Επιπλέον, η Εταιρεία αναλαµβάνει την ευθύνη για την καλή λειτουργία του ρακόρ για ένα 
χρόνο, ως «εγγύηση» της καλής εκτέλεσης των εργασιών τοποθέτησης του µετρητή. Αυτή η 
πρακτική θεµελιώνεται στον ισχυρισµό ότι, εφόσον η τοποθέτηση του ρακόρ είναι τεχνικά 
εσφαλµένη, για παράδειγµα δεν έχει βιδωθεί σωστά, αυτό θα έχει εµφανίσει δυσλειτουργία 
µέσα σε χρονικό διάστηµα ενός έτους. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει τονίσει ότι η οριοθέτηση 
του έτους ως εύλογου χρόνου για την εµφάνιση προβληµάτων στο ρακόρ, θα έπρεπε να 
συνοδεύεται από τεχνική τεκµηρίωση του παραπάνω ισχυρισµού της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, ότι δηλαδή 
οι συνέπειες από τυχόν σφάλµα κατά την τοποθέτηση ή λόγω αστοχίας υλικού θα 
εµφανιστούν µόνο µέσα στον πρώτο χρόνο. Ελλείψει τέτοιας µελέτης, δεν δικαιολογείται, 
µετά την παρέλευση του πρώτου χρόνου, να ζητείται από τον ιδιοκτήτη της παροχής να 
αναλαµβάνει αυτός την ευθύνη για εργασίες που έχουν πραγµατοποιηθεί από υπηρεσίες 
της εταιρείας. Η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ δεν έχει αποδεχτεί τις θέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη και 
αντιµετωπίζει τις σχετικές αιτήσεις για µείωση λογαριασµού, ως αφανή διαρροή υπαιτιότητας 
καταναλωτή. 

 

1.5.2 ∆ιαρροή στο εσωτερικό δίκτυο 

Ο έλεγχος για διαρροή στο εσωτερικό δίκτυο θα πρέπει να διενεργείται µε ευθύνη του 
καταναλωτή, ο οποίος όµως συχνά αµελεί να προβεί σε περιοδικό έλεγχο του µετρητή, ώστε 
να εντοπίζει εγκαίρως πιθανά σηµεία ή καταστάσεις που µπορεί να οδηγήσουν σε 
πρόβληµα. Το αποτέλεσµα είναι να διαπιστώνεται από τον καταναλωτή η ύπαρξη διαρροής 
εκ των υστέρων, µε τη λήψη του  αυξηµένου λογαριασµού ύδρευσης. Από την άλλη πλευρά, 
ο καταµετρητής της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ έχει ως κύριο έργο την καταχώριση των ενδείξεων του 
µετρητή και τη διαβίβασή τους προς την τεχνική και διοικητική υπηρεσία της Εταιρείας. Τις 
περισσότερες φορές όµως, είναι ο καταµετρητής της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ αυτός που διαπιστώνει το 
πρόβληµα διαρροής, εφόσον παρατηρεί ότι ο δείκτης του µετρητή γυρίζει µε σταθερό ρυθµό 
και ότι η κατανάλωση είναι αυξηµένη48. 
 
Επίσης. οι καταµετρητές µπορούν να διαπιστώσουν και άλλα στοιχεία, που πιθανολογείται 
ότι µπορούν να προκαλέσουν διαρροή. Σε αναφορά που χειρίστηκε ο Συνήγορος του 
Πολίτη49, προέκυψε ότι οι ρίζες ενός παρακείµενου δέντρου είχαν προκαλέσει ζηµίες στο 
σωλήνα του εσωτερικού δικτύου, µε αποτέλεσµα να διαρρεύσουν περίπου 250 κυβικά 
παραπάνω από τη µέση κατανάλωση. Η υπόθεση αντιµετωπίστηκε από την εταιρεία ως 
αφανής διαρροή και χορηγήθηκε η προβλεπόµενη µείωση. Κατά την αυτοψία που 
διενεργήθηκε από τον Συνήγορο του Πολίτη, προέκυψε ότι µεγάλο µέρος του ριζικού 
συστήµατος ήταν υπέργειο και εµφανές, εποµένως θα ήταν αναµενόµενο να είχε εύκολα 
εντοπιστεί από κάποιο καταµετρητή και να είχε ενηµερωθεί ο καταναλωτής. Ο Συνήγορος 
του Πολίτη έχει τονίσει ότι ο ρόλος του καταµετρητή στην πρόληψη περαιτέρω άσκοπης 
κατανάλωσης νερού και αντίστοιχης οικονοµικής επιβάρυνσης του καταναλωτή είναι 
σηµαντικός. Για το λόγο αυτό η Αρχή πρότεινε να δίνεται η δυνατότητα στους καταµετρητές 
να καταχωρούν όλες τις παρατηρήσεις τους στο φορητό τερµατικό που χρησιµοποιούν, 
ώστε οι αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ στη συνέχεια να ενηµερώνουν τους 
καταναλωτές. Για τη συγκεκριµένη υπόθεση ζητήθηκε περαιτέρω µείωση λόγω 
συνυπαιτιότητας, αίτηµα που δεν έγινε αποδεκτό, διότι στον Κανονισµό της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ «…δεν 
προβλέπεται η δυνατότητα ενηµέρωσης του καταναλωτή στην περίπτωση της πιθανής 
κατάστασης δηµιουργίας προϋποθέσεων διαρροής (ρίζες δένδρων)».50 

 

                                                 
48 Για της υποχρέωση της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ να παρακολουθεί την κατανάλωση των πελατών της και να 

επισηµαίνει σηµαντικές διαφοροποιήσεις σε αυτές βλ. παρ. Α1.2. 

49 Αρ. αναφοράς 2637/2009. 

50 ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ ∆ΕΠ αρ. πρ. 354489/16-7-09 
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1.5.3 Όρια αντιµετώπισης αυξηµένων λογαριασµών λόγω αφανούς διαρροής 

Επειδή µία από τις προϋποθέσεις για χορήγηση µείωσης λόγω αφανούς διαρροής, είναι η 
κατανάλωση να υπερβαίνει τα 90 µ3/τρίµηνο», όταν οι καταναλωτές προσέρχονται στο 
αρµόδιο Περιφερειακό  Κέντρο, ενηµερώνονται ότι δεν µπορούν να υπαχθούν στη 
διαδικασία µείωσης, διότι η συνολική κατανάλωση δεν υπερβαίνει αυτό το όριο, αν και από 
το µέσο όρο της τριµηνιαίας κατανάλωσης µπορεί να προκύπτει σηµαντική ποσοστιαία (%) 
αύξηση. Η ρύθµιση αυτή, εκτός από το ότι παραβιάζει την αρχή της ισότητας των πολιτών, 
προκαλεί και την εντύπωση ότι τελικά θα τους συνέφερε οικονοµικά, αντί να ανταποκριθούν 
άµεσα και να επισκευάσουν τη ζηµιά, να αφήσουν να διαρρεύσουν λίγα ακόµα κυβικά, 
ώστε να ικανοποιείται η εν λόγω προϋπόθεση των 90 κυβικών. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει προτείνει να εξετάζονται και αυτές οι περιπτώσεις µικρο-
διαρροών στο πλαίσιο µίας αντίστοιχης διαδικασίας χορήγησης µείωσης.  

 

1.5.4 Χρόνος επέµβασης τεχνικής υπηρεσίας. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί το φαινόµενο, να υπάρχει µεγάλη καθυστέρηση 
της τεχνικής υπηρεσίας να επέµβει, αντιµετωπίζοντας το πρόβληµα της διαρροής, µε βάση 
τα δελτία τεχνικού ελέγχου που εκδίδουν οι καταµετρητές για αυξηµένη κατανάλωση. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσµα να είναι αυξηµένος και ο επόµενος λογαριασµός. Ενδεικτική είναι 
περίπτωση στην οποία ο πρώτος αυξηµένος λογαριασµός κατέγραψε αύξηση πάνω από 
10.000% σε σχέση µε τη µέση κατανάλωση των τελευταίων ετών. Η δε κατανάλωση που 
καταγράφηκε στις επόµενες 22 ηµέρες που παρήλθαν µέχρι την ανταπόκριση της τεχνικής 
υπηρεσίας, ήταν αντίστοιχα αυξηµένη πάνω από 13.000%. 

Η Αρχή επεσήµανε την αναγκαιότητα λήψης µέτρων για την άµεση αντιµετώπιση παρόµοιων 
περιπτώσεων, αν είναι δυνατό µάλιστα αυθηµερόν, ακόµα και εκτός ωραρίου. 

Η µετέπειτα οικονοµικά ευνοϊκή αντιµετώπιση από την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ των περιπτώσεων αυτών µε 
τη χορήγηση µείωσης, σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να αντισταθµίσει τη συνήθη χρέωση 
του καταναλωτή και ακόµα περισσότερο την απώλεια υδάτινων πόρων. 

 

1.5.5 Χρέωση αποχέτευσης στις περιπτώσεις αφανούς διαρροής. 

Οι υπηρεσίες της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, όταν προβαίνουν σε µερική µείωση των αυξηµένων 
λογαριασµών ύδρευσης λόγω αφανούς διαρροής, στο τελικό ποσό οφειλής υπολογίζουν 
και τα τέλη αποχέτευσης. Η θέση της Αρχής είναι ότι o de facto υπολογισµός όλου του 
ποσοστού αποχέτευσης εγείρει ζήτηµα ορθότητας και νοµιµότητας. Στις περιπτώσεις όπου 
αποδεδειγµένα το νερό δεν διοχετεύτηκε σε αγωγό αποχέτευσης, ουδόλως επιβαρύνθηκε το 
δίκτυο. Τίθεται εποµένως ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα νοµιµότητας της επιβολής χρέωσης 
αποχέτευσης. Με άλλα λόγια, το ποσό που εισπράττεται από την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ δεν 
αντιπροσωπεύει καµία απολύτως ανταποδοτική ή άλλου είδους υπηρεσία ή δαπάνη. 

 

Για τις περιπτώσεις αυτές, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει προτείνει επανειληµµένως στην 
ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ την άµεση επανεξέταση από τις υπηρεσίες της του τρόπου υπολογισµού των 
τελών αποχέτευσης, µε αποχρέωση αυτού του ποσού. Μέχρι σήµερα η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ δεν έχει 

κάνει αποδεκτή την πρόταση της Αρχής. 

 

1.6 Περί υδροµέτρου 

1.6.1 Ευθύνη και τεχνικός έλεγχος υδροµέτρου 

 
Η χρέωση του καταναλωτή γίνεται µε βάση την κατανάλωση που προκύπτει αποκλειστικά 
από τις ενδείξεις του υδρόµετρου. Είναι λοιπόν απαραίτητο να είναι εγγυηµένη η καλή 
λειτουργία του, ώστε να µην υπάρχουν αµφισβητήσεις ως προς τις ενδείξεις.  Στην τελευταία  
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αυτή περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται ένα αξιόπιστο σύστηµα ελέγχου, ώστε να 
επιλύονται µε ασφάλεια τα σχετικά προβλήµατα.  
 
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Ύδρευσης της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, η καλή λειτουργία του υδροµέτρου, 
εφόσον αµφισβητηθεί από τον πολίτη, διαπιστώνεται µετά από τεχνικό έλεγχο που 
διενεργείται αποκλειστικά στο Εργαστήριο Υδροµετρητών της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ. Ο τεχνικός έλεγχος 
επιλέγεται από τους καταναλωτές και διενεργείται κατόπιν αίτησής τους, ως λύση για να 
δώσει κάποια εξήγηση σε µία αναιτιολόγητα µεγάλη καταγραφή κατανάλωσης. Σύµφωνα µε 
τη διαδικασία που ακολουθείται, ο µετρητής δεν µπορεί να ξαναχρησιµοποιηθεί ο ίδιος µετά, 
αλλά ούτε και να ελεγχθεί από άλλον φορέα, δεδοµένου ότι αποσυναρµολογείται και δεν 
υφίσταται πλέον ως ενιαίος µηχανισµός. Εάν δε διαπιστωθεί ότι λειτουργεί µέσα στα 
προβλεπόµενα όρια ασφαλείας, ο καταναλωτής υποχρεωτικά αποδέχεται την 
καταγεγραµµένη κατανάλωση και χρεώνεται τη δαπάνη του ελέγχου. ∆εν παρέχεται όµως η 
δυνατότητα στον καταναλωτή να αµφισβητήσει τη διαδικασία, και να εξετάσει τον 
υδροµετρητή µέσω τεχνικού επιλογής του, για τον επιπλέον λόγο ότι ο υδροµετρητής είναι 
ιδιοκτησίας της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ και δεν δίνεται στον καταναλωτή. 
 
Σχετικά µε την όλη διαδικασία που ακολουθείται, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει προτείνει να 
ενηµερώνεται ο καταναλωτής για την ηµεροµηνία και την ώρα αφαίρεσης του µετρητή, να 
σφραγίζεται ο µετρητής παρουσία του και να µπορεί να επιλέγει τη διενέργεια ελέγχου και σε 
άλλο διαπιστευµένο εργαστήριο πέρα από το Εργαστήριο Υδροµετρητών της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ51. 
Επιπλέον, έχει προταθεί να ενηµερώνεται εγγράφως ο καταναλωτής ότι ο µετρητής δεν 
επιστρέφεται µετά από τον τεχνικό έλεγχο52. Γενικότερα, η θέση της Αρχής είναι ότι πρέπει να 
επανεξεταστεί η διαδικασία ελέγχου, ώστε ο υδροµετρητής να είναι διαθέσιµος για τυχόν 
περαιτέρω έλεγχο από τον καταναλωτή.  

 

1.6.2 Αντικατάσταση υδροµέτρου 
 

Η αντικατάσταση του υδροµέτρου λόγω παλαιότητας γίνεται από το τεχνικό συνεργείο της 
ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, µετά την παρέλευση δεκαετίας. Στην περίπτωση αυτή και σε κάθε άλλη περίπτωση 
αντικατάστασης του υδροµέτρου53, ο ιδιοκτήτης της παροχής δεν ενηµερώνεται για το 
χρόνο διενέργειας των εργασιών, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται κάποιες φορές 
αµφισβητήσεις για την τελευταία ένδειξη κατανάλωσης του µετρητή που θα αφαιρεθεί και 
του νέου µετρητή που θα τοποθετηθεί. Επίσης, πρέπει ο πολίτης να πληροφορείται για τον 
επιµερισµό του κόστους της αντικατάστασης του µετρητή. Τέλος, η ξαφνική διακοπή της 
υδροδότησης για την αντικατάσταση του µετρητή, δηµιουργεί δυσάρεστες καταστάσεις στη 

ροή των δραστηριοτήτων των καταναλωτών. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                 
51 Αρ. πρωτ. ΥΠ 204/24.1.2007 έγγραφο.  

52 Αρ. πρωτ. 128005/16145/2010/14.6.2010 έγγραφο. 

53 Λ.χ. δυσκολία ανάγνωσης ενδείξεων. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι, εφόσον οι εργασίες αυτές γίνονται 
βάσει προγραµµατισµένων ενεργειών του τεχνικού συνεργείου σε συγκεκριµένη 
περιοχή, είναι δυνατή η έγκαιρη ενηµέρωση των καταναλωτών για την 
αντικατάσταση του µετρητή τους, µέσω ενηµερωτικού εντύπου (µε αναφορά 
στην ισχύουσα νοµοθεσία και στην επιπλέον χρέωση που θα προκύψει για τον 
καταναλωτή). Επίσης, µετά την αφαίρεση, θα πρέπει να ενηµερώνεται σχετικά ο 
καταναλωτής, ενώ ο µετρητής θα πρέπει να παραµένει για ένα εύλογο χρονικό 
διάστηµα στη διάθεση του τελευταίου για τυχόν περαιτέρω έλεγχο σε περίπτωση 
που προκύψει οποιαδήποτε αµφισβήτηση, όπως λ.χ. για την ορθή λειτουργία 

του. 
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1.6.3  Ορθή λειτουργία του υδροµέτρου 

Το υδρόµετρο, ως µηχάνηµα, οφείλει να λειτουργεί αξιόπιστα, ώστε να καταγράφει µε 
ακρίβεια την ποσότητα νερού που πέρασε. ∆εν αποκλείεται όµως, ως µηχάνηµα και µάλιστα 
µαζικής παραγωγής, να τύχει κάποια από τα εξαρτήµατά του να εµφανίσουν µερική βλάβη, 
µε ό,τι αυτό συνεπάγεται στην αµφισβήτηση των ενδείξεων. Η θέσπιση αποδεκτού ορίου 
καλής λειτουργίας ενός µηχανήµατος είναι συνηθισµένη πρακτική στο χώρο της τεχνικής 
επιστήµης. Όµως, µε την εξέλιξη της τεχνολογίας, είναι αναµενόµενο και οι βλάβες να 
µειώνονται, αλλά και η ακρίβεια λειτουργίας των µηχανηµάτων να βελτιώνεται.   
 
Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι προβληµατισµός για την καλή λειτουργία του υδροµετρητή 
προκύπτει και από στοιχεία των καταναλώσεων. Σε αναφορά µε αντικείµενο αµφισβήτηση 
λογαριασµού54, προέκυψε ότι ο υδροµετρητής κατέγραψε τόσα κυβικά, ώστε, για να είναι οι 
ενδείξεις ακριβείς, θα έπρεπε να υπήρχε για 118 ηµέρες µία αδιάκοπη κατανάλωση καθ΄ όλο 
το εικοσιτετράωρο 2,60 µ3 ανά ώρα. Ο Συνήγορος του Πολίτη θεώρησε ότι αυτό είναι ένδειξη 
κακής λειτουργίας του υδροµετρητή. Η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ όµως αντέταξε ανάµεσα σε άλλα ότι οι 
οικιακοί υδροµετρητές, οι οποίοι είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε την Οδηγία 75/33 Ε.Ε, 
έχουν ονοµαστική παροχή 2.5 µ3/ώρα και µπορούν να λειτουργούν συνεχώς χωρίς να 
υποστούν βλάβη. Η µέγιστη όµως δυνατή παροχή ορίζεται ως η διπλάσια της ονοµαστικής, 
δηλαδή τα 5 µ3/ώρα. Με βάση τα παραπάνω, η Εταιρεία καταλήγει ότι «…η καταγραφόµενη 
κατανάλωση του πελάτη, είναι εντός των δυνατοτήτων του υδροµετρητή». 
 
Η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ έχει επίσης αποδεχτεί την πιθανότητα να καταγράφει κατανάλωση εξαιτίας αέρα 
που εγκλωβίζεται στο δίκτυο ύδρευσης (λ.χ. λόγω τεχνικών εργασιών) και διαφεύγει µέσω του 
µετρητή. Τονίζει, όµως, ότι πρόκειται για αµελητέες καταγραφές λόγω του συστήµατος 
εξαερισµού που υπάρχουν στο δίκτυο ύδρευσης και του πολύ µικρού χρόνου διέλευσης του 
αέρα (συνήθως λίγα δευτερόλεπτα). 

 

1.7 ∆ιόρθωση λογαριασµών λόγω µη καταγραφής του µετρητή. 

Στην περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες ότι ένας µετρητής δεν λειτουργεί σωστά 
(καταµέτρηση µικρής ή µηδενικής κατανάλωση), τοποθετείται καινούργιος και οι υπηρεσίες 
της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ προβαίνουν σε αναδροµική χρέωση για όλο το προηγούµενο χρονικό 
διάστηµα, µε γνώµονα τους ρυθµούς κατανάλωσης του νέου µετρητή. Χαρακτηριστική είναι 
η περίπτωση µετρητή55 που για τρία χρόνια δεν κατέγραφε καταναλώσεις και ο καταναλωτής 
χρεώθηκε αναδροµικά για όλο το χρονικό διάστηµα, χωρίς µάλιστα να έχει προηγηθεί καµία 
σχετική ενηµέρωσή του. 

Από την εξέταση της υπόθεσης προέκυψαν πολλαπλά προβλήµατα µε πρώτο την έλλειψη 
επίσηµης και τεκµηριωµένης διαδικασίας ελέγχου της ορθής ή µη λειτουργίας του µετρητή. Η 
δε αναδροµική χρέωση για το χρόνο όπου δεν εµφανίζονται καταναλώσεις, στηρίζεται σε 
πιθανούς ρυθµούς κατανάλωσης, εποµένως δεν µπορεί να είναι ασφαλής και εµπεριέχει τον 
κίνδυνο λανθασµένης και πιθανόν άδικης χρέωσης. Ακόµη αµφισβητείται η νοµιµότητα 
είσπραξης της αναδροµικής χρέωσης βάσει του άρ. 250 ΑΚ, διότι οι υπηρεσίες της ΕΥ∆ΑΠ 
ΑΕ οφείλουν µε πλήρη και τεκµηριωµένη αιτιολογία να αποδείξουν -και όχι πιθανολογώντας 
ή κατ΄ εκτίµηση- εµπορεύµατα που χορηγήθηκαν, εργασίες που εκτελέστηκαν ή δαπάνες 
που έκαναν. Εφόσον δεν υφίστανται τα παραπάνω, η βεβαίωση των χρηµατικών ποσών 
είναι αναιτιολόγητη και εποµένως δεν έχει νόµιµη βάση. Επίσης, η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ δεν 
αναλαµβάνει καµία ευθύνη για το ελάττωµα του µετρητή που είναι δική της επιλογή και 
ιδιοκτησία, αλλά µετακυλύει την ευθύνη αποκλειστικά στον καταναλωτή. Αυτή η ενέργεια 
έρχεται σε αντίθεση µε το νοµικό πλαίσιο περί γενικών όρων συναλλαγών Ν. 2251/1994 
«Προστασία καταναλωτών» (αρ. 1§3 του Ν. 2251/1994). 
 
Τέλος, η παρέλευση µεγάλου χρονικού διαστήµατος αποδυναµώνει σηµαντικά τη 
δυνατότητα αντιπαραβολής στοιχείων από πλευράς καταναλωτή, αφού στην πλειονότητα 
των περιπτώσεων παρουσιάζεται αλλαγή στους ρυθµούς κατανάλωσης (µεταβολή  

                                                 
54 Αρ. αναφοράς 918/2010. 
55 Αρ. αναφοράς 135129/2010 



 

 
27 

 

                              ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ – Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  |ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ     

 
οικογενειακής κατάστασης), ενώ πρόσθετα ανεπίλυτα προβλήµατα δηµιουργούνται από την 
αλλαγή ιδιοκτήτη ή και χρήσης (οικιακή, επαγγελµατική κ.α.). 
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε : 
 
► η αναδροµική χρέωση να γίνεται µόνο κατά την περίοδο κατανάλωσης όπου 
διαπιστώνεται το πρόβληµα µετά την τοποθέτηση του νέου µετρητή, µε παράλληλη 
ενηµέρωση του ενδιαφερόµενου. Οι υπηρεσίες της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ δεν έχουν ανταποκριθεί µέχρι 
σήµερα στις θέσεις και στην πρόταση της Αρχής  

 

 

2. ∆ίκτυο αποχέτευσης 

2.1 Ευθύνη και χρεώσεις αποχετευτικών αγωγών 

Το δίκτυο αποχέτευσης του Λεκανοπεδίου Αττικής έχει κατασκευαστεί κατά κύριο λόγο, είτε 
από την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, είτε από τον οικείο ∆ήµο, ενώ η σύνδεση του παρακείµενου ακινήτου µε 
το δίκτυο αποχέτευσης κατά κανόνα πραγµατοποιείται από τον εκάστοτε ΟΤΑ. Τα 
προβλήµατα που ανακύπτουν εδώ οφείλονται κυρίως στην πληµµελή συντήρηση του 
δικτύου, στην επιβάρυνση των πολιτών µε τα τέλη κατασκευής του δικτύου, στη δαπάνη 
σύνδεσης του ακινήτου µε τον αγωγό και στον καταλογισµό των τελών αποχέτευσης στους 
ιδιοκτήτες των συνδεδεµένων ακινήτων. Επίσης, προβλήµατα ανακύπτουν από την έλλειψη 
συντονισµού ανάµεσα στους ΟΤΑ και στην ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ κατά την είσπραξη της δαπάνης 

κατασκευής αγωγού αποχέτευσης.  

Όταν το δίκτυο δεν έχει κατασκευαστεί από την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, οι πολίτες αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα µε την οριοθέτηση της αρµοδιότητας ανάµεσα στον οικείο ΟΤΑ και στην 
ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, κυρίως στις περιπτώσεις βλαβών ή ζηµιών που επέρχονται από την κακή 
κατασκευή ή συντήρηση του δικτύου. Η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ επικαλείται ότι δεν έχει παραλάβει το 
δίκτυο από τον κατασκευαστή ΟΤΑ, ενώ ο τελευταίος ισχυρίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, η 
ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ έχει υποχρέωση διατήρησης του δικτύου σε καλή κατάσταση αφού ούτως ή 
άλλως χρεώνει τον καταναλωτή στους λογαριασµούς ύδρευσης µε ποσοστό για τη 
συντήρηση του αποχετευτικού δικτύου. Χαρακτηριστική περίπτωση αγωγού που έχει 
κατασκευαστεί από ∆ήµο το 1984 και δεν έχει παραδοθεί/παραληφθεί µέχρι σήµερα, µε 
αποτέλεσµα σε περίπτωση αξίωσης αποζηµίωσης οι πολίτες να παραπέµπονται από τις 

υπηρεσίες του ∆ήµου στην ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ και αντίστροφα. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε το γενικότερο αυτό ζήτηµα να εξεταστεί από κοινού µεταξύ 
ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ και ∆ήµων, ώστε να καθορισθεί µεταξύ τους το πεδίο ευθύνης, και οι  

καταναλωτές, να γνωρίζουν πού πρέπει να απευθυνθούν σε περίπτωση ζηµιών. 

Τέλος, επισηµαίνεται ότι η συνεχιζόµενη χρήση διαφορετικής ορολογίας από την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ 
και τους ΟΤΑ για τη χρέωση της κατασκευής του αγωγού ακαθάρτων56, έχει ως αποτέλεσµα 
να δηµιουργείται συχνά σύγχυση στους πολίτες, ειδικά όταν πρόκειται για ακίνητα µε 

πρόσοψη σε δρόµους όπου οι αγωγοί έχουν κατασκευαστεί από διαφορετικούς φορείς. 

Για τη σύνδεση της εσωτερικής εγκατάστασης αποχετεύσεως του ακινήτου µε τον αγωγό 
ακαθάρτων χρησιµοποιείται η φράση «δαπάνη κατασκευής εξωτερικής διακλάδωσης», ενώ 
το δικαίωµα ή τέλος χρήσης υπονόµων που καταβάλλεται (ως ποσοστό επί της αξίας του 
καταναλισκόµενου νερού) µε τους εκάστοτε λογαριασµούς ύδρευσης, αφορά τη γενικότερη 

λειτουργία όλου του δικτύου αποχέτευσης. 

 

2.2 Αναζήτηση παραγεγραµµένων οφειλών 

Η πληρωµή της δαπάνης του έργου του δικτύου αποχέτευσης γίνεται µε έγγραφη 
πρόσκληση της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ προς τους παρόδιους ιδιοκτήτες. Η έγγραφη αυτή πρόσκληση 
γίνεται κατά κανόνα σε χρόνο πολύ µεταγενέστερο της κατασκευής, υπήρξαν µάλιστα 
περιπτώσεις που η χρέωση έγινε µετά την παρέλευση είκοσι ετών, οπότε και η αξίωση της  

                                                 
56 Οι όροι που χρησιµοποιούνται είναι: δικαίωµα ή τέλος σύνδεσης, δαπάνη ή κόστος κατασκευής 
αγωγού αποχέτευσης ή ακαθάρτων. 
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ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ είχε ήδη παραγραφεί. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει αντιµετωπίσει ήδη από 199957 
το ζήτηµα της αναζήτησης από την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ παραγεγραµµένων οφειλών. Με την ευκαιρία 
αυτή είχε τονίσει ότι η τακτική αυτή δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή στο πλαίσιο µίας σύγχρονης 
δηµόσιας διοίκησης, κύρια φροντίδα της οποίας αποτελεί η διασφάλιση της εµπιστοσύνης  
 
του καλόπιστα συµπεριφερόµενου πολίτη. Στην αντίθετη περίπτωση, όπου η ∆ηµόσια 
Υπηρεσία υιοθετεί αυστηρά εισπρακτική λογική, κινείται εκτός των ορίων της χρηστής 
διοίκησης και κατά κατάχρηση της κυριαρχικής θέσης της έναντι του πολίτη. Ως αποτέλεσµα 
της διαµεσολάβησης της Αρχής και της θετικής ανταπόκρισης της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ ενέκρινε τη «µη βεβαίωση οφειλών εις βάρος ιδιοκτητών ακινήτων 
που προέρχονται από δικαιώµατα σύνδεσης µε το δίκτυο ακαθάρτων και εφόσον έχει 
παρέλθει 20ετία από τον χρόνο κατασκευής του αγωγού…»58.  
 
Σε πρόσφατη αναφορά59, η πολίτης κλήθηκε εγγράφως από την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ να καταβάλει 
χρηµατικό ποσό ως ‘δικαίωµα σύνδεσης µε το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης’. 
Ανταποκρίθηκε άµεσα και κατέβαλε το ποσό, και στη συνέχεια πληροφορήθηκε τυχαία ότι η 
οφειλή είχε ήδη παραγραφεί. Σε έγγραφο αίτηµα της πολίτη να της επιστραφεί το ποσό, η 
ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ αποδέχτηκε ότι η αξίωσή της έχει παραγραφεί, όµως αρνήθηκε την επιστροφή 
των χρηµάτων, επικαλούµενη τη λογική της ‘ατελούς ενοχής’. Ο Συνήγορος του Πολίτη 
έλαβε τη θέση ότι πράγµατι ο οφειλέτης, εφόσον καταβάλει οικειοθελώς, δεν µπορεί να 
αναζητήσει τα χρήµατά του ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Στην περίπτωση όµως που 
εξετάζεται, δεν µπορεί να γίνει λόγος για οικειοθελή καταβολή των χρηµάτων, γιατί η πολίτης 
κλήθηκε µε ιδιαίτερη πρόσκληση της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ να καταβάλει χρήµατα που θεωρούσε 
οφειλόµενα, εποµένως δεν κατέβαλε οικειοθελώς, δηλαδή κατόπιν εθελούσιας ενέργειάς της. 
 
Η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ τελικά ικανοποίησε το αίτηµα της πολίτη, ενώ ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε 
να προηγείται της αποστολής του ειδοποιητηρίου πληρωµής, έλεγχος από την Εταιρεία για 
την ηµεροµηνία κατασκευής του έργου, ώστε να αποφεύγεται η αναζήτηση 
παραγεγραµµένων οφειλών. Σε κάθε δε περίπτωση αξίωσης, να αναγράφεται στη σχετική 
ειδοποίηση η ηµεροµηνία κατασκευής του έργου. 

 

2.3 Οφειλές που έχουν καταβληθεί σε µη δικαιούχο φορέα 

Η οικονοµική συµµετοχή του ιδιοκτήτη για τη σύνδεση του ακινήτου µε το δίκτυο 
αποχέτευσης, πρέπει να καταβάλλεται στον φορέα που κατασκευάζει το έργο, δηλαδή είτε 
στο ∆ήµο είτε στην ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ. Ο Συνήγορος του Πολίτη αντιµετώπισε περιπτώσεις, κυρίως 
σε δίκτυα όπου συµµετείχαν ανά τµήµατα ο ∆ήµος και η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, στις οποίες τα τέλη 
σύνδεσης είχαν ζητηθεί από λάθος φορέα και είχαν καταβληθεί σε αυτόν καλόπιστα από τον 
πολίτη. Στη συνέχεια ο πολίτης καλούταν να καταβάλει τα τέλη εκ νέου στον πραγµατικά 
δικαιούµενο φορέα και σε ορισµένες περιπτώσεις είχε ενεργοποιηθεί η διαδικασία για 
αναγκαστική είσπραξη των οφειλοµένων ποσών. 

 

 

 

 

 

Οι υπηρεσίες στη µεγάλη τους πλειονότητα ανταποκρίθηκαν θετικά και άµεσα, ρυθµίζοντας 
µεταξύ τους τις εκκρεµότητες, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση των πολιτών. Σε περιπτώσεις 
όµως, που αυτό δεν κατέστη δυνατόν, οφείλεται στην υπαιτιότητα των εµπλεκοµένων 
∆ήµων. Η Αρχή εµµένει στην άποψή της ότι τα ζητήµατα αυτά πρέπει να επιλύονται χωρίς 
την εµπλοκή των πολιτών, οι οποίοι έχουν ήδη ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους προς τη 
διοίκηση. 

                                                 
57 Βλ. Ετήσια Έκθεση 1999. 

58 Αρ. πρωτ. 12858/17.1.2001 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ. 

59 Αρ. αναφοράς 20558/7.2.2008. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη διατύπωσε τη θέση ότι, στις περιπτώσεις αυτές, οι φορείς 
(ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ και ∆ήµος) οφείλουν να συνεργάζονται µεταξύ τους, χωρίς να εµπλέκουν 

τους πολίτες σε περαιτέρω διαδικασίες, εφόσον αυτοί ενήργησαν καλόπιστα και 

εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους. 
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2.4 Εφαρµογή µειωµένου τιµολογίου για τέλη αποχέτευσης 

2.4.1 Ένταξη νέων κατηγοριών χρήσης 

 

Τα τέλη αποχέτευσης ή διαφορετικά τα τέλη χρήσεως υπονόµων καθορίζονται αναλογικά µε 
την κατανάλωση ύδατος του ακινήτου. Στις περιπτώσεις που ένα ακίνητο δεν υδρεύεται 
πλήρως από την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, χρησιµοποιεί όµως το δίκτυο αποχέτευσής της, τότε ο  
 
καταλογισµός των τελών αποχέτευσης γίνεται από την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ µε βάση την ετήσια 
κατανάλωση ύδατος που διαπιστώνεται από τον φορέα υδροδότησης. Για τον υπολογισµό 
χρησιµοποιείται το τιµολόγιο που ισχύει για τους υδρολήπτες της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ60.  
 
Στο άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 2744/199961 ορίζεται ότι τα τέλη χρήσεως υπονόµων µπορούν να 
διαφοροποιούνται σε ορισµένες κατηγορίες ακινήτων. Νοµικό έρεισµα για τη 
διαφοροποίηση είναι η διαφορετική αναλογία ανάµεσα στο υδραυλικό και το ρυπαντικό 
τους φορτίο, δηλαδή ανάµεσα στο νερό που καταναλώνουν και στο ποσοστό αυτού που 
καταλήγει στο δίκτυο αποχέτευσης. Αρµόδιο για τη χορήγηση των εκπτώσεων αυτών είναι το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, µετά από απόφασή του που εγκρίνεται µε Κοινή 
Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.   
 
Με την υπ’ αρ. 14868/2004 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ χορηγήθηκε 
έκπτωση 50% στα τέλη αποχέτευσης στα ακίνητα που χρησιµοποιούνται για βιοµηχανίες και 
βιοτεχνίες παγοποιίας, ποτοποιίας, παραγωγής τεχνητής µετάξης και χαρτοποιίας, καθώς 
και για υδροµετρητές που χρησιµοποιούνται σε οικοδοµικά έργα. Επίσης, η ίδια έκπτωση 
χορηγείται σε υδροµετρητές που υδρεύουν οικία και ποτίζουν συνεχόµενους µε αυτήν κήπο 
άνω των 200 µ2, καθώς και σε υδροµετρητές που ποτίζουν αποκλειστικά κήπους άνω των 
200 µ2.  
 

 

 

 
 
 
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη χειρίστηκε αναφορά πολίτη62, ο οποίος διατηρούσε επαγγελµατικό 
χώρο- φυτώριο που εξυπηρετούταν από τοπικό δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης. Λόγω της φύσης 
της δραστηριότητας, η κατανάλωση του νερού ήταν µεγάλη και προοριζόταν στο σύνολό 
της σχεδόν για το πότισµα των πολυάριθµων φυτών, δενδρυλλίων και καλλιεργειών που 
υπήρχαν στο χώρο. Επίσης, στο χώρο υπήρχε µία µικρή τουαλέτα. Ο πολίτης 
διαµαρτυρήθηκε, επειδή τα τέλη αποχέτευσης υπολογίζονταν µε βάση το σύνολο της 
κατανάλωσης που ήταν ιδιαίτερα υψηλή, λόγω της φύσης της επαγγελµατικής 
δραστηριότητάς του.  Η Αρχή απευθύνθηκε στη ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ προτείνοντας την επανεξέταση 
της υπόθεσης και την προσθήκη της δραστηριότητας «διατήρηση φυτωρίου», στις 
κατηγορίες, για τις οποίες χορηγείται µείωση των τελών αποχέτευσης, λόγω της εµφανούς 
δυσαναλογίας ανάµεσα στο νερό που καταναλώνεται και σε αυτό που επιβαρύνει τους 
αγωγούς της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ63.  Για τη συγκεκριµένη υπόθεση οι υπηρεσίες της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ 
αποδέχθηκαν εν µέρει την πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη και προέβησαν σε µερική 
µείωση του ποσού, ενώ η θέση τους για το γενικότερο ζήτηµα είναι αρνητική, σηµειώνοντας  
 

                                                 
60 Το ισχύον τιµολόγιο εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. ∆16γ/462/4/486/Γ/25-9-2008 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση και ισχύει από 1/10/2008.  

61 Όπως αυτές προστέθηκαν µε την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3212/2003. 

62 Αρ. αναφοράς 19814/2009. 

63 Αρ.πρωτ. 19814.09.1/30.11.2009 έγγραφο. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι η παραπάνω απόφαση κινείται ορθά στην 
κατεύθυνση του εξορθολογισµού της επιβάρυνσης του καταναλωτή µε τέλη 

αποχέτευσης. Σηµειώνει όµως, ότι δεν αιτιολογείται ειδικά ο καθορισµός του ορίου 
των 200 µ2 κήπου, προκειµένου να χορηγείται η προβλεπόµενη έκπτωση, η οποία 

θα µπορούσε να προβλέπεται και για κήπους µικρότερου εµβαδού. 
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ότι «…η εταιρεία δεν προβαίνει σε διαδικασίες αλλαγής τιµολόγησης για ειδικές κατηγορίες 
κατανάλωσης νερού (φυτώρια) ειδικά όταν αυτές οι περιπτώσεις είναι σπάνιες»64. 

 

2.4.2 ∆ικαιώµατα χρήσης υπονόµων σε κοινόχρηστη παροχή. 

Με το ίδιο παραπάνω σκεπτικό, ότι δηλαδή υπάρχει µικρή επιβάρυνση του αποχετευτικού 
δικτύου από τη χρήση της κοινόχρηστης παροχής, ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε 
αναφορές πολιτών, οι οποίοι διαµαρτύρονται για το ύψος της χρέωσης αυτής, ζητώντας τη 
µείωση του ποσοστού που υπολογίζεται για την αποχέτευση. 

 
Η κοινόχρηστη παροχή σε κάθε ακίνητο, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας ∆ικτύου 
Αποχέτευσης της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, χρεώνεται όπως και οι υπόλοιπες παροχές µε τέλη 
αποχέτευσης65. 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
64 ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ ∆/νση Οικ. Προγραµ. & Ελέγχου αρ. πρ. 374853/12-10-10 
65 ΥΑ ΠΕΧΩ∆Ε µε αριθµό ∆16γ/010/178/Γ./21-4-09 «Έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας ∆ικτύου 

Αποχέτευσης (Κ.Λ.∆.Α) της ΕΥ∆ΑΠ» (ΦΕΚ Β 846/6.5.2009) στο άρθρο 12 ∆απάνες αποχέτευσης - 
Υπόχρεοι Καταβολής στην παρ. 1.2 µεταξύ άλλων ορίζεται: «…Το "τέλος χρήσεως υπονόµου" όταν το 
ακίνητο υδρεύεται από την Ε.Υ∆.Α.Π. εισπράττεται µε τους λογαριασµούς κατανάλωσης ύδατος που 
αντιστοιχούν σ` όλους τους υδροµετρητές των παροχών του ακινήτου, συµπεριλαµβανοµένου και 
του υδροµετρητού της κοινόχρηστης παροχής». 

 
 

Ο ΣτΠ πρότεινε στις υπηρεσίες της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ να επανεξετάσουν το όλο 
ζήτηµα και τη δυνατότητα προσαρµογής του ποσοστού χρέωσης, λ.χ. µε το να 
λαµβάνεται υπόψη ο όγκος της οικοδοµής και η ελεύθερη έκταση του οικοπέδου, 
ώστε µε µεσοσταθµικά κριτήρια να αναγνωρίζεται ένας εύλογος ελάχιστος 
αριθµός κυβικών για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των κοινόχρηστων χώρων.  

Μέχρι σήµερα η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ δεν έχει ανταποκριθεί στην πρόταση της Αρχής. 
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Για την προετοιµασία της  

παρούσας  ειδικής Έκθεσης, 

συνέβαλαν  

οι Ειδικοί Επιστήµονες του 

Κύκλου Σχέσεων Κράτους-

Πολίτη: 

Κυριακή Ανδρικάκη 

Χρυσούλα  Αντωναροπούλου 

Κατερίνα Γκούµα 

Χρυσούλα Ζαχαριάδου 

Καλλιόπη Ζούβια 

Μαρία Λιαδή 

Αγγελική Πανοπούλου 

Χρήστος Παπαστυλιανός 

Μάριος Πρωτοπαπάς 

Σάββας Σάρρας 

 

 

Σύνταξη κειµένου: 

Μαρία Λιαδή 

Σάββας Σάρρας 

 

 

Συνήγορος του Πολίτη:  

Καλλιόπη Σπανού 

 

 

 

Σεπτέµβριος 2011 


