Προϋποθέσεις χορήγησης – άρσης Επαγγελµατικού Τιµολογίου
και του Ειδικού Τιµολογίου Πολυτέκνων

Με αφορµή την υπ’ αριθ. ∆6/2562 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
1758Β/30-11-2004) (Συν.1) που αναφέρεται σε τροποποίηση της παρ. Βα του
αρθ. 3.2.3. της υπ’ αριθ. ∆6/1300 Απόφασης «Έγκριση του Νέου Κανονισµού
Λειτουργίας ∆ικτύου Ύδρευσης της ΕΥ∆ΑΠ» (ΦΕΚ 1396Β/22-10-2001)
σχετικά µε τις προϋποθέσεις χορήγησης του Επαγγελµατικού Τιµολογίου,
σας παραθέτουµε προς ενηµέρωση των πελατών της ΕΥ∆ΑΠ τις
προϋποθέσεις και τη διαδικασία που απαιτείται να αποκτήσει κάποιος το εν
λόγω τιµολόγιο καθώς και το Ειδικό Τιµολόγιο Πολυτέκνων.
1. Επαγγελµατικό Τιµολόγιο
Προϋποθέσεις
α) Αίτηση του πελάτη
β) Το νερό να αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα στη διαδικασία παραγωγής
των προϊόντων ή των παρεχόµενων υπηρεσιών από τις διάφορες
επιχειρήσεις.
∆ιαδικασία Χορήγησης
Α. Αίτηση του πελάτη
Ο ενδιαφερόµενος πελάτης πρέπει να υποβάλλει την αίτηση – έντυπο που
παραλαµβάνει από τα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ της ΕΥ∆ΑΠ (Συν.2). Η
αίτηση αυτή, η οποία υπέχει θέση Υπεύθυνης ∆ήλωσης σύµφωνα µε τον
Ν.1599/86, υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ή από τον νόµιµο
εκπρόσωπό της, εάν έχει τη µορφή νοµικού προσώπου.
Β. ∆ήλωση ιδιοκτήτη ακινήτου (σε περίπτωση ενοίκου)
Εάν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης είναι ένοικος απαιτείται να συνυποβληθεί
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραµµένη από τον ιδιοκτήτη ή τους
ιδιοκτήτες του ακινήτου και θεωρηµένη από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή,
σύµφωνα µε την οποία αυτός συναινεί στην αλλαγή του τιµολογίου και σε
περίπτωση λήξης της µισθωτικής Σύµβασης µε τον ενοικιαστή ή
οποιασδήποτε αλλαγής επέλθει, οφείλει να δηλώσει άµεσα στην ΕΥ∆ΑΠ. Σε
διαφορετική περίπτωση αποδέχεται τη συνέχιση της χρέωσης µε την ελάχιστη
υποχρεωτική κατανάλωση του Επαγγελµατικού Τιµολογίου. Επίσης ότι η
συγκεκριµένη παροχή υδρεύει αποκλειστικά και µόνο το συγκεκριµένο ακίνητο
(Συν.3)

Γ. Λοιπά παραστατικά
Ο ενδιαφερόµενος πελάτης πρέπει, τέλος, να συνυποβάλει θεωρηµένα
έγγραφα (άδεια λειτουργίας, άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, καταστατικό
σύστασης, Φ.Ε.Κ., κ.λ.π.) από τα οποία να προκύπτουν το αντικείµενο της
επιχείρησης, ο χρόνος έναρξης της δραστηριότητας, ο νόµιµος εκπρόσωπος
κ.λ.π.)
Σηµειώνεται ότι η εφαρµογή του Επαγγελµατικού Τιµολογίου αρχίζει από την
έκδοση του επόµενου λογαριασµού από την ηµεροµηνία υποβολής της
αίτησης από τον ενδιαφερόµενο και µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει και
λειτουργεί η επιχείρηση. Όσες δε επιχειρήσεις εντάσσονται στο τιµολόγιο αυτό
χρεώνονται κατ’ ελάχιστο µε το ποσό που αναλογεί σε κατανάλωση 100µ3/
µήνα, σύµφωνα µε το εκάστοτε τιµολόγιο της ΕΥ∆ΑΠ.
Κατάργηση Επαγγελµατικού Τιµολογίου
Η άρση του Επαγγελµατικού Τιµολογίου λαµβάνει χώρα µετά από αίτηµα του
ενδιαφερόµενου ή του ιδιοκτήτη του ακινήτου σε περίπτωση αποχώρησης του
ενοικιαστή, καθώς επίσης και αυταπάγγελτα σε περίπτωση που διαπιστωθεί
κλείσιµο της επιχείρησης ή καταστρατήγηση των προϋποθέσεων χορήγησης
του Επαγγελµατικού Τιµολογίου.
2. Προϋποθέσεις ισχύος Ειδικού Τιµολογίου Πολυτέκνων
Σχετ. η υπ’ αριθ. 48405/346/8-12-2004 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
1835Β/10-12-2004)
Η ειδική τιµολόγηση πολύτεκνων οικογενειών εφαρµόζεται στις περιπτώσεις
πενταµελών οικογενειών και άνω µε τρία ή περισσότερα προστατευόµενα
παιδιά. Προστατευόµενα θεωρούνται τα παιδιά µέχρι της συµπλήρωσης του
18ου έτους της ηλικίας τους ή του 25ου έτους εφ’ όσονσπουδάζουν σε
αναγνωρισµένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Επίσης και τα
ανίκανα προς εργασία παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας.
Απαραίτητα παραστατικά:
α. Υποβολή αίτησης.
β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Ο.Τ.Α.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο αιτών οφείλει να ενηµερώσει την
ΕΥ∆ΑΠ για οποιαδήποτε µεταβολή επέλθει στην οικογενειακή του κατάσταση.
δ. Σε πέριπτωση ενοίκου έντυπη αίτηση που παραλαµβάνει από τα
Περιφερειακά Κέντρα της ΕΥ∆ΑΠ (Συν.4) σύµφωνα µε την οποία ο ιδιοκτήτης
δηλώνει ότι η συγκεκριµένη παροχή υδροδοτεί αποκλειστικά και µόνο την
οικογένεια του ενοίκου και ότι σε περίπτωση λήξης της µίσθωτικής σύµβασης

ή αποχώρησης του ενοικιαστή, οφείλει να δηλώσει αυτή άµεσα στην ΕΥ∆ΑΠ.
Η αίτηση πρέπει να είναι θεωρηµένη από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή.
ε. Πιστοποιητικά σπουδών (για τα άνω των 18 ετών παιδιά που σπουδάζουν)
ζ. Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα παιδιά είναι ηλικίας µεγαλύτερης
των 18 ετών, απαιτείται προσκόµιση αντιγράφου ∆ήλωσης Φορολογίας
Εισοδήµατος ή Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Βεβαίωση από την Εφορία από την
οποία να προκείπτει ο αριθµός των προστατευόµενων µελών.

