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Προς  
τη Βουλή των Ελλήνων 
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
Τμήμα Ερωτήσεων 

  

Κοινοποίηση 
Βουλευτή κ. Δημήτρη Καιρίδη 
Δια της Βουλής των Ελλήνων 

 

 
Θέμα: «Χρέωση τελών αποχέτευσης από την ΕΥΔΑΠ χωρίς να υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο 

άνευ ευθύνης του ιδιώτη» 

 
 

Σχετ: Η Ερώτηση 6254/05.07.2022   
 

 

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι η κατάσταση αυτή την 

στιγμή είναι – όντως – όπως περιγράφεται.  Σύμφωνα με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο: 

▪ η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Πρωτευούσης Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΥΔΑΠ ΑΕ), 

εκδίδει σε ετήσια βάση τους λογαριασμούς για τα ακίνητα που δεν υδρεύονται από την 

ίδια, αλλά από άλλους φορείς. 

▪ η ετήσια κατανάλωση καταγράφεται από τους αρμόδιους φορείς υδροδότησης των 

ακινήτων (π.χ. Δήμους) και με μέριμνά τους διαβιβάζεται στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ για έκδοση 

λογαριασμών χρήσης υπονόμων, σύμφωνα με το εκάστοτε τιμολόγιο που ισχύει για 

τους υδρολήπτες της ΕΥΔΑΠ ΑΕ [σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 

Δ16γ/015/564/δ/11.08.1988 (ΦΕΚ 670Β’/12.09.1988)].  

▪ «η δαπάνη που αντιστοιχεί στο τέλος ή δικαίωμα χρήσεως υπονόμου […] εισπράττεται 

από την ΕΥΔΑΠ από το χρονικό σημείο που ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 16 παρ.5 

του Ν. 3212/2003 (Φ.Ε.Κ. 308/31.12.2003 τ΄Α), από κάθε ακίνητο που αποχετεύει καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα τ’ ακάθαρτα του εσωτερικού του δικτύου στο 

δίκτυο αποχέτευσης, ανεξάρτητα αν το ακίνητο αυτό υδρεύεται ή όχι, εν όλω ή εν μέρει 

από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ» [Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης (ΦΕΚ 

846Β’/06.05.2009), άρθρο 12, παρ. 1.2]. 
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▪ «η υποχρέωση καταβολής του τέλους χρήσεως υπονόμων αρχίζει έξι μήνες από την 

ημερομηνία κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης, εκτός αν συνδεθούν οι εσωτερικές 

εγκαταστάσεις αποχετεύσεως του ακινήτου με τον αγωγό αποχέτευσης σε 

προγενέστερη ημερομηνία οπότε η υποχρέωση καταβολής του τέλους χρήσης 

υπονόμων αρχίζει από την ημερομηνία σύνδεσης» [άρθρο 3 παρ. 5 του Ν. 2744/1999, 

όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 16, παρ. 2 του Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 

308Α’/31.12.2003)]. 

▪ «[ε]ξαιτίας […] του δημόσιου αυτού χαρακτήρα της ειδικής αντιπαροχής του Κράτους, 

η καταβολή του ανταποδοτικού τέλους δεν προϋποθέτει αναγκαστικά ούτε την 

πραγματική χρησιμοποίηση της δημόσιας υπηρεσίας στη συγκεκριμένη περίπτωση, 

ούτε την ακριβή αντιστοιχία ανάμεσα στο ύψος του τέλους και στου κόστους της 

παρεχόμενης υπηρεσίας, αφού αρκεί απλώς η δυνατότητα (ετοιμότητα) παροχής της 

υπηρεσίας και της κάλυψης των δαπανών της με το τέλος αυτό». 

 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές, ότι αυτήν την στιγμή οι πολίτες βιώνουν μια κατάφορη αδικία, 

δεδομένου ότι με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τα τέλη 

χρήσης της αποχέτευσης, ανεξάρτητως αν ο οικείος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 

έχει προβεί σε κατασκευή της σύνδεσης προς το ακίνητο. 

 

Το γεγονός, μάλιστα, ότι ο πολίτης επιβαρύνεται με το εν λόγω κόστος, ακόμα κι αν η μη - 

σύνδεση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του κι εκείνος – καλόπιστα – έχει προβεί εγκαίρως σε 

όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, κάνει απαραίτητη την παρέμβαση της πολιτείας, προς όφελος 

αυτής της κατηγορίας πολιτών. 

 

Στόχος μας, λοιπόν, είναι – στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα – να καταθέσουμε σχετική 

νομοθετική ρύθμιση, η οποία να επιλύσει μια και καλή αυτήν την κατάφορη αδικία, που βιώνουν 

οι καλόπιστοι πολίτες. 

              

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή: 
Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών 
 

Ο Υπουργός 
 

 
 

Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής 
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