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Ο Σκοπόσ τθσ Λειτουργίασ τθσ ΕΥΔΑΠ A.E. ζχει κακοριςκεί με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 4 του Νόμου 2744/1999 και ςφμφωνα 
με αυτζσ είναι κυρίωσ: 

 Η παροχι υπθρεςιϊν Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ 

 Η μελζτθ, καταςκευι, εγκατάςταςθ, λειτουργία, 
εκμετάλλευςθ, διαχείριςθ, ςυντιρθςθ, επζκταςθ και 

ανανζωςθ ςυςτθμάτων Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ. 
 
Στισ δραςτθριότθτεσ και τα ζργα αυτά ςυμπεριλαμβάνονται και θ 
άντλθςθ, αφαλάτωςθ,  επεξεργαςία,  αποκικευςθ,  μεταφορά  και  
διανομι  πάςθσ  φφςεωσ υδάτων με ςτόχο τθν υλοποίθςθ των 
προαναφερόμενων ςκοπϊν τθσ.  Επίςθσ, ςυμπεριλαμβάνονται τα 
ζργα και οι διαδικαςίεσ ςυλλογισ, μεταφοράσ, αποκικευςθσ, 
επεξεργαςίασ κακϊσ και θ διαχείριςθ και διάκεςθ των προϊόντων 
τθσ επεξεργαςίασ των λυμάτων. 

1. Διακοπι Υδρολθψίασ 
α. Ζκτακτθ διακοπι  υδρολθψίασ μετά  από Αίτθςθ Πελάτθ ι 
τρίτου, λόγω απϊλειασ νεροφ  εντόσ  24 ωρϊν. 
β. Διακοπι υδρολθψίασ μετά από Αίτθςθ του Ιδιοκτιτθ του 
ακινιτου εντόσ 48 ωρϊν. 
 

2. Επαναφορά Υδρολθψίασ 
α.  Μετά  από  διακοπι  υδρολθψίασ  λόγω  οφειλϊν  εντόσ  τθσ  
ίδιασ  θμζρασ  αφοφ τακτοποιιςει τθν οφειλι ο πελάτθσ. 
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β. Μετά από αίτθμα πελάτθ εντόσ 24 ωρϊν για τισ περιπτϊςεισ 
που θ διακοπι ζχει πραγματοποιθκεί  κατόπιν  αιτιματόσ  του. 
 

3. Επζμβαςθ και αποκατάςταςθ βλάβθσ παροχϊν λόγω 
διαρροισ  εντόσ 24 ωρϊν. 

 

4. Επζμβαςθ και αποκατάςταςθ ηθμιϊν ςε φρεάτια παροχϊν. 
α. Αντικατάςταςθ – επιςκευι  φρεατίου παροχισ  εντόσ 5  θμερϊν. 
β. Αντικατάςταςθ   καλφμματοσ   φρεατίου εντόσ  24 ωρϊν. 
γ. Ανφψωςθ – καταβίβαςθ παροχισ εντόσ  20 θμερϊν. 
 

5. Χοριγθςθ νζασ παροχισ, μεταφορά παλαιάσ παροχισ, 
μετατροπι παλαιάσ παροχισ και επζκταςθ δικτφου 
φδρευςθσ 

α. Αποςτολι  ςτον πελάτθ γραπτοφ ειδοποιθτθρίου  εντόσ  30 
θμερϊν. 
β. Εκτζλεςθ εργαςίασ μετά τθν καταβολι τθσ ανάλογθσ δαπάνθσ 
εντόσ 90 θμερϊν. 
 

6. Επζμβαςθ ςυνεργείου ςε περίπτωςθ ζμφραξθσ 
Αποχετευτικοφ Αγωγοφ ι διακλάδωςθσ νόμιμα 
ςυνδεδεμζνου ακινιτου εντόσ 6 ωρϊν. 

 

7. Λιψθ δείγματοσ για ζλεγχο τθσ ποιότθτασ του πόςιμου 
νεροφ εντόσ 24 ωρϊν. 

 

8. Αποηθμίωςθ πελάτθ λόγω ηθμιϊν ςτο ακίνθτό του από 
υπαιτιότθτα τθσ ΕΥΔΑΠ εντόσ 90 θμερϊν από τθν ειςαγωγι 
του φακζλου ςτθ Διεφκυνςθ Νομικϊν Υπθρεςιϊν. 

 

9. Αποκατάςταςθ πεηοδρομίου ι οδοςτρϊματοσ λόγω ζργων 
ΕΥΔΑΠ εντόσ 5 θμερϊν. 

 

10. Απάντθςθ ςε γραπτά αιτιματα – παράπονα 
α. όταν δεν απαιτείται ζρευνα ι αυτοψία εντόσ 15  θμερϊν. 
β. όταν απαιτείται ζρευνα ι αυτοψία εντόσ 20  θμερϊν. 
γ. όταν εμπλζκονται περιςςότερεσ τθσ μιασ Υπθρεςίασ εντόσ  30  
θμερϊν. 
 

 

 

Όλεσ οι προαναφερόμενεσ προθεςμίεσ αναφέρονται ςε εργάςιμεσ ημέρεσ, δηλαδή ημέρεσ κατά τισ οποίεσ 

λειτουργούν οι Υπηρεςίεσ τησ ΕΥΔΑΠ.   

Οι προθεςμίεσ ςε ημέρεσ υπολογίζονται από την επόμενη εργάςιμη ημέρα που θα περιέλθει το έγγραφο αίτημα 

του Πελάτη ςτο Πρωτόκολλο τησ ΕΥΔΑΠ (Γενική Γραμματεία ή Περιφερειακό Κέντρο), όπου μπορεί να κατατεθεί 

απευθείασ ή να ςταλεί ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά (email). 

Για τα αιτήματα που περιέρχονται ςτο αρμόδιο Κέντρο Εξυπηρέτηςησ Πελατών, μετά από κλήςη του Πελάτη, 

ςτον αριθμό του τηλέφωνου 1022 τησ ΕΥΔΑΠ, οι προθεςμίεσ   υπολογίζονται από   την ώρα   που   το   αίτημα 

καταγράφεται και αποςτέλλεται on – line ςτον αρμόδιο Τεχνικό Τομέα. 



 

 
Λοιπέσ Υποχρεώςεισ τησ ΕΥΔΑΠ 
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1. Η ΕΥΔΑΠ ςε περίπτωςθ που θ κατανάλωςθ φδατοσ είναι πάνω 

από 90μ3 και παρουςιάηει αφξθςθ μεγαλφτερθ του 50% ςε 
ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ του προθγοφμενου ζτουσ ι τθσ 

αμζςωσ προθγοφμενθσ, δια του αρμοδίου υπαλλιλου τθσ: 
α. επανελζγχει και επιβεβαιϊνει τθν ορκότθτα τθσ ζνδειξθσ ςε ςυνδυαςμό 

με τθν κατάςταςθ του φρεατίου και του υδρομετρθτι και 

β. ενθμερϊνει τον πελάτθ με επικόλλθςθ ειδικοφ εντφπου, για τον 
ζλεγχο των εςωτερικϊν υδραυλικϊν εγκαταςτάςεϊν  του. 

2. Η ΕΥΔΑΠ  μεριμνά  και  διευκολφνει  τθν εκπλιρωςθ  των 
οικονομικϊν υποχρεϊςεων προσ αυτι, των οικονομικά 
αδφναμων ομάδων καταναλωτϊν και φροντίηει για τθ 

διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ των ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ 
ςτισ κτιριακζσ τθσ εγκαταςτάςεισ. 

3. Η ΕΥΔΑΠ φροντίηει για τον εκςυγχρονιςμό των λειτουργιϊν 

τθσ με τθν εφαρμογι νζων ευζλικτων θλεκτρονικϊν 
εφαρμογϊν για τθν απλοφςτευςθ των διοικθτικϊν 

διαδικαςιϊν και τθ ςυνεχι ενθμζρωςθ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ, 

με ςκοπό πάντα  τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των πελατϊν 

τθσ. 
4. Η ΕΥΔΑΠ με Ανακοινϊςεισ και Εγκυκλίουσ τθσ, υποδεικνφει ςε 

όλουσ τουσ εργαηόμενουσ, ότι θ ςυμπεριφορά τουσ πρζπει να 

διζπεται από ευπρζπεια, ςεβαςμό, επαγγελματιςμό, 
ανιδιοτζλεια και ακεραιότθτα. 

5. Ο πελάτθσ μπορεί  να προςζλκει ςε οποιαδιποτε Υπθρεςία 
τθσ Εταιρείασ, που ςυναλλάςςεται με το κοινό, και να 
υποβάλει το ςχετικό παράπονό του, με τθν καταγραφι του, 

ςτο προβλεπόμενο και  κεςμοκετθμζνο από τθν ΕΥΔΑΠ, 
«Έντυπο Επικοινωνίας». 

6. Η ΕΥΔΑΠ φροντίηει να εναρμονίηεται με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα 

Νομοκεςία, ϊςτε να προςτατεφονται οι καταναλωτζσ τθσ από 
καταχρθςτικοφσ όρουσ ςτισ Συμβάςεισ τθσ και να εφαρμόηει 
όςα προβλζπονται ςτουσ Κανονιςμοφσ τθσ ςφμφωνα με τα 
χρθςτά ςυναλλακτικά ικθ και τθν καλι πίςτθ. 

 
 
 

 

Ενημέρωςη Επιτροπήσ 

Προςταςίασ 

Καταναλωτών 

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. οφείλει να 

ενθμερϊνει τθν Επιτροπι 

Προςταςίασ Καταναλωτϊν, 

ςχετικά με τθν εφαρμογι των 

αναφερομζνων ςτο Χάρτθ 

Υποχρεϊςεων των 

Καταναλωτϊν, κακϊσ και 

τυχόν τροποποιιςεων του 

παρόντοσ ΧΥΚ , με ςτόχο τθν 

εξυπθρζτθςθ του 

καταναλωτι και τθ βελτίωςθ  

των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

τθσ. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διαδικαςία Επίλυςησ Διαφορών 

 

 

 

 

Εξαιρέςεισ 
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ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 

Ωρωποφ 156, 111 46 Γαλάτςι  
210 -214 4444 
210-214 4159 
grammateia@eydap.gr 

…Κάθε ςταγόνα μετράει! 

Επιςκεφκείτε μασ ςτθν τοποκεςία 
www.eydap.gr 

Όλα τα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τον παρόντα ΧΥΚ, 
αντλοφνται από τα αντίςτοιχα δεδομζνα τθσ ΕΥΔΑΠ, εφόςον 

αυτά δεν ανατρζπονται από τα ςτοιχεία που διακζτει ο 
αιτϊν. 
Σε  περίπτωςθ  διαφοράσ,  ωσ  προσ  τθν  τιρθςθ των  όρων  

του  παρόντοσ  ΧΥΚ, επιλαμβάνεται του κζματοσ ο αρμόδιοσ 

Προϊςτάμενοσ Υπθρεςίασ ςε ςυνεργαςία με τον  αρμόδιο 
Διευκυντι. 
Εφόςον ο πελάτθσ ι ο πολίτθσ, δεν ικανοποιθκεί από τθν 

ΕΥΔΑΠ μπορεί να προςφφγει ςτο Συνιγορο του Καταναλωτι 
ι ςε οποιαδιποτε άλλθ Αρμόδια Αρχι. 

Η ΕΥΔΑΠ δεν δεςμεφεται από τουσ όρουσ του παρόντοσ 
ΧΥΚ ςτισ περιπτϊςεισ: 
1. Ανϊτερθσ βίασ ι εκτάκτων περιςτατικϊν (π.χ. απεργίεσ, 

δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ κ.α.) 
2. Αδυναμίασ πρόςβαςθσ ςτο ακίνθτο ι τθν περιοχι του 

πελάτθ από υπαιτιότθτα αυτοφ ι λόγω εμποδίων, 
3. Μθ  αρμοδιότθτασ τθσ ΕΥΔΑΠ 
4. Ενεργειϊν που ζρχονται ςε αντίκεςθ με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ 
5. Μθ υλοποίθςθσ τθσ δζςμευςθσ όταν αυτι εξαρτάται 

από ενζργειεσ άλλων φορζων (πχ Πολεοδομία – ΟΤΑ- 
Δαςαρχείο κλπ) και 

6. Όταν το αίτθμα είναι εμφανϊσ παράνομο, αόριςτο, 
ανυπόςτατο ι επαναλαμβανόμενο κατά τρόπο 
καταχρθςτικό. 

 

Σε περίπτωςθ που δεν ικανοποιοφνται τα Αιτιματα των 
Πελατϊν μζςα ςτισ προαναφερόμενεσ προκεςμίεσ, εφόςον 

αυτά είναι βάςιμα, καταβάλλεται από τθν ΕΥΔΑΠ, χρθματικι 
αποηθμίωςθ ςε μετρθτά, αποκλειςτικά και μόνο μια φορά 
ςτον πελάτθ ι ςτον πολίτθ που ζχει υποβάλει γραπτά το  
αίτθμά  του. 
Το γραπτό αίτθμα – παράπονο, κα πρζπει να υποβλθκεί εντόσ 

30 εργάςιμων θμερϊν ςτο Πρωτόκολλο τθσ ΕΥΔΑΠ (Γενικι 
Γραμματεία ι Περιφερειακό Κζντρο), από τθ λιξθ των 
προβλεπόμενων ωσ άνω προκεςμιϊν δζςμευςθσ τθσ 
Εταιρείασ για τθν ικανοποίθςθ του αιτιματοσ αυτοφ. 
Η αποηθμίωςθ ανζρχεται ςτο ποςό των 30€, ενϊ ςε 
περίπτωςθ που θ χρονικι κακυςτζρθςθ ικανοποίθςθσ του 
αιτιματοσ, υπερβεί το διπλάςιο των ωσ άνω προκεςμιϊν, το 
ποςό κα αυξάνεται ςτα  60€. 

 

Αποζημίωςη Καταναλωτών 


