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Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

 

 

Χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2016 – 31η Δεκεμβρίου 2016 

 

 

 

 

Η παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

σήμερα και τις επ’ αυτού αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και περιλαμβάνει :  

  

α) τις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  

β) την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου  

γ) την Μη‐Χρηματοοικονομική Κατάσταση Βάσει του Νόμου 4403/7.7.2016 

δ) τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως από 01.01.2016 έως 31.12.2016  

ε) την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

στ) Τις Εταιρικές Ανακοινώσεις – Γνωστοποιήσεις 2016 

ζ) τα Στοιχεία και τις Πληροφορίες της χρήσεως από 01.01.2016 έως 31.12.2016  

 

Βεβαιώνεται  ότι  η  παρούσα  Ετήσια  Οικονομική  Έκθεση  είναι  αυτή  η  οποία  εγκρίθηκε  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της 

«Εταιρείας  Υδρεύσεως  και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.»  στις 05.04.2017  και  είναι  αναρτημένη  στο  διαδίκτυο,  στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eydap.gr.   
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

(σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 του ν.3556/2007) 

 

 

Οι  

 

1. Κωνσταντίνος Αντ. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  

 

2. Ιωάννης Εμμ. Μπενίσης, Διευθύνων Σύμβουλος 

 

3. Μιχαήλ Αδ. Σταυρουλάκης, ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικά προς τούτο ορισθείς από το Διοικητικό 

Συμβούλιο  

 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν.3556/2007 δηλώνουμε εξ όσων γνωρίζουμε, ότι: 

 

α. Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη διαχειριστική χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016 της ΕΥΔΑΠ Α.Ε, που 

καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή 

τα  στοιχεία  του  ενεργητικού  και  του  παθητικού,  την  καθαρή  θέση  και  τα  αποτελέσματα  χρήσεως  της  ΕΥΔΑΠ Α.Ε  και  των 

επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο. 

 

β. Η ετήσια Ενοποιημένη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη 

θέση  της  ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.  καθώς  και  των  επιχειρήσεων  που  περιλαμβάνονται  στην  ενοποίηση  εκλαμβανομένων  ως  σύνολο, 

συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. 

 

 

Αθήνα, 05 Απριλίου 2017 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.   Ο Διευθύνων Σύμβουλος Το Μέλος του Δ.Σ

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Αντ. Παπαδόπουλος  

Α.Δ.Τ. Π 720446 

Ιωάννης Εμμ. Μπενίσης 

Α.Δ.Τ. ΑΒ 521661 

Μιχαήλ Αδ. Σταυρουλάκης 

Α.Δ.Τ. ΑΚ 231180 
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, 

 

Σας υποβάλλουμε την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση από 01/01/2016 έως 31/12/2016 η 

οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 107 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, τις διατάξεις του άρθρου 4 

του Ν. 3556/2007, όπως αυτός έχει  τροποποιηθεί και  ισχύει σήμερα,  καθώς και των κατ΄ εξουσιοδότηση του  ίδιου Νόμου 

αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 

Στην  παρούσα  έκθεση  απεικονίζονται  οι  επιδόσεις,  η  εξέλιξη  και  η  θέση  της  Εταιρείας  Υδρεύσεως  και  Αποχετεύσεως 

Πρωτευούσης Α.Ε., με το διακριτικό τίτλο ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (εφεξής καλουμένη για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» ή «ΕΥΔΑΠ») και 

του Ομίλου. Γίνεται ο απολογισμός της ετήσιας περιόδου με αναφορά των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά την 

Οικονομική  Χρήση  2016  και  την  επίδρασή  τους  στις  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  ίδιας  περιόδου,  περιγράφονται  οι 

κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες και παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας 

και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων, σύμφωνα με το ΔΛΠ 24 όπως επίσης και των σημαντικότερων γεγονότων μετά 

τη  λήξη  της  χρήσης.  Επίσης  περιλαμβάνεται  και  η  Μη‐Χρηματοοικονομική  Κατάσταση  της  εταιρίας,  βάσει  του  Νόμου 

4403/7.7.2016. 

Επιπλέον, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει  την επεξηγηματική έκθεση της παρ. 7  του άρθρου 4  του ν. 

3556/2007 καθώς και την Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης.  

 

Η χρήση του 2016 ολοκληρώθηκε για την ΕΥΔΑΠ με θετικά για την Εταιρεία αποτελέσματα, καθώς ενίσχυσε περαιτέρω την 

αναπτυξιακή  πορεία  της,  ισχυροποιώντας  ακόμα  περισσότερο  την  ηγετική  της  θέση  στον  τομέα  της  ύδρευσης  και 

αποχέτευσης  στην  Ελλάδα,  ενώ  η  φιλοσοφία  της  Εταιρείας  επικεντρώθηκε  στο  σύγχρονο,  στοχευμένο  και  ορθολογικό 

σχεδιασμό,  στη  χρήση  βέλτιστης  τεχνολογίας,  στην  οικονομική  ανταπόδοση  των  έργων,  στην  αναδιοργάνωση  των 

λειτουργιών,  στον  ανθρωποκεντρικό  και  κατ’  επέκταση  πελατοκεντρικό  σχεδιασμό,  στην  εφαρμογή  φιλικών  προς  το 

περιβάλλον διαδικασιών και τη στήριξη των νοικοκυριών που πλήττονται από την οικονομική κρίση, με μια σειρά ενεργειών 

για την ανακούφισή τους.  

Κινητήρια  δύναμη  και  αρωγός  στο  έργο  της  ΕΥΔΑΠ,  είναι  το  ανθρώπινο  δυναμικό  της,  το  οποίο  τόσα  χρόνια  με  την 

εξειδικευμένη εμπειρία,  την άριστη κατάρτισή του καθώς και την αγάπη με την οποία περιβάλλει την Εταιρεία, λειτουργεί 

καταλυτικά για την αναπτυξιακή της  τροχιά. 
 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
Η «Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης» (η “ΕΥΔΑΠ”, ή η “Εταιρεία”) είναι η μεγαλύτερη Εταιρεία στην Ελλάδα 

που  δραστηριοποιείται  στη  διανομή  και  διαχείριση  ύδατος  καθώς  και  στην  παροχή  υπηρεσιών  αποχέτευσης  και 

επεξεργασίας λυμάτων.  

Ιδρύθηκε το 1980 με το ν. 1068/80 «περί συστάσεως ενιαίου φορέα Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης»  μετά από την 

συγχώνευση των δύο επιχειρήσεων Ελληνική Εταιρεία Υδάτων και Οργανισμός Αποχέτευσης Πρωτευούσης. 

Το 1999 με το ν.2744/1999 «Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας και άλλες διατάξεις» 

η  ΕΥΔΑΠ  περιήλθε  στη  σημερινή  της  νομική  μορφή  καθώς  τα  κυριότερα  πάγια  της  Εταιρείας  απορροφήθηκαν  από  την 

Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ, παραμένοντας στην ιδιοκτησία του Δημοσίου. Στην κυριότητα της Εταιρείας Παγίων ανήκουν 

τα  φράγματα,  οι  ταμιευτήρες,  τα  εξωτερικά  υδραγωγεία  και  αντλιοστάσια,  καθώς  και  οι  άλλες  εγκαταστάσεις  που 

εξασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά του νερού μέχρι τις εγκαταστάσεις στις οποίες γίνεται η επεξεργασία για την μετατροπή 

του σε πόσιμο. Με σύμβαση όμως που υπογράφηκε μεταξύ της ΕΥΔΑΠ και του Ελληνικού Δημοσίου, το Δεκέμβριο του 1999 η 

ΕΥΔΑΠ συνεχίζει να λειτουργεί τα υπόψη έργα για λογαριασμό της Εταιρείας Παγίων. 

 

Τον Ιανουάριο του 2000, η  Εταιρεία εισήλθε στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η ΕΥΔΑΠ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να 

παρέχει  υπηρεσίες  προμήθειας  και  διανομής  νερού  και  υπηρεσίες  αποχέτευσης  στην  περιοχή  της  Αττικής  για  20  χρόνια 

ξεκινώντας από την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου 2744/1999. Το δικαίωμα αυτό δεν είναι μεταβιβάσιμο και μπορεί 

να ανανεωθεί μετά από γραπτή συμφωνία της Εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο. 
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Η δραστηριότητα της ΕΥΔΑΠ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του Ν.4313/2014 εκτείνεται στους δήμους της Περιφέρειας 

Αττικής, όπως αυτοί ορίζονται στο εδάφιο θ’ της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.3852/2010, πλην των Δήμων Αίγινας, Τροιζηνίας, 

Κυθήρων, Αγκιστρίου, Σπετσών, Ύδρας και Πόρου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

Το  πελατολόγιο  της  ΕΥΔΑΠ  περιλαμβάνει  περίπου  4.300.000  πελάτες  (2.100.000  συνδέσεις)  και  παρέχει  υπηρεσίες 

υδροδότησης μέσω  των 8.500  χιλιομέτρων  δικτύου  ύδρευσης.  Το  δίκτυο αποχέτευσης  έχει  συνολικό  μήκος  περί  τα 6.000 

χιλιόμετρα. 

 

Η  ΕΥΔΑΠ  τροφοδοτεί  την  Αττική  με  ένα  από  τα  πιο  ποιοτικά  νερά  του  κόσμου.  Οι  κύριες  πηγές  υδροληψίας  και  οι 

ταμιευτήρες  που  χρησιμοποιούνται,  βρίσκονται  σε  αγνές  περιοχές,  απαλλαγμένες  από  γεωργική  και  βιομηχανική 

δραστηριότητα, με αποτέλεσμα η ελληνική πρωτεύουσα να τροφοδοτείται με άριστης ποιότητας νερό, ενώ η μεταφορά του 

γίνεται με φυσικό τρόπο μέσω βαρύτητας, με  μικρή κατανάλωση ενέργειας. 

Όραμά  μας  είναι  να  παραμείνουμε  η  μεγαλύτερη  και  πιο  αξιόπιστη  Εταιρεία  στη  διαχείριση  του  κύκλου  του  νερού, 

προσανατολισμένη πάντα στον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ποιοτικό και 

φθηνό πόσιμο νερό σε όλο και περισσότερους πολίτες και να το αποδίδουμε πίσω στο περιβάλλον καθαρό, μέσα από την 

αποτελεσματική διαχείριση όλων των διαθέσιμων πόρων, με κοινωνική ευαισθησία και με γνώμονα τη συνεισφορά μας στην 

κοινωνική ευημερία. 

Η στρατηγική μας είναι βασισμένη στην επίτευξη μιας ισορροπημένης και αειφόρου ανάπτυξης προς όφελος του κοινωνικού 

συνόλου, των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων και όλων των εχόντων έννομο συμφέρον απ’ αυτήν. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 

 

Ι.  Επισκόπηση  Δραστηριοτήτων  ‐  Εξέλιξη  κατανάλωσης  νερού  και  τιμολογημένων  εσόδων  πώλησης  νερού  &  χρήσης 

υπονόμων 

 

Το έτος 2016 η συνολική κατανάλωση νερού (τιμολογημένη και μη τιμολογημένη) αυξήθηκε  κατά 3.593.057 m3   (0,8%) σε 

σχέση με το έτος 2015, έναντι αύξησης κατά 11.748.899 m3 (2,8%) που σημειώθηκε το έτος 2015 σε σχέση με το έτος 2014. Η 

συνολική  κατανάλωση  νερού  τα  έτη  2014,  2015  και  2016  ήταν  415.926.575  m3,  427.675.474  m3και  431.268.531  m3, 

αντίστοιχα. 

 

Το έτος 2016 η τιμολογημένη κατανάλωση παρουσίασε  αύξηση κατά 1.919.070 m3 (0,6%) σε σχέση με το έτος 2015, έναντι 

μείωσης κατά 8.536.066 m3  (2,7%) που σημειώθηκε το έτος 2015  σε σχέση με το έτος 2014. Η  τιμολογημένη κατανάλωση 

νερού τα έτη 2014, 2015 και 2016 ήταν 314.982.304 m3, 306.446.238 m3και 308.365.308 m3, αντίστοιχα. 

 

Παράλληλα με την αύξηση της τιμολογημένης κατανάλωσης και την αύξηση της συνολικής κατανάλωσης, υπήρξε αύξηση και 

της μη τιμολογημένης κατανάλωσης, δηλαδή της διαφοράς μεταξύ συνολικής κατανάλωσης και τιμολογημένης κατανάλωσης.  

Συγκεκριμένα, το έτος 2016 η μη τιμολογημένη κατανάλωση αυξήθηκε κατά 517.433 m3 (0,5%) σε σχέση με το έτος 2015, ενώ 

το έτος 2015 η μη τιμολογημένη κατανάλωση είχε παρουσιάσει αύξηση κατά 9.083.425 m3 (9,2%) σε σχέση με το έτος 2014. 

 

Τα  έτη  2014,  2015  και  2016  η  μη  τιμολογημένη  κατανάλωση  ήταν  98.958.575 m3,  108.042.000 m3και  108.559.433 m3, 

αντίστοιχα. 

Επίσης,  ανεπαίσθητη  μείωση  κατά  0,1%  παρουσίασε  το  ποσοστό  της  μη  τιμολογημένης  κατανάλωσης  στη  συνολική 

κατανάλωση.  Συγκεκριμένα,  στα  έτη  2014,  2015  και  2016  το  ποσοστό  της  μη  τιμολογημένης  κατανάλωσης  στη  συνολική 

κατανάλωση ήταν 23,8%, 25,3% και 25,2%, αντίστοιχα. 

 

Αναφορικά με τις βασικές κατηγορίες πελατών, η τιμολογημένη κατανάλωση νερού με γενικό τιμολόγιο, που αντιπροσωπεύει 

και τη μεγαλύτερη κατηγορία πελατών ‐ την κατηγορία των οικιακών καταναλωτών ‐ παρουσίασε μείωση κατά 1.828.761 m3 

(0,9%) σε σχέση με το έτος 2015, έναντι αύξησης 6.690.578 m3 (3,6%) που σημειώθηκε το έτος 2015 σε σχέση με το έτος 2014. 

Η κατανάλωση νερού με γενικό τιμολόγιο τα έτη 2014, 2015 και 2016 ήταν 187.939.137 m3, 194.629.715 m3 και 192.800.954 

m3, αντίστοιχα. 
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Επίσης,  το έτος 2016, η τιμολογημένη κατανάλωση νερού για ενίσχυση δικτύων ΟΤΑ, που αντιπροσωπεύει και  τη δεύτερη 

σημαντικότερη  κατηγορία  τιμολογίου,  παρουσίασε  αύξηση  κατά  3.514.205 m3  (5,7%)  σε  σχέση  με  το  έτος  2015,  έναντι 

μείωσης κατά 2.201.046 m3  (3,4%) που σημειώθηκε το έτος 2015  σε σχέση με το έτος 2014. Η  τιμολογημένη κατανάλωση 

νερού  για  ενίσχυση  δικτύων  ΟΤΑ  τα  έτη  2014,  2015  και  2016  ήταν  64.201.750 m3,  62.007.704  m3  και  65.514.909  m3, 

αντίστοιχα. 

 

Η  τιμολογημένη  κατανάλωση  νερού  των πελατών με βιομηχανικό  και  επαγγελματικό  τιμολόγιο,  παρουσίασε αύξηση  κατά 

273.864 m3 (1,2%) σε σχέση με το έτος 2015, έναντι αύξησης 1.152.236 m3 (5,4%) που σημειώθηκε το έτος 2015 σε σχέση με 

το έτος 2014. Η τιμολογημένη κατανάλωση νερού με βιομηχανικό και επαγγελματικό τιμολόγιο τα έτη 2014, 2015 και 2016 

ήταν 21.252.816 m3,  22.405.052 m3 και 22.678.916 m3, αντίστοιχα. 

 

Η τιμολογημένη κατανάλωση νερού των πελατών με τιμολόγιο Δημοσίου ‐ ΟΤΑ παρουσίασε αύξηση κατά 468.729 m3 (2,7%) 

σε σχέση με το έτος 2015, έναντι μείωσης κατά 2.368.082 m3 (11,9%) που σημειώθηκε το έτος 2015 σε σχέση με το έτος 2014. 

Η  τιμολογημένη  κατανάλωση  νερού  των  πελατών  Δημοσίου  ‐  ΟΤΑ  τα  έτη  2014,  2015  και  2016  ήταν  19.859.859  m3,  

17.491.777 m3 και 17.960.506 m3, αντίστοιχα. 

 

Τέλος, το έτος 2016, η τιμολογημένη κατανάλωση νερού των πελατών με διάφορα λοιπά τιμολόγια παρουσίασε μείωση κατά 

508.967 m3 (5,1%) σε σχέση με το έτος 2015, έναντι μείωσης κατά 11.809.752 m3 (54,4%) που σημειώθηκε το έτος 2015 σε 

σχέση με το έτος 2014. Η τιμολογημένη κατανάλωση νερού των πελατών με λοιπά τιμολόγια τα έτη 2014, 2015 και 2016 ήταν 

21.728. m3, 9.918.990 m3 και 9.410.023 m3, αντίστοιχα. 

 

Η συμβολή της μεταβολής της τιμολογημένης κατανάλωσης κάθε επιμέρους κατηγορίας τιμολογίου στη συνολική μεταβολή 

της  τιμολογημένης  κατανάλωσης,  η  οποία  ανέρχεται  σε 1.919.070 m3,  αποτυπώνεται  στον  ακόλουθο πίνακα  (Π1)  και  στο 

ακόλουθο διάγραμμα: 

 

 

1.Μεταβολή τιμολογημένης κατανάλωσης του έτους 2016 κατά γενική κατηγορία τιμολογίου 

σε σχέση με την τιμολογημένη κατανάλωση του έτους 2015 

Κατηγορία Τιμολογίου  Μεταβολή (σε κ.μ.) 

Γενικό  ‐1.828.761 

Βιομηχανικό ‐ Επαγγελματικό  273.864 

Δημοσίου ‐ ΟΤΑ  468.729 

Ενίσχυσης Δικτύου ΟΤΑ  3.514.205 

Λοιπά τιμολόγια  ‐508.967 

Συνολική Μεταβολή Τιμολογημένης Κατανάλωσης  1.919.070 

 

Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζεται η κατανομή της τιμολογημένης κατανάλωσης (σε κυβικά μέτρα), ως προς τις κυριότερες 

κατηγορίες τιμολογίων, για τα έτη 2014, 2015 και 2016: 

 

2. Κατανομή Τιμολογημένης Κατανάλωσης (κ.μ.)

Κατηγορία Τιμολογίου  2014  2015  2016 

Γενικό  187.939.137  194.629.715  192.800.954 

Βιομηχανικό ‐ Επαγγελματικό  21.252.816  22.405.052  22.678.916 

Δημοσίου ‐ ΟΤΑ  19.859.859  17.491.777  17.960.506 

Ενίσχυση Δικτύων ΟΤΑ  64.201.750  62.000.704  65.514.909 

Λοιπά τιμολόγια  21.728.742  9.918.990  9.410.023 

Σύνολο  314.982.304  306.446.238  308.365.308 
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Αντιστοίχως, στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζεται η κατανομή της τιμολογημένης κατανάλωσης σε σχετικούς όρους (%), ως 

προς τις κυριότερες κατηγορίες τιμολογίων, για τα έτη 2014, 2015 και 2016: 

 

3. Μερίδια Τιμολογημένης Κατανάλωσης

Κατηγορία Τιμολογίου  2014  2015  2016 

Γενικό  60%  64%  63% 

Βιομηχανικό ‐ Επαγγελματικό  7%  7%  7% 

Δημοσίου ‐ ΟΤΑ  6%  6%  6% 

Ενίσχυση Δικτύων ΟΤΑ  20%  20%  21% 

Λοιπά τιμολόγια  7%  3%  3% 

Σύνολο  100,00%  100,00%  100,00% 

 

 

Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζεται η εξέλιξη των εσόδων πώλησης νερού, ως προς τις κυριότερες κατηγορίες τιμολογίων, 

για τα έτη 2014, 2015 και 2016: 

 

4. Κατανομή τιμολογημένων εσόδων πώλησης νερού (€)

Κατηγορία Τιμολογίου  2014  2015  2016 

Γενικό  145.668.127  151.968.242  150.064.348 

Βιομηχανικό ‐ Επαγγελματικό  17.137.251  17.944.439  18.207.752 

Δημοσίου ‐ ΟΤΑ  19.923.024  17.566.014  18.009.818 

Ενίσχυση Δικτύων ΟΤΑ  31.432.971  30.372.004  32.068.997 

Λοιπά τιμολόγια  5.800.207  3.799.393  3.864.987 

Σύνολο  219.961.580  221.650.092  222.215.902 

 

 

Στη συνέχεια, στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζεται η εξέλιξη των εσόδων πώλησης νερού & χρήσης υπονόμων, ως προς τις 

κυριότερες κατηγορίες τιμολογίων, για τα έτη 2014, 2015 και 2016. 

 

5. Κατανομή τιμολογημένων εσόδων πώλησης νερού και χρήσης υπονόμων (€) 

Κατηγορία Τιμολογίου  2014  2015  2016 

Γενικό  227.673.815   235.899.318  234.126.560 

Βιομηχανικό – Επαγγελματικό  23.802.250  24.990.736  25.258.298 

Δημοσίου – ΟΤΑ  26.931.989  24.402726  24.561.369 

Ενίσχυση Δικτύων ΟΤΑ  31.432.971  30.372.004  32.068.997 

Λοιπά τιμολόγια  5.853.120  3.840.580  3.903.886 

Σύνολο  315.694.145  319.505.364  319.919.110 

 

 

Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζεται η ποσοστιαία  κατανομή  της  τιμολογημένης ποσότητας  νερού που  τιμολογείται με  το 

γενικό τιμολόγιο, ως προς τα κλιμάκια τιμολόγησης του γενικού τιμολογίου: 
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6. Κατανομή τιμολογημένης  ποσότητας νερού με Γενικό Τιμολόγιο σε κλιμάκια τιμολόγησης (%) 

Κλιμάκια Γενικού Τιμολογίου  2014  2015  2016 

1ο Κλιμάκιο (1‐15 m3 ανά τρίμηνο)  49,70%  49,75%  49,28% 

2ο Κλιμάκιο (16‐60 m3 ανά τρίμηνο)  43,86%  43,70%  43,89% 

3ο Κλιμάκιο (61‐81 m3 ανά τρίμηνο)  2,46%  2,53%  2,74% 

4ο Κλιμάκιο (82‐105 m3 ανά τρίμηνο)  1,08%  1,11%  1,16% 

5ο Κλιμάκιο (>105 m3 ανά τρίμηνο)  2,90%  2,92%  2,93% 

 

Ο ανωτέρω πίνακας εκφράζει το ποσοστό της τιμολογημένης ποσότητας νερού με το γενικό τιμολόγιο που τιμολογείται σε 

κάθε κλιμάκιο τιμολόγησης.  

Τέλος, στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το μέσο έσοδο πώλησης νερού και χρήσης υπονόμων ανά τιμολογημένο κυβικό 

μέτρο, των ετών 2014, 2015 και 2016, για τις κυριότερες κατηγορίες τιμολογίων: 

 

7. Μέσο Έσοδο  ανά τιμολογημένο κυβικό μέτρο (€)

Κατηγορία Τιμολογίου  2014  2015  2016 

Γενικό  0,78   0,78  0,78 

Βιομηχανικό – Επαγγελματικό   0,81  0,80  0,80 

Δημοσίου – ΟΤΑ  1,00  1,00  1,00 

Ενίσχυση Δικτύων ΟΤΑ  0,49  0,49  0,49 

Λοιπά τιμολόγια  0,27  0,38  0,41 

Σύνολο  0,70  0,72  0,72 

 

Για το έτος 2016 και ειδικά για το τιμολόγιο ενίσχυσης δικτύου σημειώνουμε ότι, ενώ το 21% της τιμολογημένης ποσότητας 

νερού  τιμολογείται  με  τιμολόγιο  ενίσχυσης  δικτύου,  τα  έσοδα  πώλησης  νερού  από  το  τιμολόγιο  ενίσχυσης  δικτύου 

ανέρχονται μόλις στο 14% των εσόδων πώλησης νερού. Αυτό ερμηνεύεται από το γεγονός ότι το μέσο έσοδο πώλησης νερού 

ανά  κυβικό  μέτρο  του  τιμολογίου  ενίσχυσης  δικτύου  (€0,49)  είναι  κατά 32%  χαμηλότερο  του  γενικού  μέσου  εσόδου  ανά 

κυβικό μέτρο πώλησης νερού (€ 0,72). 

 

 

ΙΙ. Παρουσίαση βασικών οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας  
 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα 328,8 εκατ. € από 324,2 εκατ. € το 2015 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 

1,4% (+4,6 εκατ. €). Συνολικά από τις κύριες δραστηριότητές της, (ύδρευση και αποχέτευση) η Εταιρεία παρουσίασε αύξηση 

εσόδων κατά 5,5 εκατ. € (+1,7%). 

 

Ειδικότερα, τα έσοδα από παροχή νερού και σχετιζόμενες υπηρεσίες παρουσίασαν αύξηση κατά 3,5 εκατ. € (+1,6%), όπως και 

τα έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης κατά 2 εκατ. € (+2,0%). Μικρή αύξηση παρουσίασαν τα έσοδα από πώληση ηλεκτρικής 

ενέργειας  κατά  43  χιλ. € (+2,1%), ενώ  πτωτικά κινήθηκαν τα έσοδα από κατασκευές για λογαριασμό τρίτων κατά 986 χιλ. € 

(‐94%). 

 

 

Το  συνολικό  λειτουργικό  κόστος  της  Εταιρείας  (δηλαδή  το  άθροισμα  του  Κόστους  Πωληθέντων,  των  Εξόδων  Λειτουργίας 

Διοίκησης και των Εξόδων Λειτουργίας Διάθεσης) παρουσίασε μικρή αύξηση κατά 0,6% ή 1,5 εκατ. € και διαμορφώθηκε στα 

278,3 εκατ. € από 276,8 εκατ. € το 2015. Ειδικότερα, μείωση παρουσίασε το κόστος πωληθέντων κατά 3,2 εκατ. € (‐1,7%) και 

διαμορφώθηκε στα 182,6 εκατ. € από 185,9 εκατ. € το 2015, όπως και τα έξοδα διάθεσης που επίσης μειώθηκαν κατά 2,5 

εκατ. € (‐8,5%), ενώ σε αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκαν τα Έξοδα Λειτουργίας Διοίκησης που παρουσίασαν αύξηση κατά 7,3 

εκατ. € (+11,8%).  
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Το αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων ήταν να αυξηθεί το Μικτό Περιθώριο Κέρδους της Εταιρείας κατά 7,8 εκατ. € (+5,6%) και 

να  διαμορφωθεί  στα  146,2  εκατ.  €  από  138,4  εκατ.  το  2015.  Το  μικτό  περιθώριο  κέρδους  ως  ποσοστό  επί  του  κύκλου 

εργασιών αυξήθηκε στο 44,5% το 2016 από 42,7% το 2015.  

 

Τα άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 115% ή 2 εκατ. € και έφθασαν στα 3,8 εκατ. € από 1,8 

εκατ. € το 2015. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των επιδοτήσεων‐επιχορηγήσεων από τον ΟΑΕΔ κατά 687 

χιλιάδες €, στην επιχορήγηση από διάφορα ερευνητικά προγράμματα κατά 346 χιλιάδες €, στην αύξηση των καταπτώσεων 

εγγυήσεων‐ποινικών  ρητρών  κατά 256  χιλιάδες €,  στην αύξηση  των  εσόδων από  παροχή  υπηρεσιών  σε  τρίτους  κατά 164 

χιλιάδες € κτλ. 

 

Σε  ότι  αφορά  την  εξέλιξη  των  Λειτουργικών  Εξόδων  της  Εταιρείας  (δηλαδή  το  άθροισμα  του  Κόστους  Πωληθέντων,  των 

Εξόδων Λειτουργίας Διοίκησης και των Εξόδων Λειτουργίας Διάθεσης) ανάλογα με το είδος τους παρουσιάστηκαν αυξήσεις 

στις αμοιβές &  έξοδα προσωπικού  (+5%),  και στα διάφορα έξοδα  (+53%)  ενώ μειώσεις παρουσιάστηκαν σε όλες  τις άλλες 

κατηγορίες εξόδων όπως στις αμοιβές και τα έξοδα τρίτων (‐5%), στις παροχές τρίτων (‐4%), στις διάφορες προβλέψεις (‐5%) 

αλλά και στις αναλώσεις υλικών (‐12%). 

 

Ειδικότερα  σε  ότι  αφορά  τις  αμοιβές  και  τα  έξοδα  προσωπικού  παρουσιάστηκε  συνολική  αύξηση  κατά  6,1  εκατ.  €  με 

αποτέλεσμα να διαμορφωθούν στα 119,7 εκατ. έναντι 113,6 εκατ. € το 2015. 

 

Σε ότι αφορά τις επιμέρους κατηγορίες των αμοιβών και εξόδων προσωπικού, οι μισθοί και  τα ημερομίσθια παρουσίασαν 

αύξηση κατά 1,5 εκατ. € (+1,8%) και διαμορφώθηκαν στα 81,3 εκατ. € από 79,8 εκατ. € το 2015. Επίσης αύξηση παρουσίασαν  

οι εργοδοτικές εισφορές κατά 1,1 εκατ. € (+5,7%) και τα λοιπά έξοδα για το προσωπικό κατά 3,8 εκατ. (+83%). Οι προβλέψεις 

για  τις  παροχές  των  εργαζομένων  είχαν  μικρές  μεταβολές:  ‐305  χιλιάδες  €  (‐4,9%)  για  τις  προβλέψεις  για  υγειονομική 

περίθαλψη και +27 χιλιάδες € (+0,6%) για όλες τις υπόλοιπες προβλέψεις παροχών.  

 

Σε ότι αφορά το δεύτερο μεγαλύτερο σε μεταβολή έξοδο, τα διάφορα έξοδα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτά αποτελούνται 

από  φόρους  και  τέλη  (εκτός  του  φόρου  εισοδήματος),  υλικά  άμεσης  ανάλωσης,  έξοδα  προβολής  και  διαφήμισης,  έξοδα 

μεταφορών,  δωρεές‐επιχορηγήσεις  και  λοιπά  διάφορα  έξοδα.  Τα  τελευταία  συνδέονται  κυρίως  με  επιδικασθέντες  τόκους 

δικαστικών υποθέσεων και κόστη απόθεσης των εσχαρισμάτων των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων προς τον ΕΔΣΝΑ (Ειδικός 

Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής).  Το σύνολο  των διαφόρων εξόδων παρουσίασε αύξηση κατά 4,8  εκατ. €  (+53%) 

κυρίως λόγω της αύξησης των φόρων‐τελών κατά 2,4 εκατ. €, των λοιπών διάφορων εξόδων κατά 830 χιλιάδες € (+73%) και 

των εξόδων προβολής και διαφήμισης κατά 953 χιλιάδες € (+120%) κυρίως λόγω της στοχευμένης διαφημιστικής καμπάνιας 

για τη ρύθμιση οφειλών πελατών. 

 

Μειωτικά κινήθηκαν οι αμοιβές και τα έξοδα τρίτων κατά ‐2,4 εκατ. € (‐5%) κυρίως λόγω της μείωσης των σχετικών εξόδων 

στο ΚΕΛΨ (‐2,9 εκατ. € ή ‐9%) και διαμορφώθηκαν στα 45,5 εκατ. € από 47,9 εκατ. € το 2015. Μείωση παρουσιάστηκε επίσης 

και  στις  αμοιβές  και  έξοδα  τρίτων  του  Δικτύου  Ύδρευσης  κατά  1,5  εκατ.  €  (‐31%),  ενώ  άνοδο  κατά  2,3  εκατ.  €  (+24%) 

σημείωσαν οι λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων. 

 

Επίσης  μειωτικά  κινήθηκαν  και  οι  παροχές  τρίτων  καθώς  υποχώρησαν  στα  39,8  εκατ.  €  από  41,4  εκατ.  €  το  2015  με  τις 

δαπάνες  για  ηλεκτρικό  ρεύμα  και  φυσικό  αέριο  να  υποχωρούν  κατά  ‐12%  και  ‐43%  αντίστοιχα,  ενώ  οι  δαπάνες  για 

επισκευές–συντηρήσεις αυξήθηκαν κατά +6%. Μικρότερες αυξήσεις παρουσιάστηκαν στα ενοίκια (306 χιλιάδες € ή +4%) και 

στις  λοιπές  παροχές  τρίτων  (+281  χιλιάδες  €  ή  +15%),  ενώ  τα  ταχυδρομικά‐τηλεπικοινωνίες  παρέμειναν  ουσιαστικά 

αμετάβλητα. Σημειώνεται ότι το 2013 οι δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου ανέρχονταν στα 25 περίπου εκατ. 

€, ενώ στο τέλος του 2016 υποχώρησαν κατά 7,3 εκατ. € (‐30%) στα 17,6 εκατ. €. 

 

Την ίδια πτώση ακολούθησαν και οι διάφορες προβλέψεις, οι οποίες από 19,8 εκατ. € το 2015 διαμορφώθηκαν σε 18,9 εκατ. 

το 2016. Στις διάφορες προβλέψεις η Εταιρεία περιλαμβάνει τις προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (5,4 εκατ. € το 2016 από 

8,7  εκατ.  €  το  2015)  τις  προβλέψεις  για  επίδικες  υποθέσεις  (13,5  εκατ.  €  το  2016  έναντι  11,1  εκατ.  €  το  2015)  και  τις 

προβλέψεις για απαξίωση αποθεμάτων (1.137 € το 2016 έναντι  34 χιλιάδων € το 2015). 
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σε χιλιάδες €  Προβλέψεις Χρήσης Επισφαλών Πελατών  Προβλέψεις Χρήσης Επίδικων Υποθέσεων 

2007  3.420  1.218 

2008  4.313  ‐329 

2009  2.958  426 

2010  12.078  8.103 

2011  8.481  11.021 

2012  29.133  8.584 

2013  ‐59.953  31.025 

2014  13.866  3.008 

2015  7.708  11.117 

2016  6.313  13.515 

 

Από τις προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων οι προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες (έξοδο) διαμορφώθηκαν σε 6,3 εκατ. € 

από 7,7 εκατ. € το 2015, ενώ πραγματοποιήθηκαν και προβλέψεις για λοιπούς χρεώστες (έξοδο) ύψους περίπου ‐1 εκατ. € 

έναντι +1 εκατ. € το 2015.  

 

Το μερίδιο που το υπόλοιπο των επισφαλών πελατών αντιπροσωπεύει επί του υπολοίπου των πελατών προ της πρόβλεψης 

για επισφάλειες αυξήθηκε στο 20% από 17% το 2015. Ιστορικά το ποσοστό αυτό έχει κυμανθεί από 11% έως και 22% κατά την 

τελευταία δεκαετία. 
 

σε χιλιάδες €  Υπόλοιπο Επισφαλών Πελατών
Υπόλοιπο Πελατών προ Πρόβλεψης 

Επισφαλειών 
Μερίδιο 

  (1)  (2)  (3)=(1)/(2) 

2007  29.397  275.831  11% 

2008  33.900  308.748  11% 

2009  35.834  313.800  11% 

2010  48.049  339.939  14% 

2011  56.530  378.545  15% 

2012  85.663  395.705  22% 

2013  25.710  228.891  11% 

2014  37.585  240.699  16% 

2015  45.293  269.794  17% 

2016  51.606  259.045  20% 

 

 

Σε ότι αφορά τις προβλέψεις για δικαστικές υποθέσεις (έξοδο)  αυτές παρουσίασαν αύξηση κατά 13,5 εκατ. € με αποτέλεσμα 

οι προβλέψεις στην κατάσταση οικονομικής θέσης να ανέλθουν αρχικά στα 58,7 εκατ. € το 2016 από 45,2 εκατ. € το 2015. 

Ωστόσο με  την απόφαση 19105/21.12.2016  του Διοικητικού  Συμβουλίου η  Εταιρεία προχώρησε σε συμβιβαστική  επίλυση 

ομαδικών  εργατικών  διαφορών  συνολικού  ποσού  17  εκατ.  €  περίπου.  Καθώς  ο  ανωτέρω  συμβιβασμός  εκτιμάται  ότι  θα 

τακτοποιηθεί εντός του 2017 μέρος της συνολικής πρόβλεψης των 58,7 εκατ. € έχει μεταφερθεί στις λοιπές βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις (17 εκατ. €,) ενώ το υπόλοιπο παραμένει στις προβλέψεις για εκκρεμοδικίες  (41,7 εκατ. €). 
 

Τέλος  στις  υπόλοιπες  κατηγορίες  εξόδων  οι  αναλώσεις  υλικών  μειώθηκαν  κατά  899  χιλιάδες  €  (‐12%)  ενώ  το  κόστος 

ιδιοκατασκευών (στοιχείο μειωτικό των εξόδων) παρουσίασε αύξηση κατά  765 χιλιάδες € (+33%). 

 

Σε  σχέση  με  τα  λοιπά  έξοδα  (που  είναι  όλα  τα  έξοδα  που  δεν  κατανέμονται  σε  λειτουργίες,  εκτός  δηλαδή  του  Κόστους 

Πωληθέντων,  των  Εξόδων Λειτουργίας Διοίκησης  και  των  Εξόδων Λειτουργίας Διάθεσης)  παρουσιάστηκε μείωση  κατά 1,1 

εκατ. €  (‐20,6%)  και διαμορφώθηκαν στα 4,3  εκατ. € από 5,5  εκατ. €  το 2015. Τα έξοδα αυτά περιλαμβάνουν συνήθως τις 

αποζημιώσεις από ατυχήματα και ζημιές δικτύου, διάφορες φορολογικές επιβαρύνσεις, λοιπές προσαυξήσεις και πρόστιμα 

κτλ. Περιλαμβάνουν επίσης και τις εξοδοποιήσεις μελετών ή/και έργων προηγούμενων περιόδων.  Στην τρέχουσα χρήση οι 

εξοδοποιήσεις διαμορφώθηκαν στα 2,4 εκατ. € έναντι 3,2 εκατ. το 2015.  
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Το ολικό αποτέλεσμα των ανωτέρω μεταβολών ήταν η άνοδος στην των κερδών προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας κατά 3,5 εκατ. € (+4,2%) που διαμορφώθηκαν στα 87,3 

εκατ. € από 83,8 εκατ. € το 2015. Το EBITDA margin αυξήθηκε στο 26,6% από 25,8% το 2015.  
 

Οι αποσβέσεις χρήσης παρουσίασαν μείωση κατά ‐6,6% ή ‐2,7 εκατ. € και διαμορφώθηκαν στα 37,4 εκατ. € από 40 εκατ. € το 

2015.  Η  μείωση  αυτή  οφείλεται  αποκλειστικά  στη  μείωση  των  αποσβέσεων  ενσώματων  και  ασώματων  ακινητοποιήσεων 

καθώς οι αποσβέσεις επιχορηγήσεων και συμμετοχών καταναλωτών παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες.  
 

Η  πτώση  των  αποσβέσεων  επηρέασε  τα  κέρδη  προ  φόρων  χρηματοδοτικών  και  επενδυτικών  αποτελεσμάτων  (EBIT)  της 

Εταιρείας, τα οποία παρουσίασαν αύξηση κατά 6,2 εκατ. € (+14,2%) και διαμορφώθηκαν στα 49,9 εκατ. € από 43,7 εκατ. € το 

2015. Το EBIT margin διαμορφώθηκε στο 15,2 % από 13,5% το 2015. 
 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν αύξηση κατά 257% και διαμορφώθηκαν στα 4,4 εκατ. € από 1,2 εκατ. € το 2015 

κυρίως  λόγω  των  σημαντικά  αυξημένων  διακανονισμών  οφειλών  με  τους  ΟΤΑ.  Η  αύξηση  αυτή  οφείλεται  στην  αρχική 

προεξόφληση  των δόσεων που διακανονίζονται με  τους ΟΤΑ από  το ονομαστικό  τους μέγεθος σύμφωνα με  το ΔΛΠ 39. Η 

διαφορά μεταξύ παρούσας αξίας με την αντίστοιχη της ονομαστική μεταφέρεται στα χρηματοοικονομικά έξοδα τη στιγμή του 

διακανονισμού  και  με  την  αποπληρωμή  των  δόσεων  εγγράφονται  σταδιακά  χρηματοοικονομικά  έσοδα  ίσης  αξίας  με  την 

διαφορά αυτή. 

 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα σημείωσαν μικρή αύξηση κατά 0,4% και ανήλθαν στα 13,9 εκατ. € από 13,8 εκατ. € το 2015. Τα 

χρηματοοικονομικά έσοδα αποτελούνται κυρίως από τις προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών και από τους 

τόκους/προσόδους  επί  των    προϊόντων  στα  οποία  είναι  τοποθετημένα  τα  ταμιακά  διαθέσιμα  (λογαριασμός  ταμιακής 

διαχείρισης της Τράπεζας Της Ελλάδος και προθεσμιακές καταθέσεις πιστωτικών ιδρυμάτων).  

 

Σημαντική επίπτωση στο χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα είχε η αναγνώριση ζημιάς απομείωσης ύψους 18,1 εκατ. €, λόγω 

της σημαντικής μείωσης της επένδυσης της εταιρείας σε μετοχές της Τράπεζα Αττικής. 
 

Έτσι μολονότι τόσο τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 

όσο και τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) παρουσίασαν αύξηση, τα κέρδη προ 

φόρων της Εταιρείας υποχώρησαν σημαντικά στα 41,3 εκατ. € από 56,3 εκατ. € το 2015 σημειώνοντας πτώση κατά 26,6%.  
 

Ο φόρος εισοδήματος διαμορφώθηκε στα 17,3 εκατ. € από 12,7 εκατ. € το 2015 αυξημένος κατά 4,6 εκατ. € ή 36,5%. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι κατά την προηγούμενη χρήση του 2015, η αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29%, επηρέασε 

θετικά τα αποτελέσματα της χρήσης του 2015 μέσω του αναβαλλόμενου φόρου κατά το ποσό των 10,8 εκατ. € περίπου.  

 

Τόσο η αναγνώριση της ζημιάς απομείωσης, στις διακρατούμενες μετοχές της Τράπεζας Αττικής, όσο και ο αυξημένος φόρος 

εισοδήματος, οδήγησαν τα κέρδη μετά από φόρους της Εταιρείας, σε σημαντική υποχώρηση κατά ‐44,9%  και διαμόρφωση 

τους στα 24,1 εκατ. € από 43,7 εκατ. € το 2015. Το καθαρό περιθώριο κέρδους υποχώρησε σημαντικά στο 7,3% από 13,5% το 

2015. 
 

Οι Καθαρές Λειτουργικές Ταμιακές εισροές για τον όμιλο περιορίστηκαν από τα 64,4 εκατ. € το 2015 σε 48,5 εκατ. € το 2016. 

Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι οι καταβεβλημένοι φόροι ανήλθαν στα 52,6 εκατ. € έναντι μόλις 0,6 εκατ. € το 2015.  

 

Οι Καθαρές Επενδυτικές Ταμιακές ροές για τον όμιλο αναστράφηκαν από εκροές ύψους 16,7 εκατ. το 2015 σε εισροές ύψους 

3,5 εκατ. €. Σημειώνουμε ότι οι εκροές του ομίλου κατά το 2015 ήταν υψηλές εξαιτίας  της αγοράς χρεογράφων 20 εκατ. € 

(μετοχές της Attica Bank ΑΤΕ). Σε ότι αφορά  τους τόκους εισπραχθέντες αυτοί αυξήθηκαν από 8,9 εκατ. € το 2015 σε 11,5 

εκατ. € το 2016, ενώ και η αγορά  ενσώματων ακινητοποιήσεων παρουσίασε αύξηση από 3 εκατ. € το 2015 σε 8,4 εκατ. €  το 

2016, συνοδευόμενη από υποχώρηση της αγοράς ασώματων ακινητοποιήσεων από τα 3,7 εκατ. € το 2015 σε μόλις περίπου 1 

εκατ. € το 2016. 
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Τέλος οι Ελεύθερες Ταμιακές Ροές της Επιχείρησης1    (Free Cash Flows  to  the Firm)  για τον όμιλο, διαμορφώθηκαν στα   52 

εκατ. € από 47,7 εκατ. € το 2015. 
 

Ανάλυση της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Equity) σε 5 επιμέρους παράγοντες (για τον Όμιλο)
2
 

  2016  2015  2014 

ROE  2,57%  4,62%  4,48% 

Tax Burden  0,58  0,78  0,66 

Interest Burden  0,83  1,29  1,29 

EBIT Margin  15,18%  13,48%  15,13% 

Asset Turnover  0,21  0,21  0,20 

Leverage  1,67  1,65  1,71 

                           όπου    ROE=Κέρδη μετά από φόρους/Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων 

                                       Tax Burden = Κέρδη μετά από φόρους / Κέρδη προ Φόρων 

                                        Interest Burden = Κέρδη προ Φόρων / ΕΒΙΤ 

                                        EBIT Margin = EBIT / Κύκλος Εργασιών 

                                        Asset Turnover = Κύκλος Εργασιών / M.O Ενεργητικού 

                                       Leverage = M.O Ενεργητικού / M.O Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Η επίδραση της θυγατρικής Εταιρείας στα ενοποιημένα κονδύλια είναι αμελητέα και δε χρήζει περαιτέρω ανάλυσης. 

 

 

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (“ΕΔΜΑ”) 

 

Ο  Όμιλος  στην  Έκθεση  Διαχείρισης  και  στις  γνωστοποιήσεις  του  προς  το  επενδυτικό  κοινό  χρησιμοποιεί  Εναλλακτικούς 

Δείκτες Μέτρησης  της  Απόδοσης  (ΕΔΜΑ)  πέρα  από  τα  οικονομικά  μεγέθη  που  συμπεριλαμβάνονται  στις  οικονομικές  του 

καταστάσεις και οι οποίες καταρτίζονται σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

 

Σκοπός  της  παράθεσης  αυτών  των  δεικτών  είναι  τόσο  η  Διοίκηση  της  Εταιρείας  όσο  και  οι  επενδυτές  να  έχουν  μια 

πληρέστερη εικόνα της αποδοτικότητας, της κεφαλαιακής διάρθρωσης, της δραστηριότητας και της ρευστότητας του Ομίλου 

και  σε  καμία  περίπτωση  δεν  θα  πρέπει  να  λαμβάνονται  υπόψη  ανεξάρτητα  από  τους  δείκτες  μέτρησης  που  προκύπτουν 

απευθείας από τις οικονομικές καταστάσεις.   

 

 

Οι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης που ο Όμιλος χρησιμοποιεί είναι οι ακόλουθοι: 

 

 Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Συνολικών Αποσβέσεων (EBITDA) 

 

Ο  Δείκτης  αυτός  είναι  ευρύτατα  διαδεδομένος  στην  επενδυτική  κοινότητα  και  εντάσσεται  στη  γενικότερη  ενότητα  των 

δεικτών  αποδοτικότητας,  έχοντας  το  πλεονέκτημα  ότι  απομονώνει  τις  επιδράσεις  των  χρηματοδοτικών‐επενδυτικών 

αποτελεσμάτων, της φορολογίας εισοδήματος και της κυριότερης κατηγορίας μη ταμιακών εξόδων που είναι οι αποσβέσεις.   

 

Ο  Δείκτης  υπολογίζεται  εάν  από  τον  κύκλο  εργασιών  αφαιρεθούν  το  κόστος  πωληθέντων,  τα  έξοδα  διάθεσης,  τα  έξοδα 

διοίκησης,  τα  λοιπά  έξοδα  και προστεθούν  τα άλλα  έσοδα  εκμετάλλευσης  και οι  συνολικές αποσβέσεις.    Τα μεγέθη αυτά 

χρησιμοποιούνται χωρίς καμία προσαρμογή από τις οικονομικές καταστάσεις και τις σημειώσεις τους. 

 

Πίνακας Συμφωνίας του EBITDA 

                                                                 
1 *Εναλλακτικοί ∆είκτες Μέτρησης Απόδοσης: Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των δεικτών βλ. Ενότητα, 
“Εναλλακτικοί ∆είκτες Μέτρησης Απόδοσης” 
2 *Εναλλακτικοί ∆είκτες Μέτρησης Απόδοσης: Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των δεικτών βλ. Ενότητα, 
“Εναλλακτικοί ∆είκτες Μέτρησης Απόδοσης” 
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  ΟΜΙΛΟΣ    ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ  31.12.2016  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2015 

         

Κύκλος εργασιών  328.851  324.268  328.821  324.248 

Κόστος πωληθέντων  (182.637)  (185.858)  (182.637)  (185.858) 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (68.750)  (61.482)  (68.697)  (61.434) 

Έξοδα  λειτουργίας  διάθεσης  (26.991)  (29.498)  (26.991)  (29.498) 

Λοιπά  έξοδα  (4.348)  (5.479)  (4.348)  (5.479) 

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως  3.783  1.757  3.783  1.757 

Αποσβέσεις  37.371  40.023  37.371  40.023 

Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών, 

Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και 

Συνολικών Αποσβέσεων (EBITDA) 

87.279  83.731  87.302  83.759 

 

 Περιθώριο EBITDA 

Ο δείκτης αυτός προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα με διαίρεση του EBITDA με τον Κύκλο Εργασιών. Εκφράζει το ποσοστό 

που  έχει  το  κέρδος  EBITDA  επί  του  Κύκλου  Εργασιών  ή  εναλλακτικά  πόσα  κέρδη  EBITDA  αντιστοιχούν  σε  μία  μονάδα 

πωλήσεων.  Η  Διοίκηση  της  εταιρείας  χρησιμοποιεί  τον  συγκεκριμένο  Δείκτη  στο  πλαίσιο  της  ευρύτερης  αποτίμησης  της 

λειτουργικής απόδοσης της επιχείρησης. 

 

Πίνακας Συμφωνίας του EBITDA Περιθωρίου (margin)  

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ    31.12.2016  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2015 

Κύκλος εργασιών    328.851  324.268  328.821  324.248 

EBITDA    87.279  83.731  87.302  83.759 

EBITDA margin    26,5%  25,8%  26,6%  25,8% 

 

 Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) 

Ο δείκτης αυτός όπως και ο προηγούμενος (EBITDA) είναι ευρύτατα διαδεδομένος στην επενδυτική κοινότητα και εντάσσεται 

στη  γενικότερη  ενότητα  των  δεικτών  αποδοτικότητας,  έχοντας  το  πλεονέκτημα  ότι  απομονώνει  τις  επιδράσεις  των 

χρηματοδοτικών ‐επενδυτικών αποτελεσμάτων και της φορολογίας εισοδήματος. 

Ο  δείκτης  υπολογίζεται  εάν  από  τον  κύκλο  εργασιών  αφαιρεθούν  το  κόστος  πωληθέντων,  τα  έξοδα  διάθεσης,  τα  έξοδα 

διοίκησης, τα λοιπά έξοδα και προστεθούν τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης. Τα μεγέθη αυτά χρησιμοποιούνται χωρίς καμία 

προσαρμογή από τις οικονομικές καταστάσεις. 

 

Πίνακας Συμφωνίας του EBIT 

  ΟΜΙΛΟΣ    ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ    31.12.2016  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2015 

           

Κύκλος εργασιών    328.851  324.268  328.821  324.248 

Κόστος πωληθέντων    (182.637)  (185.858)  (182.637)  (185.858) 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας    (68.750)  (61.482)  (68.697)  (61.434) 

Έξοδα  λειτουργίας  διάθεσης    (26.991)  (29.498)  (26.991)  (29.498) 

Λοιπά  έξοδα    (4.348)  (5.479)  (4.348)  (5.479) 

Άλλα  έσοδα  εκμεταλλεύσεως    3.783  1.757  3.783  1.757 

Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών & 

Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT)   
49.908  43.708  49.931  43.736 
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•  Περιθώριο EBIT 

Ο δείκτης αυτός προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα με διαίρεση του EBIT με τον Κύκλο Εργασιών. Εκφράζει το ποσοστό που 

έχει το κέρδος EBIT επί του Κύκλου Εργασιών. Η Διοίκηση της εταιρείας χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο Δείκτη στα πλαίσια 

της ευρύτερης αποτίμησης της λειτουργικής απόδοσης της επιχείρησης. 

 

Πίνακας Συμφωνίας του EBIT Περιθωρίου (margin)  

  ΟΜΙΛΟΣ    ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ    31.12.2016  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2015 

Κύκλος εργασιών        328.851  324.268  328.821  324.248 

EBIT    49.908  43.708  49.931  43.736 

EBIT margin    15,2%  13,5%  15,2%  13,5% 

 

 Ελεύθερες Ταμιακές Ροές (Free Cash Flows to the Firm) 

Ο Δείκτης αυτός εντάσσεται στη γενικότερη ενότητα των δεικτών αποδοτικότητας καθώς δείχνει το ποσό των μετρητών που 

είναι  διαθέσιμο  για  διανομή  στους  μετόχους  και  στους  δανειστές  της  επιχείρησης  και  ταυτόχρονα  είναι  ένας  από  τους 

βασικούς δείκτες χρηματοοικονομικής ευρωστίας.  

Ο Δείκτης υπολογίζεται εάν από στην Κατάσταση Ταμιακών Ροών προστεθεί το σύνολο εισροών/(εκροών) από Λειτουργικές 

Δραστηριότητες στο σύνολο των εισροών/(εκροών) από Επενδυτικές Δραστηριότητες. 

 

Πίνακας Συμφωνίας των Ελεύθερων Ταμιακών Ροών (Free Cash Flows to the Firm‐FCFF) 

  ΟΜΙΛΟΣ    ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ    31.12.2016  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2015 

Σύνολο  εισροών  /  (εκροών)  από 

Λειτουργικές Δραστηριότητες  
  48.522  64.408  48.536  64.481 

Σύνολο  εισροών  /  (εκροών)  από 

Επενδυτικές Δραστηριότητες  
  3.457  (16.725)  3.447  (17.225) 

Ελεύθερες Ταμιακές Ροές (FCFF)    51.979  47.683  51.983  47.256 

 

 Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Equity/ROE) 

Γενικότερα η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων δείχνει το κέρδος που αντιστοιχεί στην επένδυση των μετόχων μιας εταιρείας. 

Ανήκει  στην  ομάδα  των  δεικτών  αποδοτικότητας  και  είναι  επίσης  γενικά  διαδεδομένος  για  σκοπούς  σύγκρισης  ομοειδών 

επιχειρήσεων και αξιολόγησης της διοίκησης μιας εταιρείας. 

Ο δείκτης υπολογίζεται εάν διαιρεθεί το καθαρό εισόδημα (Κέρδη μετά από Φόρους) με τον μέσο όρο των ιδίων κεφαλαίων 

αρχής και τέλους περιόδου.  

Μπορεί επίσης να εκφραστεί ως γινόμενο πέντε παραγόντων όπου κάθε ένας αντιστοιχεί σε έναν ξεχωριστό αριθμοδείκτη.  

Οι επιμέρους αριθμοδείκτες είναι: 

1. Φορολογικού Βάρους (Tax Burden): που είναι ο λόγος του Καθαρού Εισοδήματος (Κέρδη μετά από Φόρους) 

προς τα  Κέρδη προ Φόρων 

 

2. Χρηματοοικονομικού Βάρους (Ιnterest Burden): που είναι ο λόγος των Κερδών προ Φόρων προς τα Κέρδη προ 

Φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) 

 

3. ΕBIT margin: είναι ο λόγος του EBIT προς τον Κύκλο Εργασιών 
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4. Κυκλοφοριακή ταχύτητα Ενεργητικού (Assets Turnover): που είναι ο λόγος του Κύκλου Εργασιών προς το Σύνολο 

του Ενεργητικού ( μέσος όρος  Συνόλου Ενεργητικού αρχής και τέλους περιόδου). 

 

5. Μόχλευσης (Leverage): που είναι ο λόγος του Συνόλου Ενεργητικού ( μέσος όρος  Συνόλου Ενεργητικού αρχής 

και τέλους περιόδου)  προς τα Ίδια Κεφάλαια  (μέσος όρος  Ιδίων Κεφαλαίων αρχής και τέλους περιόδου). 

 

Πίνακας Συμφωνίας του ROE σε επίπεδο ΟΜΙΛΟΥ 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ    31.12.2016  31.12.2015  31.12.2014  31.12.2013 

Κύκλος εργασιών  

(α)   

328.851  324.268  326.387  336.165 

Κέρδη μετά από Φόρους  

(β) 
  24.049  43.657  41.923  78.160 

Κέρδη προ Φόρων  

(γ) 
  41.324  56.315  63.497  61.740 

EBIT  

(δ)   

49.908  43.708  49.383  54.072 

Σύνολο Ενεργητικού 

 (ε) 
  1.551.840  1.577.096  1.541.945  1.651.105 

Mέσος όρος Ενεργητικού Αρχής Τέλους Χρήσης 

 (στ) 
  1.564.468  1.559.521  1.596.525    

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

 (ζ) 
  904.766  966.940  921.310  950.615 

Mέσος όρος Ιδίων Κεφαλαίων Αρχής Τέλους Χρήσης 

(η) 
  935.853  944.125  935.963   

Tax Burden 

=(β)/(γ) 
  0,58  0,78  0,66   

Interest Burden 

=(γ)/(δ)   

0,83  1,29  1,29   

EBIT Margin 

=(δ)/(α)   

15,18%  13,48%  15,13%    

Asset Turnover 

=(α)/(στ)   

0,21  0,21  0,20   

Leverage 

=(στ)/(η)   

1,67  1,65  1,71   

RΟΕ 

=(β)/(η)   

2,57%  4,62%  4,48%   

 

Με την ανάλυση του Δείκτη της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων σε πέντε επιμέρους παράγοντες, η Διοίκηση της εταιρείας 

αλλά  και  κάθε  ενδιαφερόμενος μπορεί  να  γνωρίζει  τι  τμήμα  των  καθαρών  κερδών  επιβαρύνεται  από  την φορολογία  (Tax 

Burden), τι τμήμα επιβαρύνεται ή επωφελείται από την χρηματοδοτική ή επενδυτική δραστηριότητα (Interest Burden), ποια 

είναι  η  συμβολή  του  περιθωρίου  κέρδους  των  λειτουργικών  κερδών  (σε  επίπεδο  EBIT  ‐  το  EBIT margin),  ποια  είναι  η 

αξιοποίηση του ενεργητικού (Asset Turnover) και τέλος ποια είναι η συμβολή της μόχλευσης (Leverage).   

 

 

 Λειτουργικό Κόστος προ αποσβέσεων (OPEX) 

Ο Δείκτης χρησιμοποιείται από την Διοίκηση της εταιρείας στη λήψη αποφάσεων και στην επικοινωνία της με τους επενδυτές 

καθώς περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες δαπανών που μερίζονται σε λειτουργίες, δηλαδή το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα 

διοίκησης  και  τα  έξοδα  διάθεσης  αφού  αφαιρεθούν  οι  αποσβέσεις.    Εξαιρούνται  τα  λοιπά  έξοδα  καθώς  δεν  μπορούν  να 

κατανεμηθούν σε λειτουργίες. 
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Πίνακας Συμφωνίας του Λειτουργικού Κόστους προ Αποσβέσεων 

  ΟΜΙΛΟΣ    ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ    31.12.2016  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2015 

           

Κόστος πωληθέντων    182.637  185.858  182.637  185.858 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας    68.750  61.482  68.697  61.434 

Έξοδα  λειτουργίας  διάθεσης    26.991  29.498  26.991  29.498 

Αποσβέσεις    (37.371)  (40.023)  (37.371)  (40.023) 

Λειτουργικό Κόστος προ Αποσβέσεων 
 

241.007  236.815  240.954  236.767 

 

 Μικτό Περιθώριο Κέρδους (%)   

Ο δείκτης αυτός προκύπτει από  τη  διαίρεση  του Μικτού Περιθωρίου με  τον  Κύκλο  Εργασιών όπως ακριβώς  τα  δύο αυτά 

μεγέθη εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Χρησιμοποιείται από την Διοίκηση της εταιρείας συμπληρωματικά με το 

Μικτό Περιθώριο σε αξία.  

 

Πίνακας Συμφωνίας του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους (%) 

  ΟΜΙΛΟΣ    ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ    31.12.2016  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2015 

Κύκλος εργασιών    328.851  324.268  328.821  324.248 

Μικτό Περιθώριο Κέρδους    146.214  138.410  146.184  138.390 

Μικτό Περιθώριο Κέρδους %    44,5%  42,7%  44,5%  42,7% 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 

 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

 

Στις 15  Ιανουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας όπου μεταξύ άλλων, 

επικυρώθηκε η εκλογή του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ιωάννη 

Μπενίση  καθώς  και  η  απόφαση  του Διοικητικού  Συμβουλίου  της  ΕΥΔΑΠ Α.Ε.  με  θέμα  τη  συμμετοχή  της  ΕΥΔΑΠ Α.Ε.  στην 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ATTICA BANK ΑΤΕ με το ποσό των 20 εκατομμυρίων Ευρώ.  

Επίσης  ο  κ.  Αλέξανδρος  Πουλιάσης  εκλέχθηκε  ως  νέο  Μέλος  του  Δ.Σ.  σε  αντικατάσταση  του  παραιτηθέντος  Μέλους  κ. 

Ελευθέριου Μαγιάκη. 

 

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα 

 

Στο  πλαίσιο  αναδιάρθρωσης  του  οργανογράμματος  της  Εταιρείας,    στη  συνεδρίαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  στις  19 

Ιανουαρίου  2016,  ο  Διευθύνων  Σύμβουλος  κ.  Ιωάννης  Μπενίσης  ανέλαβε  και  τις  εκτελεστικές  αρμοδιότητες  που  είχαν 

ανατεθεί  στον  Πρόεδρο  της  Εταιρείας  κ.  Κωνσταντίνο  Παπαδόπουλο,  ο  οποίος  διατηρεί  τις  αρμοδιότητες  που    ορίζει  το 

καταστατικό  της  Εταιρείας  για  τον  Πρόεδρο  του  Δ.Σ.  Το  νέο  Δ.Σ.,  μετά  και  την  εκλογή  του  νέου  Μέλους  κ.  Αλέξανδρου 

Πουλιάση συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Ιωάννης Μπενίσης, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος 

Κωνσταντίνος Βαφειάδης ‐ Εκτελεστικό Μέλος 

Ιωάννης Καρδαράς ‐ Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Γεώργιος Μακρυνός ‐ Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Αλέξανδρος Πουλιάσης – Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Νικόλαος Σαράντης ‐ Μη Εκτελεστικό Μέλος  

Μιχαήλ Σταυρουλάκης – Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Γεώργιος Χαλαμπαλάκης ‐ Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Χρήστος Μηστριώτης ‐ Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Παναγιώτης Σκουλαρίκης ‐ Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Εμμανουήλ Αγγελάκης ‐ Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Ευάγγελος Μουτάφης ‐ Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

 

Στις 22 Ιουνίου 2016  έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία ενέκρινε τις Οικονομικές 

Καταστάσεις  της  χρήσης  2015,  μαζί  με  την  Έκθεση  Διαχείρισης  του  Δ.Σ.  και  την  Έκθεση  Ελέγχου  των Ορκωτών  Ελεγκτών‐

Λογιστών και απήλλαξε  τα Μέλη του Δ.Σ.  και  τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική 

χρήση  1‐1‐2015  έως  31‐12‐2015.  Επίσης,  ενέκρινε  τη  διανομή  μερίσματος  0,31  ευρώ  ανά  μετοχή  και  τις  καταβληθείσες 

αμοιβές  του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για  το έτος 2015  όπως επίσης και  τις αμοιβές και αποζημιώσεις  των 

Μελών Δ.Σ.,  των Μελών Eπιτροπής  Ελέγχου,  του Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών  και  της  Γραμματέως  του Δ.Σ.  για  το  έτος 

2015. Τέλος, επέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία «Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτοί Λογιστές» και εξέλεξε τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές‐

Λογιστές κ.κ Ευστράτιο Παπαρίδη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14351) και Δημήτριο Σταύρου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14791). 

 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

 

Την 1 Δεκεμβρίου 2016  η προγραμματισθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης τη 

«Διανομή  Κερδών  Προηγουμένων  Χρήσεων»  ματαιώθηκε.  Στη  συνέχεια,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  ΕΥΔΑΠ  συνεδρίασε 

εκτάκτως και αποφάσισε εκ νέου τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με το ίδιο ως άνω θέμα («Διανομή 

Κερδών Προηγουμένων Χρήσεων») για την 23 Δεκεμβρίου 2016. 
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Την  23η  Δεκεμβρίου  2016 η Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  ενέκρινε  τη  διανομή  έκτακτου  μερίσματος  από  προηγούμενες 
χρήσεις, ύψους 0,38 ευρώ ανά μετοχή μεικτό. Το ποσό μερίσματος που διανεμήθηκε στους μετόχους ανήλθε σε 40.470.000 

ευρώ.  

 

Νέα οργανωτική δομή  

Με την απόφαση του Δ.Σ. 18982/20‐7‐2016, εγκρίθηκε η νέα οργανωτική δομή της Εταιρείας, η οποία τέθηκε σε ισχύ από την 

1η Οκτωβρίου 2016. Στόχος του νέου οργανογράμματος είναι η ομαλότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της Εταιρείας με 

στόχο  πάντα  την  βέλτιστη  απόδοση  προς  όφελος  των  καταναλωτών,  των  μετόχων  αλλά  και  των  εργαζομένων. 

Διαμορφώθηκαν έξι Γενικές Διευθύνσεις με πιο εξειδικευμένο αντικείμενο έναντι τεσσάρων που υπήρχαν στην προηγούμενη 

οργανωτική δομή:  

 

‐ Γενική Διεύθυνση Ύδρευσης 

‐ Γενική Διεύθυνση Αποχέτευσης 

‐ Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού   

‐ Γενική Διεύθυνση Συντονισμού και Υποστηρικτικών Λειτουργιών 

‐ Γενική Διεύθυνση Οικονομικού  

‐ Γενική Διεύθυνση Πελατών 

 

Ορισμός νέων Γενικών Διευθυντών  

Στο  πλαίσιο  της  διαμόρφωσης  του  νέου  οργανογράμματος  της  Εταιρείας,  το  Δ.Σ.  της  Εταιρείας  αποφάσισε  (απόφαση 

19003/14‐9‐2016) τον ορισμό των νέων Γενικών Διευθυντών οι οποίοι θα αναλάβουν καθήκοντα από την 1η Οκτωβρίου 2016. 

Για πρώτη φορά, χρησιμοποιήθηκε μια από τις μεγαλύτερες και εγκυρότερες εταιρείες συμβούλων ανθρώπινου δυναμικού, 

σε διεθνές  και  εγχώριο  επιχειρησιακό περιβάλλον,  η “Stanton Chase”,  προκειμένου να γίνει  εμπεριστατωμένη αξιολόγηση  

των στελεχών και ακολούθως να επιτευχθούν  οι βέλτιστες επιλογές: 

 Ο κ. Γεώργιος Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής Ύδρευσης 

 Ο κ. Κωνσταντίνος Βουγιουκλάκης, Γενικός Διευθυντής Αποχέτευσης  

 Η κα Ευτυχία Νεστορίδη, Γενική Διευθύντρια Συντονισμού και Υποστηρικτικών Λειτουργιών 

 Ο κ. Χρίστος Ηλιόπουλος, Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού 

 Η κα Στυλιανή Πολιτάκη, Γενική Διευθύντρια Πελατών 

 Ο κ. Σπυρίδων Κυριάκης, Γενικός Διευθυντής Οικονομικού 

 

Πρόγραμμα ευνοϊκής ρύθμισης Οφειλών 

Στα πλαίσια  εφαρμογής  της Απόφασης Δ.Σ. 18785/30.12.2015,  λόγω  της υφιστάμενης δυσχερούς οικονομικής  κατάστασης 
των πολιτών της χώρας, δημιουργήθηκε  πρόγραμμα ευνοϊκών ρυθμίσεων αποπληρωμής των οφειλών. 

 
Το πρόγραμμα προέβλεπε: 
α)  Απαλλαγή  από  το  σύνολο  των  μη  βεβαιωμένων  προσαυξήσεων/  τόκων  σε  περίπτωση  εφάπαξ  καταβολής  των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών. 
 
β)  Απαλλαγή  από  το  50%  του  συνόλου  των  μη  βεβαιωμένων  προσαυξήσεων/  τόκων  εφόσον  η  οφειλή  ρυθμιστεί  κατά 
ανώτατο όριο μέχρι 6 έντοκες μηνιαίες δόσεις. 
 
γ)  Απαλλαγή από  το σύνολο  των μη βεβαιωμένων προσαυξήσεων/  τόκων  για  τους δικαιούχους ΕΕΤ  της  ΕΥΔΑΠ,  εφόσον η 
οφειλή ρυθμιστεί κατά ανώτατο μέχρι 36 άτοκες μηνιαίες δόσεις. 
 
δ) Απαλλαγή από το σύνολο των μη βεβαιωμένων προσαυξήσεων/ τόκων για τους οφειλέτες που είναι ενταγμένοι στο ΚΟΤ 
της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, εφόσον η οφειλή ρυθμιστεί κατά ανώτατο μέχρι 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις. 
 
ε) Δυνατότητα ρύθμισης της οφειλής κατά ανώτατο μέχρι 36 έντοκες μηνιαίες δόσεις για όσους οφειλέτες δεν υπάγονται ή 
δεν επιλέξουν οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις ευνοϊκής ρύθμισης και  
 
στ) Εξέταση ειδικών περιπτώσεων αποπληρωμής οφειλών από αρμόδια Επιτροπή ή και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ.    
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Γενική Διεύθυνση Πελατών 

Με την απόφαση 19056/16‐11‐2016 του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ για την έγκριση και άμεση εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας  και  του  αναμορφωμένου  Οργανογράμματος,  η  διοίκηση  της  Εταιρείας  επιδιώκοντας  να  αναδείξει  τον 
πελατοκεντρικό  χαρακτήρα  της,  δημιούργησε  τη  Γενική  Διεύθυνση  Πελατών.  Σκοπός  της  η  καλύτερη  εξυπηρέτηση  των 
πελατών και του ευρύτερου κοινού, όπως επίσης και η υλοποίηση των κατευθύνσεων και της πολιτικής της Διοίκησης στα 
θέματα διαχείρισης εσόδων και απαιτήσεων. 

Στον τομέα της Εξυπηρέτησης Πελατών, οι υπηρεσίες προσφέρονται με γνώμονα την παροχή άριστου επιπέδου ποιότητας, 
την  ικανοποίηση  των  απαιτήσεων  των  πελατών  και  την  ελαχιστοποίηση  του  χρόνου  διεκπεραίωσης  των  αιτημάτων  τους, 
διατηρώντας τις προδιαγραφές ποιότητας και επιτυγχάνοντας το βέλτιστο δυνατό οικονομικό αποτέλεσμα για την εταιρεία, 
τους  εσωτερικούς  και  εξωτερικούς  πελάτες  της.  Η  Γενική  Διεύθυνση  Πελατών  επίσης,  έχει  υπό  την  ευθύνη  της  και  την 
λειτουργία των δεκατριών κέντρων εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας. Βασικός στόχος, και για το 2016 ήταν η πλήρωση 
των τριών κύριων διαστάσεων επιτυχίας στην αγορά: ποιότητα, χρόνος, κόστος. 

 
Ο.Τ.Α.  

Κατά τη διάρκεια του 2016 συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση η προσπάθεια της ΕΥΔΑΠ ΑΕ για  τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών  των Ο.Τ.Α.  και  την  αποτροπή  συσσώρευσης  νέων.    Επιστέγασμα αυτών  των  προσπαθειών  ήταν  η  υπογραφή   19 
συμβάσεων  ρύθμισης  ληξιπροθέσμων  οφειλών  Ο.Τ.Α.  συνολικού  ύψους    23,7  εκ.  ευρώ,  κατ’  εφαρμογή    των  σχετικών 
αποφάσεων  του  ΔΣ  18747/25‐11‐2015,  18801/28‐1‐2016,  και  18840/24‐2‐2016.  Με  βάση  τις  αποφάσεις  αυτές, 
επικαιροποιήθηκαν οι όροι ρύθμισης των ληξιπροθέσμων οφειλών προς όφελος και των δύο μερών. 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ΟΤΑ προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ανήλθαν σε 35,7 εκ. ευρώ. Από αυτά, τα 
23,7  εκ.  ευρώ  αντιστοιχούν  σε  ποσά  για  τα  οποία  έχει  ήδη  υπογραφεί  σύμβαση  ρύθμισης  οφειλών.  Αντίστοιχα,  οι 
ληξιπρόθεσμες οφειλές των ΟΤΑ στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ανέρχονταν σε 32,8 εκ. ευρώ από τα οποία τα  9,7 εκ. ευρώ είχαν 
υπαχθεί σε ρύθμιση. 

Από τις παραπάνω ληξιπρόθεσμες οφειλές, 3 Δήμοι (Μεγαρέων –Δ.Ε.Υ.Α.Μ, Φυλής και Σαλαμίνας) οφείλουν 17,6 εκ. ευρώ, 
ποσό  που αντιστοιχεί στο 49,29% της συνολικής οφειλής. 

Για τον Δήμο Μεγαρέων κινήθηκαν οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης.  

Οι συνολικές εισπράξεις από τους Ο.Τ.Α. το 2016 ανήλθαν σε 46,3 εκ. ευρώ έναντι 40,5 εκ ευρώ το 2015. 

Στο  πλαίσιο  της  επέκτασης  των  δραστηριοτήτων,  στις 11/1/2016  υπεγράφη  σχετική  τριμερής  σύμβαση Μεταβίβασης  και 
παράδοσης  στην  ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.  του  δικτύου  ύδρευσης  του  Εξωραϊστικού  Συλλόγου  Άνω  Βλυχάδας  «Ο ΠΛΑΤΩΝ»  του  Δήμου 
Μεγαρέων.  Η  υπογραφή  του  πρωτοκόλλου  παράδοσης‐παραλαβής  έγινε  στις  8‐9‐2016  και  η  παράδοση  του  δικτύου 
πραγματοποιήθηκε  στις  20‐9‐2016  χωρίς  καταβολή  τιμήματος,  αφού  είχε  παρέλθει  πεντάμηνη  επιτυχής  δοκιμαστική 
περίοδος λειτουργικής επάρκειας του δικτύου ύδρευσης. 

 
Διεύθυνση Έργων Ανατολικής Αττικής 

Σκοπός της Διεύθυνσης  

Η  Διεύθυνση  Έργων  Ανατολικής  Αττικής  συστάθηκε  τον  Οκτώβριο  2016  με  σκοπό  τη  διαχείριση  υλοποίησης  των  έργων 
αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική. Η αποχέτευση των περιοχών της Ανατολικής Αττικής αποτελεί πρόβλημα πολλών ετών, 
με  την  υφιστάμενη  πρακτική  διαχείρισης  των  αστικών  λυμάτων  μέσω  αποχέτευσης  σε  βόθρους,  να  αποτελεί  σημαντικό 
παράγοντα περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μάλιστα, με την από 15 Οκτωβρίου 2015 Απόφασή του, 
επέβαλλε πρόστιμο στην Ελλάδα λόγω μη συμμόρφωσης με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, μεταξύ άλλων και για τις περιοχές Νέα 
Μάκρη, Ραφήνα, Αρτέμιδα, λόγω μη ύπαρξης συστήματος συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων.   

Στόχοι της Διεύθυνσης 

Στόχος της Διεύθυνσης Έργων Ανατολικής Αττικής είναι ο κατάλληλος σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των 
έργων  για  την  επιτυχή  ολοκλήρωση  και  λειτουργικότητά  τους  ώστε  να  διασφαλιστεί  η  συμμόρφωση  με  την  Οδηγία 
91/271/ΕΟΚ, καθώς και η απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων για την κατασκευή των έργων αποχέτευσης στην περιοχή, 
όπως έχουν προβλεφθεί από το ΕΣΠΑ 2014 ‐2020. 

Σύντομη Περιγραφή των έργων και της τρέχουσας κατάστασης 

Τα  έργα  πρόκειται  να  δώσουν  οριστική  λύση  στο  πρόβλημα  διάθεσης  των  αστικών  λυμάτων  στην  Ανατολική  Αττική. 
Περιλαμβάνουν  δε  τη  συλλογή  και  επεξεργασία  των  λυμάτων  αλλά  και  τη  διάθεση/  επαναχρησιμοποίηση  των 
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επεξεργασμένων  εκροών  των  Κέντρων  Επεξεργασίας  Λυμάτων  της  Ανατολικής  Αττικής,  τα  οποία  θα  λειτουργούν  με  
τεχνολογία αιχμής.  

Η ΕΥΔΑΠ βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες Δημοτικές Αρχές, τόσο για την ενημέρωσή τους, όσο και για την 
εξασφάλιση της ενεργούς συμβολής τους στην ομαλή εξέλιξη και ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης.  

Η κατασκευή θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής, μέσω του ΕΣΠΑ 2014‐2020 και συγκεκριμένα του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη. 

Αναφορικά με  το έργο στην περιοχή των Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος,  είναι σε εξέλιξη, η διαδικασία 
από  την αρμόδια Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για  την έκδοση 
της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων/ΑΕΠΟ και οι οριστικές μελέτες των έργων σε στάδιο ολοκλήρωσης. 

Για  το  έργο  στην  περιοχή  του  Δήμου Μαραθώνα  (συμπεριλαμβανομένης  και  της Νέας Μάκρης),  βρίσκονται  σε  εξέλιξη  οι 
σχετικές  μελέτες,  υπό  την  επίβλεψη  του  Δήμου  Μαραθώνα.  Πρόσφατα  δε  εκδόθηκε  η  Απόφαση  Έγκρισης  των 
Περιβαλλοντικών Όρων (Φεβρουάριος 2017). 
 

Κοινωνικό Τιμολόγιο 

Από  την 1η Φεβρουαρίου 2016,  η  ΕΥΔΑΠ εφαρμόζει  το  νέο  κοινωνικό  της  τιμολόγιο  (Ειδικό  Έκτακτο  Τιμολόγιο),  το  οποίο 
ανταποκρίνεται  περισσότερο  στις  σύγχρονες  ανάγκες  των  ευαίσθητων  κοινωνικών  ομάδων.  Συγκεκριμένα,  για  τους 
δικαιούχους που έχουν υπαχθεί στο Ν.4320/2015, προβλέπεται η δωρεάν  (με έκπτωση 100%) παροχή συνολικά 6 κυβικών 
μέτρων νερού το τρίμηνο σε κάθε νοικοκυριό με ένα ή δύο μέλη ενώ για κάθε επιπλέον μέλος πέραν των δύο, θα παρέχονται 
δωρεάν επιπλέον 3 κ.μ. νερού.  

Στα πλαίσια της άσκησης της κοινωνικής πολιτικής της ΕΥΔΑΠ, χορηγήθηκαν εκπτώσεις σε αυξημένους λογαριασμούς λόγω 
διαρροών  στις  εσωτερικές  υδραυλικές  εγκαταστάσεις  των  πελατών  της,  λαμβάνοντας  υπ’  όψιν  οικονομικά  και  κοινωνικά 
κριτήρια.  

Με την υπ’ αριθμ. 19102/21‐12‐2016 απόφαση του ΔΣ, καταργήθηκε η απαλλαγή προσαυξήσεων και τόκων, η αναστολή 
λήψης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης αλλά διατηρήθηκε το άτοκο των διακανονισμών για τους δικαιούχους ΚΟΤ και ΕΕΤ. 
Επιπλέον, καθιερώθηκε η προκαταβολή ποσού 10% της οφειλής προκειμένου να εξεταστεί το αίτήμα για την έγκριση νέας 
ρύθμισης μετά από δύο ακυρωμένες ρυθμίσεις. 

ΕΥΔΑΠ Νήσων Α.Ε. 

Σκοπός της ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ύδρευσης, αποχέτευσης και συλλογής 

όμβριων  υδάτων  καθώς  και  ένα  πλήθος  δραστηριοτήτων  που  σχετίζονται  με  τα  παραπάνω,  στη  νησιωτική  Ελληνική 

Επικράτεια. 

Αναλυτικά οι δράσεις της ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. το  2016 παρουσιάζονται παρακάτω: 

Νήσος Αστυπάλαια 

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισμού των αντλιοστασίων και των δικτύων λυμάτων, κατόπιν σύναψης σύμβασης μεταξύ 

ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.  και Δήμου Αστυπάλαιας. Ο Δήμος εκδήλωσε ενδιαφέρον για   συνεργασία που αφορά στην συντήρηση  

και  αναβάθμιση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και των υποδομών του δικτύου ύδρευσης και  για τον έλεγχο και την 

αναβάθμιση λειτουργίας του ΚΕΛ. 

Νήσος Κάλυμνος  

Υπεβλήθησαν 3 (τρείς) προσφορές στην Νήσο Κάλυμνο. Συγκεκριμένα πρόταση Τεχνοοικονομικής Προσφοράς Αποτύπωσης 

Υποδομών  Ύδρευσης,  πρόταση  Τεχνοοικονομικής  Προσφοράς  που  περιλαμβάνει  συγκέντρωση  και  αξιολόγηση 

επιχειρησιακών  και  οικονομικών  στοιχείων  από  τις  υπηρεσίες  του  Δήμου  και  Παροχή  Υπηρεσιών  συντήρησης  δικτύου 

Αποχέτευσης. 

Νήσος Κάσος  

Μετά από αίτημα του Δήμου, τεχνικό κλιμάκιο επισκέφτηκε την Κάσο και υπεβλήθη πρόταση Τεχνοοικονομικής Προσφοράς 

αποτύπωσης Υποδομών Ύδρευσης και πρόταση Τεχνοοικονομικής Προσφοράς. 

Νήσος Κέα 

Η  ΕΥΔΑΠ  ΝΗΣΩΝ  Α.Ε.  ολοκλήρωσε  και  παρέδωσε  την    καταγραφή  και  αξιολόγηση  των  υποδομών  ύδρευσης  για  τον 

προγραμματισμό εργασιών αναβάθμισης και σύνταξης εναλλακτικών σεναρίων λειτουργίας. 

Νήσος Νάξος  

Η  ΕΥΔΑΠ  ΝΗΣΩΝ  Α.Ε.,  ολοκλήρωσε  και  παρέδωσε  μελέτη  για  την  ενοποίηση  της  τιμολογιακής  πολιτικής  των  υπηρεσιών 

ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προτείνοντας παράλληλα  μέτρα εξοικονόμησης πόρων. 
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Νήσος Μήλος 

Η  ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ  μετά  την  εκδήλωση  ενδιαφέροντος  του  Δήμου  υπέβαλε  πρόταση  Τεχνοοικονομικής  Προσφοράς  για  την 

επίβλεψη  λειτουργίας  της  Μονάδας  Αφαλάτωσης    και  την  επίβλεψη  λειτουργίας  του  κεντρικού  τροφοδοτικού  δικτύου 

ύδρευσης. 

Νήσος Mύκονος  
Η  ΕΥΔΑΠ  ΝΗΣΩΝ  Α.Ε.  υπέβαλε  σχέδιο  προγραμματικής  σύμβασης    με  την    ΔΕΥΑ  Μυκόνου  για  την  αποτύπωση  της 
υφιστάμενης κατάστασης και  με σκοπό την ανάληψη  λειτουργίας  του  Κ.Ε.Λ. Μυκόνου  
Νησιά Αργοσαρωνικού  

Η ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος του Δήμου και διαδοχικών συναντήσεων με τον Αντιπεριφερειάρχη 
Νήσων Αττικής διατυπώθηκαν οι ανάγκες για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα νησιά του αργοσαρωνικού, Αίγινα, 
Αγκίστρι, Σπέτσες, Κύθηρα. 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 

 

1. Ιωάννης Μπενίσης του Εμμανουήλ, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, 

2. Κωνσταντίνος Βαφειάδης, Μέλος,  

3. Κωνσταντίνος Βουγιουκλάκης, Μέλος, 

4. Γεώργιος Καραγιάννης, Μέλος, 

5. Πέτρος Ματσούκης, Μέλος. 

Ο κ. Πέτρος Ματσούκης εκτελεί και χρέη Γενικού Διευθυντή της «ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ» Α.Ε. ενώ  ο κ. Κωνσταντίνος Παπαδάκης, 

εκτελεί χρέη Βοηθού Γενικού Διευθυντή της «ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ» Α.Ε.  

 

Εκσυγχρονισμός τομέων λειτουργίας  

Μέσα στο 2016 η εταιρεία συνέχισε την υλοποίηση των δράσεων που είχαν αναληφθεί τα προηγούμενα χρόνια σχετικά με 

τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της με απώτερο σκοπό τόσο την ενίσχυση της αποδοτικότητας, όσο και την αναβάθμιση 

της ποιότητας εξυπηρέτησης του πελάτη. Αναλυτικά, ανά τομέα οι δράσεις αυτές παρατίθενται ακολούθως:  

Τομέας Ανάπτυξης Νέων Δραστηριοτήτων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 

1. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή του δημοτικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Παλλήνης και συνεχίζονται οι διαδικασίες 
για την παραλαβή του. 

 
2. Συνεχίζονται οι συζητήσεις για την παραλαβή κατά κυριότητα, αδαπάνως, τμημάτων του δικτύου ύδρευσης του 

Δήμου Βάρης‐Βούλας‐ Βουλιαγμένης, του Δήμου Μεγαρέων και του Δήμου Πεντέλης.  
 

3. Είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες  με τους Δήμους Σαλαμίνας, Μαραθώνα και Μαρκοπούλου Μεσογαίας, για την 
παραλαβή κατά κυριότητα των δημοτικών δικτύων ύδρευσης τους.  

 
4. Με ευθύνη της Περιφέρειας Αττικής και των οικείων Δήμων, εξελίσσεται η υλοποίηση των έργων αποχέτευσης 

ακαθάρτων, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΥΔΑΠ, σε περιοχές της Βόρειας και Ανατολικής Αττικής όπως Διονύσου, 
Κορωπίου και Παιανίας, καθώς και στην Δυτική Αττική στις περιοχές Αμπελακίων, Σεληνίων και Αιαντείου Σαλαμίνας.  
 

5. Εγκρίθηκε ο σχεδιασμός των έργων αποχέτευσης όλων των περιοχών της Ανατολικής Αττικής και βαίνει προς 
υλοποίηση με την εκπόνηση των σχετικών μελετών από την ΕΥΔΑΠ, την Περιφέρεια και τους Δήμους.  

 
6. Οριστικοποιήθηκε η χωροθέτηση του ΚΕΛ Β. Μεσογείων για την αποχέτευση των Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και 

Σπάτων‐ Αρτέμιδας στη θέση Πλατύ Χωράφι, ανατέθηκαν οι σχετικές μελέτες αποχέτευσης, επεξεργασίας και 
διάθεσης λυμάτων, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί, έχει δε, υποβληθεί στο ΥΠΕΝ η Μελέτη Περιβαλλοντικών  
Επιπτώσεων των έργων προς έκδοση περιβαλλοντικών όρων.  

 
7. Συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ, σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ και τον Δήμο Τανάγρας, στο έργο “Ολοκληρωμένη Διαχείριση 

Υδατικών Συστημάτων της περιοχής Ασωπού”, με στόχο την επίλυση του σοβαρού περιβαλλοντικού προβλήματος 
της περιοχής. 

 
8. Υλοποιείται το επενδυτικό πρόγραμμα 2016‐2018, το μεγαλύτερο που έχει θέσει ως στόχο η ΕΥΔΑΠ. 
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9. Η ΕΥΔΑΠ συνεχίζει την υλοποίηση του ενεργειακού της προγράμματος που βασίζεται τόσο στην αναβάθμιση των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων, με σκοπό τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, όσο και στη παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, αξιοποιώντας το δυναμικό των υποδομών της. 
 

10. Αναμορφώθηκε η Απόφαση  για το Πρόγραμμα Παροχής οικονομικών κινήτρων στους κατοίκους περιοχών Θριασίου 
Πεδίου προκειμένου να συνδεθούν στο δίκτυο αποχέτευσης με αποτέλεσμα εξαιρετικά μεγάλη ανταπόκριση από 
τους κατοίκους. 
 

11. Δημοπρατήθηκαν δύο εργολαβίες για την κατασκευή συνδέσεων στο δίκτυο αποχέτευσης στις περιοχές 
Ασπροπύργου, Μάνδρας, Ελευσίνας με στόχο την αύξηση των εξυπηρετούμενων κατοίκων και την αύξηση 
παράλληλα των εισερχομένων παροχών στο ΚΕΛ Θριασίου. 
 

12. Η ΕΥΔΑΠ συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. ενώ ταυτόχρονα υλοποιεί 
εσωτερικά ερευνητικά έργα. Οι δράσεις της ΕΥΔΑΠ στον τομέα της έρευνας, είναι εστιασμένες  στον τομέα των 
δραστηριοτήτων της, με στόχο :   

 Τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και μεθόδων με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών στο συνολικό κύκλο του      
νερού, για την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών στους πολίτες.  

 Την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του ενεργειακού της αποτυπώματος. 

 Τη σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση του νέου επιστημονικού δυναμικού της 
χώρας. 

 

Διεύθυνση Πληροφορικής 

Τομέας Εφαρμογών Πελατών  

1. Προσθήκη δυνατότητας πληρωμής διακανονισμών σε Εξωτερικά Κανάλια εκτός ταμείων 

2. Αλλαγές στα προγράμματα των Σεναρίων των Διακοπών Υδροληψίας 

3. Υποβοήθηση και παρακολούθηση στην εγκατάσταση της νέας εφαρμογής καταμέτρησης 

4. Αναβάθμιση της Ηλεκτρονικής Ειδοποίησης προς τους Πελάτες με e‐mail ή/και sms και πληροφόρησή τους για το πότε 

έχει εκδοθεί ο λογαριασμός τους, πότε δεν έχει εκτελεστεί η πάγια εντολή τους, πότε έχουν αυξημένη κατανάλωση και 

πότε λήγει ο διακανονισμός τους. 

5. Απελευθέρωση είσπραξης ληγμένων λογαριασμών από εξωτερικούς συνεργάτες. 

6. Εναρμόνιση με τον Κανονισμό 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (SEPA) σχετικά με τον τρόπο ανταλλαγής των 

άμεσων χρεώσεων λογαριασμών Ύδρευσης – Αποχέτευσης από και προς τις Τράπεζες 

7. Εφαρμογή του Ειδικού Εκπτωτικού Τιμολογίου (ΕΕΤ) και Κοινωνικής Αντίληψης στους Διακανονισμούς. Σχετικές δράσεις 

(διαφημιστική καμπάνια).  

8. Αναδιαμόρφωση των πιστωτικών και εκπτωτικών τιμολογίων 

9. Εγκατάσταση και λειτουργία POS σ’ όλα τα ταμεία. 

10. Αναβάθμιση Εφαρμογής των Επιστολών Οφειλών Πελατών 
11. Αλλαγή ταχυδρομικού διανομέα (ACS) 
 

Τομέας Διοικητικο‐Οικονομικών εφαρμογών 

1. Ένταξη των  κωδικών  CPV  (Common Procurement Vocabulary)  και ΑΔΑΜ (Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου) 

σε όλες τις  διαδικασίες του πληροφορικού συστήματος ERP της εταιρείας με βάση την υποχρέωση που προκύπτει από 

την εφαρμογή του Ν. 4412/2016. 

2. Ένταξη της νέας  οργανογραμματικής δομής  της Εταιρείας  σε όλα τα πληροφοριακά συστήματα  που χρησιμοποιούν τα 

Κέντρα κόστους (ERP, Προσωπικό,  Μισθοδοσία κλπ). 

 
Τομέας Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών  
1. Εισαγωγή νέων χωρικών δεδομένων, ενημέρωση και συντήρηση υφιστάμενων στοιχείων  υποβάθρου και δικτύων. 
2. Πλήθος υπολογισμών, επιμετρήσεων, χωρικών αναλύσεων και χαρτογραφικών αποδόσεων για υποστήριξη των 

Διευθύνσεων ‐ Υπηρεσιών ΕΥΔΑΠ 
3. Χορήγηση ψηφιακών δεδομένων σε ενδιαφερόμενους και Φορείς. 
4. Παροχή στοιχείων στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών για την υλοποίηση του προγράμματος SMART ROUTINE με τη 

χρήση του οποίου θα πραγματοποιηθεί η αναδημιουργία των διαδρομών της ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ. 
5. Μεταφορά των δεδομένων ΕΚΧΑ στο σύστημα GIS τα οποία χορηγήθηκαν στα πλαίσια της αξιοποίησης των δυνατοτήτων 

συνεργασίας ΕΥΔΑΠ  Α.Ε. – Ε.Κ.ΧΑ.  Α.Ε. 
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6. Η Υπηρεσία GIS πέραν της αρμοδιότητας που είχε για την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των αδειών χρήσης του 
λογισμικού Smallworld της General Electric που χρησιμοποιείται για την λειτουργία της κεντρικής εφαρμογής GIS της 
Εταιρείας, ανέλαβε και την αρμοδιότητα για τα λογισμικά AutoCAD, AutoMap της Autodesk,  τα λογισμικά ArcGIS της ESRI 
και το λογισμικό BlueCielo Meridian, που χρησιμοποιείται για την ψηφιοποίηση και διαχείριση σχεδιαστικών αρχείων. Η 
Υπηρεσία GIS έχει αναλάβει την κεντρική διαχείριση της εγκατάστασης και διανομής των αδειών χρήσης των ως άνω 
λογισμικών και την υποβολή αιτημάτων για την αναβάθμιση, συντήρηση και υποστήριξη των προηγούμενων εκδόσεων 
των λογισμικών, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του συνόλου της εταιρείας.  

 
Τομέας Υποδομών και Διαχείρισης Κεντρικών Συστημάτων : 
1. Αναβάθμιση λειτουργικού συστήματος όλων των εταιρικών Η/Υ από Windows XP σε Windows 7. 
2. Υλοποίηση εφαρμογής αναγγελίας βλάβης εφαρμογών πληροφορικής στο εσωτερικό portal. 
3. Εγκατάσταση πλατφόρμας Διαχείρισης Ψηφιακών Υπογραφών σε συνεργασία με την Εθνική πύλη «ΕΡΜΗΣ» για την 

παροχή και φύλαξη ψηφιακών πιστοποιητικών, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών για ψηφιακή υπογραφή των 
εγγράφων που διακινούνται από την εταιρεία.. 

4. Αναβάθμιση των υποδομών που χρησιμοποιούνται για απομακρυσμένη πρόσβαση χρηστών σε εφαρμογές της ΕΥΔΑΠ. 
5. Εγκατάσταση κεντρικού συστήματος διασύνδεσης, συλλογής & αποθήκευσης των σημάτων από όλα τα εταιρικά 

συστήματα τηλεμετρίας και SCADA. 
6. Συμμετοχή στη σύσταση Πολιτικών Ασφαλείας για τα πληροφοριακά συστήματα & τις δικτυακές υποδομές της 

Εταιρείας. 
 
 
Τομέας Τηλεπικοινωνιών 
1. Αναβάθμιση κεντρικής ενεργής δικτυακής υποδομής στο Κεντρικό Data Center. 

2. Εγκατάσταση δεκαπέντε δορυφορικών κυκλωμάτων επικοινωνίας για τις ανάγκες τηλελέγχου του εξωτερικού 
υδραγωγείου Μόρνου ‐ Ευήνου. 

3. Κεντρικοποίηση οχτώ τηλεπικοινωνιακών κόμβων στους δύο κεντρικούς (Περισσού‐Λαοδικείας). 
4. Συμμετοχή στη σύσταση Πολιτικών Ασφαλείας για τα πληροφοριακά συστήματα & τις δικτυακές υποδομές. 

 

Υπηρεσία Κέντρου Επικοινωνίας Πελατών 

Η Υπηρεσία διαχειρίζεται την τηλεφωνική εξυπηρέτηση και την ηλεκτρονική αλληλογραφία των πελατών ΕΥΔΑΠ (από ατομικά 
παράπονα καταναλωτών μέχρι κρίσεις μεγαλύτερης κλίμακας). Παρέχει συνδυαστική πληροφορία και ολοκληρωμένη εικόνα 
για κάθε συμβάν, λειτουργώντας σε 24ωρη βάση, προκειμένου να εξασφαλίσει την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη και την 
ασφαλή λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.  

Η δομή της περιλαμβάνει τους: “Agent Υποδοχής & Εξυπηρέτησης Πελατών” και τους “Agent Εξειδικευμένης Εξυπηρέτησης”.  

Οι Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας είναι: 
1. Συλλογή δυναμικής πληροφορίας από:  

a.  Τους καταναλωτές (1022)  
b.  Τα τεχνικά τμήματα ύδρευσης και αποχέτευσης της Ε.ΥΔ.Α.Π.   
c.  Τα Περιφερειακά Κέντρα 
 
 

2. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση σχετικά με: 

 βλάβες ύδρευσης‐αποχέτευσης (παροχές, αγωγοί, βάνες, υπερχειλίσεις, εμφράξεις, απομονώσεις, στερήσεις). 

 θέματα ποιότητας  

 θέματα λογ/σμών (τιμολόγια, αλλαγές ονομάτων, λάθος καταμετρήσεις, οφειλές, τρόπους εξοφλήσης, δοσιακές 
ρυθμίσεις, μεγάλες καταναλώσεις κλπ.) 

 το ωράριο λειτουργίας, τις διευθύνσεις των Περιφερειακών Κέντρων της εταιρείας και πληροφορίες τηλεφωνικού 
καταλόγου (πρόσωπα – Yπηρεσίες) 

 τη χρήση ιστοσελίδας της ΕΥΔΑΠ. 

3. Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση σχετικά με: 

 Παραλαβή και διαχείριση όλων των email από την ιστοσελίδα και το mobile application της ΕΥΔΑΠ. 

4. Ενημέρωση Tεχνικών Yπηρεσιών σχετικά με: 
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 εκτεταμένα παράπονα πολιτών 

 σοβαρά τεχνικά προβλήματα στα δίκτυα 

5. Παραγωγή στατιστικών και προώθησή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες/Διευθύνσεις.  

6. Ενημέρωση εφαρμογών ΕΥΔΑΠ   σε πραγματικό χρόνο της ιστοσελίδας και του αυτομάτου τηλεφωνητή (IVR) με τις 
απομονώσεις δικτύου ύδρευσης και τις αποκαταστάσεις αυτών. 

7. Ενημέρωση τρίτων φορέων‐Υπηρεσιών 

 Διαβίβαση παραπόνων πολιτών για θέματα που αφορούν τρίτους (δήμους , Περιφέρεια Αττικής κ.α.). 

 Ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας σε επείγοντα θέματα που πρέπει να επιληφθούν. 

8. Καταγραφή προτάσεων‐παραπόνων πελατών για την αναβάθμιση των υπηρεσιών της εταιρείας 

9. Καταγραφή αρχείου‐ιστορικό πελατών   

(επιστολές, e‐mail, τηλεφωνικές ειδοποιήσεις για βλάβες ή λογαριασμούς). 

 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

 

Η  ΕΥΔΑΠ  επαναβεβαιώνει  τη  δέσμευσή  της  για  την  επίτευξη  των  στόχων  που  ορίζονται  στο  πλαίσιο  Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (e‐government). Οι στόχοι αυτοί αφορούν στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και των εσωτερικών λειτουργιών έτσι ώστε να εξασφαλίζονται: 

 Ικανοποίηση των πελατών και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα 

 Ίσες ευκαιρίες σε κάθε συναλλασσόμενο με την ΕΥΔΑΠ 

 Διαφάνεια στις εταιρικές διαδικασίες 

 Αποτελεσματική Διοίκηση 

 Ικανοποίηση των εργαζομένων μέσω της ενεργού συμμετοχής τους 

Για το σκοπό αυτό, το όργανο διαμόρφωσης πολιτικής σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναβαθμίστηκε σε Επιτροπή 

αποτελούμενη από στελέχη που προέρχονται από όλες  τις  Διευθύνσεις  οι  οποίες  εμπλέκονται  σε  εκφάνσεις  αντικειμένου 

Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης.  Πιο  συγκεκριμένα,  η  Επιτροπή  αυτή  καλείται  να  συγκεράσει  απόψεις  που  αφορούν  

Εξυπηρέτηση  Πελατών,  Σχέσεις  με  Προμηθευτές,  Εταιρικές  Σχέσεις,  Διαδικασίες  και  Πληροφορική  σχεδιάζοντας 

συγκεκριμένες και στοχευμένες δράσεις αναφορικά με τους στόχους της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Η ΕΥΔΑΠ ενστερνίζεται την άποψη ότι η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αφορά πρωτίστως σε θεσμοθέτηση διαδικασιών. Για το 

λόγο  αυτό  προχωρά  σε  εγκαθίδρυση  διεργασιοκεντρικής  προσέγγισης  αναφορικά  με  την  Ηλεκτρονική  Διακυβέρνηση 

θεσμοθετώντας πρακτικές μελέτης των σχετικών διαδικασιών.  Η αρχή γίνεται με την καταγραφή και τεκμηρίωσή τους  ενώ ο 

απώτερος  σκοπός  είναι  η  ολοκληρωμένη  ανάλυση,  μέτρηση  και  βελτίωση  των  εταιρικών  διαδικασιών,  ειδικά  αυτών  που 

αφορούν στους σκοπούς της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζεται η ανάπτυξη και βελτίωση εφαρμογών που αφορούν: 

 Την εταιρική ιστοσελίδα (www.eydap.gr)  

 Τα πληροφοριακά συστήματα εξυπηρέτησης πελατών 

 Το ERP της Εταιρείας 

 Την εσωτερική παραγωγή και διακίνηση εταιρικών εγγράφων 

Η  ιστοσελίδα  της  ΕΥΔΑΠ  (www.eydap.gr)  ανανεώνεται  έτσι  ώστε  να  περιλαμβάνει  πλήρη  κατάλογο  των    υπηρεσιών  που 

παρέχονται  στους  πελάτες  με  όλους  τους  δυνατούς  τρόπους  διεκπεραίωσης  κάθε  υπηρεσίας  καθώς  και  πλήρη,  έγκυρο 

κατάλογο απαιτούμενων δικαιολογητικών:  

 μέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΕΥΔΑΠ 
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 μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 

 μέσω ιστοθέσης (www.eydap.gr ) 

 μέσω τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 

Η  εσωτερική  επικοινωνία  των  οργανωτικών  μονάδων  αναδιοργανώνεται  με  στόχο  την  αποτελεσματική  συνεργασία  τους 

καθώς  και  την  άσκηση  αποτελεσματικής  διοίκησης.  Για  το  σκοπό  αυτό  θα  αξιοποιηθεί  και  θα  αναπτυχθεί  η  εσωτερική 

ιστοθέση (portal) η οποία λειτουργεί εντός του εταιρικού δικτύου δεδομένων της ΕΥΔΑΠ. Το οργανωτικό σχήμα θα βασίζεται 

σε λογική «εσωτερικών υπηρεσιών» και αντίστοιχων διαδικασιών έτσι ώστε να υπάρχει αμεσότητα επικοινωνίας, διαφάνεια 

και ελαχιστοποίηση περιττών ενεργειών στις εταιρικές διαδικασίες. 

Η  ΕΥΔΑΠ,  δίνοντας  ιδιαίτερη  έμφαση  στην  αξιοποίηση  των  Τεχνολογιών  Πληροφορικής  και  Επικοινωνιών  για  την  παροχή 

υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους πελάτες της αλλά και στους πολίτες γενικότερα, δεσμεύεται στη συνεχή βελτίωση των 

υπηρεσιών  που  παρέχονται  ηλεκτρονικά  αλλά  και  στη  διαρκή  έρευνα  για  την  ανάπτυξη  νέων  καινοτόμων  υπηρεσιών 

παρακολουθώντας και αξιοποιώντας τις σύγχρονες τάσεις της τεχνολογίας. 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ 

 

Η  στρατηγική  της  ΕΥΔΑΠ  είναι  βασισμένη  στην  επίτευξη  μιας  ισορροπημένης  και  συνεχούς  ανάπτυξης  προς  όφελος  του 

κοινωνικού συνόλου,  των πελατών,  των εργαζομένων,  των μετόχων και όλων των εχόντων έννομο συμφέρον απ’ αυτήν. Η 

ΕΥΔΑΠ, ως η μεγαλύτερη Εταιρεία παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης της Ελλάδας και μία από τις μεγαλύτερες 

στην  Ευρώπη,  φροντίζει  με  συνέπεια,  υπευθυνότητα  και  ευαισθησία  να  παρέχει  άριστης  ποιότητας  νερό  παράλληλα  με 

σύγχρονες και αδιάλειπτες υπηρεσίες αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού στον εξυπηρετούμενο πληθυσμό της Αττικής, 

ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει το φυσικό περιβάλλον. 

Σημαντική προτεραιότητα παραμένει η βελτίωση της παραγωγικότητας της επιχείρησης. Η σταδιακή εξορθολογικοποίηση της 

εν γένει λειτουργίας της Εταιρείας τόσο μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς αλλά και γενικότερα με 

την ορθή διαχείριση, θα επιφέρουν περιορισμό του λειτουργικού κόστους 

Κατά  τη  διάρκεια  του  2017,  η  Εταιρεία  θα  συνεχίσει  να  δίνει  μεγάλη  έμφαση  στην  κάλυψη  των  κρίσιμων  αναγκών 

αποχέτευσης της Ανατολικής Αττικής, με έργα τεχνολογίας αιχμής που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014‐2020.  

Η ΕΥΔΑΠ με δεδομένη την κοινωνική της ευαισθησία, θα συνεχίσει να στηρίζει συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, μέσα από 

την  εφαρμογή  κοινωνικών  τιμολογίων.  Ταυτόχρονα,  θα  ασκηθεί  πίεση    προς  τους  ΟΤΑ  προκειμένου  να  βελτιωθεί  η 

εισπραξιμότητα των οφειλών τους. 

Η  αξιοποίηση  της  τεχνογνωσίας  των  εργαζομένων,  ο  διαρκής  εκσυγχρονισμός  μέσω  των  νέων  τεχνολογιών,  βελτιώνουν 

συνεχώς την παραγωγικότητα και κατ’ επέκταση την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας. Σε συνδυασμό δε με τη μονοπωλιακή 

φύση του προσφερόμενου προϊόντος, η ΕΥΔΑΠ θα συνεχίσει να διαθέτει υψηλή ταμειακή ρευστότητα, χωρίς δανεισμό, και 

θα πετυχαίνει βιώσιμη ανάπτυξη, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα και του κοινωνικού συνόλου αλλά και των μετόχων. 

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ   

 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται το κεφάλαιό της με τρόπο τέτοιο ώστε να εκπληρώνει τους σκοπούς της, όπως αναφέρονται στην 

παράγραφο 4α του άρθρου 1 του Ν.2744/99. Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 8 του ιδίου άρθρου απαγορεύεται η 

σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί των ακινήτων παγίων στοιχείων της, που χρησιμοποιούνται για την άσκηση των 

σχετικών με την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης δραστηριοτήτων της. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 

5 του ιδίου νόμου δεν χωρεί αναγκαστική εκτέλεση του ενεργητικού της ΕΥΔΑΠ που χρησιμοποιούνται για την άσκηση των 

σχετικών με την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης δραστηριοτήτων της. 

 

Η Εταιρεία την τρέχουσα περίοδο δεν έχει προβεί σε δανεισμό είτε μακροπρόθεσμο είτε βραχυπρόθεσμο. Μετά την 

εισαγωγή της στο χρηματιστήριο το 2000 και μέχρι το 2013 η Εταιρεία είχε προβεί κυρίως σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό, 

προκειμένου να ανταποκριθεί στις λειτουργικές της υποχρεώσεις λόγω της μη πληρωμής των λογαριασμών ύδρευσης από 

ορισμένους ΟΤΑ και άλλους δημόσιους φορείς. 

Η Εταιρεία φροντίζει να διατηρεί ικανοποιητικό ύψος κεφαλαίων προκειμένου να εξυπηρετεί τους σκοπούς της 

εφαρμόζοντας την κατάλληλη μερισματική πολιτική. 
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Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης 

 
ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε χιλ €  31/12/2016  31/12/2015  31/12/2016  31/12/2015 

Δανειακές Υποχρεώσεις   ‐  ‐  ‐  ‐ 

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα  (280.544)  (260.419)  (279.471)  (259.342) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  904.766  966.940  904.879  967.040 

         

Δείκτης καθαρού χρέους προς ίδια κεφάλαια  0  0  0  0 

 

Η διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων διεκπεραιώνεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Εταιρείας, οι οποίες  

λειτουργούν με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

 

(α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η έκθεση της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα 

οποία την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων αναλύονται ως εξής: 

 

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων  31/12/2016  31/12/2015  31/12/2016  31/12/2015 

Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία  2.855  19.395  2.855  19.395 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  280.544  260.419  279.471  259.342 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  224.766  240.862  224.742  240.829 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  22.598  12.905  22.598  12.905 

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες  ‐  ‐  1.210  1.210 

Σύνολο  530.763  533.581  530.876  533.681 

 

Το ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο. Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου γίνεται με 

συγκέντρωση του μεγαλύτερου τμήματος των διαθεσίμων της Εταιρείας στην Τράπεζα της Ελλάδος και με περιορισμό της 

έκθεσης στα λοιπά ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα.  

Στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνονται απαιτήσεις από ιδιώτες πελάτες, οι οποίες έχουν σχετικά 

περιορισμένο  βαθμό κινδύνου απωλειών κυρίως λόγω της ευρείας διασποράς των απαιτήσεων, ενώ για τις απαιτήσεις από 

ΟΤΑ, η Εταιρεία εξετάζει την δυνατότητα είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω κατάρτισης συμβάσεων (διαχείρισης 

δικτύων ή διακανονισμούς) ή μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων. 

 

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας χρονοανάλυσης για τις απαιτήσεις της Εταιρείας: 
 

Ποσά σε χιλ € 

ΧΡΟΝΟΑΝΑΛΥΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

2016  Μη Ληξιπρόθεσμες  0‐1 μήνα  1‐6 μήνες  6 μήνες‐2 έτη  2 έτη‐5 έτη  > 5 έτη  Σύνολο 

ΙΔΙΩΤΕΣ  29.133  10.680  30.976  45.590  30.947  27.615  174.940 

ΔΗΜΟΣΙΟ  2.615  970  2.110  1.754  4.884  3.177  15.509 

ΟΤΑ  7.215  2.093  5.479  17.256  10.067  928  43.038 

Σύνολο  38.963  13.742  38.564  64.599  45.899  31.270  233.487 

 

 

 

           

2015  Μη Ληξιπρόθεσμες  0‐1 μήνα  1‐6 μήνες  6 μήνες‐2 έτη  2 έτη‐5 έτη  > 5 έτη  Σύνολο 

ΙΔΙΩΤΕΣ  29.333  10.629  34.403  43.126  31.535  23.869  172.895 

ΔΗΜΟΣΙΟ  2.094  45  1.848  5.814  1.806  3.002  14.610 

ΟΤΑ  5.326  727  9.229  19.946  4.147  740  40.115 

Σύνολο  36.753  11.401  45.481  68.886  37.488  27.611  227.620 
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Η Διεύθυνση Διαχείρισης Εσόδων & Απαιτήσεων και η Διεύθυνση Διαχείρισης Ειδικών πελατών, ελέγχουν διαρκώς τις 

απαιτήσεις της Εταιρείας, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα (κωδικοί τιμολογίων, κατηγορίες πελατών) και ενσωματώνουν τις 

πληροφορίες αυτές στις διαδικασίες του πιστωτικού ελέγχου. 

Για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου η Υπηρεσία Αναγκαστικών Εισπράξεων της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών 

εξετάζει σε συνεχή βάση και διευθετεί μέσω της δικαστικής οδού (ΝΔ 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων») 

ληξιπρόθεσμες οφειλές προς είσπραξη από υδροληψία, δικαιώματα χρήσης και δικαιώματα σύνδεσης ακινήτων από ιδιώτες 

και ΟΤΑ.  

Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν έχει εξασφαλιστεί με υποθήκη ή άλλη μορφή πιστωτικής 

εξασφάλισης. 

 

(β) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται με τη διατήρηση ικανών ρευστών διαθεσίμων και την εξασφάλιση τραπεζικών 

πιστώσεων προς  χρήση. Δεν υφίσταται κίνδυνος ρευστότητας λόγω της ύπαρξης ταμειακών διαθεσίμων ικανών να καλύψουν 

τις τρέχουσες λειτουργικές και επενδυτικές ανάγκες. 

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, ταξινομημένες σε σχετικές 

ομαδοποιημένες ημερομηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με το χρονικό υπόλοιπο από την ημερομηνία 

ισολογισμού μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης, σε μη προεξοφλημένες τιμές. 
 

Ποσά σε χιλ € 

ΧΡΟΝΟΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

2016  0‐1 Μήνα  2‐3 Μήνες  3‐6 Μήνες 
6‐12 

Μήνες 
1‐ 5 έτη  > 5 έτη  Σύνολο 

Δανειακές Υποχρεώσεις     ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις  65.529  27.527  13.220  4.734  41.136  308.191  460.337 

Σύνολο  65.529  27.527  13.220  4.734  41.136  308.191  460.337 

   

2015  0‐1 Μήνα  2‐3 Μήνες  3‐6 Μήνες 
6‐12 

Μήνες 
1‐ 5 έτη  > 5 έτη  Σύνολο 

Δανειακές Υποχρεώσεις     ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις  28.775  19.587  7.803  25.334  41.371  293.633  416.503 

   Σύνολο  28.775  19.587  7.803  25.334  41.371  293.633  416.503 

 

(γ) Κίνδυνος Αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς σχετίζεται με το μετοχικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας, το οποίο αποτελεί μακροπρόθεσμη, στρατηγική 

επένδυση κι ως εκ τούτου περιορίζεται σε προκαθορισμένα όρια θέσης (Position Limits). 

 

(δ) Κίνδυνοι από την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα 

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στις 28 Ιουνίου 2015, οι Ελληνικές τράπεζες τέθηκαν σε αργία και επιβλήθηκαν 

κεφαλαιακοί έλεγχοι. Η τραπεζική αργία έληξε στις 20 Ιουλίου 2015, ενώ μέρος των κεφαλαιακών ελέγχων παραμένει σε 

ισχύ. Λόγω της ιδιαιτερότητας και της ανελαστικότητας του προϊόντος, η ζήτησή του δεν επηρεάζεται από την επιβολή 

κεφαλαιακών ελέγχων, συνεπώς οι σχετικές οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα δεν επηρέασαν τις εισπράξεις, τις πληρωμές 

και τον κύκλο εργασιών της Εταιρείας.  

 

(ε) Σχέσεις με Ελληνικό Δημόσιο 

Με κοινή υπουργική απόφαση της 3.12.2013 που εκδόθηκε βάσει νομοθετικών ρυθμίσεων ορίστηκε ότι οι οφειλές του 

Ελληνικού Δημοσίου προς την Εταιρεία από επιχορηγούμενες δαπάνες επενδυτικού προγράμματος για τη δεκαετία 2000‐

2010 που απορρέουν από την 9.12.1999 σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με την Εταιρεία ύψους Ευρώ 294 εκατ. περίπου 

αποσβένονται με μη φορολογικές οφειλές ισόποσης αξίας της Εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο, μέχρι τις 30.6.2013 οι 

οποίες αφορούν το κόστος του διατεθέντος σε αυτήν αδιύλιστου νερού περιόδου 25.10.2004‐30.06.2013. Με την ίδια κοινή 

υπουργική απόφαση αποσβέστηκαν και οι λοιπές αξιώσεις μέχρι την 30.06.2013 μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΕΥΔΑΠ ΑΕ. 
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Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 27η Δεκεμβρίου 2013 έγινε αποδεκτή η ανωτέρω κοινή 

υπουργική απόφαση. 

 

Ωστόσο  εκκρεμεί  από  τη  χρήση  2004  η  σύναψη  έγγραφης  συμφωνίας  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  15  της  από  9.12.1999 

σύμβασης  μεταξύ  του  Ελληνικού  Δημοσίου  και  της  Εταιρείας  η  οποία  θα  καθορίζει  το  τίμημα  του  αποληφθέντος  μη 

επεξεργασμένου  ύδατος.  Ελλείψει  γραπτής  συμφωνίας,  η  Εταιρεία    συνεχίζει  και  μετά  την 30.06.2013,  να  συμψηφίζει  το 

τίμημα  του  αδιύλιστου  ύδατος  που  αντλεί  με  τις  υπηρεσίες  συντήρησης  και  λειτουργίας  που  προσφέρει  για    τα  πάγια 

περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην Εταιρεία Παγίων «ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ» (σημ.36) επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα της. 

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 

   

Α) Συναλλαγές με Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 

Ποσά σε χιλ. €  31/12/2016  31/12/2015 

Αμοιβές (Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου και Εκτελεστικών Συμβούλων)  114  77 

Αμοιβές & έξοδα παράστασης μελών Δ.Σ.  81  76 

Σύνολο  195  153 

 

 

Β) Συναλλαγές και υπόλοιπα με Ελληνικό Δημόσιο και ΟΤΑ 

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε χιλ. €  31/12/2016  31/12/2015  31/12/2016  31/12/2015 

1) Συναλλαγές         

‐  Έσοδα  58.459  57.720  58.459  57.720 

‐  Κόστος πωληθέντων (κόστος κατασκευής έργων)  (66)  (1.051)  (66)  (1.051) 

‐  Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις / (Διάφορες 

προβλέψεις) 
‐  ‐  ‐  ‐ 

2) Υπόλοιπα         

‐ Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις  

  (Έργα για λογαριασμό Ελληνικού Δημοσίου ) 
3.769  3.703  3.769  3.703 

‐ Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις  από πελάτες  

 (Διακανονισμοί Δήμων) 
21.038  5.623  21.038  5.623 

‐  Απαιτήσεις από Πελάτες (ΟΤΑ, Ελληνικό Δημόσιο)  38.964  51.488  38.964  51.488 

‐  Απαίτηση από ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ ΑΕ  ‐  ‐  24  24 

‐ Λοιπές Απαιτήσεις (από το Ελληνικό Δημόσιο για κάλυψη 

ελλείμματος από αποζημίωση προσωπικού) 
258  258  258  258 

 

Οι συναλλαγές με Ελληνικό Δημόσιο και ΟΤΑ αφορούν έσοδα υδροληψίας τιμολογημένα και δεδουλευμένα, καθώς επίσης 

και δεδουλευμένα έσοδα από το κόστος κατασκευής έργων για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών και 

μεταφορών και του Ν.Π.Δ.Δ «Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π». 

 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Εταιρείας  στη  συνεδρίασή  του  στις  22.06.2016  ενέκρινε  την  υποβολή  πρότασης  προς  την 
Τακτική  Γενική Συνέλευση των Μετόχων της διανομής μερίσματος,  του άρθρου 45  του Κωδ. Ν. 2190/1920, ποσού  τριάντα 
ενός λεπτών (Ευρώ 0,31) ανά μετοχή, (συνολικό μικτό ποσό σε Ευρώ 33.015 εκατ.) για τη χρήση 2015.  

H Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23ης  Δεκεμβρίου 2016, αποφάσισε την διανομή μερίσματος προηγούμενων 
χρήσεων (2012, 2013) ποσού 0,38 ευρώ ανά μετοχή μεικτό. 
Το ποσό μερίσματος των 0,38 ευρώ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%  σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4389/2016 
(όπως ισχύει σήμερα), ήτοι 0,038 ευρώ ανά μετοχή, και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,342 ευρώ ανά μετοχή. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρίασή του στις 05.04.2017 ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς την Τακτική 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη διανομή μερίσματος,  του άρθρου 45  του Κωδ. Ν. 2190/1920, ποσού έντεκα λεπτών 

(Ευρώ 0,11)  ανά  μετοχή,  (συνολικό  μικτό  ποσό  Ευρώ  11,715  εκατ.)  για  τη  χρήση  2016.  Το  μέρισμα  αποτελεί  αντικείμενο 

έγκρισης  από  την  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  των  μετόχων  και  περιλαμβάνεται  στο  υπόλοιπο  του  λογαριασμού 

«Αποτελέσματα εις νέον». 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

 

Η  Διεύθυνση  Εκπαίδευσης  &  Ανάπτυξης  Ανθρώπινου  Δυναμικού  έχει  ως  έργο  την  εκπόνηση  και  την  υλοποίηση 

προγραμμάτων  παροχής  στοχευμένης  –  εξειδικευμένης  γνώσης  στο  σύνολο  του  ανθρώπινου  δυναμικού  της  Εταιρείας 

εναρμονιζόμενης  προς  μια  διαρκή  αναπτυξιακή  διαδικασία  μέσα  σ΄  ένα  ιδιαίτερα  απαιτητικό  εσωτερικό  και  διεθνές 

περιβάλλον. 

Η διδασκόμενη εκπαιδευτική ύλη, η οποία καλύπτει θέματα που άπτονται του συνόλου των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, 

εμπλουτίζεται διαρκώς με νέα μαθήματα και αποσκοπεί στην εκπαίδευση και την εξειδίκευση των εργαζομένων της στους 

τομείς  των  νέων  τεχνολογιών,  της  έρευνας,  της  ανάπτυξης,  των  συγχρόνων  πρακτικών  διοίκησης,  των  εφαρμογών 

πληροφορικής κ.α. 

Για κάθε μάθημα υφίσταται διαμορφωμένο σχέδιο μαθήματος στο οποίο αποτυπώνονται συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες 

για  αυτό  και  συγκεκριμένα,  ο  επιδιωκόμενος  μέσω  αυτού  στόχος,  οι  δεξιότητες  που  αποκτώνται  από  τον  εργαζόμενο,  η 

επιμέρους θεματολογία του, η μέθοδος παρουσίασής του, οι αποδέκτες προς τους οποίους απευθύνεται και τέλος στοιχεία 

που αφορούν τη διοργάνωσή του. 

Η διαμόρφωση των κατ΄ έτος υλοποιουμένων προγραμμάτων βασίζεται στις απατήσεις των επιμέρους Δ/νσεων της Εταιρείας 

και αποσκοπεί στην κάλυψη άμεσων στοχευμένων αναγκών της. 

Ως  εισηγητές  των  εκπαιδευτικών μαθημάτων  επιλέγονται, ως  εξωτερικοί  συνεργάτες,  εγνωσμένου κύρους  επιστήμονες με 

υψηλή εξειδίκευση στον τομέα τους, αλλά και εξίσου σημαντικός αριθμός στελεχών της Εταιρείας αντιστοίχου επιστημονικού 

επιπέδου και εξειδίκευσης. 

Τέλος,  βασικότατο  παράγοντα  επιτυχίας  του  όλου  εγχειρήματος  αποτελούν  οι  εργαζόμενοι  της  Εταιρείας  οι  οποίοι 

προσβλέποντες και στην μέσω αυτού προσωπική τους ανάπτυξη στο πλαίσιο του εταιρικού περιβάλλοντος, ανταποκρίνονται 

και στηρίζουν την όλη προσπάθεια με τη συμμετοχή τους και τις προτάσεις τους. 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Οι δράσεις της ΕΥΔΑΠ ΑΕ για μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος χρονολογούνται από το 1999  και εκτός των 

υλοποιημένων,  συνεχώς  σχεδιάζονται  και  υλοποιούνται  νέες.  Από  τον  Οκτώβριο  του  2016,  με  την  αναδιάταξη  του 

οργανογράμματος,  η  εταιρεία  ίδρυσε  συγκεκριμένη  δομή  (Δ/νση  με  τις  ανάλογες  Υπηρεσίες)  στο  αντικείμενο  δράσεων 

σχετικών με  την  ενέργεια  και  το περιβάλλον.  Σκοπός  είναι  να σχεδιάσει  και  να υλοποιήσει  ολοκληρωμένη  ενεργειακή  και 

περιβαλλοντική πολιτική. 

Ήδη έχουν υλοποιηθεί τα παρελθόντα έτη: α) εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 

Λυμάτων,  για  την  παραγωγή  ηλεκτρικής  και  θερμικής  ενέργειας  και  την  εν  συνεχεία  εκμετάλλευσή  της  κατά  τον  πιο 

συμφέροντα οικονομικά και περιβαλλοντικά τρόπο (λ.χ. ιδιοκατανάλωση θερμικής ενέργειας για μείωση θερμικών εκπομπών 

στην ατμόσφαιρα) β) εκμετάλλευση της υδραυλικής ενέργειας κατά μήκος των υδραγωγείων μεταφοράς νερού με μετατροπή 

της σε ηλεκτρική μέσω μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών γ) επενδύσεις στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ 

για αποδοτικότερη λειτουργία και συνεπώς μικρότερη κατανάλωση ενέργειας δ) αντικατάσταση συστημάτων πετρελαίου με 

αντίστοιχα φυσικού αερίου ε) διεξαγωγή ενεργειακής επιθεώρησης σε κάποια ιδιόκτητα κτήρια και υποβολή συγκεκριμένων 

προτάσεων. 

Επιπλέον  η  ΕΥΔΑΠ  ΑΕ  συμβάλλει  στην  προστασία  του  θαλάσσιου  περιβάλλοντος  μέσω  των  βιολογικών  καθαρισμών  που 

λειτουργεί  και  των  ελέγχων  των  απορρίψεων  που  πραγματοποιεί  στο  αποχετευτικό  δίκτυο  και  ειδικά  στις  βιομηχανίες. 

Λειτουργεί  το  Κεντρικό  Διαχειριστικό  Σύστημα  Υδατικών  Πόρων  και  το  Γεωγραφικό  Σύστημα  Πληροφοριών &  Διαχείρισης 

Δικτύων για την προληπτική συντήρησή τους και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των βλαβών και των διαρροών. 

Η ΕΥΔΑΠ συμμετέχει επίσης σε ερευνητικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με περιβαλλοντικό 

προσανατολισμό. Έτσι ήδη λειτουργεί μια πιλοτική μονάδα επεξεργασίας λυμάτων και επιτόπιας παραγωγής νερού άρδευσης 

για την δυνατότητα εξοικονόμησης νερού και ταυτόχρονα τοπικής ελάττωσης της θερμοκρασίας. Η δράση αυτή  βραβεύτηκε 



Ετήσια Οικονομική Έκθεση  

Χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016  

31 

 

από  τον  ΠΑΣΕΠΠΕ  και  έλαβε  «Ευρωπαϊκό  βραβείο  επιχειρήσεων  για  το  περιβάλλον».  Επιπλέον  η  ΕΥΔΑΠ  συμμετέχει  σε 

ερευνητικό πρόγραμμα με στόχο την ανάκτηση των σημαντικών για το περιβάλλον στοιχείων αζώτου και φωσφόρου από τις 

εκροές των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων. Τα ανωτέρω ερευνητικά προγράμματα συνεχίζονται και το 2017. 

Τα σχεδιαζόμενα έργα για το 2017 και μετά αφορούν: α) συγκεκριμένες δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια με βάση 

τις προτάσεις των ενεργειακών επιθεωρητών β) συνέχιση των ενεργειακών επιθεωρήσεων και σε άλλα ιδιόκτητα κτήρια με 

σκοπό  συμμόρφωση  με  τις  επιταγές  της  νομοθεσίας  και  περαιτέρω  δράσεις  εξοικονόμησης  ενέργειας  γ)  διερεύνηση 

υλοποίησης νέων μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών και άλλων έργων ΑΠΕ όπου κριθεί συμφέρον δ) συνέχιση των δράσεων 

εξοικονόμησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ιδιαίτερα στοιχεία κάθε μίας ε) ανάληψη ενεργειών 

σχετικών με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στ) εξέταση δυνατότητας συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν 

καινοτόμες ιδέες εξοικονόμησης ενέργειας, οι οποίες βρίσκονται σε ερευνητικό επίπεδο. 

Η ΕΥΔΑΠ προγραμματίζει επίσης για το 2017 τον εκσυγχρονισμό δύο διυλιστηρίων νερού, με την κατασκευή εγκαταστάσεων 

για την επεξεργασία της παραγόμενης λάσπης, την οποία θα αξιοποιεί για τη βελτίωση του εδάφους σε χώρους πρασίνου,  

θα  τη  διαθέτει  μέσω  συνεργασιών  σε  παραγωγούς  κηπευτικών  και  φυτωρίων,  καθώς  και  σε  κεραμοποιία  και  στην 

τσιμεντοβιομηχανία, μειώνοντας δραστικά την όποια περιβαλλοντική επιβάρυνση. 

Επίσης, σημαντική είναι η συμβολή της Εταιρίας στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθητοποίησης των 

πολιτών, με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρακολουθούν περίπου 16.000 μαθητές τον χρόνο. 

Τέλος  η  ΕΥΔΑΠ σχεδιάζει  για  το 2017,  στα  πλαίσια  της  ανάδειξης  της  ιστορίας  της  ύδρευσης  της  Αθήνας,  την αξιοποίηση  

παλαιών έργων ύδρευσης και την δημιουργία περιβαλλοντικών μονοπατιών, ώστε μέσω αυτών να αναδειχτεί η αναγκαιότητα 

της  ορθολογιστικής και επομένως περιβαλλοντικής διαχείρισης του πόσιμου νερού από τους πολίτες. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Δράσεις Έρευνας και Ανάπτυξης της ΕΥΔΑΠ για το έτος 2016 

Η Έρευνα και Ανάπτυξη είναι αναμφισβήτητα ένας από τους πιο κρίσιμης σημασίας τομείς για την εξέλιξη, τον εκσυγχρονισμό 

και την ανάπτυξη μιας εταιρείας ύδρευσης και αποχέτευσης. Οι σύγχρονοι πάροχοι ανάλογων υπηρεσιών, θα πρέπει αφενός 

να εντοπίζουν τις προκλήσεις που αναμένεται να αντιμετωπίσουν τα επόμενα 10  ‐ 20 έτη και αφετέρου να αναλαμβάνουν 

δράσεις  για  την  αξιοποίηση  των  ευκαιριών  και  ειδικότερα  των  νέων  τεχνολογικών  δυνατοτήτων,  επενδύοντας  είτε  μέσω 

ιδίων πόρων είτε μέσω δημόσιας και ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης σε ανάλογες δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής 

ανάπτυξης – καινοτομίας. 

Η ΕΥΔΑΠ, διαθέτοντας άρτια κατηρτισμένο επιστημονικό δυναμικό, έχει δημιουργήσει από τις αρχές του 2011, την Υπηρεσία 

Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), με κύριο σκοπό την ανάπτυξη και 

διάδοση  της  τεχνογνωσίας,  της  καινοτομίας,  και  την  εδραίωση  εξωστρεφούς  προοπτικής.  Στόχος  είναι  η  ενίσχυση  της 

εφαρμοσμένης έρευνας,  για  τη βελτίωση και επίλυση θεμάτων που απασχολούν την λειτουργία της Εταιρίας προωθώντας 

προτάσεις για: 

 Απόκτηση νέας τεχνογνωσίας η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί από τις παραγωγικές λειτουργίες της. 

 Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (π.χ. μείωση του 

περιβαλλοντικού και ενεργειακού αποτυπώματος). 

 Ανάπτυξη και παροχή νέων υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών και επιχειρήσεων. 

 Αξιοποίηση εργαλείων και μεθόδων ανοικτής καινοτομίας. 

 Μείωση του κόστους λειτουργίας (π.χ. μέσα από την αυτοματοποίηση των διαδικασιών). 

 Βελτίωση των υποδομών του ερευνητικού κέντρου και αξιοποίησή του με πιλοτικές εφαρμογές. 

 Οργάνωση του αρχείου ερευνητικών δραστηριοτήτων της ΕΥΔΑΠ για διάχυση της επιστημονικής γνώσης  σε όλη την 

Εταιρεία και διάδοση της κεκτημένης τεχνογνωσίας.  

Στον  τομέα  της  Έρευνας  και  Ανάπτυξης  τίθενται  οι  βάσεις  για  ουσιαστική  συνεισφορά  στην  κάλυψη  ερευνητικών  και 

αναπτυξιακών  αναγκών  της  ΕΥΔΑΠ,  στη  διατήρηση  της  υψηλής  τεχνογνωσίας  και  στην  αξιοποίηση  καινοτόμων  ιδεών  και 

τεχνολογιών αιχμής. Η  επένδυση σε αυτόν  τον  τομέα αποτελεί μέσο κατάκτησης γνώσης  νέων  τεχνολογιών και  εφαρμογή 

τους στην παραγωγή, εκμετάλλευση και επαναχρησιμοποίηση του νερού καθώς και στην επεξεργασία λυμάτων. 

Στο  ανωτέρω  πλαίσιο  και  στην  προσπάθεια  υλοποίησης  των  στόχων  της,  η  Υπηρεσία  Έρευνας  και  Ανάπτυξης  διερευνά 

γενικότερα : 

o Εναλλακτικές μεθόδους επεξεργασίας νερού και λυμάτων καθώς και βελτίωση απόδοσης σταδίων αυτής.  

o Προτάσεις για ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ (HORIZON 2020, ΕΣΠΑ), καθώς και για εσωτερικά 

ερευνητικά έργα.  
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ενώ παράλληλα:  

o προετοιμάζει και υποβάλλει νέες προτάσεις στο πλαίσιο  χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ε.Ε. (HORIZON 2020, 

ΕΣΠΑ) και άλλων.  

o Διαχειρίζεται τα  τρέχοντα χρηματοδοτούμενα προγράμματα. και φροντίζει για την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και 

την απρόσκοπτη υλοποίησή τους. 

Το έτος 2016 η ΕΥΔΑΠ κινήθηκε στους παρακάτω άξονες δράσης για την 'Έρευνα και Ανάπτυξη: 

 

Α. Ερευνητική δραστηριότητα  

 

Συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ στα κάτωθι χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος FP7: 

 

1. «MARSOL», με αντικείμενο την επίδειξη του εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφορέων με επεξεργασμένα λύματα και της 

αναχαίτισης της εισροής θαλασσινού νερού. Στο «MARSOL» συμμετέχουν 4 πανεπιστήμια, 4 Ερευνητικά ιδρύματα, 6 SMEs, 3 

τοπικές αρχές και 4 εταιρείες ύδρευσης‐αποχέτευσης. Στις πιλοτικές εφαρμογές του προγράμματος περιλαμβάνονται:  

α) Αναπλήρωση της υπερεκμετάλλευσης υδροφόρων οριζόντων (Λαύριο, Arenales‐Ισπανία, Llobregat‐Ισπανία, Brenta‐Ιταλία). 

β) Αναχαίτιση της εισβολής θαλασσινού νερού (Λαύριο, Νότια Μάλτα). 

γ) Βελτίωση της οικολογικής και χημικής κατάστασης των υπόγειων υδροφορέων  (Campina de Faro‐Πορτογαλία, Llobregat‐ 

Ισπανία, Brenta‐ Ιταλία). 

δ) Επεξεργασία του νερού μέσω της εδαφικής διείσδυσης (Λαύριο, Arenales‐Ισπανία). 

ε) Εποχιακή αποθήκευση και ανάκτηση του πλεονάσματος νερού (Menashe‐Ισραήλ). 

Στο πλαίσιο του ρόλου της στο πρόγραμμα, η ΕΥΔΑΠ είχε αναλάβει τα εξής: 

α) Τροφοδοσία των λεκανών διείσδυσης στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου με επεξεργασμένα λύματα από το ΚΕΛΜ. 

β)   Διενέργεια χημικών αναλύσεων. 

γ)  Πιλοτική  εφαρμογή  με  στήλες  προσομοίωσης  της  λιθοστρωματικής  στήλης  (υλοποίηση  στο  αναβαθμισμένο  κέντρο 

πιλοτικών δοκιμών του ερευνητικού κέντρου στη Μεταμόρφωση).   

Το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσής του.      

                                                                                                                                            

2. «DESSIN», με αντικείμενο την επίδειξη νέων τεχνολογιών για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για το Νερό (60/2000). 

Στο «DESSIN»  συμμετέχουν συνολικά 20  εταίροι  και διεξάγονται 5  πιλοτικές  εφαρμογές που υλοποιούνται στην  Γερμανία, 

Νορβηγία,  Ολλανδία,  Ισπανία  και  Ελλάδα.  Στο  πιλοτικό  της  Αθήνας  επιδεικνύονται  καινοτόμες  τεχνολογίες  για  την 

επαναχρησιμοποίηση του νερού που στοχεύουν κυρίως στην άρδευση του πράσινου των αστικών περιοχών.  

Με τον τρόπο αυτό η ΕΥΔΑΠ συμβάλλει σε έναν από τους κύριους στόχους του DESSIN, την ουσιαστική επίδειξη τεχνολογιών 

στην  πράξη  ώστε  να  μην  αναφερόμαστε  σε  «θεωρητικές  λύσεις»  αλλά  σε  πρακτικές  άμεσα  εφαρμόσιμες,  παρέχοντας 

πρόσθετα κίνητρα και επιχειρήματα για την αποδοχή τους από την αγορά. 

Στο χώρο του ερευνητικού κέντρου, έχει εγκατασταθεί και έχει ξεκινήσει η λειτουργία της πρότυπης πιλοτικής μονάδας.  

 

3.  «SMART‐PLANT»,  με  στόχο  την  ανάπτυξη  και  επίδειξη  καινοτόμων  λύσεων  για  την  αναβάθμιση  των  εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας  λυμάτων.  Οι  λύσεις  αυτές  θα  χαρακτηρίζονται  από  χαμηλό  λειτουργικό  κόστος  ενώ  ταυτόχρονα  θα 

επιτυγχάνουν  την  απαιτούμενη  ποιότητα  των  επεξεργασμένων  λυμάτων,  ανάκτηση  υλικών  (στρουβίτη,  βιοπολυμερή, 

σταθεροποιημένη  ιλύς,  κυτταρίνη)  και  ενέργειας  (βιοαέριο)  με  προφανή  οικονομικά  οφέλη.  Οι  τεχνολογίες  αυτές  θα 

εφαρμοσθούν σε  υφιστάμενες  εγκαταστάσεις  επεξεργασίας  λυμάτων σε πιλοτική  κλίμακα.  Το SMART‐PLANT  θα αναδείξει 

μέσα  από  την  ανάπτυξη  και  εφαρμογή  των  εν  λόγω  συστημάτων  την  οικονομική,  περιβαλλοντική  και  τεχνολογική 

βιωσιμότητά  τους.  Στην  Ελλάδα  θα  αναπτυχθεί  και  θα  εφαρμοσθεί  ένα  καινοτόμο  σύστημα  επεξεργασίας  λυμάτων  στην 

εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Ψυτάλλειας. Το πιλοτικό σύστημα θα αποτελείται από αντιδραστήρα διαλείποντος 

έργου (sequencing batch reactor SBR) για τη βιολογική απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου μέσω νιτρωδών συνδυασμένο 

με αντιδραστήρα για την υδρόλυση/ζύμωση της ιλύος για την παροχή της απαιτούμενης οργανικής ύλης. 

Ο συνολικός αριθμός των εταίρων στο SMART‐PLANT ανέρχεται στους 27. Η συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ έγκειται στις ακόλουθες 

δραστηριότητες:  

α) Εγκατάσταση και λειτουργία πιλοτικής μονάδας στο ΚΕΛ της Ψυττάλειας (μαζί με το ΕΜΠ και την Κοινοπραξία)    

β) Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος επεξεργασίας λυμάτων (μαζί με το ΕΜΠ) 

γ) Λειτουργία καινοτόμου συστήματος (μαζί με την Κοινοπραξία)    
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δ)  Εργαστηριακές  αναλύσεις  συμβατικών  παραμέτρων  για  την  υποστήριξη  της  λειτουργίας  του  καινοτόμου  πιλοτικού 

συστήματος  

ε) Συμμετοχή στις συναντήσεις των εταίρων του προγράμματος  

στ) Διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε σχετικούς φορείς  

 

4.  «INTCATCH»,  με  κύριο  στόχο  την  ορθότερη  διαχείριση  των  υδάτων  με  την  εφαρμογή  καινοτόμων  και  αποδοτικών 

συστημάτων,  τεχνολογιών  και  τεχνικών  παρακολούθησης  των  υδάτων  σε  επίπεδο  λεκάνης  απορροής.  Συγκεκριμένα,  θα 

εφαρμοσθούν  ρομποτικά  σκάφη  τα  οποία  είναι  εξοπλισμένα  με  κατάλληλους  αισθητήρες  για  τη  μέτρηση  επιλεγμένων 

παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο. Τα ρομποτικά σκάφη θα παρέχουν σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για συμβατικούς και 

μη συμβατικούς ρύπους ελαχιστοποιώντας τον χρόνο που απαιτείται για την παρακολούθηση της ποιότητας των λιμνών και 

των ποταμών. Επίσης, στα πλαίσια του INTCATCH θα αναπτυχθεί μαθηματικό μοντέλο για την προσομοίωση της λίμνης Garda 

στην Ιταλία. Το εν λόγω μοντέλο θα εφαρμοσθεί και για τη λίμνη Υλίκη. Επιπλέον, θα αναπτυχθούν καινoτόμοι αισθητήρες 

για  τη  μέτρηση  σημαντικών  παραμέτρων  στα  ύδατα,  θα  εφαρμοσθούν  καινοτόμες  τεχνικές  μέτρησης  βιολογικών 

παραμέτρων (microbiological phyla) καθώς και τεχνολογίες επεξεργασίας των όμβριων υδάτων. Τα παραπάνω εργαλεία θα 

εφαρμοσθούν  στη  λίμνη  Garda  της  Ιταλίας  καθώς  και  στους  αστικούς  ποταμούς  του  Λονδίνου.  Επιπλέον,  θα 

πραγματοποιηθούν επιδεικτικές δράσεις των καινοτόμων συστημάτων στη λίμνη Υλίκη (Ελλάδα), στον ποταμό Ter (Ισπανία) 

και στο Δούναβη (Αυστρία).  

Ο  συνολικός  αριθμός  των  εταίρων  στο  INTCATCH  ανέρχεται  στους  20.  Η  συμμετοχή  της  ΕΥΔΑΠ  έγκειται  στις  ακόλουθες 

δραστηριότητες:  

α) Παροχή δεδομένων σχετικά με την ποιότητα της λίμνης Υλίκης καθώς και άλλων στοιχείων στην ευρύτερη περιοχή 

β) Διενέργεια δειγματοληψιών από τη λίμνη Υλίκη και εργαστηριακών αναλύσεων συμβατικών παραμέτρων   

γ) Εφαρμογή και λειτουργία (μαζί με το ΕΜΠ) των ρομποτικών σκαφών στη λίμνη Υλίκη 

δ) Αξιολόγηση των ρομποτικών σκαφών (μαζί με ΕΜΠ)    

ε) Συμμετοχή στις συναντήσεις των εταίρων 

στ) Διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε φορείς 

 

5.  «ES1105/  CYANOCOST»,    η  ΕΥΔΑΠ  συμμετέχει  (χωρίς  συμβατικές  υποχρεώσεις/  επιδότηση)  στο Πρόγραμμα COST  και 

συγκεκριμένα στη δράση ES1105/ CYANOCOST με θέμα την αντιμετώπιση της ανάπτυξης κυανοφυκών σε ταμιευτήρες. Στο 

πρόγραμμα συμμετέχουν πάνω από 40 επιστημονικά ιδρύματα και εταιρείες και αφορά στη δικτύωση και μεταφορά γνώσης. 

 

6.  Εσωτερικά  ερευνητικά  έργα  :  Από  την  Υπηρεσία  Έρευνας  και  Ανάπτυξης  προγραμματίζεται  η  διεξαγωγή  εσωτερικών 

Ερευνητικών προγραμμάτων για τη βελτίωση και επίλυση θεμάτων που απασχολούν την λειτουργία της Εταιρίας βασιζόμενοι 

στην υψηλή τεχνογνωσία και στην αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών και τεχνολογιών αιχμής Η στελέχωση και υποστήριξη των 

έργων  θα  γίνει  από    τεχνικό  και  διοικητικό‐οικονομικό προσωπικό  της  ΕΥΔΑΠ  και  με  στενή  συνεργασία  των  οργανωτικών 

μονάδων της ΕΥΔΑΠ.  

 

Β. Λειτουργία πιλοτικών εφαρμογών στο ερευνητικό κέντρο της ΕΥΔΑΠ:  

 

Στις  ανακαινισμένες  κτηριακές  υποδομές  του  εκσυγχρονισμένου    ερευνητικού  κέντρου  της  ΕΥΔΑΠ  πραγματοποιούνται  οι 

πιλοτικές εφαρμογές για τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα της ΕΥΔΑΠ. 

 

Γ. Εργαστήρια της Υπηρεσίας R&D 

Μέχρι  και  το  Νοέμβρη  του  2016  λειτουργούσαν  στην  Υπηρεσία  Έρευνας  και  Ανάπτυξης  τα  εργαστήρια  (χημικό  και 

μικροβιολογικό) του ερευνητικού κέντρου διαπιστευμένα κατά  IS0 17O25. Η διαπίστευση των εργαστηρίων εγγυάται ότι τα 

αποτελέσματα των αναλύσεων που γίνονται σε αυτά είναι αναγνωρισμένα, έγκυρα και αξιόπιστα.  

Στα εργαστήρια του ερευνητικού κέντρου διεξήχθησαν κατά το έτος 2016 δεκάδες χιλιάδες προσδιορισμοί φυσικο‐χημικών, 

μικροβιολογικών και βιολογικών παραμέτρων. Οι πραγματοποιηθείσες αναλύσεις διενεργήθηκαν για :                                                        

α) «Εσωτερικές» ανάγκες της Εταιρείας,  

β) Εξωτερικούς φορείς (Επιθεωρητές περιβάλλοντος, Δ/νση ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ και Περιφέρειες),   λειτουργώντας σαν εργαστήρια 

αναφοράς. 

γ) Εξυπηρέτηση των τρεχόντων ερευνητικών προγραμμάτων της ΕΥΔΑΠ.  
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Δ. Ενημερωτικές – Επικοινωνιακές δράσεις   

 

 Στις 18 Οκτωβρίου 2016 η  ΕΥΔΑΠ Α.Ε. βραβεύτηκε στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον που 

διοργανώνει  ο  Πανελλήνιος  Σύνδεσμος  Επιχειρήσεων  Προστασίας  Περιβάλλοντος  (ΠΑΣΕΠΠΕ)  και  η  Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Environment) στις κατηγορίες «Βραβείο Προϊόντος & Υπηρεσιών και 

Βραβείο Επιχειρηματικότητας & Βιοποικιλότητας. Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στο Ευγενίδειο Ίδρυμα. 

Ο διαγωνισμός αυτός απευθύνεται σε εταιρείες, οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με έδρα την Ελλάδα 

που συνδυάζουν με επιτυχία την καινοτομία με την οικονομική βιωσιμότητα, την αειφόρο ανάπτυξη, την προστασία 

του περιβάλλοντος και την προσήλωσή τους στην κυκλική οικονομία. Τα Ευρωπαϊκά βραβεία Επιχειρήσεων για το 

Περιβάλλον διοργανώνονται κάθε δύο χρόνια με ευθύνη του ΠΑΣΕΠΠΕ ανελλιπώς από το 2005 και υπό τις αυστηρές 

οδηγίες και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 Στις εγκαταστάσεις του ερευνητικού κέντρου στη Μεταμόρφωση πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2016 συναντήσεις  

με  εκπροσώπους  από  Πανεπιστήμια,  ιδιωτικούς  φορείς,  συνεργάτες  στα  τρέχοντα  ερευνητικά  προγράμματα  και 

στελέχη  από  άλλες  οργανωτικές  μονάδες  σχετικά  με  τον  ρόλο  και  τη  συμμετοχή  της  ΕΥΔΑΠ  σε  προγράμματα  

έρευνας  και  ανάπτυξης,  καθώς  επίσης  και  για  την  παρουσίαση,  ενημέρωση  και  συντονισμό  των  τρέχοντων 

ερευνητικών έργων στα οποία συμμετέχει η Εταιρεία. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο των συναντήσεων 

αυτών αφορά σε:  

β) Παρουσίαση και συζήτηση για εσωτερικά ερευνητικά έργα.   

γ)  Ανάλυση  θεματικών  ενοτήτων  που  άπτονται  του  ενδιαφέροντος  της  ΕΥΔΑΠ,    για  πιθανή  συμμετοχή  σε  προγράμματα  

έρευνας και ανάπτυξης. 

δ) Νέες ευκαιρίες συμμετοχής στο πρόγραμμα HORIZON 2020. 

ε) Συζήτηση για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. 

στ) Ξενάγηση των προσκεκλημένων στις εγκαταστάσεις του ερευνητικού κέντρου και η ενημέρωση για τη λειτουργία και τις 

δυνατότητες των εγκατεστημένων πιλοτικών μονάδων. 

 Συμμετοχή μετά από πρόσκληση του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, σε φόρουμ για 

την Ενέργεια και το Περιβάλλον, κατά τη διάρκεια του οποίου   πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση   της Συμφωνίας  

Συνεργασίας  και  των  Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  ‘‘Ενέργεια‐Περιβάλλον’’  μεταξύ  της  Ελλάδας  και  της 

Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  για  την  περίοδο  2014‐2020.  Παρουσιάστηκαν  επίσης    οι  νέες  τεχνολογίες  παραγωγής  και 

διανομής ενέργειας καθώς και το σχέδιο ελληνογαλλικού δικτύου καινοτομίας και του ‘’makers‐space’’ στην Αθήνα. 

 Παρουσίαση στο συνέδριο της IWA στις 15 Σεπτεμβρίου μέρους της ερευνητικής δραστηριότητας του DESSIN.  

 Δημοσίευση  αναφορικά  με  την  ποιότητα  της  εξόδου  της  αποκεντρωμένης  μονάδας  DESSIN  στο  περιοδικό 

Desalination  and  Water  Treatment  με  τίτλο  “Promoting  on‐site  urban  wastewater  reuse  through  MBR‐  RO 

treatment” 

 

Ε. Προγραμματιζόμενες δράσεις και στόχοι για το έτος 2017  

 

 Επιτυχής συνέχιση των τριών εν εξελίξει ερευνητικών προγραμμάτων στο FP7, (DESSIN, INTCATCH, SMARTPLANT). 

 Αναζήτηση  νέων  προτάσεων  χρηματοδότησης  ερευνητικών  προγραμμάτων  στο  πλαίσιο  χρηματοδότησης  της  Ε.Ε. 

(HORIZON 2014‐2020, ΕΣΠΑ κλπ) στους τομείς ενδιαφέροντος της Εταιρείας. 

 Ανάπτυξη  διαδικασιών  συγκρότησης  εσωτερικού  δικτύου  στην  ΕΥΔΑΠ,  αξιοποιώντας  την  επιστημονική  γνώση  και 

εμπειρία των στελεχών, με σκοπό τη διερεύνηση συμμετοχής της Εταιρείας σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα και 

την αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών και τεχνολογιών/ εφαρμογών αιχμής.  

 Περαιτέρω  διεύρυνση  του  αρχείου  Έρευνας  και  Ανάπτυξης  της  ΕΥΔΑΠ  με  επιστημονικό  υλικό  σχετικό  με  τις 

δραστηριότητες της ΕΥΔΑΠ και ηλεκτρονική πρόσβαση σε αυτό για διάχυση της γνώσης εντός της Εταιρείας. Εξέταση 

διασύνδεσης του  με την Υπηρεσία Αρχείου Μελετών & Προδιαγραφών της  ΕΥΔΑΠ. 

 Σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, μέσω εφαρμογών που υλοποιούνται στην ΕΥΔΑΠ αξιοποιώντας και 

νέους επιστήμονες από Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία. 

Ανάπτυξη  και  υλοποίηση  εργαστηριακών αναλύσεων  για  παραμέτρους ποιότητας  που  είναι  απαραίτητες  στην  εξέλιξη  και 

υλοποίηση των ερευνητικών έργων και που δεν πραγματοποιούνται μέχρι σήμερα από τα εργαστήρια της ΕΥΔΑΠ. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 

 

Αλλαγή Επιτροπής Ελέγχου 

 

Μετά  από  την  υπ’  αριθμό  19124/8‐2‐17  απόφαση  του  Διοικητικού  της  Συμβουλίου,  το  Μέλος  του  Δ.Σ.  κ.  Αλέξανδρος 

Πουλιάσης τοποθετείται  στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας στη θέση του παραιτηθέντος από αυτή, Μέλους του Δ.Σ.  κ. 

Νικολάου Σαράντη. Το Διοικητικό Συμβούλιο  ενέκρινε την συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. από τους κ.κ. 

Μιχαήλ  Σταυρουλάκη  ως  Πρόεδρο,  Αλέξανδρο  Πουλιάση  ως  Μέλος  και  Ιωάννη  Καρδάρα  ως  Μέλος  και  εκτελών  χρέη 

Γραμματέα της ως άνω Επιτροπής. 

Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου θα επικυρωθεί στην προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. 

 

ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

 

Η περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., καθώς και λεπτομερής περιγραφή των δράσεων της ΕΥΔΑΠ 

ΝΗΣΩΝ ΑΕ υπάρχει στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση. 

 

 

2. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

2.1  ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ  ΚΙΝΔΥΝΟΙ/ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ  ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,  ΟΙ  ΟΠΟΙΕΣ 

ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Στον  τομέα  της  απασχόλησης,  η  ΕΥΔΑΠ Α.Ε.,  έχει  επανειλημμένα αναδείξει  πόσο  σημαντική  και  ουσιαστική  για  τη  σωστή 

λειτουργία  των  Υπηρεσιών  της  και  της  προσφοράς  του  κοινωνικού  έργου  της,    θεωρεί  την  πρόσληψη  μόνιμων  και 

συμβασιούχων εργαζομένων σε πολλούς τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρείας. 

Η  ΕΥΔΑΠ Α.Ε.,  για  να  καλύψει  όλες  τις  δραστηριότητές  της  (ύδρευση,  αποχέτευση,  καταμέτρηση  κ.α.),  έχει  κατά  καιρούς 

προκηρύξει μέσω ΑΣΕΠ θέσεις απασχόλησης 8μηνης διάρκειας, αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο της αδυναμίας ανταπόκρισης 

στις πιεστικές απαιτήσεις για παροχή καθαρού νερού, για υπηρεσίες αποχέτευσης κ.α. σε περιόδους με αυξημένη ζήτηση. 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η συνεχής επιμόρφωση των υπαλλήλων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. σε νέες τεχνολογίες και γενικά καινούρια γνώση, αποτελεί για την 

ίδια την Εταιρεία εφόδιο, αφού οι γνώσεις που θα αποκτηθούν θα αξιοποιηθούν για την ορθότερη λειτουργία της, τη συνεχή 

ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές της νομοθεσίας, την ανάπτυξη των στελεχών της, την εξυπηρέτηση των πελατών της, την 

επικοινωνία κ.α. Για το λόγο αυτό αποτελεί και ουσιαστική προτεραιότητά της. 

 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. είναι μία εταιρεία που δραστηριοποιείται σε τομείς που ενέχουν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων  (ύδρευση,  αποχέτευση,  κέντρα  επεξεργασίας  λυμάτων  κ.α.).  Για  το  λόγο  αυτό,  θεωρεί  πολύ  σημαντική  και 

ουσιώδη την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων της για την αποφυγή και πρόληψη τυχόν εργατικών 

ατυχημάτων, τα οποία θα μπορούσαν να επιφέρουν σημαντικές απώλειες και για την ίδια την Εταιρεία. 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Η  ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.  είναι  μία  εταιρεία,  η  οποία  στο  πλαίσιο  της  κοινωνικής  ευθύνης  που  τη  χαρακτηρίζει,  αλλά  και  των 

υποχρεώσεών της, δίνει ιδιαίτερη σημασία στη διασφάλιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην εργασία και στην εξάλειψη 

των διακρίσεων. 

 

 



Ετήσια Οικονομική Έκθεση  

Χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016  

36 

 

2.2 ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Η διαδικασία των προσλήψεων στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών της πραγματοποιείται  πάντα βάσει νόμων και 

μέσω  ΑΣΕΠ,  κάτι  που  εξασφαλίζει  την  αντικειμενικότητα  και  τη  διαφάνεια  της  διαδικασίας.  Παράλληλα,  η  Εταιρεία 

προσφέρει σημαντικές παροχές που αποτελούν ένα είδος κινήτρου προς τους μόνιμους εργαζομένους της. Διαθέτει λοιπόν 

δική της Υπηρεσία που ασχολείται με την ιατρική και υγειονομική κάλυψη των εργαζομένων, ασφαλίζοντάς τους με ιδιωτικό 

ασφαλιστήριο και παρέχοντάς τους εφάπαξ αποζημίωση κατά την αποχώρησή τους από την εργασία προς συνταξιοδότηση. 

Η  ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.  έχει  θέσει  ως  στόχο  να  προχωρήσει  σε  προσλήψεις  τόσο  μόνιμου  προσωπικού  όσο  και  συμβασιούχων, 

προκειμένου να υλοποιήσει το έργο της, το οποίο είναι η παροχή καθαρού νερού καθώς και ποιοτικών υπηρεσιών ύδρευσης 

και αποχέτευσης στους πελάτες της. 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η  ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.  παρέχει  τη  δυνατότητα  στους  υπαλλήλους  της  να  αποκτήσουν  πτυχίο  ή  μεταπτυχιακό  τίτλο  σπουδών  ή 

ειδίκευση  από  Ανώτερα  και  Ανώτατα  Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα,  παρέχοντάς  τους  τα  δίδακτρα  με  την  προϋπόθεση  το 

αντικείμενο σπουδών να είναι συναφές με τις κύριες ή υποστηρικτικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Επίσης ενθαρρύνει τη 

συμμετοχή  των  υπαλλήλων  της  σε  στοχευμένα  και  μη  σεμινάρια,  σε  συνέδρια,  σε  εκπαιδεύσεις  του  προσωπικού  σε  νέες 

τεχνολογίες, σε τακτικές αυτοάμυνας και ασφάλειας (ένοπλοι φύλακες). 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Η  ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.,  σε  εφαρμογή  του  Ν.  3850/2010    (Κωδικοποίηση  όλης  της  Εργατικής  Νομοθεσίας)  έχει  συστήσει  Επιτροπή 

Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.) αποτελούμενη από εκλεγμένους εκπροσώπους της Εταιρείας, με αντικείμενο 

την εφαρμογή μέτρων για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων της κατά την εργασία. Περαιτέρω 

πληροφορίες σχετικά με το θέμα θα είναι διαθέσιμες στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016. 

Στο  πλαίσιο  διαχείρισης  του  ουσιαστικού  αυτού  θέματος,  η  ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.  διαθέτει  Υπηρεσία,  η  οποία  στελεχώνεται  από 

τεχνικούς  ασφαλείας  και  ιατρούς  εργασίας  και  επιβλέπει  την  καταλληλότητα  των  χώρων  εργασίας  προκειμένου  να 

εξασφαλίζεται  η  καταλληλότητα  και  ασφάλειά  τους  (ΕΣΥΠΠ,  Κωδικοποίηση  όλης  της  Εργατικής  Νομοθεσίας).  Επίσης, 

παρέχεται  στο  σύνολο  του  προσωπικού  και  ανάλογα  με  την  ειδικότητά  τους,  ο  απαραίτητος  εξοπλισμός  προκειμένου  να 

ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες εργατικών ατυχημάτων. Κατά το έτος 2016 σημειώθηκαν 18 εργατικά ατυχήματα εκ των 

οποίων 1 θανατηφόρο, το οποίο σημειώθηκε κατά την ώρα προσέλευσης στην εργασία. 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Τα  δικαιώματα  των  εργαζομένων  διασφαλίζονται  μέσα  από  τις  συλλογικές  συμβάσεις  εργασίας  και  την  τήρηση  της 

νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα σεβασμός των αδειών, καλές κτιριακές εγκαταστάσεις, εργονομικά γραφεία, τεχνολογικός 

εξοπλισμός και εν γένει αξιοπρεπές εργασιακό περιβάλλον για όλους. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το θέμα θα είναι 

διαθέσιμες στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016.  

Παράλληλα,  η  ΕΥΔΑΠ Α.Ε.,  αποδεικνύει  έμπρακτα  την  κοινωνική  της  ευαισθησία  προς  τα  άτομα με  ειδικές  ανάγκες,  τους 

πολύτεκνους,  καθώς  και  σε  άλλες  ευαίσθητες  κοινωνικές  ομάδες,  με  την  πρόσληψη  232  υπαλλήλων,  σύμφωνα  με  τις 

διατάξεις  του ν.1648/1986  (ν.2643/98) που αφορά στα άτομα με ειδικές ανάγκες, πολύτεκνους,  τέκνα αναπήρων πολέμου 

κ.α. 

2.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Κατά  το  2016,  η  ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.,  ανακοίνωσε  την  προκήρυξη  θέσεων  εργασίας  8μηνης  διάρκειας  (ΣΟΧ  1/2016)  για  175 

συμβασιούχους εργάτες, οδηγούς και καταμετρητές  ενώ, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και 

στο  πλαίσιο  στήριξης  της  νέας  γενιάς,  απασχόλησε,  κατά  τους  θερινούς  μήνες  του  Ιουλίου  και  Αυγούστου  του 2016, 396 

φοιτητές/τριες  Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  (προπτυχιακούς  ή  μεταπτυχιακούς),  με  σκοπό  την  απόκτηση  γνώσεων  και 

εργασιακής εμπειρίας σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. 
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ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 
2016 

ΡΥΘΜΟΙ 
ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΡΥΘΜΟΙ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ 

ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ 
Άνδρες 126 7% Άνδρες 35 2% 
Γυναίκες 68 10% Γυναίκες 6 1% 
ΣΥΝΟΛΟ 194 8% ΣΥΝΟΛΟ 41 2% 
ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 
Ν. Αττικής 188 8% Ν. Αττικής 38 2% 
Ν. Βοιωτίας 4 4% Ν. Βοιωτίας 2 2% 
Ν. Φωκίδος 2 6% Ν. Φωκίδος 1 3% 
Ν. Αιτωλ/νίας 0 0% Ν. Αιτωλ/νίας 0 0% 
ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ∆Α 
Κάτω των 30 ετών 8 - Κάτω των 30 ετών 0 - 
30-50 ετών 133 - 30-50 ετών 4 - 
Άνω των 50 ετών 53 - Άνω των 50 ετών 37 - 
 

Οι  παροχές  προς  τους  μόνιμους  εργαζομένους  στο  σύνολο  των  περιοχών  δραστηριοποίησης  είναι  οι  εξής:  Ασφάλιση, 

μισθοδοσία κάθε 15νθήμερο, ιδιωτικό ασφαλιστήριο εργαζομένων και τέκνων στη Metlife, συνταξιοδοτικό ασφαλιστήριο για 

ιατρούς, μηχανικούς και δικηγόρους (κατόπιν αίτησής τους), παροχή δαπάνης για μία ξένη γλώσσα, για κατασκηνώσεις, για 

προπτυχιακές  ή  μεταπτυχιακές  σπουδές  των  εργαζομένων,  σχολικά  και  φοιτητικά  δάνεια  για  τα  τέκνα  των  εργαζομένων, 

9μηνη άδεια για την ανατροφή του τέκνου, η οποία χορηγείται είτε στις μητέρες, είτε στους πατέρες εργαζομένους. 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η Εταιρεία διαθέτει Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία κατά το έτος 2016 προσέφερε 73 

γνωστικά  αντικείμενα  εκπαίδευσης  (τεχνικά,  διοίκησης,  οικονομικών,  συστημάτων  πληροφορικής  κ.α.),  τα  οποία 

υλοποιήθηκαν  σε  106  εκπαιδευτικά  σεμινάρια,  ενώ  εκπαιδεύτηκαν  634  εργαζόμενοι,  οι  οποίοι  έθεσαν  τις  γνώσεις  τους 

άμεσα σε εφαρμογή. Επίσης, κατά το έτος 2016, 36 εργαζόμενοι αιτήθηκαν και λαμβάνουν μέρος ή σύνολο των διδάκτρων 

για τις σπουδές τους. 

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και οι Υπηρεσίες της είναι πιστοποιημένες με ISO 9001:2015. 

Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού 

Ανά Επίπεδο 2016 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Προϊστάμενοι και άνω Μ.Ο. ωρών κατάρτισης 21 37 30 
Λοιποί υπάλληλοι Μ.Ο. ωρών κατάρτισης 6 18 9 

Ανά Λειτουργία 2016 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τεχνικό προσωπικό Μ.Ο. ωρών κατάρτισης 6 26 9 
∆ιοικητικό προσωπικό Μ.Ο. ωρών κατάρτισης 7 20 14 
Προσωπικό υποστήριξης Μ.Ο. ωρών κατάρτισης 6 13 9 
ΣΥΝΟΛΟ Μ.Ο. ωρών κατάρτισης 7 21 11 

 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Η  ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.  διαθέτει  τις  δικές  της  Υπηρεσίες  Ιατρικής  καθώς  και  Διοικητικής  Υγειονομικής  Περίθαλψης,  οι  οποίες  είναι 

πιστοποιημένες  με  ISO  9001:  2008  και  ασχολούνται  με  θέματα  υγειονομικής  περίθαλψης  των  εργαζομένων  και  των 

οικογενειών τους. 

 

Τραυματισμοί, Επαγγελματικές Ασθένειες, Χαμένες Ημέρες Εργασίας, Αδικαιολόγητες 
Απουσίες και Θάνατοι 
 Άνδρες Γυναίκες Σύνολο
Μη Θανατηφόρα ατυχήματα 14 3 17 
Θανατηφόρα ατυχήματα 1 0 1 
ΣΥΝΟΛΟ 18 
∆είκτης ατυχημάτων 0,000794635 0,000440301 
∆είκτης επαγγελματικών ασθενειών 0 0 
∆είκτης χαμένων ημερών εργασίας 0,000211233 0,000126369 
∆είκτης απουσιών  0,55% 0,13% 
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Στην  ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.,  κατά  το  έτος  2016  δεν  υπήρξε  καμία  αναφορά  για  επαγγελματική  ασθένεια  εργαζομένων  και  δεν 

καταγράφηκε απώλεια ανθρώπινης ζωής (θάνατος εργαζόμενου) από επαγγελματική ασθένεια. 

Για τις ομάδες εργαζόμενων, των οποίων η ειδικότητα ενέχει κίνδυνο επαγγελματικής ασθένειας, όπως είναι οι εργαζόμενοι 

στους Τομείς Αποχέτευσης έχουν προταθεί από την ΕΣ.Υ.Π.Π. / ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και έχουν ληφθεί από τη Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., 

τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και προφύλαξης: 

► προληπτικός εμβολιασμός κατά της ηπατίτιδας Β  
► διάθεση μέσων ατομικής προστασίας 
► ετήσιοι προληπτικοί ιατρικοί έλεγχοι. 

 

Επίσης,  πραγματοποιούνται  σεμινάρια,  τα  οποία  οργανώνονται  από  τους  Τεχνικούς  Ασφαλείας  της  ΕΣ.Υ.Π.Π.,  όπου 

ενημερώνονται,  όσοι  εργαζόμενοι  εκτελούν  βαριές  χειρωνακτικές  εργασίες,  για  την  ορθή  χρήση  των  μέσων  ατομικής 

προστασίας αλλά και για τις σωστές κινήσεις που χρειάζεται να κάνουν, για την αποφυγή καταπόνησης του μυοσκελετικού 

συστήματος κατά την διεξαγωγή των εργασιών. 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Από τους 2457 εργαζομένους της Εταιρείας το 2016, οι 705 είναι γυναίκες εκ των οποίων οι 121 κατέχουν θέσεις ευθύνης 

(Προϊστάμενοι, Αν. Διευθύντριες, Διευθύντριες, Βοηθοί Γεν. Διευθύντριες). 

∆ιοικητικό Συμβούλιο 2016 
Άνδρες Γυναίκες 

30 ετών 0,00% 0,00% 
30-50 ετών 38,50% 0,00% 
Άνω των 50 ετών 61,50% 0,00% 

Υπάλληλοι 2016 
Άνδρες Γυναίκες 

Προϊστάμενοι και άνω   
30 ετών 0,00% 0,00% 
30-50 ετών 2,01% 3,29% 
Άνω των 50 ετών 2,83% 2,27% 
Λοιποί υπάλληλοι   
30 ετών 0,16% 0,23% 
30-50 ετών 30,76% 13,68% 
Άνω των 50 ετών 35,68% 9,10% 
 

Τα ποσοστά της κατηγορίας «Υπάλληλοι» του παραπάνω πίνακα έχουν υπολογιστεί επί του συνόλου των εργαζομένων της 

ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 

Για  το  σύνολο  του  προσωπικού  της  Εταιρείας,  ο  βασικός  μισθός  καθώς  και  τα  επιδόματα  διαμορφώνονται  κατόπιν  της 

Συλλογικής Σύμβασης που ισχύει για όλους τους εργαζομένους της Εταιρείας και δεν υπάρχει καμία διαφοροποίησή τους ως 

προς το φύλο ή την ηλικία. 

Κατά το έτος 2016, δεν υπήρξε κανένα περιστατικό διάκρισης σε κανέναν από τους υπαλλήλους της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 

 

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

3.1    ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ  ΚΙΝΔΥΝΟΙ/ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ,  ΟΙ  ΟΠΟΙΟΙ  ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ  ΜΕ  ΤΙΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) 

Κατά  τη  διαδικασία  επεξεργασίας  των  λυμάτων  παράγονται  στερεά  απόβλητα  τα  οποία  αποτελούνται  κατά  βάση  από  τα 

παραπροϊόντα προ‐επεξεργασίας των λυμάτων και τη λυματολάσπη τα οποία είναι μη επικίνδυνα απόβλητα και πρέπει να 

διατεθούν  –  διαχειριστούν  με  περιβαλλοντικά  αποδεκτό  τρόπο  λαμβάνοντας  υπόψη  ιδιαιτέρως  τις  μεγάλες  ετήσιες 

ποσότητές τους. 

Σήμερα  η  ξηραμένη  ιλύς,  που  παράγεται  στο  ΚΕΛΨ,  αξιοποιείται  θερμικά από  την  τσιμεντοβιομηχανία  εφαρμόζοντας  μία 

τεχνολογικά σύγχρονη και περιβαλλοντικά αποδεκτή και βιώσιμη λύση στη διαχείρισή της. 



Ετήσια Οικονομική Έκθεση  

Χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016  

39 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ) 

Μέσω  της  επεξεργασίας  των λυμάτων,  το παραγόμενο νερό  (επεξεργασμένη εκροή)  είναι απαλλαγμένο από  το ρυπαντικό 

φορτίο σε ποσοστό περίπου 95%  και  καταλήγει  στη θάλασσα  χωρίς αρνητικές  επιπτώσεις  στην οικολογική  ισορροπία  του 

θαλάσσιου οικοσυστήματος. Συγκεκριμένα η επεξεργασμένη εκροή του ΚΕΛΨ καταλήγει απευθείας στον Σαρωνικό Κόλπο, η 

επεξεργασμένη εκροή του ΚΕΛΘ καταλήγει απευθείας στον Κόλπο της Ελευσίνας,  ενώ   η επεξεργασμένη εκροή του ΚΕΛΜ, 

μέσω του ρέματος της Πύρνας και στη συνέχεια του Κηφισού, καταλήγει στον Σαρωνικό Κόλπο. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

Η  περιβαλλοντική  συμμόρφωση  είναι  η  ελάχιστη  υποχρέωση  της  Εταιρείας  και  βασίζεται  στην  εκπόνηση  και  τήρηση  των 

διαδικασιών της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και αφορά στα παρακάτω θέματα: 

► Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων 
► Τήρηση Περιβαλλοντικών Όρων 
► Έλεγχος τήρησης Περιβαλλοντικών Όρων 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

Τα τελευταία χρόνια, σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει αυξανόμενη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και προσπάθεια για την 

διατήρηση  της  ισορροπίας  στην  φύση.  Γίνεται  ολοένα  και  πιο  φανερό  ότι  η  ανθρώπινη  δραστηριότητα  διαταράσσει  και 

καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον.  Η απειλή της κλιματικής αλλαγής, η λειψυδρία και η ολοένα αυξανόμενη συχνότητα των 

φυσικών καταστροφών έκανε εντονότερη την ανάγκη αφύπνισης της παγκόσμιας κοινότητας.  

Το νερό, ως φυσικός πόρος, είναι ένα από τα κυρίαρχα στοιχεία του πλανήτη, πηγή ζωής, ανάπτυξης και πολιτισμού. Με την 

πεποίθηση ότι η περιβαλλοντική συνείδηση καλλιεργείται και διδάσκεται και ότι η εκπαίδευση είναι ο δυναμικότερος τρόπος 

μετάδοσης γνώσης  και  ενδυνάμωσης μιας  ενεργής περιβαλλοντικής κουλτούρας,  η ΕΥΔΑΠ Α.Ε., ως ο μεγαλύτερος φορέας 

διαχείρισης  της ύδρευσης  και  της αποχέτευσης  της μείζονος περιοχής  της Αττικής,  επικεντρώνει  την προσπάθεια  της στην 

ευαισθητοποίηση των νεότερων γενεών, με σκοπό την αειφόρο διαχείριση και χρήση του νερού. 

 

3.2 ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) 

Τα στερεά απόβλητα που προέρχονται από την παραγωγική διαδικασία κατά το στάδιο της προ‐επεξεργασίας των λυμάτων 

(εσχαρίσματα, άμμος και βαρέα στερεά), καθώς επίσης και της πρωτοβάθμιας ιλύος (εσχαρίσματα λεπτής εσχάρωση ιλύος) 

οδηγούνται  προς  υγειονομική  ταφή.    Η  ιλύς  παράγεται  κατά  την  επεξεργασία  των  λυμάτων  και  αφού  αφυδατωθεί  στη 

συνέχεια  ξηραίνεται.    Όλη  η  ποσότητα  του  ξηραμένου  προϊόντος  που  παράγεται,  διατίθεται  σε  τσιμεντοβιομηχανίες  ως 

εναλλακτικό καύσιμο. 

Η ξήρανση της αφυδατωμένης  ιλύος που παράγεται και από τα τρία Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων πραγματοποιείται στο 

Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας. 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ) 

Στα  Κέντρα  Επεξεργασίας  Λυμάτων  γίνεται  συνεχής  και  συστηματική  δειγματοληψία  των  εκροών  τους  προκειμένου  να 

παρακολουθείται  η  αποτελεσματικότητα  της  επεξεργασίας  και  η  συμμόρφωση  με  τους  Περιβαλλοντικούς  Όρους. 

Επισημαίνεται  ότι  γίνεται  δημοσιοποίηση  των  ποιοτικών  και  ποσοτικών  αποτελεσμάτων  της  επεξεργασίας  λυμάτων  στην 

Εθνική Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΝ. 

Η  λειτουργία  των  ΚΕΛ  της  ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.  είναι  αναπόσπαστο  τμήμα  της  ολοκληρωμένης  διαχείρισης  του  νερού  για  την 

εξυπηρέτηση  του  πληθυσμού  της  ευρύτερης  περιοχής  της  Αθήνας,  της  Αττικής,  καθώς  και  άλλων  περιοχών., Μεταξύ  των 

βασικών  αξόνων  δράσης  των  Επενδυτικών  Προγραμμάτων  της  ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.  δεσπόζουσα  θέση  έχει  η  προστασία  του 

περιβάλλοντος μέσω της βελτίωσης των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης και 
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διάθεσης των προϊόντων επεξεργασίας ς των λυμάτων. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το θέμα θα είναι διαθέσιμες στην 

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

Στο  πλαίσιο  των  αρχών  της  πρόληψης  και  προφύλαξης,  τηρείται  η  διαδικασία  εκτίμησης  των  δυνητικών  επιπτώσεων  στο 

περιβάλλον  από  την  υλοποίηση  έργων  και  δραστηριοτήτων  της  Εταιρείας.  Με  την  έγκριση  περιβαλλοντικών  όρων  (με 

υπουργικές αποφάσεις) θεσπίζονται τα αναγκαία μέτρα, οι όροι και οι περιορισμοί μέσω των οποίων εξασφαλίζεται ότι το 

έργο/δραστηριότητα  ή  η  εγκατάσταση  της  Εταιρείας  θα  υλοποιηθεί  και  θα  λειτουργεί  με  βάση  τις  αρχές  της  βιώσιμης 

ανάπτυξης. 

Η διαδικασία αυτή,  που αποσκοπεί στο  να αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές  επιπτώσεις όσο  το δυνατόν πιο  έγκαιρα στο 

σχεδιασμό  των  έργων  της  Εταιρείας,  περιλαμβάνει  την  εκπόνηση  Μελετών  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ), 

διαβούλευση με αρμόδιους φορείς και κοινό, ενσωμάτωση τήρησης των όρων στην κατασκευή και λειτουργία του έργου και 

τέλος έλεγχο και παρακολούθηση της τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων.  

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

Σκοπός της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. είναι να συμβάλλει ενεργά στην διαμόρφωση περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών με τις ακόλουθες 

δράσεις. 

 Δημιουργία  διευρυμένων  Περιβαλλοντικών  Εκπαιδευτικών  Προγραμμάτων,  τα  οποία  απευθύνονται  σε  όλες  τις 

εκπαιδευτικές  βαθμίδες,  με  τις  ανάλογες  τροποποιήσεις,  καθώς  και  σε  συλλόγους  και  ενώσεις.  Τα  προγράμματα 

είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των στελεχών της Εταιρείας και διεξάγονται στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.. Το 

αντικείμενό τους δε είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις επιμέρους δραστηριότητες του συγκεκριμένου χώρου.  

 Με την ευκαιρία της Ημέρας του Νερού στις 22 Μαρτίου , η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. διοργάνωσε στο Ζάππειο μία μεγάλη γιορτή 

για το νερό, με τη συμμετοχή δημοτικών σχολείων απ’ όλη την Αττική, όπου με βιωματικό τρόπο, με προβολές και με  

παιγνίδι τα παιδιά έμαθαν για τη αξία του νερού τόσο για τη ζωή τους, όσο και για τη βιωσιμότητα του πλανήτη .  

 Στο πλαίσιο της ενεργής συμμετοχής στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. χορηγεί τις δράσεις 

Οργανώσεων,  που  σκοπός  τους  είναι  η  περιβαλλοντική αφύπνιση,  οι  περιβαλλοντικές  δράσεις  και  η  διάχυση  της 

γνώσης αυτής, στην κοινωνία. 

 Η  ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.  ως  θεματοφύλακας  της  ιστορίας  του  νερού  επιδιώκει  να  διαφυλάξει  το  Ιστορικό  της  Αρχείο, 

προχωρώντας σε ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και συντήρηση του φωτογραφικού και οπτικοακουστικού της υλικού. Η 

αναδιατύπωσή τους αναδεικνύει   τη σημαντικότητα του έργου της υδροδότησης της πρωτεύουσας και παράλληλα 

ενισχύει την αναγνώριση και ευαισθητοποίηση των πολιτών ως προς το έργο της. 

 

3.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) 

Στον  παρακάτω  πίνακα  παρουσιάζεται  η  μέση  ημερήσια  παραγόμενη  ποσότητα  εσχαρισμάτων  ανά  Κέντρο  Επεξεργασίας 

Λυμάτων (Ψυττάλειας, Μεταμόρφωσης και Θριασίου). 

Εσχαρίσματα και λοιπά (tn/d) 

2016 
ΚΕΛΨ ΚΕΛΜ ΚΕΛΘ 
22 2,3 0,05 
Σύνολο (εσχαρίσματα προς ΧΥΤΑ) tn/y: 8887,75

Η μέση ημερήσια ποσότητα ξηραμένου προϊόντος  προερχόμενου από τα τρία Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (Ψυττάλειας, 

Μεταμόρφωσης και Θριασίου) συνολικά είναι 115 tn.  

Ξηραμένη ιλύς επαναχρησιμοποιούμενη (καύσιμο στην τσιμεντοβιομηχανία)  tn/y 2016 
41975 

Κατά  το  2016  το  100  %  της  παραχθείσας  ξηραμένης  ιλύος  αξιοποιήθηκε  από  την  τσιμεντοβιομηχανία  ως  εναλλακτικό 

καύσιμο. 
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ) 

Η βελτίωση, ως γενική εικόνα,  τόσο  των συστηματικά εξεταζόμενων χαρακτηριστικών  του θαλάσσιου οικοσυστήματος  του 

Εσωτερικού Σαρωνικού Κόλπου όσο και  της κοινωνικής αποδοχής και  χρήσης  των ακτών του Σαρωνικού από πλευράς των 

κατοίκων  της  Αττικής,  επιβεβαιώνουν  τον  καταλυτικό  ρόλο  της  επεξεργασίας  των  λυμάτων,  καθώς  και  την 

αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των ΚΕΛ και ιδιαίτερα του ΚΕΛ Ψυττάλειας, ως μεγαλύτερης εγκατάστασης από τις τρεις 

και με άμεση επίδραση στο Σαρωνικό Κόλπο. 

Επισημαίνεται επίσης, ότι μέρος από την επεξεργασμένη εκροή των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων (της Ψυττάλειας και της 

Μεταμόρφωσης)  χρησιμοποιείται  στις  εγκαταστάσεις  για  βιομηχανική  χρήση  (βιομηχανικό  νερό).    Στον  παρακάτω  πίνακα 

παρουσιάζεται  η  μέση  ημερήσια  ποσότητα  νερού  (από  την  επεξεργασμένη  εκροή)  που  χρησιμοποιείται    ανά  Κέντρο 

Επεξεργασίας Λυμάτων (Ψυττάλειας και Μεταμόρφωσης). 

 

Μέση ημερήσια ποσότητα νερού 
(από την επεξεργασμένη εκροή) που χρησιμοποιείται  ανά Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (Ψυττάλειας και Μεταμόρφωσης) 

 ΚΕΛΨ ΚΕΛΜ 
Βιομηχανικό νερό 
(m3/d) 

15000 2000 

 

Η ποσότητα αυτή χρησιμοποιείται μέσα στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και δεν διατίθεται ακόμη σε τρίτους. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

Η Εταιρεία τηρεί πλήρως την περιβαλλοντική νομοθεσία έχοντας εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους για το σύνολο των 

εγκαταστάσεων  της  (Κέντρα  Επεξεργασίας  Λυμάτων  και  Μονάδες  Επεξεργασίας  Νερού).  Για  κάθε  Κέντρο  Επεξεργασίας 

Λυμάτων (ΚΕΛ) και Μονάδα Επεξεργασία Νερού (ΜΕΝ) με τα συνοδά τους έργα υπάρχει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων  (ΑΕΠΟ).  Επίσης  για κάθε  νέο  έργο ή  τροποποίηση  των υφιστάμενων  τηρείται η σχετική διαδικασία περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης. 

Μη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και κανονισμούς
Κατά την περίοδο αναφοράς δεν υπήρξε κανένα περιστατικό μη συμμόρφωσης με την 
περιβαλλοντική νομοθεσία και τους κανονισμούς 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. παρακολούθησαν το 2016  16.079  άτομα συνολικά.  

 

Αναλυτικά: 

 Την εκδήλωση στο Ζάππειο παρακολούθησαν περίπου 500 παιδιά. 

 Στις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στο Γαλάτσι, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, «ο Σταγονούλης» 

παρακολούθησαν 8.250  μαθητές  (150 σχολεία) 

 Τις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στο Φράγμα του Μαραθώνα επισκέφτηκαν 5.476 μαθητές και 1.223 άτομα από 

διάφορους άλλους φορείς. 

 Στο ΚΕΛΨ πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω επισκέψεις : 

o 4 επισκέψεις ημεδαπών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (περίπου 200 άτομα),  

o 3 επισκέψεις σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (περίπου 200 άτομα),  

o 3 επισκέψεις ομάδων εκπαιδευτικών και άλλων (περίπου 100 άτομα) και  

o 6 επισκέψεις φορέων του εξωτερικού και συνεργαζόμενων (περίπου 130 άτομα). 

Στόχος μας, η ανανέωση του εκπαιδευτικού προγράμματος «ο Σταγονούλης» με ανανέωση των κειμένων,   νέα γραφικά και 

ανάπτυξη του διαδραστικού τμήματος της παρουσίασης. 

 



Ετήσια Οικονομική Έκθεση  

Χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016  

42 

 

4. ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

4.1 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ/ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

ΠΡΟΣΙΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. σεβόμενη τον 6ο Παγκόσμιο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε που αναφέρεται στην πρόσβαση σε καθαρό 

νερό και στην υγιεινή, σε όλους τους πολίτες, και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων που 

σχετίζονται με το θέμα αυτό, διατηρεί ένα κλιμακωτό τιμολόγιο  αφενός για να έχουν όλοι πρόσβαση σε φθηνό νερό για την 

ικανοποίηση  των  βασικών  αναγκών  τους  και  αφετέρου  να  αποτρέπεται  η  σπατάλη  του  πόρου.  Για  τη  διαμόρφωση  του 

τιμολογίου, λαμβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες, όπως η κάλυψη του κόστους λειτουργίας της Εταιρείας, η κάλυψη 

του κόστους των νέων επενδύσεων και η ικανοποίηση των ομάδων ενδιαφέροντος. 

Το πελατολόγιο της ΕΥ∆ΑΠ στον τομέα της ύδρευσης, περιλαμβάνει περίπου 4.300.000 πελάτες (2.100.000 συνδέσεις), ενώ ο 

τομέας  της  αποχέτευσης  εξυπηρετεί  σχεδόν  3.500.000  πελάτες.  Η  ετήσια  συνολική  τιμολογημένη  κατανάλωση  νερού 

ανέρχεται  σε  320  εκ.  κυβικά  περίπου  (στοιχεία  έτους  2016).  Εξ  αυτών  τα  202  εκ.  κυβικά  (63,1%)  αφορούν  στο  Γενικό 

Τιμολόγιο (Β1‐Οικιακή χρήση‐Κοινοί καταναλωτές), συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής κατανάλωσης (9,6 εκ. μ3). 

Μέχρι  το  έτος 2014  το  τιμολόγιο παροχής  νερού  και  υπηρεσιών αποχέτευσης  καθορίζονταν µε Κ.Υ.Α.,  αφού  λαμβάνονταν 

υπόψη και οι  εισηγήσεις  του Διοικητικού Συμβουλίου  της Εταιρείας. Με  το άρθρο 33  του Ν.4258/2014  τροποποιήθηκε  το 

άρθρο 3  Ν. 2744/1999  που  αφορά  στην  τιμολογιακή  πολιτική  της  ΕΥΔΑΠ Α.Ε.,  βάσει  του  οποίου  ορίζεται  ότι  από  την 1η 

Ιουλίου του 2015 τα τιμολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης εγκρίνονται µε αποφάσεις του Ειδικού Γραμματέα 

Υδάτων μετά από διαβούλευση µε  τον Υπουργό Οικονομικών και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίες δημοσιεύονται 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Σε  συνέχεια  της  Οδηγίας  Πλαίσιο  για  τα  Ύδατα  (2000/60/ΕΚ,  Άρθρο  9)  και  της  εθνικής  νομοθεσίας  (Ν.  3199/2003  όπως 

τροποποιήθηκε  µε  το  Ν.  4117/2013  και  το  Ν.4315/2014  και  ισχύει,  το  Π.∆.  51/2007  και  την  ΚΥΑ  322/2013),  η  Ειδική 

Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι αρμόδια για το 

στρατηγικό  σχεδιασμό,  τη  διαμόρφωση  και  αξιολόγηση  της  πολιτικής  για  την  ορθολογική  και  βιώσιμη  διαχείριση  των 

υπηρεσιών  ύδατος.  Ωστόσο,  δεν  έχει  ακόμη  εκδοθεί  σχετική  απόφαση  για  τους  κανόνες  κοστολόγησης  και  τιμολόγησης 

υπηρεσιών ύδατος. 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ (ΥΔΡΕΥΣΗ) 

Το νερό είναι θεμελιώδες αγαθό, απαραίτητο για  τη διατήρηση της  ζωής και την ανάπτυξη και ευημερία της κοινωνίας. Η 

πρόσβαση  σε  ασφαλές  νερό  αποτελεί  θεμελιώδες  δικαίωμα  κάθε  πολίτη,  σύμφωνα  και  με  τους  17  Στόχους  Βιώσιμης 

Ανάπτυξης όπως αυτοί έχουν οριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και συγκεκριμένα τους Στόχους 3 «ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΥΗΜΕΡΙΑ» και 6 «ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ». 

Η αδιάλειπτη παροχή πόσιμου  νερού άριστης ποιότητας,  υγιεινού  και  καθαρού,  είναι  βασικό μέλημα  της  ΕΥΔΑΠ Α.Ε.. Με 

αίσθημα  ευθύνης απέναντι  σε  εκατομμύρια πελάτες  και  με  διαρκείς  επενδύσεις  στην  τεχνολογία  και  την  εκπαίδευση  του 

ανθρώπινου δυναμικού της, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. φροντίζει καθημερινά, ώστε το νερό που πίνουμε εμείς και τα παιδιά μας να είναι, 

όχι μόνο σε απόλυτη συμφωνία με την κείμενη Νομοθεσία αλλά και ένα από τα καθαρότερα νερά του κόσμου! 

 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ / ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ / ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΥΔΡΕΥΣΗ) 

Η συνεχής διασφάλιση των απαραίτητων υδατικών πόρων, η εξασφάλιση της επαρκούς επεξεργασίας τους σε πόσιμο νερό 

άριστης ποιότητας και η  ικανότητα διανομής αυτού μέσω του δικτύου ύδρευσης στους πελάτες  της, αποτελούν  την κύρια 

δραστηριότητα  της  ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.,  ενώ  οποιαδήποτε  εμπλοκή  στην  ποσοτική  διασφάλισή  τους  επιφέρει  άμεσα  οικονομικές 

επιπτώσεις, κλιμακούμενες κατ’ αναλογία μεγέθους. Επίσης, με την ορθή διαχείριση του θέματος, η Εταιρεία συμβάλλει στην 

επίτευξη  του  6ου  Παγκόσμιου  Στόχου  για  τη  Βιώσιμη  Ανάπτυξη,  όπως  αυτός  έχει  οριστεί  από  τον  Οργανισμό  Ηνωμένων 

Εθνών. 

Η  ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.  προμηθεύεται  το  ανεπεξέργαστο  νερό  το  οποίο  απαιτείται,  προκειμένου  να  εξασφαλίσει  την  εύλογη 

κατανάλωση νερού των πελατών της και κατ’ επέκταση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών ύδρευσης, εξ’ 

ολοκλήρου  από  το  Ελληνικό  Δημόσιο  στην  είσοδο  των  Μονάδων  Επεξεργασίας  Νερού  (ΜΕΝ),  με  μόνη  εξαίρεση  τις 

γεωτρήσεις Μαυροσουβάλας ιδιοκτησίας ΕΥΔΑΠ Α.Ε.. 
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ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΥΔΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (ΥΔΡΕΥΣΗ) 

Υπάρχει ένας αναπόσπαστος δεσμός της ζωής του ανθρώπου με το νερό. Το νερό δεν είναι μόνο το απαραίτητο βασικό αγαθό 

για  την  επιβίωση  του  ανθρώπου  στον  πλανήτη,  αλλά  είναι  επίσης  αιώνιος  σύμμαχός  του  στον  αγώνα  του  για  τη  συνεχή 

βελτίωση της ποιότητας της ζωής του. Με την ορθή διαχείριση του θέματος, η Εταιρεία συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων 

για τη βιώσιμη ανάπτυξη όπως αυτοί έχουν οριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και συγκεκριμένα στους στόχους 6 

«ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ», 8 «ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και 12 «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ».  Κύριο  μέλημα  κάθε  Εταιρείας  διαχείρισης  πόσιμου  νερού  –  και  κατά  συνέπεια  της  ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.–  αποτελεί  η 

εξασφάλιση  επαρκούς  ποσότητας,  αποδεκτής  πίεσης  και  υψηλής  ποιότητας  πόσιμου  νερού  σε  όλη  την  έκταση  του 

υδροδοτικού  συστήματος.  Η  εξασφάλιση  των  τριών  αυτών  παραγόντων  συντελεί  στην  αύξηση  της  εμπιστοσύνης  των 

καταναλωτών  και  επομένως  στην  αύξηση  της  κατανάλωσης.  Στον  αντίποδα,  η  μη  ορθή  διαχείριση  αυτών  των  θεμάτων 

εμπεριέχει σημαντικούς κινδύνους που συνδέονται με τη λειτουργία της Εταιρείας. 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 

Η  ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.  με  γνώμονα  πάντοτε  την  προστασία  του  περιβάλλοντος  και  της  υγείας  και  ασφάλειας  των  καταναλωτών, 

μεριμνά διαρκώς για την ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση του συστήματος συλλογής, μεταφοράς 

και επεξεργασίας λυμάτων εντός του Λεκανοπεδίου της Αττικής. 

Σύμφωνα  με  τον  κεντρικό  σχεδιασμό  αποχέτευσης,  η  ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.  εξασφαλίζει    την  αποφυγή  δημιουργίας  κάθε  μορφής 

κινδύνου  για  τη  δημόσια  υγεία,  που  μπορεί  να  προκληθεί  κατά  τη  φάση  συλλογής‐μεταφοράς  των  λυμάτων,  λόγω 

εμφράξεων  των  αγωγών  ή  των  διακλαδώσεων  (συνδέσεων)  ή  λόγω  πλημμελούς  λειτουργίας  των  αντλιοστασίων.  Επίσης, 

μέσω  της  ορθής  διαχείρισης  της  λειτουργίας  και  συντήρησης  του  δικτύου  αποχέτευσης  και  των  Κέντρων  Επεξεργασίας 

Λυμάτων (ΚΕΛ) διασφαλίζει την προστασία των υδάτινων αποδεκτών.  

Αναφορικά  με  την  αποχέτευση  στις  περιοχές  της  Ανατολικής  Αττικής  η  ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.,  με  στόχο  την  ολοκληρωμένη  και 

περιβαλλοντικά  βέλτιστη  διαχείριση  των  λυμάτων,  προγραμματίζει  την  υλοποίηση  όλων  των  απαραίτητων  έργων 

αποχέτευσης, που θα διασφαλίσουν την προστασία του χερσαίου & θαλάσσιου οικοσυστήματος και τη δημόσια υγεία, ενώ 

θα  προάγουν  την  αειφόρο  ανάπτυξη  της  ευρύτερης  περιοχής.  Η  έλλειψη  συστήματος  αποχέτευσης  στις  περιοχές  της 

Ανατολικής Αττικής αποτελεί  μείζον πρόβλημα δεκαετιών,  με  την υφιστάμενη πρακτική διαχείρισης  των αστικών λυμάτων 

μέσω αποχέτευσης σε βόθρους, να αποτελεί σημαντικό παράγοντα περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

μάλιστα,  με  την από 15ης Οκτωβρίου 2015  Απόφασή του,  επέβαλλε χρηματική ποινή στην Ελληνική Δημοκρατία λόγω μη 

συμμόρφωσης  με  την  Οδηγία  91/271/ΕΟΚ  σχετικά  με  την  υποχρέωση  ύπαρξης  συστήματος  συλλογής  και  επεξεργασίας 

αστικών λυμάτων. Η ποινή αφορά μεταξύ άλλων και στους οικισμούς της Νέας Μάκρης, της Ραφήνας και της Αρτέμιδας. Τα 

έργα αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική πρόκειται να δώσουν οριστική λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των λυμάτων με 

την καλύτερη και πλέον σύγχρονη, στον τομέα αυτό, εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής. 

4.2 ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

 

ΠΡΟΣΙΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Η  ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.  αναγνωρίζοντας  τη  δυσμενή  οικονομική  συγκυρία  που  βιώνει  η  ελληνική  κοινωνία  και  στο  πλαίσιο  της 

διαχρονικής της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες για την ανακούφιση των ασθενέστερων 

οικονομικά ομάδων. 

Θα  πρέπει  δε  να  σημειωθεί  ότι  για  ειδικές  κατηγορίες  καταναλωτών  (επιχειρήσεις,  φιλανθρωπικά  σωματεία,  Ελληνικά 

Πετρέλαια, παρόχους υπηρεσιών εφοδιασμού πλοίων), υπάρχει η νομοθετική πρόβλεψη για χορήγηση με ειδικά τιμολόγια 

(ΦΕΚ 552Β’/26‐3‐2009, άρθρο 3.2.3, ΦΕΚ 3188Β’/16‐12‐2013,  ΦΕΚ 2221Β’/9‐9‐2013). 

Επιπλέον,  χορηγεί  το  Έκτακτο  Ειδικό  Τιμολόγιο  (ΕΕΤ)  στους  δικαιούχους  των  παροχών  του  Ν.  4320/15,  παρέχει  έκπτωση 

στους λογαριασμούς των πολυμελών οικογενειών και των υπερηλίκων. Σημειώνεται επίσης, πως το Φιλανθρωπικό τιμολόγιο 

παρέχεται, όχι μόνο σε ιδρύματα και σωματεία  κατά την έννοια του ν.δ. 1111 της 8/11.2.72 και του α.ν. 2039/1939, αλλά με 

απόφαση ΔΣ και σε λοιπά ιδρύματα − φορείς που ασκούν φιλανθρωπικό − κοινωφελές έργο. 

Χορηγούνται  επίσης  εκπτώσεις,  με  συγκεκριμένες  και  βάσει  σχετικών  αποφάσεων  ΔΣ  διαδικασίες,  στους  αυξημένους 

λογαριασμούς  κατανάλωσης  και  τους  λογαριασμούς  λαθραίας  υδροληψίας,  λαμβάνοντας  υπόψη  κοινωνικά  και 

εισοδηματικά κριτήρια. 
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Τέλος, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. έχει θεσπίσει συγκεκριμένες βάσει απόφασης ΔΣ διαδικασίες αποπληρωμής/ρύθμισης των οφειλών σε 

δόσεις, παρέχοντας ευκολίες πληρωμής στις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες (δικαιούχους ΚΟΤ, ΕΕΤ). 

 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ (ΥΔΡΕΥΣΗ) 

Η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. μεριμνά ώστε: 

► Να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Νομοθεσίας και των Πελατών. 

► Να εφαρμόζονται ορθές εργαστηριακές πρακτικές και κατάλληλες μέθοδοι ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των 

μετρήσεων. 

► Να παρέχονται κατάλληλοι και επαρκείς πόροι (ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμός, πληροφορίες) για την υλοποίηση των 

λειτουργιών ποιότητας και αυτοί να χρησιμοποιούνται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και η εν γένει 

αποτελεσματικότητα όλων των μέτρων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται. 

► Η ποιότητα, η αμεροληψία και η ακεραιότητα των μετρήσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των ελέγχων 

ποιότητας να μην επηρεάζονται από οποιεσδήποτε εμπορικές, οικονομικές και άλλες πιέσεις. 

► Όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό να εκπαιδεύεται και να αξιολογείται ώστε να γνωρίζει και να εφαρμόζει πιστά το έργο 

που του ανατίθεται. 

 

Πλαίσιο ελέγχων 

Η  ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.  έχει  διαμορφώσει  το  κατάλληλο  πλαίσιο  ελέγχων,  ώστε  να  εξασφαλίζει  ότι  το  νερό  που  διατίθεται  στο 

καταναλωτικό κοινό είναι ασφαλές. Για τον λόγο αυτό, έχει διασφαλιστεί ότι όλα τα σημεία στα οποία δυνητικά θα μπορούσε 

να διαταραχθεί η ποιότητα τόσο του νερού που εισέρχεται στις εγκαταστάσεις της, αλλά ιδιαίτερα του νερού που φτάνει στη 

βρύση του καταναλωτή εποπτεύονται και ελέγχονται επαρκώς, μέσω: 

► Επιτήρησης των δραστηριοτήτων στις Λεκάνες Απορροής 

► Προστασίας του δικτύου Υδροληψίας 

► Διαρκών ελέγχων ποιότητας: 

- Των Α΄ υλών που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του νερού, ώστε αυτό να καταστεί πόσιμο. Οι Α΄ ύλες που 
προμηθεύεται η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. προδιαγράφονται, ώστε να είναι σύμφωνες με τα διεθνώς διαμορφωμένα πρότυπα που 

αφορούν στις χημικές ουσίες που προορίζονται για την επεξεργασία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Για κάθε ουσία 

υπάρχει σχέδιο ποιότητας βάσει του οποίου εξασφαλίζεται η ακαταλληλότητα για τη σκοπούμενη χρήση αυτού  

- Του ακατέργαστου και του πόσιμου νερού που διατίθεται στο καταναλωτικό κοινό.  
Οι  καθημερινοί  έλεγχοι  ποιότητας  του  ακατέργαστου  και  πόσιμου  νερού  που  πραγματοποιούνται  7  ημέρες  την 

εβδομάδα  στα  χημικά  και  μικροβιολογικά  εργαστήρια  της  ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.  έχουν  ως  σκοπό  να  εξασφαλίζεται  και  να 

πιστοποιείται η άριστη ποιότητα του νερού που διαθέτει η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στους κατοίκους των Αθηνών. Για τον λόγο αυτό, 

παρακολουθείται στενά η ποιότητα των νερών των τεσσάρων ταμιευτήρων, Μαραθώνα,  Υλίκης, Μόρνου και Ευήνου, 

όπως  επίσης  και  η  ποιότητα  του  πόσιμου  νερού  στο  δίκτυο  ύδρευσης,  ώστε  να  γίνεται  άμεσα  αντιληπτό  και  να 

αντιμετωπίζεται εγκαίρως οποιοδήποτε πρόβλημα ενδεχομένως προκύψει. 

 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ / ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ / ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΥΔΡΕΥΣΗ) 

Σύμφωνα με τον Νόμο 2744/1999 και τη σύμβαση 20ετούς διάρκειας  μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ‐ 

όπως προέκυψε σε εφαρμογή αυτού του νόμου και η οποία ισχύει από τις 25‐10‐1999 και επίκειται η ανανέωσή της το 2019, 

το  Ελληνικό Δημόσιο  διατηρεί  την  ευθύνη  για  την  έρευνα  και    τη  συλλογή  του ανεπεξέργαστου  νερού  καθώς  και  για  την 

κατασκευή των απαραίτητων έργων ώστε να διαθέτει τις αναγκαίες για την ύδρευση ποσότητες ακατέργαστου νερού στην 

ΕΥΔΑΠ  Α.Ε..  Η  ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.  από  πλευράς  της,  έχει  την  αποκλειστική  ευθύνη  για  την  επεξεργασία  αυτού  του  νερού  και  τη 

λειτουργία  και  συντήρηση  του  ιδιόκτητου  δικτύου  ύδρευσης,  ώστε  να  καλύπτονται  ποιοτικά  και  ποσοτικά  οι  ανάγκες 

υδροδότησης όλων αδιακρίτως των καταναλωτών της περιοχής αρμοδιότητάς της. 

Με την ίδια σύμβαση η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. έχει αναλάβει, έναντι οικονομικού τιμήματος, τη λειτουργία και τη συντήρηση όλων των 

εγκαταστάσεων συλλογής και μεταφοράς ανεπεξέργαστου νερού, οι οποίες ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο 

καθώς και  τη σύνταξη μελετών έργων που διασφαλίζουν την ασφαλή κατάσταση των εγκαταστάσεων και  την εναλλακτική 

υδροδότηση των ΜΕΝ σε περιπτώσεις βλαβών. Με αυτόν τον τρόπο είναι σε θέση να ελέγχει, πρωτογενώς και με πληρότητα, 

τα τεχνικά έργα μεταφοράς του ανεπεξέργαστου νερού από τις πηγές, έως τις Μονάδες Επεξεργασίας της. 
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Επιπρόσθετα,  η  ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.  έχει  αναλάβει  την  υποχρέωση  της  εκπόνησης  και  σύνταξης  του  Σχεδίου  Διαχείρισης  των 

διαθεσίμων  συστημάτων  παροχής  ακατέργαστου  ύδατος,  καθώς  και  της  διατήρησης  και  συνεχούς  ενημέρωσης  του 

Δημοσίου, επί των στοιχείων παροχών ανεπεξέργαστου νερού στις εκροές από τις πηγές και τις εισροές στις ΜΕΝ. 

Το  Σύστημα  Υποστήριξης Αποφάσεων,    το  οποίο  χρησιμοποιείται  επιχειρησιακά από  την  ΕΥΔΑΠ Α.Ε.  για  την  εποπτεία  και 

διαχείριση  του  υδροδοτικού  συστήματος,  περιλαμβάνει  τις  ακόλουθες  συνιστώσες  (υποσυστήματα):  α)  Σύστημα 

γεωγραφικής  πληροφορίας  για  την  απεικόνιση  και  εποπτεία  του  υδροδοτικού  συστήματος,  β)  Σύστημα  μέτρησης  των 

υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, γ) Σύστημα εκτίμησης και πρόγνωσης των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, δ) 

Σύστημα υποστήριξης της διαχείρισης των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας. 

Όσον αφορά  τη    διασφάλιση  της  κάλυψης με πόσιμο  νερό,  αυτή  γίνεται  από  το σύνολο  των  εγκαταστάσεων  του  δικτύου 

ύδρευσης  .  Το  δίκτυο  ύδρευσης  αποτελείται  από  τα  9.500  χιλιόμετρα  δικτύου  αγωγών.  Από  αυτά,  τα  1.300  χιλιόμετρα 

αποτελούν το κύριο τροφοδοτικό δίκτυο, δηλαδή αγωγούς διαμέτρου  >Φ300, ενώ τα  υπόλοιπα 8.200 χιλιόμετρα αποτελούν 

το  δίκτυο  διανομής  δηλαδή  της  μικρότερης  διαμέτρου  αγωγούς  που  μεταφέρουν  το  πόσιμο  νερό  στους  καταναλωτές.  

Υπάρχουν  διάσπαρτες  στην  περιοχή  αρμοδιότητας  55  δεξαμενές  συνολικής  χωρητικότητας  885.000  μ3,  81  αντλιοστάσια 

συνολικής  εγκατεστημένης  ισχύος  30.000  ΗΡ,  618  βάνες  μείωσης  πίεσης  από  Φ80  έως  Φ600,  90.000  περίπου  βάνες 

απομόνωσης, 100 σημεία τηλεπαρακολούθησης (SCADA), 739 σημεία καταγραφής και τηλεμετάδοσης δεδομένων (SMS) και 

247 σημεία ελέγχου ποιότητας. Το σύνολο αυτών των εγκαταστάσεων εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνεχή παροχή πόσιμου 

νερού  και  τη  δυνατότητα  κάλυψης  των  καθημερινών  αναγκών  των  καταναλωτών  σε  οποιεσδήποτε  συνθήκες  εποχιακής 

ζήτησης. Το σύνολο των εξυπηρετούμενων υδρομέτρων αγγίζει τα 2.100.000. Η μέση ημερήσια κατανάλωση είναι 1.050.000 

μ3/ημέρα (από 950.000 έως 1.250.000 μ3/ημέρα). 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΥΔΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (ΥΔΡΕΥΣΗ) 

Το  υδροδοτικό  σύστημα  μιας  περιοχής,  μέσω  του  οποίου  εξασφαλίζεται  η  ασφαλής  τροφοδοσία  της  με  πόσιμο  νερό, 

περιλαμβάνει  ένα  σύστημα  από  δεξαμενές,  τροφοδοτικούς  (κύριους)  αγωγούς  και  αγωγούς  διανομής.  Όταν,  λοιπόν  λέμε 

«δίκτυο  ύδρευσης»  εννοούμε  το  σύνολο  των  αγωγών  που  μεταφέρουν  διυλισμένο  νερό  από  τις  κατά  τόπους  Μονάδες 

Επεξεργασίας Νερού μέχρι  τα υδρόμετρα  των καταναλωτών. Πρόκειται  για  κύριο  τμήμα  του συνόλου  των εγκαταστάσεων 

μίας  Εταιρείας  ύδρευσης  και  στο  μεγαλύτερό  του  μέρος  είναι  υπόγειο.  Το  δίκτυο  ύδρευσης  παρέχει  νερό  υπό  πίεση 

κατάλληλο για πόση, σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα προδιαγραφές, προς όλους τους καταναλωτές. 

Ως περιοχή αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ορίστηκε η μείζων περιοχή της Πρωτεύουσας, όπως αυτή καθορίζεται στον Ιδρυτικό 

της  Νόμο  1068/1980,  ενώ  με  το  Ιδρυτικό  Νόμο  της  ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.  Ν.  2744/1999  παρέχεται  η  δυνατότητα  επέκτασης  των 

δραστηριοτήτων της υπό όρους και σε άλλες περιοχές εντός και εκτός του λεκανοπεδίου της Αττικής και η οποία αναλύεται 

περαιτέρω στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., με τα διοικητικά όρια των Δήμων και Κοινοτήτων, τους οποίους 

υδρεύει  είτε  απευθείας  είτε  με  μεγάλες  παροχές  (ενίσχυση  δικτύου),  όπου  η  διαχείριση  του  δικτύου  γίνεται  από  τις 

επιμέρους  Τοπικές  Αρχές. Με  απώτερο  σκοπό,  την  πιο  ορθολογική  διαχείριση  του  νερού  και  την  καλύτερη  ποιότητα  του 

παρεχόμενου  πόσιμου  νερού,  η  σταδιακή  παραλαβή  των  δικτύων  ύδρευσης,  όλων  των  Δήμων  της  Αττικής  αποτελεί 

στρατηγικό στόχο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε..  

Το  ολικό  μήκος  του  δικτύου  σήμερα  είναι  κατά  προσέγγιση 9.500  χλμ.  Αποτελείται  από 1.300  χλμ.  κύριων  τροφοδοτικών 

αγωγών  (από Φ 300 mm  και  πάνω)  και 8.200  χλμ.  δευτερευόντων  αγωγών  διανομής,  ενώ  για  τις  περιοχές  στις  οποίες  η 

ΕΥΔΑΠ Α.Ε. παρέχει νερό το υψόμετρο εδάφους κυμαίνεται από 0 έως και 600 μέτρα από το επίπεδο της θάλασσας. Εδαφικές 

περιοχές ανά 30 μέτρα υψομετρικής διαφοράς, αποτελούν ζώνες ύδρευσης. 

Ο  τελευταίος  κρίκος  που  συνδέει  όλο  το  υδροδοτικό  σύστημα  με  τον  καταναλωτή  είναι  τα  υδρόμετρα.  Όλοι  οι  πελάτες 

ύδρευσης έχουν παροχή με υδρόμετρο, ο συνολικός αριθμός των οποίων φτάνει τα 2.100.000. 

Αντικείμενο  της  ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.  είναι  η  εύρυθμη  λειτουργία,  συντήρηση  και  βελτίωση  του  δικτύου  διανομής  πόσιμου  νερού 

(κύριοι  τροφοδοτικοί  αγωγοί,  αγωγοί  διανομής,  παροχές,  δεξαμενές,  αντλιοστάσια  και  εξοπλισμός  τους)  σε  όλη  τη 

γεωγραφικά  εκτεταμένη  περιοχή  αρμοδιότητάς  της.  Σκοπός  της  ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.  είναι  η  εξασφάλιση  της  υδροδότησης  των 

καταναλωτών με νερό υψηλής ποιότητας, επαρκούς ποσότητας και εντός αποδεκτών ορίων πίεσης.  

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού απαιτείται η εκτέλεση τριών βασικών κατηγοριών δραστηριοτήτων: 

 Παρακολούθηση και βελτίωση λειτουργίας δικτύου ύδρευσης (παρακολούθηση ζήτησης, παρακολούθηση πίεσης, 

τροποποιήσεις ζωνών πίεσης κ.λπ.). 

 Συντήρηση δικτύου – προληπτική και έκτακτη ( συντήρηση αντλιοστασίων, βανών – πυροσβεστικών κρουνών, 

καθαρισμός δεξαμενών, επισκευές διαρροών αγωγών – παροχών κ.λπ.). 
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 Νέες παροχές (νέες παροχές ακινήτων, ειδικές παροχές, παραλαβές νέων δικτύων κ.λπ.). 

Το  2009  εγκρίθηκε  ο  νέος  Κανονισμός  Λειτουργίας  Δικτύου  Ύδρευσης,  με  τον  οποίο  ρυθμίζονται  με  λεπτομέρειες  τα 

σημαντικότερα  θέματα  λειτουργίας  της  Εταιρείας.  Στον  κανονισμό  αυτόν  προσχωρεί  ευθέως  ο  καταναλωτής  με  την 

υπογραφή της σύμβασης υδροδότησης με την ΕΥΔΑΠ Α.Ε.. 

Τέλος,  με  την  με  αριθμ.  15858/4‐4‐2007  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  ΕΥΔΑΠ  ΑΕ  και  κατ΄  εφαρμογή  της 

υποχρέωσης  που  προβλέπεται  στο  άρ  7  παρ.  3  του  Ν.  3429/2005  για  όλες  τις  Δημόσιες  Επιχειρήσεις  και  Οργανισμούς, 

εγκρίθηκε  ο  Χάρτης  Υποχρεώσεων  προς  τους  Καταναλωτές  της  Εταιρείας  (Χ.Υ.Κ.).  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 Χ.Υ.Κ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ είναι σύντομο, περιεκτικό και εύληπτο. 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 

H  ΕΥΔΑΠ Α.Ε.  έχει  σχεδιάσει  και  υλοποιήσει  ένα  ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης  του αποχετευτικού δικτύου  και  των 

Κέντρων  Επεξεργασίας  Λυμάτων,  προσβλέποντας  στην  ορθή  και  αδιάλειπτη  λειτουργία  τους  με  απώτερο  στόχο  την 

προστασία της δημόσιας υγείας.  

Η συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης αποσκοπεί στη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του, στην επίλυση προβλημάτων 

και  στην  ελαχιστοποίηση  των  όποιων  δυσλειτουργιών  ανακύπτουν  κάθε  φορά,  με  τη  λήψη  των  απαιτούμενων  σε  κάθε 

περίπτωση  ενεργειών  για  απόφραξη  ή  καθαρισμό  αγωγών  κλπ,  με  την  κατάλληλη  συντήρηση  του  ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού, τα οποία επιτυγχάνονται με τη βοήθεια εκπαιδευμένου προσωπικού και τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού 

που εκσυγχρονίζεται συνεχώς σύμφωνα με τις νέες τεχνολογίες. 

Η επεξεργασία των λυμάτων του λεκανοπεδίου Αττικής και του Θριασίου Πεδίου γίνεται στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων: 

 

 Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ)  

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ΚΕΛ στην Ευρώπη και διεθνώς. Εξυπηρετεί περίπου 3.500.000 κατοίκους. Εκεί 

καταλήγει  όλο  το  αποχετευτικό  δίκτυο  του  λεκανοπεδίου  Αττικής.  Με  την  πλήρη  επεξεργασία   των  λυμάτων,  το 

παραγόμενο νερό είναι απαλλαγμένο από το ρυπαντικό φορτίο σε ποσοστό 90%‐95%  και καταλήγει στη θάλασσα 

του Σαρωνικού, εντελώς ακίνδυνο για την ισορροπία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. 

 Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Μεταμόρφωσης (ΚΕΛΜ) 

Αποτελεί τη μοναδική εγκατάσταση υποδοχής και επεξεργασίας  ‐πέραν των αστικών‐ και οικιακών βοθρολυμάτων 

στο Νομό Αττικής, εξυπηρετώντας Δήμους και Κοινότητες που στερούνται αποχετευτικού δικτύου. 

 Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Θριασίου Πεδίου (ΚΕΛΘ) 

Εξυπηρετεί  τις  οικιστικές  περιοχές  των  Δήμων  Ελευσίνας,  Ασπροπύργου  και  την  περιοχή  Μάνδρας  του  Δήμου 

Μάνδρας‐Ειδυλλίας, καθώς και βιομηχανικές και βιοτεχνικές περιοχές και αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση σ’ ένα 

χρόνιο πρόβλημα των κατοίκων, αλλά και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή, ενώ 

παράλληλα, συμβάλλει στην αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος του κόλπου της Ελευσίνας. 

Η  ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.  μεριμνά  για  την  εύρυθμη  και  βέλτιστη  λειτουργία  των  ΚΕΛ  με  τη  συνεχή  συντήρηση  αυτών  και  τον 

εκσυγχρονισμό τους με τα απαιτούμενα έργα βελτίωσης, όπως και για την τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων 

με  στόχο  την  εντός  των  αποδεκτών  ορίων  ποιότητα  των  εκροών  στους  υδάτινους  αποδέκτες  προς  προστασία  του 

περιβάλλοντος. 

Η  ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.  προγραμματίζει,  αναπτύσσει  και    εφαρμόζει  μεθόδους  ελέγχου  της  απόρριψης  των  υγρών  βιομηχανικών 

αποβλήτων στο αποχετευτικό δίκτυο. Επίσης, προγραμματίζει και σχεδιάζει την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης σε νέες 

περιοχές βάσει των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών μέσω της βελτιστοποίησης του υφιστάμενου δικτύου. 

 

Ο Σχεδιασμός της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για την αποχέτευση σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής 

Η  Διεύθυνση  Έργων  Ανατολικής  Αττικής  συστάθηκε  τον  Οκτώβριο  2016  με  σκοπό  τη  διαχείριση  υλοποίησης  των  έργων 

αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική 

Στόχος της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. είναι η ολοκληρωμένη και περιβαλλοντικά βέλτιστη διαχείριση λυμάτων στην Ανατολική Αττική, που 
θα  διασφαλίζει  την  προστασία  του  χερσαίου  και  θαλάσσιου  οικοσυστήματος  της  περιοχής,  ενώ  θα  προάγει  τη  βιώσιμη 
ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. προγραμματίζει την υλοποίηση τριών μεγάλων έργων αποχέτευσης στην περιοχή της 
Ανατολικής Αττική: 
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► ΕΡΓΟ 1: Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και 
Επαναχρησιμοποίηση‐Διάθεση επεξεργασμένων εκροών 

► ΕΡΓΟ 2: Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμου Μαραθώνα και Διάθεση/Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων 
εκροών 

► ΕΡΓΟ 3: Έργα αποχέτευσης λυμάτων Νότιας Ακτής Σαρωνικού στο ΚΕΛ ΒΙΟΠΑ Καλυβίων 
 
Τα έργα αυτά πρόκειται να δώσουν οριστική λύση στο πρόβλημα διαχείρισης των αστικών λυμάτων στις εν λόγω περιοχές και 

περιλαμβάνουν  τη  συλλογή,  την  επεξεργασία  των  λυμάτων  και  τη  διάθεση/  επαναχρησιμοποίηση  των  επεξεργασμένων 

εκροών  των  Κέντρων  Επεξεργασίας  Λυμάτων.  Τα  ΚΕΛ  σχεδιάζονται  για  να  λειτουργήσουν  με    τεχνολογία  αιχμής,  που  θα 

διασφαλίζει  τη  συμμόρφωση  με  την  Ευρωπαϊκή  Νομοθεσία  αλλά  και  την  περιβαλλοντικά  βέλτιστη  μέθοδο  διαχείρισης 

λυμάτων,  που  θα  καθιστά  εφικτή  της  επαναχρησιμοποίηση  των  επεξεργασμένων  εκροών  για  της  αρδευτικές  ανάγκες  της 

περιοχής των Μεσογείων, καθώς και για αστική‐περιαστική χρήση από τους εμπλεκόμενους δήμους. Με τον τρόπο αυτό θα 

εξασφαλίζεται  η  πλήρης  προστασία  από  μόλυνση  της  ευρύτερης  περιοχής  και  των  ακτών  κολύμβησης.  Επιπλέον,  η 

υλοποίηση των έργων θα αποτελέσει και μια σημαντική ώθηση στην αναπτυξιακή προσπάθεια της περιοχής.  Για το σκοπό 

αυτό, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες Δημοτικές Αρχές, τόσο για την ενημέρωσή τους, όσο και 

για την εξασφάλιση της ενεργούς συμβολής τους στην ομαλή εξέλιξη και ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ 

Η  ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.  έχει  ενσωματώσει  κοινωνικές  δράσεις  στην  επιχειρηματική  της  δραστηριότητα    με  κίνητρο  την  κοινωνική 

αλληλεγγύη, την ανάπτυξη και την ευημερία.  

Αναγνωρίζοντας  επομένως  την  αξία  που  έχει  η  εκπλήρωση  του  κοινωνικού  της  ρόλου  και  με  στόχο  την  προαγωγή  της 

κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής του ευρύτερου κοινωνικού χώρου, η Εταιρεία στηρίζει την παιδεία, την υγεία, τις ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες, τις τέχνες και τον αθλητισμό, μέσω χορηγιών, δωρεών και με συστηματική συνεργασία με κοινωνικούς 

και εκπαιδευτικούς φορείς. 

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. παρέχει σταθερά και κάθε χρόνο: 

 οικονομική ενίσχυση στο  έργο διαφόρων συλλόγων σε  περιοχές της Αττικής 

 υποστήριξη σε  έργα κοινωνικής αλληλεγγύης 

 προαγωγή του ανθρώπινου δυναμικού με εκπαιδευτικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες 

 οικονομική  υποστήριξη σε έργα υποδομής  που έχουν κοινωνικές προεκτάσεις  

Πιο συγκεκριμένα οι κοινωνικές δράσεις της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. περιλαμβάνουν: 

 Υλικοτεχνική ενίσχυση των δομών παιδείας μέσω συγκεκριμένων δωρεών σε σχολεία και πανεπιστήμια 

 Χρηματικές δωρεές σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους 

 Συνδρομή στο κοινωνικό και πολιτιστικό έργο Δήμων της Αττικής 

 Οικονομική ενίσχυση στο έργο φορέων με κοινωνικό έργο, όπως το Χαμόγελο του Παιδιού και η Κιβωτός του 

Κόσμου, αλλά και ιδρυμάτων που σχετίζονται με την υγεία και το περιβάλλον 

 

4.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

 

ΠΡΟΣΙΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Η  Εταιρεία  διατηρεί  ένα  πολύ  προσιτό  τιμολόγιο,  του  οποίου  οι  αυξήσεις  την  τελευταία  εικοσαετία,  υπολείπονταν 

μεσοσταθμικά της αντίστοιχης  αύξησης του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Το 49,28% του Γενικού Τιμολογίου χρεώνεται 

με 0,35 €/μ3 και το 43,89% με 0,64 €/μ3.  Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως το 93,17% της κατανάλωσης του Γενικού τιμολογίου, 

χρεώνεται κατά μέσο όρο με τιμή ανά κυβικό, μικρότερη από την αξία μιας φιάλης εμφιαλωμένου νερού 0,5 lt. 

Επίσης,  για  την  αξιολόγηση  της  προσέγγισής  μας,  χρησιμοποιούμε  τον  δείκτη  ικανοποίησης  αιτημάτων  για  μειώσεις 

λογαριασμών, που έχει ως παρονομαστή το πλήθος των αιτημάτων που υποβλήθηκαν ετησίως για μειώσεις λογαριασμών και 

για αριθμητή το πλήθος των αντίστοιχων αιτημάτων που ικανοποιήθηκαν, από την Εταιρεία. 
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∆ΕΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 2016

∆είκτης ικανοποίησης 
αιτημάτων για μειώσεις 

λογαριασμών 
= 

Πλήθος αιτημάτων που ικανοποιήθηκαν 

Πλήθος αιτημάτων που υποβλήθηκαν για μειώσεις 
λογαριασμών 

=
7.269 

7.481 
 

 
=
  

 0,9717 

 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ (ΥΔΡΕΥΣΗ) 

Πιστοποιήσεις 

Τα Χημικά Εργαστήρια Γαλατσίου και Αχαρνών, καθώς και το Μικροβιολογικό Εργαστήριο είναι διαπιστευμένα κατά ISO EN 

17025 ήδη από το 2005, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  (ΕΣΥΔ)  για τη διενέργεια δοκιμών για  τον προσδιορισμό 44 

χημικών και 5 μικροβιολογικών παραμέτρων στο ανεπεξέργαστο και πόσιμο νερό (Αρ. Πιστοποιητικού 192). Τα Εργαστήρια 

της  ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.  παρακολουθούν  συστηματικά  τις  διεθνείς  εξελίξεις  και  τάσεις  στο  πεδίο  των  αναλύσεων  νερού.  Υπάρχει 

διαρκής εξέλιξη και βελτίωση της λειτουργίας  τους, η οποία αντανακλάται στη συνεχή επέκταση του πεδίου διαπίστευσης 

των  εργαστηρίων,  δηλαδή  στη  διαρκή αύξηση  του  πλήθους  των  ουσιών  που  προσδιορίζουν  με  τη  χρήση  διαπιστευμένων 

μεθόδων. 

Διαχείριση παραπόνων 

Η  ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.  δίνει  απόλυτη  προτεραιότητα  στη  διασφάλιση  υψηλού  επιπέδου  ικανοποίησης  για  το  σύνολο  του 

καταναλωτικού  κοινού.  Έχει  θεσπίσει  τετραψήφια  τηλεφωνική  γραμμή  επικοινωνίας  (1022)  για  την  καταγραφή και  ταχεία 

αντιμετώπιση  όλων  των  ζητημάτων  ποιότητας  που  ενδέχεται  να  αναφερθούν  από  το  καταναλωτικό  κοινό.  Περαιτέρω 

πληροφορίες σχετικά με το θέμα θα είναι διαθέσιμες στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016. 

Περιστατικά  μη  συμμόρφωσης  στις  επιδράσεις  προϊόντων  και  υπηρεσιών  στην  υγεία  και  την  ασφάλεια:  Δεν  έχουν 

αναγνωριστεί περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με κανονισμούς και εθελοντικούς κανόνες. 

Αποτελέσματα αναλύσεων 

Όπως  τεκμηριώνεται  από αποτελέσματα περίπου 130000  προσδιορισμών  σε  περίπου 10.000  δείγματα  πόσιμου  και 2.000 

δείγματα ανεπεξέργαστου νερού ετησίως, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. πιστοποιεί διαρκώς ότι το νερό της Αθήνας είναι άριστης ποιότητας 

και ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων πιστοποιούν ότι η ποιότητα του πόσιμου νερού της 

ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.  ανταποκρίνεται  στις  νομοθετικές  απαιτήσεις  της  ΚΥΑ  Υ2/2600/2001  «Ποιότητα  του  νερού  ανθρώπινης 

κατανάλωσης»  (όπως  αυτή  τροποποιήθηκε  και  ισχύει)  και  είναι  σύμφωνη  με  τις  απαιτήσεις  της  ΟΙΚ  46399/1352/1986 

«Απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα, κολύμβηση, διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά και 

καλλιέργεια οστρακοειδών».  Σε ετήσια βάση εξάγονται οι μέσες  τιμές όλων των παραμέτρων που προσδιορίζονται από τα 

εργαστήρια της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.. Οι τιμές αυτές ανακοινώνονται στον ιστότοπο  της Εταιρείας, ώστε να έχει πρόσβαση σε αυτές 

κάθε  ενδιαφερόμενος.  Επιπλέον,  σε  τριετή  βάση,  η  ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.  είναι  υποχρεωμένη  βάσει  Νομοθεσίας  να  κοινοποιεί  στο 

Υπουργείο Υγείας, τα στοιχεία ποιότητας που έχει συγκεντρώσει. 

Πέραν  αυτών,  σε  ετήσια  βάση  διεξάγονται  εσωτερικές  επιθεωρήσεις  αυτοαξιολόγησης  των  επιμέρους  διεργασιών  της 

Υπηρεσίας Ελέγχου Ποιότητας Νερού και ανασκοπείται το σύνολο των λειτουργιών που σχετίζονται με τον Έλεγχο Ποιότητας. 

Με  τον  τρόπο  αυτό  εντοπίζονται  τυχόν  αποκλίσεις  από  τις  καθιερωμένες  διαδικασίες  και  καταγράφονται  ευκαιρίες  για 

βελτίωση οι οποίες στη συνέχεια προγραμματίζονται και υλοποιούνται. 

Τα δεδομένα ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού από το δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για το έτος 2016, θα είναι διαθέσιμα 

στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016. 

 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ / ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ / ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΥΔΡΕΥΣΗ) 

Οι επιζητούμενοι τρόποι διαχείρισης των υδατικών πόρων χαρακτηρίζονται από  

 Ορθολογικότητα: επιστημονικά θεμελιωμένοι,  

 Αποδοτικότητα: αξιοποιούν τους υδατικούς πόρους στο μέγιστο δυνατό βαθμό  

 Βιωσιμότητα: δεν δημιουργούν πρόβλημα εξάντλησης των υδατικών πόρων στο μέλλον για την κάλυψη των 

αναγκών του σήμερα. 

Η κάλυψη της ζήτησης γίνεται με αξιοπιστία, μειώνοντας την πιθανότητα μη κάλυψης της απαιτούμενης ποσότητας νερού σε 

πολύ  μικρά  και  αποδεκτά  επίπεδα.  Η  έννοια  της  αξιοπιστίας  αναφέρεται  πρωτίστως  στη  μείωση  της  αβεβαιότητας  που 
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προκαλεί  η  μεταβλητότητα  της  φυσικής  προσφοράς  υδατικών  πόρων  (ξηρασίες),  αλλά  περιλαμβάνει  και  άλλες  πηγές 

αβεβαιότητας όπως τα δυσμενή έκτακτα περιστατικά (βλάβες) κατά τη διάρκεια έργων στο σύστημα. Επίσης, η κάλυψη της 

ζήτησης  γίνεται με νερό ασφαλούς ποιότητας και χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον (οικοσυστήματα) λόγω 

υπέρμετρης αποστέρησης νερού, προκειμένου αυτό να διατεθεί στην υδρευτική χρήση. Τέλος, η κάλυψη της ζήτησης γίνεται 

πάντα με οικονομικά πρόσφορο τρόπο.  

Σήμερα η ΕΥΔΑΠ Α.Ε.  και  το δίκτυο ύδρευσης, παρέχει   άριστης ποιότητας, αποδεκτής ποσότητας και πίεσης πόσιμο νερό 

περίπου  στο  90%  των  κατοίκων  του  λεκανοπεδίου  Αττικής  σε  περιοχές  της  αρμοδιότητάς  της,  ενώ  το  υπόλοιπο  10% 

αποτελούν  θύλακες  οι  οποίοι  υδροδοτούνται  από  ιδιωτικά  ή  δημοτικά  δίκτυα.  Έχει  προβλεφθεί  στο  5ετές  επενδυτικό 

πρόγραμμα  της,  να  παραληφθούν  τόσο  αυτά  τα  δίκτυα  όσο  και  να  επεκταθεί  και  να  παραλάβει  τη  διαχείριση  δικτύων 

ύδρευσης σε Δήμους του Νομού Αττικής που μέχρι πρότινος ήταν ή εκτός αρμοδιότητάς της ή οι Δήμοι είχαν αποκλειστικά τη 

διαχείριση αυτών. 

Η  κατανομή  των  υδατικών πόρων  που  διατίθενται  αναλύεται  σύμφωνα με  τη  χρήση  του  παρελθόντος  έτους  (2016)  όπως 

παρακάτω: 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Επιφανειακά νερά 
Ετήσια Απόληψη 

(εκατ. κυβικά μέτρα) 

Συμμετοχή 

(Ποσοστό επί του συνόλου) 

Εύηνος 231,6 50,0% 

Μόρνος 202,3 43,7% 

Υλίκη  5,9 1,3% 

Μαραθώνας 19,5 4,2% 

Υπόγεια νερά 
Ετήσια Απόληψη 

(εκατ. κυβικά μέτρα) 

Συμμετοχή 

(Ποσοστό επί του συνόλου) 

Γεωτρήσεις Μαυροσουβάλας 3,7 0,8% 

Σύνολο Απολήψεων 463,0 100,0% 

 

Η παραπάνω κατανομή αφορά στη βέλτιστη διαχείριση των υδατικών πόρων για το συγκεκριμένο έτος. Όλες οι απολήψεις 

μετρούνται με παροχόμετρα και οι χρονοσειρές καταγράφονται σε σχεσιακή βάση δεδομένων. 

 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΥΔΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (ΥΔΡΕΥΣΗ) 

Οι ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις στον χώρο των επιχειρήσεων, η ευθύνη της υδροδότησης του 40% περίπου του πληθυσμού της 

Ελλάδας,  η  οικιστική  επέκταση  και  φυσικά  η  υποχρέωση  προς  τους  πελάτες  της  Εταιρείας  καθιστούν  επιβεβλημένη  την 

ανοδική πορεία της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., προκειμένου να υλοποιήσει έργα αποφασιστικής σημασίας και αυξημένων αποδόσεων. 

Για την πετυχημένη πορεία της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., βασικές προϋποθέσεις είναι η επικέντρωση των προσπαθειών στην ικανοποίηση 

του  πελάτη,  στην  ορθολογική  διαχείριση  και  προστασία  των  υδατικών  πόρων  και  στη  διατήρηση  μιας  αμφίδρομης  και 

εποικοδομητικής σχέσης Εταιρείας – Πελατών, με στόχο τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών της Εταιρείας. Γι’ αυτό το σκοπό 

η Εταιρεία έχει εντάξει στις στρατηγικές δράσεις της για τη βέλτιστη διαχείριση του δικτύου της, τα εξής :  

► Την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών διαχείρισης της πίεσης στο δίκτυο ύδρευσης (pressure management), που έχει ως 

αποτέλεσμα την αποφυγή άσκοπης καταπόνησης των αγωγών του δικτύου από υπερβολικές πιέσεις και κατ’ επέκταση  

την αποφυγή θραύσεων του δικτύου, επιτυγχάνοντας έτσι αύξηση του χρόνου ζωής σε μεγάλο μήκος του με σημαντικό 

οικονομικό όφελος. 

► Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό αποτελεί η αξιόπιστη και οργανωμένη συλλογή δεδομένων από τις βλάβες, τη 
λειτουργία κλπ. ώστε μέσω δομημένων και συνεργάσιμων εφαρμογών να επιτυγχάνεται η περαιτέρω επεξεργασία και 

στατιστική αξιοποίηση των συλλεχθέντων στοιχείων. 
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► Κύριος στόχος στη διαδικασία συντήρησης αφορά στον εντοπισμό της συχνότητας εμφάνισης βλαβών, στην ταχύτητα και 
ποιότητα επισκευών, στον προσδιορισμό της γεωγραφικής διασποράς τους, στην αιτία εμφάνισης αυτών κλπ. 

προκειμένου να καταρτιστεί ολοκληρωμένο και συστηματικό πρόγραμμα συντήρησης του δικτύου ύδρευσης. 

► Προς τούτο έχει ενταχθεί στο πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας μας, εφαρμογή ενός στοχευμένου, με 
τεκμηριωμένη προτεραιότητα προγράμματος αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης, το οποίο περιλαμβάνει την 

αντικατάσταση περίπου 450 χλμ. αγωγών που αντιστοιχεί περίπου στο 1,5% του συνολικού μήκους του δικτύου, 

ακολουθώντας και τηρώντας τις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές. 

Κατόπιν αυτών, εκτιμούμε ότι θα επιτευχθεί αποτελεσματικότερη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης, συνεπής και αξιόπιστη 

συνεχής παροχή νερού, βελτίωση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες και βελτίωση της εταιρικής εικόνας 

σχετικά με την απόδοση των υπηρεσιών της. 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 

Η  αξιολόγηση  της  αποτελεσματικότητας  διαχείρισης  του  συστήματος  αποχέτευσης  γίνεται  με  την  ανάπτυξη  των  κάτωθι 

εφαρμογών και πρακτικών:  

► Χρήση Πληροφοριακών συστημάτων αποχέτευσης:  
o Εισαγωγή, επεξεργασία και χωρική ανάλυση δεδομένων δικτύου (GIS).  

o Εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων που προκύπτουν από τις επεμβάσεις των συνεργείων της Διεύθυνσης Δικτύου 

Αποχέτευσης, στην εφαρμογή portal.  

o Σύνταξη και μελέτη στατιστικών αναλύσεων με βάση τα προαναφερθέντα στοιχεία στην εφαρμογή portal και τα 

δεδομένα του Κέντρου Παραπόνων 1022. 

► Συνεχής δειγματοληψία των εισροών και των εκροών στα ΚΕΛ, προς διαπίστωση της ποιότητας επεξεργασίας. 
► Διενέργεια χημικών αναλύσεων λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, όπως και μικροβιολογικών αναλύσεων 

επεξεργασμένων λυμάτων στα διαπιστευμένα, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), εργαστήρια της ΓΔΑ. 

► Δημοσιοποίηση των ποιοτικών αποτελεσμάτων της επεξεργασίας των λυμάτων, στην Εθνική Βάση Δεδομένων, στο 
ΥΠΟΜΕΔΙ.  

► Έλεγχος του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Σαρωνικού κόλπου και του κόλπου της Ελευσίνας και αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων σε συνεργασία με ανεξάρτητο ερευνητικό φορέα. 

 

Στην  περίοδο  αναφοράς  δεν  υπήρξαν  περιστατικά  μη  συμμόρφωσης  με  κανονισμούς  και  εθελοντικούς  κώδικες,  που  να 

αφορούν σε επιδράσεις των υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στην υγεία και την ασφάλεια. 

 

5. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ 

5.1  ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ  ΚΙΝΔΥΝΟΙ  ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΤΗ  ΔΙΑΦΘΟΡΑ  ΚΑΙ  ΤΗ  ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ,  ΟΙ  ΟΠΟΙΟΙ  ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ  ΜΕ  ΤΙΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Η  διαχείριση  του  ουσιαστικού  θέματος  της  Καταπολέμησης  της  Διαφθοράς  και  της  Δωροδοκίας  απαιτεί  λήψη 

προληπτικών μέτρων, καθώς επηρεάζει  τα οικονομικά συμφέροντα της Εταιρείας αλλά και των μετόχων και  τρίτων,  

τη  σχέση  εμπιστοσύνης  του  πολίτη  με  την  Εταιρεία,  το  κίνητρο  για  επενδύσεις,    τη  φήμη  και  την  αξιοπιστία  της 

Εταιρείας. Επίσης, με την ορθή διαχείριση του θέματος, η Εταιρεία συμβάλλει στην επίτευξη του 16ου παγκόσμιου 

στόχου  για  τη  βιώσιμη  ανάπτυξη  «ΕΙΡΗΝΗ,  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  ΚΑΙ  ΙΣΧΥΡΟΙ  ΘΕΣΜΟΙ»,  όπως  αυτός  έχει  οριστεί  από  τον 

Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.  

Οι κυριότεροι κίνδυνοι, που σχετίζονται με το θέμα της καταπολέμησης της διαφθοράς και δωροδοκίας και δύναται 

να συνδεθούν με το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., είναι οι παρακάτω: 

1. Δωροδοκία Υπαλλήλου, προκειμένου να επιταχυνθεί ή να διεκπεραιωθεί μία υπόθεση ή προκειμένου να επιτευχθεί 

μία συνεργασία με την Εταιρεία μας. 

2. Υπεξαίρεση χρημάτων εκ μέρους Υπαλλήλων που εργάζονται στα Ταμεία Υπηρεσιών της Εταιρείας ή απάτη. 

3. Κατάχρηση εξουσίας. 

4. Παράβλεψη παράνομων συμπεριφορών και δραστηριοτήτων. 

5. Ειδικά, οι δημόσιες συμβάσεις για την προμήθεια αγαθών, την παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση έργων, ενέχουν τους 

ακόλουθους κινδύνους σε πρακτικές διαφθοράς: διατύπωση της συγγραφής υποχρεώσεων κατά τρόπο που να 
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ευνοεί ορισμένους οικονομικούς φορείς, σύγκρουση συμφερόντων που επηρεάζει διάφορα στάδια των 

ανταγωνιστικών διαδικασιών, προσφυγή σε άμεσες αναθέσεις με σκοπό την αποφυγή των υποχρεώσεων της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, συνεργασία με αναξιόπιστους ή αφερέγγυους οικονομικούς φορείς. 

 

5.2 ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

 

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. δίνει  ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση των ενδεχόμενων κινδύνων 

και δεσμεύεται να διεξάγει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της με διαφάνεια, ήθος και ακεραιότητα, διασφαλίζοντας 

την άριστη ποιότητα  των υπηρεσιών που παρέχει,  εστιάζοντας  στον πολίτη.  Συνεπώς,  προς  εξασφάλιση  των ανωτέρω, 

τηρείται πιστά το σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και ακολουθούνται συγκεκριμένες ενέργειες και πολιτικές, 

ως κατωτέρω: 

► Ενίσχυση της διαφάνειας με εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και 
ειδικότερα από τη χρηματιστηριακή νομοθεσία, όπως διαδικασία γνωστοποίησης ρυθμιζόμενων πληροφοριών, έγκυρη 

και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, διαδικασία γνωστοποίησης συναλλαγών από τα  πρόσωπα που ασκούν 

διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία, διαδικασία για την αποφυγή κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών και 

δημοσίευση σημαντικών εταιρικών πληροφοριών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, δημοσιοποίηση των οικονομικών της 

καταστάσεων στην διαδικτυακή πύλη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, υποβολή και δημοσιοποίηση  της δήλωσης «πόθεν 

έσχες» από τα υπόχρεα πρόσωπα.  

► Έκδοση και διανομή εταιρικών εντύπων που ενισχύουν την ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες, τη στρατηγική, 
τους στόχους και την απόδοση της Εταιρείας. 

► Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Εταιρικής Διακυβέρνησης και Λειτουργίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που 
διευκολύνει την διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 

Εταιρείας. Ο ως άνω Κανονισμός παρουσιάζει με σαφήνεια τα στοιχεία που αφορούν στην εταιρική διακυβέρνηση, στο 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου και στην εκτίμηση και στη διαχείριση των επιχειρησιακών κινδύνων . 

► Σύνταξη του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Προσωπικού της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.,  με τον οποίο θεσπίζονται δικαιώματα 
αλλά και υποχρεώσεις του προσωπικού της, ιδιαίτερα όταν συναλλάσσεται με τους πολίτες. Μεταξύ άλλων, ρητά 

απαγορεύεται στο προσωπικό της Εταιρείας να απαιτεί ή να δέχεται από τους πολίτες, άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε 

δώρα ή αμοιβές ή άλλα ωφελήματα ή σχετικές υποσχέσεις  για  τον ίδιο ή για τρίτους.   

► Στον τομέα της σύναψης δημοσίων συμβάσεων, η Διεύθυνση Προμηθειών και οι αρμόδιες Υπηρεσίες της, εφαρμόζουν 
πιστά τις διαδικασίες του νέου νόμου 4412/2016 «περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», 

σύμφωνα με τον οποίο οι αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και 

χωρίς διακρίσεις και να ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της προστασίας του δημοσίου 

συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού, της προστασίας του 

περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης. Θεσπίζονται διατάξεις για την υποχρέωση αποτελεσματικής πρόληψης, 

εντοπισμού και επανόρθωσης συγκρούσεως συμφερόντων, για την υποχρέωση δημοσιοποίησης των δημοσίων συβάσεων 

καθώς και  των διαδικασιών και στοιχείων που προηγούνται της σύναψής τους. Επίσης, ορίζονται ηλεκτρονικά μέσα 

σύναψης συμβάσεων με αποτέλεσμα να προσφέρονται επιπλέον εγγυήσεις όσον αφορά στην πρόληψη και τον εντοπισμό 

πρακτικών διαφθοράς, επειδή συμβάλλουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και διευκολύνουν τους μηχανισμούς ελέγχου. 

Επιπλέον, οι αναθέτοντες φορείς αποκλείουν τους οικονομικούς φορείς που δεν είναι αξιόπιστοι και ειδικά, εάν υπάρχει 

εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για δωροδοκία ή απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες.  

Τέλος, επισημαίνεται ότι το προσωπικό της Διεύθυνσης Προμηθειών και Υπηρεσιών έχει εκπαιδευτεί, μέσω σεμιναρίων, 

για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των ανωτέρω. 

Στόχος της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. είναι η εφαρμογή μίας διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης και ανάπτυξης με σκοπό την ενίσχυση της 

θέσης της και την αξιοπιστία της και σε αυτό αποσκοπούν οι ανωτέρω πολιτικές και στρατηγικές της. 

5.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

 

Η αξιολόγηση της προσέγγισής μας πραγματοποιείται μέσω: 

► Σύστασης Ελεγκτικών Μηχανισμών, όπως η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και η Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού 

Συμβουλίου, με κυριότερες αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων, τον υποχρεωτικό έλεγχο και την αξιοπιστία 
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των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, τη συμμόρφωση της Εταιρείας με την κείμενη νομοθεσία, τη διασφάλιση 

των περιουσιακών στοιχείων της, την ενημέρωση της Διοίκησης για τα αποτελέσματα των ελέγχων και τις ανάλογες 

εισηγήσεις για διορθωτικές κινήσεις. Επιπλέον, διενεργείται τακτικός έλεγχος της Εταιρείας από τους νόμιμους ελεγκτές 

► Πειθαρχικού ελέγχου από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε περίπτωση πειθαρχικών παραπτωμάτων 
που σχετίζονται με την παραβίαση του Κανονισμού Προσωπικού της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (Π.Δ. 597/1985) και του Κανονισμού 

Εσωτερικής Λειτουργίας Προσωπικού της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 

Για  το  έτος  2016,  αναγνωρίσθηκαν  δύο  περιστατικά  διαφθοράς  για  τα  οποία  αναμένεται  η  πειθαρχική  διαδικασία  να 

ολοκληρωθεί μέσα στο 2017. 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

Η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης αφορά στο σύνολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί η Εταιρεία προκειμένου να 

διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συμφέροντά των μετόχων της και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών. 

 

Η δομή της παρούσας Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης επικεντρώνεται στα ακόλουθα θέματα: 

 

i.   Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακυβέρνησης και Λειτουργίας 

ii.  Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπή Ελέγχου 

iii. Γενική Συνέλευση & Δικαιώματα Μετόχων 

iv. Εσωτερικός Έλεγχος και Διαχείριση Κινδύνων 

v.  Λοιπά διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας 

 

Α. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Η  Εταιρεία  έχει  θεσπίσει  κώδικα  εταιρικής  διακυβέρνησης  τον  οποίο  έχει  ενσωματώσει  στον  Εσωτερικό  Κανονισμό 

Λειτουργίας και αποτελεί ήδη από τις 23.10.2013 ενιαίο κείμενο κατονομαζόμενο πλέον ως Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής 

Διακυβέρνησης και Λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ και τον οποίο τηρεί. Ο Κώδικας αυτός βρίσκεται διαθέσιμος στο κοινό στην έδρα 

της Εταιρείας Ωρωπού 156 Γαλάτσι, στην Υπηρεσία Μετοχολογίου και στην Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων. 

Η εταιρεία δεν εφαρμόζει πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης πέραν των προβλέψεων του νόμου.  

 

B. Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπή Ελέγχου 

Η  Εταιρεία  διοικείται  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  ο  αριθμός  των  μελών  του  οποίου  είναι  περιττός  και  δεν  δύναται  να 

υπερβαίνει  τα  δεκατρία  (13)  μέλη  ή  να  είναι  μικρότερος  των  επτά  (7)  μελών.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  αποτελείται  από 

εκτελεστικά,  μη  εκτελεστικά  και  ανεξάρτητα  μη  εκτελεστικά  μέλη  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στα  άρθρα  3  και  4  του  Ν. 

3016/2002 όπως κάθε φορά ισχύει. 

Η  Γενική  Συνέλευση  των  μετόχων  είναι  αρμόδια  να  καθορίζει  τον  αριθμό  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  καθώς 

επίσης  και  να  αυξάνει  ή  να  μειώνει  τον  αριθμό  αυτών,  πάντοτε  μέσα  στο  πλαίσιο  που  τίθεται  από  το  καταστατικό.  Το 

Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται: 

α) Από δύο  (2) εκπροσώπους των εργαζομένων στην Εταιρεία που εκλέγονται (με τους αναπληρωματικούς τους) με άμεση 

και καθολική ψηφοφορία. 

β)  Από  δύο  (2)  μέλη  που  εκπροσωπούν  τους  μετόχους  της  μειοψηφίας  που  εκλέγονται  κατά  τον  τρόπο  που  ορίζεται  στο 

άρθρο 36 του Καταστατικού. 

γ) Από εκπροσώπους των μετόχων, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι της υποδείξεως ή της 

εκλογής  νέων  συμβούλων.  Η  παράταση  δεν  μπορεί  να  υπερβεί  το  ένα  (1)  έτος.  Τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου 

ανακαλούνται ελευθέρως. Η ανάκληση και η αντικατάσταση γίνεται από εκείνους που έχουν δικαίωμα εκλογής ή υπόδειξης. 

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εξέλεξε και πριν από 

την  λήξη  της  θητείας  τους.  Τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  μπορούν  να  ορίζονται  εκ  νέου  ή  να  επανεκλέγονται 

απεριόριστα και είναι απεριόριστα ανακλητά. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι συγγενείς μεταξύ τους 

εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ούτε να είναι με οποιανδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της 

Εταιρείας ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι επιχείρησης που βρίσκεται σε συναλλακτική σχέση με την Εταιρεία. 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, όμως, να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι επιχείρησης που είναι 

συνδεδεμένη με την Εταιρεία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 42ε κ.ν. 2190/1920. 
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Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό  Συμβούλιο  συγκαλείται  από  τον Πρόεδρό  του  ή  το  νόμιμο αναπληρωτή  του,  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του  

Καταστατικού  και  συνεδριάζει  στην  έδρα  της  Εταιρείας.  Εισηγητής  των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης  στο  Διοικητικό 

Συμβούλιο είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει δύο φορές το μήνα και έκτακτα όταν κριθεί τούτο αναγκαίο από τον Πρόεδρό του. Η 

ημερήσια  διάταξη  των  συνεδριάσεων  καθορίζεται  από  τον  Πρόεδρο  και  τα  θέματά  της  περιέχονται  στην  πρόσκληση  που 

αποστέλλεται στους συμβούλους.  

 

Η πρόσκληση της συνεδρίασης γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες 

πριν  από  τη  συνεδρίαση  και  περιλαμβάνει  με  σαφήνεια  και  τα  θέματα  της  ημερησίας  διάταξης.  Διαφορετικά,  η  λήψη 

αποφάσεων  επιτρέπεται μόνο  εφ’  όσον παρίστανται  ή αντιπροσωπεύονται  όλα  τα μέλη  του  και  κανένα δεν αντιλέγει  στη 

λήψη αποφάσεων. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.  

 

Απαρτία ‐ Πλειοψηφία ‐ Αντιπροσώπευση μελών ΔΣ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, με 

την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 4, 4α και 5 του άρθρου 11 του Καταστατικού. Για την εξεύρεση του αριθμού 

απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα. Ουδέποτε ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί 

να  είναι  μικρότερος  των  τριών.  Οι  αποφάσεις  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  λαμβάνονται  με  απόλυτη  πλειοψηφία  των 

παρόντων.  Σε  περίπτωση  ισοψηφίας  δεν  υπερισχύει  η  ψήφος  του  Προέδρου  του  Διοικητικού  Συμβουλίου.  Σε  περίπτωση 

απουσίας  ή  κωλύματος  του  Προέδρου  προεδρεύει  ο  αναπληρωτής  του.  Στις  συνεδριάσεις  του  Διοικητικού  Συμβουλίου 

δύναται να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου επιστημονικοί σύμβουλοι, νομικοί ή μη και εμπειρογνώμονες, καθώς και ο 

Διευθυντής των Νομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας,  εφ’ όσον κληθούν από τον Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο,  και σε 

περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Διευθυντή των Νομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας άλλος δικηγόρος που θα υποδείξει 

ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος έχει δικαίωμα να ενημερώνεται εγγράφως από τον Πρόεδρο και 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη διαχείριση της Εταιρείας και γενικά για την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων. Σύμβουλος 

που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο με έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να 

αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. 
 

Σε  κάθε  συνεδρίαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  τηρούνται  Πρακτικά  που  επικυρώνονται  αμέσως  ή  στην  επόμενη 

συνεδρίαση. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή άλλο 

εξουσιοδοτημένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από σχετική απόφαση του οργάνου. Τα Πρακτικά του Διοικητικού 

Συμβουλίου γράφονται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και 

τους συμβούλους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση. Τυχόν άρνηση συμβούλου να υπογράψει τα Πρακτικά, αναφέρεται σ’ 

αυτά. Κάθε σύμβουλος, έχει δικαίωμα να ζητήσει να σημειωθεί η γνώμη του στα Πρακτικά.  
 

 

Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας που κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική 

και πολιτική ανάπτυξης αυτής, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. 
 

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  είναι  αρμόδιο  να  αποφασίσει  για  κάθε  θέμα  που  αφορά  στη  διαχείριση  της  περιουσίας,  στη 

διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και γενικά στη δραστηριότητά της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και 

αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης παρακολουθεί την πορεία 

της  Εταιρείας  και  την  υλοποίηση  των  δραστηριοτήτων  της.  Εξαιρούνται  της αρμοδιότητας  του Διοικητικού  Συμβουλίου  τα 

θέματα εκείνα τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα 

της Γενικής Συνέλευσης.  
 

Ανάθεση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο υπό τους περιορισμούς του Νόμου και του Καταστατικού, μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την 

άσκηση των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του μερικώς στον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε μέλος ή μέλη αυτού 

ή σε Διευθυντές της Εταιρείας ή σε υπαλλήλους αυτής ή σε τρίτους. 
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Πληροφορίες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

   

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τις 01/01/2016 έως 31/12/2016 διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου aπό 01/01/2016 έως 18/01/2016

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος  Πρόεδρος ΔΣ, Εκτελεστικό Μέλος 

Ιωάννης Μπενίσης  Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 

Κωνσταντίνος Βαφειάδης  Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Καρδαράς  Μη εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Μακρυνός  Μη εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Σαράντης  Μη εκτελεστικό Μέλος

Μιχαήλ Σταυρουλάκης  Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος 

Γεώργιος Χαλαμπαλάκης  Μη εκτελεστικό Μέλος

Παναγιώτης Σκουλαρίκης  Μη εκτελεστικό Μέλος

Χρήστος Μηστριώτης  Μη εκτελεστικό Μέλος

Εμμανουήλ Αγγελάκης  Μη εκτελεστικό Μέλος

Ευάγγελος Μουτάφης  Μη εκτελεστικό Μέλος

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου aπό 19/01/2016 έως 31/12/2016

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος  Πρόεδρος ΔΣ, Μη εκτελεστικό Μέλος 

Ιωάννης Μπενίσης  Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 

Κωνσταντίνος Βαφειάδης  Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Καρδαράς  Μη εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Μακρυνός  Μη εκτελεστικό Μέλος

Αλέξανδρος Πουλιάσης  Μη εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Σαράντης  Μη εκτελεστικό Μέλος

Μιχαήλ Σταυρουλάκης  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος  

Γεώργιος Χαλαμπαλάκης  Μη εκτελεστικό Μέλος

Παναγιώτης Σκουλαρίκης  Μη εκτελεστικό Μέλος

Χρήστος Μηστριώτης  Μη εκτελεστικό Μέλος

Εμμανουήλ Αγγελάκης  Μη εκτελεστικό Μέλος

Ευάγγελος Μουτάφης  Μη εκτελεστικό Μέλος

 

Βιογραφικά μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος 
O  Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος  είναι  Δρ  Υδρογεωλόγος,  με  τις  ακόλουθες  σπουδές  : 1978  :  Πτυχίο  Γεωλογικού  τμήματος 
(Laurea in Scienze Geologiche) της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Πάρμας (Universita degli Studi di Parma ‐ 
Italia),  1982:  Δίπλωμα  Εμπεριστατωμένων  Σπουδών  [Diplôme  d’  Études  Approfondies  (D.E.A)]  στις  Επιστήμες  του  Νερού 
[(Sciences  de  L’Eau)  σε  θέματα  Υδρολογίας  ‐  Υδρογεωλογίας‐  Υδροχημείας  και  Διαχείρισης  Υδατικών  Πόρων]  του 
Πανεπιστημίου  Pierre  et  Marie  Curie  του  Παρισιού  (Paris  VI),  2004:  Διδακτορικό  Δίπλωμα  στην  Υδρογεωλογία  του 
Πανεπιστημίου Πατρών. Το 1983 εργάστηκε στην Γεωπονική Σχολή Αθηνών ως Επιστημονικός συνεργάτης. Από το 1984 έως 
το 1997 εργάστηκε στο  Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών  (Ι.Γ.Μ.Ε.). Από το 1997 έως το 2004 εργάστηκε 
στο  Υπουργείο  Ανάπτυξης  ως  Εμπειρογνώμονας  στη  Διαχείρισης  Υδατικών  Πόρων  (Δ.Υ.Π.).  Από  το  2004  έως  το  2011 
εργάστηκε  στην Μονάδα Οργάνωσης  της  Διαχείρισης  των  Αναπτυξιακών Προγραμμάτων  (Μ.Ο.Δ)  και  από  το 2011  έως  το 
2014 εργάστηκε στο Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης ‐ Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών 
και Μελετών (Ε.Κ.Β.Α.Α. ‐ Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.). 

 

Ιωάννης Μπενίσης, Διευθύνων Σύμβουλος ‐ Εκτελεστικό Μέλος 
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O  Ιωάννης  Μπενίσης  πέρασε  με  υποτροφία  στο  Τμήμα  Μαθηματικών  του  Εθνικού  και  Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου 
Αθηνών, την οποία διατήρησε και τα τέσσερα χρόνια των σπουδών του. Από το 1978 έως το 2000, εργάσθηκε ως καθηγητής 
και συνέταιρος σε αρκετά φροντιστήρια και για αρκετά χρόνια διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος μεγάλου φροντιστηριακού 
οργανισμού.  Από  το  2000  ασχολήθηκε  επιχειρηματικά  με  διάφορες  μικρές  επιχειρήσεις  εστίασης  και  υπήρξε  ιδιοκτήτης 
εταιρείας  συμβούλων  ενεργειακών  θεμάτων.  Συνολικά  στον  επαγγελματικό  του  βίο  υπήρξε  Διευθύνων  Σύμβουλος  σε  μια 
Α.Ε., διαχειριστής σε τέσσερις Ε.Π.Ε. και συνέταιρος σε 15 περίπου Ο.Ε. που αφορούν σε εκπαίδευση, εστίαση, κατασκευές 
και ενέργεια. Από τον Ιούλιο του 2015 είναι Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ. 

 

 

Κωνσταντίνος Βαφειάδης, Μέλος Δ.Σ. ‐ Εκτελεστικό Μέλος 
Ο  Κωνσταντίνος  Βαφειάδης  είναι  διπλωματούχος  της  Σχολής  Χημικών  Μηχανικών  του  Εθνικού  Μετσόβιου  Πολυτεχνείου 
(1997), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος M.Sc.  in Advanced Chemical Engineering από το Imperial College London (1998) 
και διδακτορικού διπλώματος Ph.D.  in Control Engineering  από  το City University London  (2003).  Εργάζεται ως  Σύμβουλος 
Επιχειρήσεων  με  εξειδίκευση  σε  σύνθετα  έργα  πληροφορικής,  με  έμφαση  στο  χρηματοπιστωτικό  τομέα  καθώς  και  στο 
σχεδιασμό και υλοποίηση επενδυτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων. Από τον Ιούλιο του 2015 είναι Αντιδήμαρχος 
Ανθρώπινων και Οικονομικών Πόρων του Δήμου Βριλησσίων. 

 
Ιωάννης Καρδαράς, Μέλος Δ.Σ. ‐ Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Ο Ιωάννης Καρδαράς είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών (1974), με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του 
Λονδίνου  με  ειδίκευση  στο  Δίκαιο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  στο «Συγκριτικό  Ευρωπαϊκό  Δίκαιο»  (1976).  Εργάζεται  ως 
δικηγόρος στον Πειραιά από το 1977 και είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο.  

 
Γεώργιος Μακρυνός, Μέλος Δ.Σ. ‐ Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Ο  Γιώργος  Μακρυνός,  είναι  πτυχιούχος  του  τμήματος  Δημόσιας  Υγιεινής  (1982)  της  Σχολής  Επαγγελμάτων  Υγείας  και 
Πρόνοιας  του  ΤΕΙ  Αθηνών,  με  μετεκπαίδευση  στην  «διαχείριση  και  τεχνολογία  περιβάλλοντος»  και  μεταπτυχιακό  τίτλο 
ειδίκευσης στη δημόσια υγεία (2007‐09) από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ). Δημοτικός σύμβουλος Κορυδαλλού 
από το 2010 και Πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού  

Αλέξανδρος Πουλιάσης, Μέλος Δ.Σ. ‐ Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Ο  Αλέξανδρος  Πουλιάσης  ολοκλήρωσε  τις  σπουδές  του  ακολουθώντας  την  κατεύθυνση  Λογιστικής  και  Χρηματοδοτικής 
Διοίκησης. Σήμερα εργάζεται ως σύμβουλος στο Υπουργείο Οικονομικών.  

 
Νικόλαος Σαράντης, Μέλος Δ.Σ. ‐ Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Ο  Νικόλαος  Σαράντης  είναι  Δήμαρχος  Αγίων  Αναργύρων  –  Καματερού.  Είναι  γραφίστας,  εκπαιδευτικός  στο  Τμήμα 
Γραφιστικής του Α.ΤΕ.Ι Αθήνας από το 1982 . Κατέχει μεταπτυχιακό με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ένωση και Αναπτυσσόμενες Χώρες» 
από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Από τον Οκτώβριο του 
2014 έως και σήμερα είναι Γενικός Γραμματέας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ). 

 
Μιχαήλ Σταυρουλάκης, Μέλος Δ.Σ. ‐ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Ο Μιχαήλ Σταυρουλάκης είναι οικονομολόγος, λογιστής ‐ φοροτεχνικός και σπούδασε στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα 
(ΤΕΙ)  Ηρακλείου  Κρήτης,  στη  σχολή  Διοίκησης  Επιχειρήσεων,  στο  τμήμα  Λογιστικής  (1981)  και  στην  Ανώτατη  Βιομηχανική 
Σχολή Πειραιά (ΑΒΣΠ) (1986). Έχει εργαστεί ως λογιστής και οικονομικός σύμβουλος σε διάφορες επιχειρήσεις και διαθέτει 
εμπειρία σε διεθνείς και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές.  

 
Γεώργιος Χαλαμπαλάκης, Μέλος Δ.Σ. ‐ Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Ο Γεώργιος Χαλαμπαλάκης σπούδασε Φυσική της Επιστήμης των Λέιζερ & Υλικών (BSc Hons) στο Πανεπιστήμιο Heriot‐Watt 
του Εδιμβούργου της Σκωτίας (2000) και κατέχει Διδακτορικό (PhD) στην Επιστήμη Συμπυκνωμένης Ύλης και Νανοτεχνολογίας 
των  Υλικών  από  το  Πανεπιστήμιο  του  Μονπελιέ  της  Γαλλίας  (2005).  Από  το  2013  είναι  συνιδρυτής  εταιρείας,  η  οποία 
δραστηριοποιείται στην παρασκευή και εξαγωγή Ελληνικών Βιολογικών αγροτικών προϊόντων. 

 
Χρήστος Μηστριώτης, Μέλος Δ.Σ. ‐ Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Έλαβε Πτυχίο Οικονομικών με ειδίκευση στην Οικονομετρία από το University of Kent, Canterbury και Μεταπτυχιακό Τίτλο 
σπουδών  στα  Χρηματοοικονομικά  από  το  Imperial  College  ςτο  Λονδίνο.  Έχει  εργαστεί  σε  χρηματιστηριακές  ‐  επενδυτικές 
εταιρείες  και  από  το  2004  κατέχει  τη  θέση  του  Διευθυντή  Διαχείρισης  Διαθεσίμων  και  Διαχείρισης  Χρηματοοικονομικού 
Κινδύνου (Treasurer) σε μεγάλο Όμιλο. 
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Παναγιώτης Σκουλαρίκης, Μέλος Δ.Σ. ‐ Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Ο  Πάνος  Σκουλαρίκης  αποφοίτησε  από  το  Κολλέγιο  Αθηνών  το  1989  και  το  1992  έλαβε  πτυχίο  οικονομικών  από  το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ ακολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics απ’ όπου έλαβε M.Sc. στα 
Οικονομικά/Επιχειρησιακή Έρευνα και M.Phil. στα Οικονομικά/Ευρωπαϊκές Σπουδές. Από τον Φεβρουάριο 2013 ανέλαβε τα 
καθήκοντα του Βοηθού Γενικού Διευθυντή του Ομίλου Πειραιώς,  

 
Εμμανουήλ Αγγελάκης Μέλος Δ.Σ. ‐ Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Είναι  απόφοιτος  του  Εθνικού  Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου  Αθηνών,  και  εργάζεται  στην  ΕΥΔΑΠ  ως  Επιστημονικό 
Προσωπικό από το Μάιο του 1993.  

Ευάγγελος Μουτάφης Μέλος Δ.Σ. ‐ Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Εργάζεται  στην  ΕΥΔΑΠ  από  το  1984.  Από  το  2006  έως  σήμερα  κατέχει  τη  θέση  του  Οργανωτικού  Γραμματέα  της  Γενικής 
Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.). 

 

Ημερομηνίες παραιτήσεων Μελών Δ.Σ. και Αποφάσεις Γ.Σ. και Δ.Σ. για την εκλογή νέων Μελών 

 

Ημερομηνίες Παραιτήσεων Μελών Δ.Σ. 

17/10/2015 παραίτηση κ. Ελευθερίου Μαγιάκη. 

 

Αποφάσεις Γ.Σ. 

(1) Επαναληπτική μετ’ αναβολή 33η Τακτική Γ.Σ. της 2ας/06/2015: εκλογή κ.κ. Κωνσταντίνου Βαφειάδη, Μιχαήλ Σταυρουλάκη 
(Ανεξάρτητο  Μέλος),  Νικολάου  Σαράντη,  Ιωάννη  Καρδαρά,  Γεωργίου  Μακρυνού,  Ελευθέριου  Μαγιάκη  και  Γεωργίου 
Χαλαμπαλάκη. 

(2) Έκτακτη Γ.Σ. της 15ης/01.2016: επικύρωση εκλογής των κ.κ. Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου και Ιωάννη Μπενίση καθώς και 
εκλογή του κ. Αλέξανδρου Πουλιάση σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους του Δ.Σ. κ. Ελευθερίου Μαγιάκη. 

(3) Ειδική Γ.Σ. της 28ης/06.2013: εκλογή κ.κ. Παναγιώτη Σκουλαρίκη και Χρήστου Μηστριώτη. 

* Εκλογές εργαζομένων Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Ιουνίου 2012: εκλογή κ.κ. Ευάγγελου Μουτάφη και Εμμανουήλ Αγγελάκη. 

 

Αποφάσεις Δ.Σ. 

(1) 18646/08.07.2015:  εκλογή κ.κ. Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου και  Ιωάννη Μπενίση ως Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου 
αντίστοιχα και ορισμός τους ως των μόνων Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. 

(2) 18648/22.07.2015: ορισμός κ. Κωνσταντίνου Βαφειάδη ως Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. 

(3) 18790/19.01.2016: ορισμός κ.κ. Ιωάννη Μπενίση και Κωνσταντίνου Βαφειάδη ως των μόνων Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. 
 

Αριθμός συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου από 01/01/2016 έως 31/12/2016 
 

Κατά  το  ανωτέρω  χρονικό  διάστημα  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  πραγματοποίησε  τριάντα  δύο  (32)  συνεδριάσεις  (υπ’αριθ. 
1175η/19.01.2016 έως και 1206η/21.12.2016).   

 
Γ. Γενική Συνέλευση & Δικαιώματα Μετόχων 

 

Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής 

Η  Γενική  Συνέλευση  των  μετόχων  της  Εταιρείας  είναι  το  ανώτατο  όργανο  αυτής  και  δικαιούται  να  αποφασίζει  για  κάθε 

υπόθεση  που  αφορά  την  Εταιρεία.  Οι  νόμιμες  αποφάσεις  αυτής  δεσμεύουν  και  τους  μετόχους  που  απουσίαζαν  ή 

διαφώνησαν. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα: 

α.  Για  κάθε  τροποποίηση  του  Καταστατικού. Με  την  επιφύλαξη  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  και  της  παρ.  5  του  άρθ.  9  του 

Καταστατικού ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. 

β.  Για  την  εκλογή  των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου και  των ελεγκτών με  την  επιφύλαξη  των άρθρων 11  και 13  του 

Καταστατικού. 
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γ. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. 

δ. Για τη διάθεση των ετησίων κερδών και την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ε. Για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη. 

στ. Για την έκδοση ομολογιακού δανείου κάθε είδους, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθ. 9 του Καταστατικού. 

ζ. Για τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας και τη λύση της Εταιρείας. 

η. Για το διορισμό εκκαθαριστών. 

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύουν. 

 

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης 

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας 

τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. 

 

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της 

εποπτεύουσας  Αρχής,  στην  οποία  θα  καθορίζονται,  και  οι  όροι  υπό  τους  οποίους  χορηγείται  η  άδεια.  Η  άδεια  αυτή  δεν 

απαιτείται,  όταν  στη  Συνέλευση  παρίστανται  ή  αντιπροσωπεύονται  μέτοχοι  που  εκπροσωπούν  το  σύνολο  του  μετοχικού 

κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.  

 

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μπορεί  να  συγκαλεί  σε  έκτακτη  συνεδρίαση  τη  Γενική  Συνέλευση  των  μετόχων  όταν  το  κρίνει 

σκόπιμο. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, εντός δέκα (10) ημερών 

από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο αυτής. Την 

ίδια υποχρέωση υπέχει και όταν την σχετική αίτηση υποβάλει το Δημόσιο. Σε περίπτωση άρνησής του, τη Γενική Συνέλευση 

δικαιούται  να συγκαλέσει  το Δημόσιον δια  του εποπτεύοντος Υπουργού,  με  έγγραφη δήλωσή  του που κοινοποιείται στην 

Εταιρεία.  

 

Σε  περίπτωση  που  δεν  υπάρχει  Διοικητικό  Συμβούλιο,  η  Γενική  Συνέλευση  συγκαλείται  α)  Από  προσωρινό  Διοικητικό 

Συμβούλιο που ορίζεται από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 69 ΑΚ, ή β) Αυτόκλητα και με την προϋπόθεση ότι 

παρίστανται ή εκπροσωπούνται κατά τη Συνεδρίαση όλοι οι μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου 

της Εταιρείας. 

Δεν παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και άσκησης του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα ή 

με αλληλογραφία. 

 

Πρόσκληση ‐ Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 

Η  πρόσκληση  της  Γενικής  Συνέλευσης,  πρέπει  να  περιλαμβάνει  τουλάχιστον  το  οίκημα,  τη  χρονολογία  και  την  ώρα  της 

συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με δημοσίευση 

σχετικής  πρόσκλησης  προς  τους  μετόχους  της  Εταιρείας,  σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  στις  σχετικές  με  τους  κανόνες 

δημοσιότητας  διατάξεις  που  προβλέπονται  στο  άρθρο  26  παρ.  2  και  26α  του  Κ.Ν.  2190/1920  όπως  ισχύει  σήμερα.  Η 

πρόσκληση  τοιχοκολλείται  σε  εμφανή  θέση  στην  έδρα  της  Εταιρείας  και  δημοσιεύεται  όπως  επιβάλλουν  οι  εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις. 

 

Η  πρόσκληση  δημοσιεύεται  πριν  από  είκοσι  πλήρης  ημέρες  στις  προβλεπόμενες  ημερήσιες  ή  εβδομαδιαίες  πολιτικές  και 

οικονομικές  εφημερίδες  και  στο  Γ.Ε.Μ.Η..Στις  περιπτώσεις  των  επαναληπτικών  Γενικών  Συνελεύσεων  οι  παραπάνω 

προθεσμίες  συντέμνονται  στο  μισό  και  η  πρόσκληση  δημοσιεύεται  και  πάλι  όπως  παραπάνω.  Διευκρινίζεται  ότι 

συνυπολογίζονται  και  οι  μη  εργάσιμες  ημέρες,  ενώ  η  ημέρα  δημοσίευσης  της  πρόσκλησης  της  Γενικής  Συνέλευσης  και  η 

ημέρα της συνεδρίασής της δεν συνυπολογίζονται στις παραπάνω προθεσμίες.  

 

Εντός  της  αυτής  εικοσαήμερης  (20ήμερης)  προθεσμίας  η  πρόσκληση  γνωστοποιείται  στα  Υπουργεία  Οικονομικών  (Γενική 

Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών) και Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 
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Δικαιώματα Μετόχων και τρόπος άσκησής τους 

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.  

 

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων 

που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η 

απόδειξη  της  μετοχικής  ιδιότητας  γίνεται  με  την  προσκόμιση  σχετικής  έγγραφης  βεβαίωσης  του  ως  άνω  φορέα  ή 

εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση  της Εταιρείας με  τα αρχεία  του εν  λόγω φορέα. Η  ιδιότητα  του μετόχου 

πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν 

από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την 

μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής 

Συνέλευσης.   

 

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί 

να  διορίζει  μέχρι  τρεις  (3)  αντιπροσώπους.  Νομικά  πρόσωπα  μετέχουν  στη  Γενική  Συνέλευση  ορίζοντας ως  εκπροσώπους 

τους  μέχρι  τρία  (3)  φυσικά  πρόσωπα.    Ωστόσο,  αν  ο  μέτοχος  κατέχει  μετοχές  της  Εταιρείας,  οι  οποίες  εμφανίζονται  σε 

περισσότερους  του  ενός  λογαριασμούς  αξιών,  ο  περιορισμός  αυτός  δεν  εμποδίζει  τον  εν  λόγω  μέτοχο  να  ορίζει 

διαφορετικούς  αντιπροσώπους  για  τις  μετοχές  που  εμφανίζονται  στον  κάθε  λογαριασμό  αξιών  σε  σχέση  με  τη  Γενική 

Συνέλευση.  Αντιπρόσωπος  που  ενεργεί  για  περισσότερους  μετόχους  μπορεί  να  ψηφίζει  διαφορετικά  για  κάθε  μέτοχο.  Ο 

αντιπρόσωπος  μετόχου  υποχρεούται  να  γνωστοποιεί  στην  Εταιρεία,  πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Γενικής 

Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου 

να  εξυπηρετήσει  ο  αντιπρόσωπος  άλλα  συμφέροντα  πλην  των  συμφερόντων  του  αντιπροσωπευμένου  μετόχου.  Κατά  την 

έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: 

α)  είναι  μέτοχος που ασκεί  τον  έλεγχο  της  Εταιρείας  ή  είναι  άλλο  νομικό πρόσωπο ή  οντότητα η  οποία  ελέγχεται  από  το 

μέτοχο αυτόν, 

β)  είναι  μέλος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ή  της  εν  γένει  διοίκησης  της  Εταιρείας  ή  μετόχου  που  ασκεί  τον  έλεγχο  της 

Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, 

γ)  είναι  υπάλληλος  ή  ορκωτός  ελεγκτής  της  Εταιρείας  ή  μετόχου  που  ασκεί  τον  έλεγχο  της  Εταιρείας,  ή  άλλου  νομικού 

προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, 

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) 

έως (γ). 

 

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους  ίδιους 

τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 

 

Η  Εταιρεία  διαθέτει  στην  ιστοσελίδα  της  τα  έντυπα  που  οφείλει  να  χρησιμοποιεί  ο  μέτοχος  για  τον  ορισμό  του/των 

αντιπροσώπου/πων  του.  Τα  έντυπα αυτά,  κατατίθενται,  συμπληρωμένα  και  υπογεγραμμένα από  το μέτοχο στην  Εταιρεία 

τρεις(3)  τουλάχιστον  ημέρες  πριν  από  την  ημερομηνία  της  Γενικής  Συνέλευσης.  Ο  δικαιούχος  οφείλει  να  μεριμνά  για  την 

επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής των εντύπων διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου και της παραλαβής τους από 

την Εταιρεία. Τα έντυπα αυτά διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή, στα γραφεία της Εταιρείας. 

 

Το Δημόσιο παρίσταται στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών ή αντιπρόσωπό του, που έχει 

εξουσιοδοτηθεί από αυτόν εγγράφως.  

 

Στη  Γενική  Συνέλευση  δύναται  να  παρίσταται  χωρίς  δικαίωμα  ψήφου  και  ο  εποπτεύων  την  Εταιρεία  Υπουργός  ή 

εξουσιοδοτημένος  εγγράφως  αντιπρόσωπός  του.  Ειδικά  για  την  εκλογή  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  η 

εκπροσώπηση  του  Ελληνικού  Δημοσίου  ως  μετόχου  στην  Γενική  Συνέλευση  γίνεται  από  τους  Υπουργούς  Οικονομίας  και 

Οικονομικών και τον εποπτεύοντα Υπουργό ή το εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο. 

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών 

του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης 

αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής 

Συνέλευσης. 
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Έναντι  της  Εταιρείας  θεωρείται  ότι  έχει  δικαίωμα  συμμετοχής  και  ψήφου  στη  Γενική  Συνέλευση  μόνον  όποιος  φέρει  την 

ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του 

άρθρου 28α του κ.ν.2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. 

 

Όσον αφορά τα λοιπά δικαιώματα των μετόχων και μετόχων μειοψηφίας καθώς και τον τρόπο άσκησής τους εφαρμόζονται οι 

εκάστοτε διατάξεις του Ν. 2190/1920 ως ισχύουν. 

 

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης 

Η  Γενική  Συνέλευση  βρίσκεται  σε  απαρτία  και  συνεδριάζει  έγκυρα  επί  των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης,  αν 

εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.  

 

Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και 

συνέρχεται  σε  επαναληπτική  συνεδρίαση  μέσα  σε  είκοσι  (20)  ημέρες  από  τη  ματαιωθείσα  συνεδρίαση  και  ύστερα  από 

πρόσκληση  πριν  δέκα  (10)  τουλάχιστον  ημέρες,  οποιοδήποτε  και  αν  είναι  το  τμήμα  του  καταβεβλημένου  μετοχικού 

κεφαλαίου που εκπροσωπείται κατ' αυτήν.  

 

Όλες  οι  αποφάσεις  της  Γενικής  Συνέλευσης  λαμβάνονται  με  απόλυτη  πλειοψηφία  των  ψήφων  που  εκπροσωπούνται  στη 

Συνέλευση. 

 

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης 

Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αν 

εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για 

αποφάσεις που αφορούν: 

α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας 

β) Μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας. 

γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. 

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 8 (παράγραφοι 2 και 3 του Καταστατικού) ή που 

επιβάλλονται από διατάξεις Νόμων ή που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. 

ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. 

στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 4 του  Καταστατικού. 

ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. 

η) Συγχώνευση διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας. 

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού 

δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 και 3 και το άρθρο 9 παρ. 4 του  Καταστατικού. 

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ή το Καταστατικό αυτό ορίζουν ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από 

τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου. 

Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και 

συνέρχεται  σε  επαναληπτική  συνεδρίαση  μέσα  σε  είκοσι  (20)  ημέρες  από  τη  ματαιωθείσα  συνεδρίαση  και  ύστερα  από 

πρόσκληση  πριν  δέκα  (10)  τουλάχιστον  ημέρες.  Στην  περίπτωση  αυτή,  η  Γενική  Συνέλευση  βρίσκεται  σε  απαρτία  και 

συνεδριάζει  έγκυρα  επί  των  θεμάτων  της  αρχικής  ημερήσιας  διάταξης,  όταν  σ'  αυτή  εκπροσωπείται  τουλάχιστο  το  ένα 

δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.  

 

Σε  περίπτωση  που  και  πάλι  δεν  επιτευχθεί  η  απαιτούμενη  απαρτία,  η  Γενική  Συνέλευση  προσκαλείται  και  συνέρχεται  σε 

δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 31 του Καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και 

συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα τρίτο 

(1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.  

 

Όλες οι αποφάσεις για τα παραπάνω θέματα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων  (2/3)  του μετοχικού κεφαλαίου 

που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση. 
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Λοιπές Πληροφορίες 

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν.2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης αυτής, της διαδικασίας για 

την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, των εντύπων διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου, των σχεδίων 

αποφάσεων  για  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  καθώς  και  πληρέστερες  πληροφορίες  σχετικά  με  την  άσκηση  των 

δικαιωμάτων  μειοψηφίας  του  άρθρου  39  του  κ.ν.  2190/1920  διατίθενται  σε  ηλεκτρονική  μορφή  στην  ιστοσελίδα  της 

Εταιρείας (www.eydap.gr). 

 

 

Δ. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείριση Κινδύνων 

 

Επιτροπή Ελέγχου 

 

Η  Εταιρεία  συμμορφούμενη  πλήρως  με  τις  προβλέψεις  και  τις  επιταγές  του  άρθρου  37  του  ν.  3693/2008  έχει  θεσπίσει 

Επιτροπή Ελέγχου. 

 

Σύνθεση Μελών Επιτροπής Ελέγχου από 01/01/2016 έως 31/12/2016 

 

Μιχαήλ Σταυρουλάκης, Πρόεδρος 

Ιωάννης Καρδαράς, Μέλος 

Νικόλαος Σαράντης, Μέλος 

 

Αποφάσεις Γ.Σ. και Δ.Σ. για την εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου 

 

Η σύνθεση της παραπάνω αναφερόμενης Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας προέκυψε από τις παρακάτω αποφάσεις Γ.Σ. και 

Δ.Σ.: 

 

Αποφάσεις Γ.Σ. 

 

(1)  Επαναληπτική  μετ’  αναβολή  33η  Τακτική  Γ.Σ.  της  2ας/06/2015:  ορισμός  Επιτροπής  Ελέγχου  από  τους  κ.κ.  Μιχαήλ 

Σταυρουλάκη ως Πρόεδρο και Ιωάννη Καρδαρά και Ελευθέριο Μαγιάκη ως Μέλη. 

(2)  Έκτακτη  Γ.Σ.  της  15ης/01.2016:  επικύρωση  εκλογής  του  κ.  Νικολάου  Σαράντη  σε  αντικατάσταση  του  παραιτηθέντος 

Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Ελευθερίου Μαγιάκη. 

 

Αποφάσεις Δ.Σ. 

 

(1) 18712/11.11.2015: ορισμός κ. Νικολάου Σαράντη στη θέση του παραιτηθέντος κ. Ελευθερίου Μαγιάκη. 

 

Αριθμός Συνεδριάσεων Επιτροπής Ελέγχου από 01/01/2016 έως 31/12/2016 

 

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα η Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποίησε δεκατέσσερις (14) συνεδριάσεις. 

Οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου συνίστανται: 
 

α.  στην παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

β.  στην  παρακολούθηση  της  αποτελεσματικής  λειτουργίας  του  συστήματος  εσωτερικού  ελέγχου  και  του  συστήματος 

διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της μονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της 

Εταιρείας. 

γ.  στην παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

της Εταιρείας. 

δ.  στην επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και  της 

ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην Εταιρεία άλλων 

υπηρεσιών από το νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. 
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Αποστολή  της  Επιτροπής  Ελέγχου  είναι  η  διασφάλιση  της  αποτελεσματικότητας  και  της  αποδοτικότητας  των  εταιρικών 

εργασιών,  ο  έλεγχος  της  αξιοπιστίας  της  παρεχόμενης  προς  το  επενδυτικό  κοινό  και  τους  μετόχους  της  Εταιρείας 

χρηματοοικονομικής  πληροφόρησης,  η  συμμόρφωση  της  Εταιρείας  με  το  ισχύον  νομοθετικό  και  κανονιστικό  πλαίσιο,  η 

περιφρούρηση  των  επενδύσεων  και  των περιουσιακών στοιχείων  της  Εταιρείας  και  ο  εντοπισμός  και  η αντιμετώπιση  των 

σημαντικότερων κινδύνων.   
 

 

Κύρια χαρακτηριστικά του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

Ο  εσωτερικός  έλεγχος  της  Εταιρείας  ασκείται  από  τη  Διεύθυνση  Εσωτερικού  Ελέγχου  η  οποία  αποτελεί  ανεξάρτητη 

οργανωτική μονάδα και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου εποπτεύεται 

στο έργο της από την Επιτροπή Ελέγχου Διοικητικού Συμβουλίου 
 

 

 

Σκοπός της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου είναι: 

 Η εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας 

και η διαπίστωση του κατά πόσον αυτό το σύστημα παρέχει λογική διαβεβαίωση σχετικά με: 

o Τη συμμόρφωση με τις γενικές διαδικασίες της Εταιρείας και την κείμενη Νομοθεσία. 

o Τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. 

o Την οικονομική και αποδοτική χρήση των πόρων. 

o Την αξιοπιστία των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

o Την αξιοπιστία και αρτιότητα των πληροφοριών οι οποίες χρησιμοποιούνται για την λήψη αποφάσεων. 

 Η  ενημέρωση  της  Διοίκησης  (ή  των  στελεχών  εκείνων  που  έχουν  εξουσιοδοτηθεί  ως  αρμόδια  για  την  εκτέλεση 

διορθωτικών ενεργειών) για τα αποτελέσματα των ελέγχων, τη γνώμη που σχηματίστηκε για κάθε έναν από αυτούς και 

τα αντίστοιχες εισηγήσεις που έγιναν (από τον ίδιο τον ελεγκτή). 

 Η αξιολόγηση των ενεργειών που γίνονται προκειμένου να διορθωθούν ελεγκτικά θέματα που έχουν αναγνωριστεί και 

κοινοποιηθεί κατά το παρελθόν στη Διοίκηση. 

 

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου έχει την ευθύνη: 

 Να  παρακολουθεί  την  εφαρμογή  και  τη  συνεχή  τήρηση  του  Εσωτερικού  Κανονισμού  Εταιρικής  Διακυβέρνησης  και 

Λειτουργίας  και  του  καταστατικού  της  Εταιρείας,  καθώς  και  της  εν  γένει  νομοθεσίας  που  αφορά  την  Εταιρεία  και 

ιδιαίτερα της νομοθεσίας των Ανωνύμων Εταιρειών και της χρηματιστηριακής. 

 Να  ελέγχει  την  τήρηση  των  δεσμεύσεων  που  περιέχονται  στα  ενημερωτικά  δελτία  και  τα  επιχειρηματικά  σχέδια  της 

Εταιρείας σχετικά με την χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από το χρηματιστήριο. 

 Να ελέγχει  τη  νομιμότητα  των αμοιβών  και πάσης φύσεως παροχών προς  τα μέλη  της διοικήσεως αναφορικά με  τις 

αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας . 

 Να ελέγχει  τις  σχέσεις  και  συναλλαγές  της  Εταιρείας με  τις  συνδεδεμένες με αυτήν    Εταιρείες,  κατά  την    έννοια  του 

άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και τις σχέσεις της  Εταιρείας με τις Εταιρείες στο κεφάλαιο των 

οποίων συμμετέχουν σε ποσοστό τουλάχιστον 10% μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας ή μέτοχοι τους με ποσοστό τουλάχιστον 

10%. 

 Να  ελέγχει  και  αναγνωρίζει  τις  περιπτώσεις  σύγκρουσης  των  ιδιωτικών  συμφερόντων  των  μελών  του  διοικητικού 

συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας με τα συμφέροντα της Εταιρείας, τις οποίες διαπιστώνει κατά 

την άσκηση των  καθηκόντων του (τις οποίες και αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο). 

 Να ελέγχει  το  κατά πόσο διασφαλίζεται η  εμπιστευτικότητα καθώς  και η  κατάλληλη γνωστοποίηση γεγονότων όπως: 

αποφάσεις  για  ουσιώδεις  μεταβολές  της  επιχειρηματικής  δράσης,  αποφάσεις  ή  συμφωνίες  για  σύναψη  ή  λύση 

συνεργασιών ή επιχειρηματικών συμμαχιών καθώς και για κάθε ουσιώδη διεθνή πρωτοβουλία, αποφάσεις για υποβολή 

δημόσιας πρότασης αγοράς κλπ.,  καθώς επίσης και  το κατά πόσο εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις  για  τις συναλλαγές 

των υπόχρεων προσώπων. 

 Να ελέγχει το κατά πόσο γίνεται «προαναγγελία» συγκεκριμένων συναλλαγών που αφορούν σε αξίες της Εταιρείας για 

συγκεκριμένα πρόσωπα όπως ορίζεται στη σχετική Νομοθεσία. 

 Να  ελέγχει  το  κατά  πόσο  τηρούνται  οι  υποχρεώσεις  της  Υπηρεσίας  Μετοχολογίου  και  της  Υπηρεσίας  Εταιρικών 

ανακοινώσεων όπως αυτές απορρέουν από τη σχετική Νομοθεσία. 
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 Να  ελέγχει  το  κατά  πόσον  το  ετήσιο  δελτίο  συντάσσεται  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  που  ορίζονται  στην  κείμενη 

νομοθεσία. 
 

Ο εσωτερικός έλεγχος ως λειτουργία ασκεί με τρόπο ανεξάρτητο και αντικειμενικό τις κάτωθι τουλάχιστον δραστηριότητες: 

 Αναγνώριση και ιεράρχηση των επιχειρηματικών κινδύνων. 

 Επισκόπηση  των  δραστηριοτήτων  της  Εταιρείας  προκειμένου  να  διαπιστωθεί  κατά  πόσον  αυτές  γίνονται  με  τρόπο 

αποτελεσματικό και αποδοτικό, και σύμφωνα με τις οδηγίες του μάνατζμεντ, τις πολιτικές και διαδικασίες. 

 

 Εξέταση  της  επάρκειας  και  της  αποτελεσματικότητας  του  συστήματος  εσωτερικού  ελέγχου  σε  όλες  τις  περιοχές 

δραστηριότητας και με καθορισμένες προτεραιότητες. 

 Επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο προστατεύονται τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας καθώς και αυτή καθαυτή 

την επιβεβαίωση της ύπαρξης των στοιχείων αυτών (πχ με απογραφές, καταμετρήσεις κλπ). 

 Εκτίμηση  της οικονομικότητας και αποδοτικότητας στην χρήση  των πόρων,  και  εισηγήσεις σε προβλήματα που  τυχόν 

υπάρχουν. 

 Συντονισμός με το έργο των εξωτερικών ελεγκτών. 

 Αξιολόγηση των συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον τα συστήματα αυτά 

επιτυγχάνουν τους σκοπούς και στόχους τους και έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ελεγκτικές διαδικασίες. 

 Παρακολούθηση εισηγήσεων από προγενέστερους ελέγχους για τις οποίες υπάρχουν δεσμεύσεις να γίνουν διορθωτικές 

ενέργειες. 
 

Ο τρόπος με τον οποίον επιτελείται ο εσωτερικός έλεγχος είναι τέτοιος ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα 

του εσωτερικού ελέγχου και με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. 
 

Ο Διευθυντής και τα στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι ανεξάρτητα, 

δεν  υπάγονται  ιεραρχικά σε  καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα  της  Εταιρείας. Ο Διευθυντής  και  τα  στελέχη  της Διεύθυνσης 

Εσωτερικού Ελέγχου εποπτεύονται από την Επιτροπή Ελέγχου. 

Οι  εσωτερικοί  ελεγκτές  ορίζονται  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Εταιρείας  και  είναι  πλήρους  και  αποκλειστικής 

απασχόλησης.  Στη  Διεύθυνση  Εσωτερικού  Ελέγχου  δε  δύνανται  να  τοποθετηθούν  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου, 

διευθυντικά στελέχη τα οποία έχουν και άλλες εκτός του Εσωτερικού Ελέγχου αρμοδιότητες ή συγγενείς των παραπάνω μέχρι  

και του δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.  

Επίσης,  κατά  την  άσκηση  των  καθηκόντων  τους,  ο  Διευθυντής  και  το  στελεχιακό  δυναμικό  της  Διεύθυνσης  Εσωτερικού 

Ελέγχου (όπως και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου) δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιωνδήποτε εγγράφων είναι απολύτως 

αναγκαία για τη διενέργεια του ελέγχου. 

 

 

Διαχείριση κινδύνων  

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, μέσα από τις διαδικασίες που αναφέρονται παραπάνω είναι αρμόδια για την εκτίμηση και 

διαχείριση των επιχειρησιακών κινδύνων που ενδέχεται να αναλαμβάνει η Εταιρεία. 

Η Εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση των ενδεχόμενων κινδύνων ώστε να 

διατηρηθεί η σταθερότητα και η συνέχεια των εργασιών της και συγκεκριμένα: 
 

 Στη  διαμόρφωση  συνολικού    πλαισίου  και  την  εισήγηση  στρατηγικής,  πολιτικών  και  διαδικασιών  διαχείρισης  και 

ελέγχου των κινδύνων που ενδεχομένως αναλαμβάνει η Εταιρεία, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διοίκησης. 

 Τον ορισμό, την αναγνώριση και την αξιολόγηση των αναλαμβανόμενων κινδύνων. 

 Την  ανάπτυξη  και  υλοποίηση  εργαλείων  προσαρμοσμένων  σε  σχέση  με  τον  κίνδυνο  τιμολόγησης  των  παρεχόμενων 

υπηρεσιών και την εκπαίδευση των οργανωτικών μονάδων για τη χρήση τους. 

 Στην κατάρτιση Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστάσεων Κρίσεων. 

 Στη διαμόρφωση εταιρικής κουλτούρας διαχείρισης κινδύνων σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο της Εταιρείας. 

 Για  την  αποτελεσματική  άσκηση  αυτών  των  καθηκόντων  της  η  αρμόδια  Διεύθυνση,  έχει  πρόσβαση  σε  όλες  τις 

δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς και σε όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση 

των καθηκόντων της. 
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Ε. Λοιπά διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας 

Δεν υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγμή άλλα διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας. 

 

Οι  απαιτούμενες  πληροφορίες  από  τον  νόμο  4403  άρθρο2  παράγραφος  1,  περιλαμβάνονται  και  στα  Ετήσια  Δελτία‐

Απολογισμοί  της  Εταιρίας  τα  οποία  είναι  αναρτημένα  στην  εταιρική  ιστοσελίδα www.eydap.gr.  στην  ενότητα  Σχέσεις  με 

Επενδυτές 

 

 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 

 

Σύμφωνα με  το άρθρο 4,  παρ. 7  του  νόμου 3556/2007,  η  Εταιρεία  δημοσιεύει  αναλυτικές  πληροφορίες αναφορικά με  τα 

παρακάτω θέματα: 
 

Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου  

Το  Μετοχικό  Κεφάλαιο  της  Εταιρείας  ανέρχεται  σήμερα  σε  εξήντα  τρία  εκατομμύρια  εννιακόσιες  χιλιάδες  Ευρώ  (€ 

63.900.000)  και  διαιρείται  σε  εκατόν  έξι  εκατομμύρια  πεντακόσιες  χιλιάδες  (106.500.000)  κοινές  ονομαστικές  μετοχές, 

ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του Ευρώ (€ 0,60) η κάθε μια.  
 

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολό τους κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου και δεν υπάρχουν ειδικές κατηγορίες 

μετοχών. Κάθε μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τον Κ.Ν. 2190/1920 (στο εξής 

Νόμος). Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  

Η κυριότητα εκάστης μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής των όρων του Καταστατικού της 

Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, έστω και αν δεν έλαβαν μέρος σε αυτές οι 

μέτοχοι. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη 

διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού. 
 

Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας  

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και η μεταβίβασή τους γίνεται όπως 

ορίζει ο Νόµος. Δεν υφίστανται εκ του Καταστατικού της  περιορισμοί για τη μεταβίβαση αυτών.  
 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας δεν μπορούν, μεταξύ άλλων, να κατέχουν μετοχές της σε ποσοστό πάνω από 0,5%  του καταβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου. 
 

Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του Ν. 3556/2007  

Οι σημαντικές άμεσες και έμμεσες συμμετοχές προσώπων (φυσικών και νομικών) στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της 

εταιρείας κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του Ν. 3556/2007, παρουσιάζονται ακολούθως:  

Το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει   άμεσα 36.245.240 δικαιώματα ψήφου, ποσοστό 34,03 %  επί  του συνόλου των δικαιωμάτων 

ψήφου της Εταιρείας 

Το Ταμείο Αξιοποίησης  Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου κατέχει άμεσα 29.074.500  δικαιώματα ψήφου, ποσοστό 27,3%  επί 

του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

Η  “Paulson &  Co.  Inc.”,  κατέχει  (έμμεσα)  10.648.800  δικαιώματα  ψήφου,  ποσοστό  9.99%  επί  του  συνόλου  δικαιωμάτων 

ψήφου της Εταιρείας. 

Ο John Paulson, κατέχει (έμμεσα) 10.648.800 δικαιώματα ψήφου ποσοστό 9.99% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της 

Εταιρείας. 

* Ο John Paulson ελέγχει την Paulson & Co. Inc., η οποία είναι Εταιρεία διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων. Υπό την ιδιότητά 

της αυτή ασκεί τα δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία.  
 

Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου  

Δεν  υπάρχουν  μετοχές  που  να  παρέχουν  ειδικά  δικαιώματα  ελέγχου,  πλην  του  δικαιώματος  των  μετόχων  μειοψηφίας  να 

εκλέγουν σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 36 του καταστατικού της Εταιρείας 2 μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω ειδικής 

συνέλευσης που συγκαλείται  ειδικά για  το σκοπό αυτό.  Για  τη σύγκληση και  λήψη αποφάσεων επί  της συνέλευσης αυτής 
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ισχύουν  ανάλογα  τα  άρθρα  του  Νόμου  και  του  Καταστατικού  της  Εταιρείας  που  προβλέπουν  τη  σύγκληση  και  λήψη 

αποφάσεων επί Γενικών Συνελεύσεων. Κάθε μέτοχος που παρίσταται και ψηφίζει νομίμως έχει δικαίωμα να προτείνει και να 

ψηφίσει ένα μόνο σύμβουλο ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει.  
 

Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 

Στην  ειδική  συνέλευση  των  μετόχων  μειοψηφίας  (άρθρα  11  και  36  του  καταστατικού  της  Εταιρείας)  αποκλείεται  η 

παράσταση του μετόχου πλειοψηφίας  (πρώην Ελληνικού Δημοσίου) και στην Γενική Συνέλευση που εκλέγει τα λοιπά μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου αποκλείεται η συμμετοχή των μετόχων μειοψηφίας αντίστοιχα (άρθρο 11 παρ.2 εδ. γ).  

Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας άλλοι περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές 

της.  
 

Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας  

Δεν έχουν περιέλθει εις γνώση της Εταιρείας τυχόν συμφωνίες μεταξύ μετόχων, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη 

μεταβίβαση μετοχών ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου.  
 

Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού  

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 & 2 του καταστατικού, η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο αριθμός των 

μελών του οποίου είναι περιττός και δεν δύναται να υπερβαίνει τα δεκατρία  (13) μέλη ή να είναι μικρότερος των επτά  (7) 

μελών.   

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται:  

 Από δύο (2) εκπροσώπους των εργαζομένων στην Εταιρεία, που εκλέγονται (με τους αναπληρωματικούς τους) με άμεση 

και καθολική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38), όπως κάθε φορά ισχύει.  

 Από δύο (2) μέλη που εκπροσωπούν τους μετόχους της μειοψηφίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ.3 

και 5 του Κ.Ν.2190/1920 και εκλέγονται κατά τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 36 του παρόντος Καταστατικού.  

 Από εκπροσώπους των μετόχων, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, στην οποία όμως δεν μπορούν να μετέχουν 

οι μέτοχοι που συμμετέχουν στην Ειδική Συνέλευση που προβλέπεται στο άρθρο36 του παρόντος  Καταστατικού για την 

εκλογή του υπολοίπου συμβουλίου.  
 

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11, τα εκλεγόμενα από τους εργαζόμενους δύο (2) μέλη προτείνονται μέσα σε προθεσμία 

δύο  (2)  μηνών  από  της  εκλογής  τους.  Μέχρις  ότου  οριστούν  οι  εκπρόσωποι  των  εργαζομένων  το  Διοικητικό  Συμβούλιο 

συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα χωρίς τα μέλη αυτά. Από τον ορισμό τους και εξής, συμμετέχουν αυτοδίκαια στη σύνθεση 

του οργάνου, που αν έχει ήδη συγκροτηθεί σε σώμα, ανασυγκροτείται ώστε να περιλάβει και τα μέλη αυτά στη σύνθεσή του.  
 

Σύμφωνα με την παρ. 4 εδ (α) του άρθρου 11 η μη εκλογή ή ο μη ορισμός ή μη συμπλήρωση για οποιοδήποτε λόγο από τους 

μετόχους  της  μειοψηφίας  των  μελών  που  την  εκπροσωπούν  δεν  παρακωλύει  την  συγκρότηση  και  την  λειτουργία  του 

Διοικητικού Συμβουλίου και ο αριθμός αυτών δεν υπολογίζεται για την διαμόρφωση της απαρτίας και πλειοψηφίας.  

Σύμφωνα με  την παρ. 5  του άρθρου 11,  σε  κάθε περίπτωση  το Διοικητικό  Συμβούλιο  συγκροτείται  και  λειτουργεί  νόμιμα 

χωρίς τους εκπροσώπους των εργαζομένων στην Εταιρεία αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία του άρθρου 11 παρ. 

4 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός τους αντιστοίχως δεν υπολογίζεται για την διαμόρφωση της απαρτίας και 

πλειοψηφίας. 
 

Εκτός  από  τις  προαναφερθέντες  διαφοροποιήσεις,  οι  λοιποί  κανόνες  που  προβλέπει  το  Καταστατικό  της  Εταιρείας  για  το 

διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και για την τροποποίηση των 

διατάξεών του καταστατικού, δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.  

 

Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για έκδοση νέων μετοχών / αγορά ίδιων μετοχών σύμφωνα 

με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920  

Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. σε ό,τι αφορά την έκδοση νέων μετοχών αναφέρεται στο άρθρο 8 του καταστατικού που ρυθμίζει τα 

ζητήματα της αύξησης, μείωσης και απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίου. Στις παραγράφους  από 1 έως και 4 του άρθρου 8  

αναφέρονται τα ακόλουθα:  

1.  Για  την αύξηση  του μετοχικού κεφαλαίου  της Εταιρείας, απαιτείται απόφαση της  Γενικής Συνέλευσης των μετόχων  της 

Εταιρείας για την τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού, η οποία λαμβάνεται με 

την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 31 του Καταστατικού.  
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2.  (α) Με  την  επιφύλαξη  της  παρ. 4  του  άρθρου  αυτού,  ορίζεται  ρητά  ότι  με  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης,  η  οποία 

υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν.2190/1920, όπως  ισχύει, μπορεί να εκχωρείται στο 

Διοικητικό  Συμβούλιο  η  εξουσία ώστε  με  απόφασή  του,  που  λαμβάνεται  με  πλειοψηφία  των  2/3  τουλάχιστον  του  

συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το ποσό 

του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την  ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω 

εξουσία.  

(β) Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα 

που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η  ισχύς   της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η 

απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις  δημοσιότητας του άρθρου 7β  του Ν. 2190/1920, 

όπως ισχύει.  

3.  Η  κατά  την  παραπάνω  παράγραφο  2,  του  παρόντος  άρθρου,  αποφασιζόμενη  αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου,  δεν 

αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού.  

4.  Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παραπάνω παραγράφου 2  του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας 

υπερβαίνουν  το 1/4  του  καταβεβλημένου μετοχικού  κεφαλαίου,  για  την αύξησή  του απαιτείται  πάντοτε απόφαση  της 

Γενικής  Συνέλευσης,  που  λαμβάνεται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  31  αυτού  του  Καταστατικού  («Εξαιρετική 

απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής  Συνέλευσης») και με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο 

άρθρου του Καταστατικού.  
 

Σε ό τι αφορά την αγορά ιδίων μετοχών δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με το Ν.2190/1920.  
 

Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου 

Δεν  υφίστανται  συμφωνίες,  οι  οποίες  τίθενται  σε  ισχύ,  τροποποιούνται  ή  λήγουν  σε  περίπτωση αλλαγής  στον  έλεγχο  της 

Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης. 

 

Συμφωνίες µε µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας  

Δεν  υπάρχουν  συμφωνίες  της  Εταιρείας  µε  µέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  ή  µε  το  προσωπικό  της,  οι  οποίες  να 

προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερματισμού της 

θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. 
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Γαλάτσι, 5 Απριλίου 2017 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Ονοματεπώνυμο  Ιδιότητα 

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος 

 

Ιωάννης Μπενίσης 

 

Πρόεδρος Δ.Σ., Μέλος

 

Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 

Κωνσταντίνος Βαφειάδης  Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Καρδαράς  Μέλος

Αλέξανδρος Πουλιάσης  Μέλος

Γεώργιος Μακρυνός  Μέλος

Νικόλαος Σαράντης  Μέλος

Μιχαήλ Σταυρουλάκης  Ανεξάρτητο Μέλος

Γεώργιος Χαλαμπαλάκης  Μέλος

Παναγιώτης Σκουλαρίκης  Μέλος

Χρήστος Μηστριώτης  Μέλος

Εμμανουήλ Αγγελάκης  Μέλος

Ευάγγελος Μουτάφης  Μέλος

 

 
   

Ακριβές Αντίγραφο εκ του υπ’ αριθμ. 1213 

Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

Ιωάννης Μπενίσης 
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1. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) 

ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΥ 156  ΓΑΛΑΤΣΙ 

ΑΡ.Μ.Α.Ε.44724/06/Β/99/52 

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 121578960000 
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Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, σελ. 68 έως 123 εγκρίθηκαν κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας την 05 Απριλίου 2017 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Υπογράφηκαν κατ’ εντολή του 

Διοικητικού Συμβουλίου από τους κάτωθι: 

 

Αθήνα, 05 Απριλίου 2017 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

O Διευθύνων Σύμβουλος   Η Διευθύντρια των Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου 

 

 

 

 

     

Κωνσταντίνος Αντ. Παπαδόπουλος

Α.Δ.Τ. Π 720446 

Ιωάννης Εμμ. Μπενίσης  

Α.Δ.Τ. ΑΒ 521661 

Λεμονιά Μαρκ. Σκυλάκη  

Α.Δ.Τ. Ξ 971227 

Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 

Α/17806 

Δήμητρα Βασ. Ζαρκαδούλα 

Α.Δ.Τ. ΑΒ 253061 

Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 

Α/112285 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 

 

 Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία 

 Κατάσταση Λογαριασμού αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 & 2015  

 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της Χρήσης που έληξε την 31
η Δεκεμβρίου 2016 & 2015 

 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2016 & 2015 

 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής θέσης 1η Ιανουαρίου‐31η Δεκεμβρίου 2016 & 2015 

 Καταστάσεις Ταμειακών Ροών 1
η Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2016 & 2015 

 Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την περίοδο που έληξε την 31
η Δεκεμβρίου 2016 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 

Επωνυμία Εταιρείας:  Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης

Διακριτικός Τίτλος  Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.

Έδρα:  Ωρωπού 156 – Γαλάτσι

Ημερομηνία Σύστασης:  25.10.1999

Διάρκεια Εταιρείας:  100 έτη

Κύρια Δραστηριότητα:  Ύδρευση – Αποχέτευση

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η:  121578960000

Αρμόδιο Υπουργείο:  Υποδομών και  Μεταφορών

Αρ. Φορολογικού Μητρώου:  094079101

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:  Κ.Παπαδόπουλος,  Ι.Μπενίσης,  Κ.Βαφειάδης,  Ι.Καρδαράς,  

Γ.Μακρυνός,  Γ.Χαλαμπαλάκης,  Μ.Σταυρουλάκης,  Ν.Σαράντης, 

Π.Σκουλαρίκης,  Χ.Μηστριώτης,  Α.  Πουλιάσης,  Εμ.Αγγελάκης,  

Ε.Μουτάφης 

 

Ημερομηνία Λήξης της Τρέχουσας Περιόδου:  31 Δεκεμβρίου 2016

Διάρκεια:  12 μήνες

Τύπος των Οικονομικών Καταστάσεων 

 (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 
Ετήσιες 

 

Ημερομηνία Έγκρισης των Οικονομικών 

Καταστάσεων  

(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 

 05 Απριλίου 2017 

 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές:  Ευστράτιος Παπαρίδης ΑΜ ΣΟΕΛ 14351 

Δημήτριος Σταύρου ΑΜ ΣΟΕΛ 14791 

  
Ελεγκτική Εταιρεία:  «Σ.Ο.Λ.» Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΑΜ ΣΟΕΛ 125 

 

Έκθεση  Ελέγχου  Ορκωτών  Ελεγκτών  Λογιστών  επί 

των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων: 
Με Σύμφωνη Γνώμη – Θέμα Έμφασης 

 

Διεύθυνση  διαδικτύου  όπου  έχουν  καταχωρηθεί  οι 

Οικονομικές Καταστάσεις:  www.eydap.gr 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η
 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 & 2015 

 

 

    ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ  ΣΗΜ.  31.12.2016  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2015 

           

Κύκλος εργασιών  5  328.851  324.268  328.821  324.248 

Κόστος πωληθέντων  6  (182.637)  (185.858)  (182.637)  (185.858) 

           

Μικτό Κέρδος    146.214  138.410  146.184  138.390 

Άλλα  έσοδα  εκμεταλλεύσεως  5  3.783  1.757  3.783  1.757 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  6  (68.750)  (61.482)  (68.697)  (61.434) 

Έξοδα  λειτουργίας  διάθεσης  6  (26.991)  (29.498)  (26.991)  (29.498) 

           

Κέρδη Εκμεταλλεύσεως    54.256  49.187  54.279  49.215 

           

Λοιπά  έξοδα    (4.348)  (5.479)  (4.348)  (5.479) 

Χρηματοοικονομικά  έσοδα  9  13.914  13.847  13.904  13.847 

Χρηματοοικονομικά  έξοδα  10  (4.431)  (1.240)  (4.431)  (1.240) 

Απομείωση χρεογράφων  17  (18.067)                ‐  (18.067)                        ‐ 

Κέρδη προ Φόρων    41.324  56.315  41.337  56.343 

           

Φόρος εισοδήματος  11  (17.275)  (12.658)  (17.275)  (12.658) 

           

Κέρδη μετά από Φόρους    24.049  43.657  24.062  43.685 

           

Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ)  12  0,23  0,41     

           

Προτεινόμενο μέρισμα (σε Ευρώ)        0,11  0,21 

           

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η
 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 & 2015 

 

 

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ  31.12.2016  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2015 

         

Καθαρά κέρδη χρήσης  24.049  43.657  24.062  43.685 

Ανακατάταξη στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων των ζημιών 

απομείωσης επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση   994  ‐  994  ‐ 

Αποτίμηση στην εύλογη αξία διαθέσιμων προς πώληση 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων – Λοιπά εισοδήματα 

που μεταφέρονται στα αποτελέσματα σε μεταγενέστερες περιόδους   127  (891)  127  (891) 

Αναλογιστικά κέρδη ‐ ζημίες προγραμμάτων καθορισμένων 

παροχών ‐ Λοιπά εισοδήματα που δεν μεταφέρονται στα 

αποτελέσματα σε μεταγενέστερες περιόδους   (13.859)  24.164  (13.859)  24.164 

Συγκεντρωτικά  συνολικά  έσοδα μετά από φόρους  11.311  66.930  11.324  66.958 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 & 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 

    ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε χιλ. ευρώ  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  31.12.2016  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2015 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           

Υπεραξία  13  3.357  3.357  3.357  3.357 

Λοιπές άυλες ακινητοποιήσεις  14  1.284  1.327  1.284  1.327 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις  15  881.337  916.555  881.337  916.555 

Επενδύσεις σε Θυγατρικές  16  ‐  ‐  1.210  1.210 

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση  17  2.855  19.395  2.855  19.395 

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις  18  22.598  12.905  22.598  12.905 

Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση  19  107.588  92.213  107.588  92.213 

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού    1.019.019  1.045.752  1.020.229  1.046.962 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           

Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα  20  12.387  12.509  12.387  12.509 

Απαιτήσεις από Πελάτες  21  207.437  224.514  207.439  224.501 

Λοιπές Απαιτήσεις  22  17.329  16.348  17.303  16.328 

Τρέχουσες Φορολογικές Απαιτήσεις  11  15.124  17.554  15.124  17.554 

Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα  23  280.544  260.419  279.471  259.342 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού    532.821  531.344  531.724  530.234 

Σύνολο Ενεργητικού    1.551.840  1.577.096  1.551.953  1.577.196 

           

ΠΑΘΗΤΙΚΟ           

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ           

Μετοχικό κεφάλαιο  24  63.900  63.900  63.900  63.900 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο    40.502  40.502  40.502  40.502 

Αποθεματικά  Κεφάλαια  25  378.474  377.353  378.474  377.353 

Συσσωρευμένα κέρδη (κέρδη εις νέον)  26  421.890  485.185  422.003  485.285 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων    904.766  966.940  904.879  967.040 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           

Υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό  27  291.214  266.839  291.214  266.840 

Προβλέψεις  28  41.701  45.164  41.701  45.164 

Επιχορηγήσεις επενδύσεων και συμμετοχές καταναλωτών  29  186.737  193.653  186.737  193.653 

Εγγυήσεις Καταναλωτών  30  18.297  18.212  18.297  18.212 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων    537.949  523.868  537.949  523.869 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           

Λειτουργικές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  31  78.190  36.847  78.182  36.846 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  11  ‐  28.277  ‐  28.277 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  31  30.935  21.164  30.943  21.164 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων    109.125  86.288  109.125  86.287 

Σύνολο Παθητικού    1.551.840  1.577.096  1.551.953  1.577.196 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31ΗΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 & 2015 

ΟΜΙΛΟΣ 

2016 

 

 Ποσά σε χιλ. ευρώ 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Διαφορά από 

έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο 

Τακτικό 

αποθεματικό 

Λοιπά 

Αποθεματικά 

Αποθεματικά 

Χρεογράφων 

Αποτελ.  

(κέρδη) εις νέον

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 

1
η
 Ιανουαρίου 2016  63.900  40.502  22.207  355.765  (619)  485.185  966.940 

Καθαρά Κέρδη χρήσεως            24.049  24.049 

Λοιπές μεταβολές μέσω της 

κατάστασης συνολικού 

εισοδήματος          1.121  (13.859)  (12.738) 

Μερίσματα            (73.485)  (73.485) 

Υπόλοιπο την    

31 Δεκεμβρίου  2016  63.900  40.502  22.207  355.765  502  421.890  904.766 

 

2015 

 

Ποσά σε χιλ. ευρώ 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Διαφορά από 

έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο 

Τακτικό 

αποθεματικό 

Λοιπά 

Αποθεματικά 

Αποθεματικά 

Χρεογράφων 

Αποτελ.  

(κέρδη) εις νέον

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 

1
η
 Ιανουαρίου 2015  63.900  40.502  21.547  355.765  272  439.324  921.310 

Καθαρά Κέρδη χρήσεως            43.657  43.657 

Διανομή  αποθεματικού από 

απαλ. της φορολογίας έσοδα          (891)  24.164  23.273 

Χρεωστ. υπόλοιπο αποθεματικών 

(ν. 4172/13 αρθ.72)      660      (660)  0 

Μερίσματα            (21.300)  (21.300) 

Υπόλοιπο την 

31 Δεκεμβρίου  2015  63.900  40.502  22.207  355.765  (619)  485.185  966.940 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2016 

 

Ποσά σε χιλ. ευρώ 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Διαφορά από 

έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο 

Τακτικό 

αποθεματικό 

Λοιπά 

Αποθεματικά 

Αποθεματικά 

Χρεογράφων 

Αποτελ.  

(κέρδη) εις νέον)

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων 

Υπόλοιπο  

την 1
η
 Ιανουαρίου 2016  63.900  40.502  22.207  355.765  (619)  485.285  967.040 

Καθαρά Κέρδη χρήσεως            24.062  24.062 

Λοιπές μεταβολές μέσω της 

κατάστασης συνολικού 

εισοδήματος          1.121  (13.859)  (12.738) 

Μερίσματα            (73.485)  (73.485) 

Υπόλοιπο την  

31
η
 Δεκεμβρίου 2016  63.900  40.502  22.207  355.765  502  422.003  904.879 

 

 

2015 

 

Ποσά σε χιλ. ευρώ 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Διαφορά από 

έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο 

Τακτικό 

αποθεματικό 

Λοιπά 

Αποθεματικά 

Αποθεματικά 

Χρεογράφων 

Αποτελ. (κέρδη 

εις νέον) 

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων 

Υπόλοιπο  

την 1
η
 Ιανουαρίου 2015  63.900  40.502  21.547  355.765  272  439.396  921.382 

Καθαρά Κέρδη χρήσεως            43.685  43.685 

Διανομή  αποθεματικού από 

απαλ. της φορολογίας έσοδα          (891)  24.164  23.273 

Χρεωστ. υπόλοιπο αποθεματικών 

(ν. 4172/13 αρθ.72)      660      (660)  0 

Μερίσματα            (21.300)  (21.300) 

Υπόλοιπο την  

31η Δεκεμβρίου 2015  63.900  40.502  22.207  355.765  (619)  485.285  967.040 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 & 2015 

 

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε χιλ. ευρώ  1.1‐31.12.2016  1.1‐31.12.2015  1.1‐31.12.2016 1.1‐31.12.2015

Λειτουργικές δραστηριότητες 
       

Κέρδη προ φόρων  41.324  56.315  41.337  56.343 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:         

Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων   45.539  48.174  45.539  48.174 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων και συμμετοχών καταναλωτών  (8.168)  (8.151)  (8.168)  (8.151) 

Μειώσεις /Μεταφορές ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων  (935)  (159)  (935)  (159) 

Έσοδα  χρεογράφων   (66)  (64)  (66)  (64) 

Προβλέψεις για αποζημίωση  προσωπικού  2.944  2.198  2.944  2.198 

Λοιπές Προβλέψεις  1.900  19.810  1.900  19.810 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  (13.848)  (13.783)  (13.838)  (13.783) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  4.431  1.240  4.431  1.240 

Απομείωση χρεογράφων  18.067  ‐  18.067  ‐ 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή 

που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:         

(Αύξηση) Μείωση         

Απαιτήσεων  5.843  (31.283)  5.835  (31.248) 

Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα  121  1.828  121  1.828 

Αύξηση (Μείωση)         

Λειτουργικών Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  2.056  (12.825)  2.055  (12.815) 

Εγγυήσεις καταναλωτών  85  84  85  84 

Εισφορά εργαζομένων για αποζημίωση  1.911  1.618  1.911  1.618 

Μείον:         

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (36)  (24)  (36)  (24) 

Καταβεβλημένοι φόροι  (52.646)  (570)  (52.646)  (570) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  48.522  64.408  48.536  64.481 

Επενδυτικές δραστηριότητες         

Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων  (8.442)  (2.992)  (8.442)  (2.992) 

Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων  (901)  (3.714)  (901)  (3.714) 

Είσπραξη επιχορηγήσεων και συμμετοχών καταναλωτών  1.253  1.044  1.253  1.044 

Τόκοι εισπραχθέντες  11.481  8.873  11.471  8.873 

Μερίσματα εισπραχθέντα  66  64  66  64 

Αγορά χρεογράφων  0  (20.000)  0  (20.000) 

Αύξηση κεφαλαίου σε θυγατρική/Είσπραξη από εκκαθ. συνδεδεμένης επιχ.  0  0  0  (500) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  3.457  (16.725)  3.447  (17.225) 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες         

Μερίσματα πληρωθέντα  (31.854)  (20.578)  (31.854)  (20.578) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)  (31.854)  (20.578)  (31.854)  (20.578) 

         

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

περιόδου (α)+(β)+(γ)  20.125  27.105  20.129  26.678 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου  260.419  233.314  259.342  232.664 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου  280.544  260.419  279.471  259.342 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

1. ΣΥΣΤΑΣΗ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ & ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Η «Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης» με διακριτικό τίτλο Ε.ΥΔ.Α.Π. (η “ΕΥΔΑΠ”, ή η “Εταιρεία”) ιδρύθηκε το 

1980  (Ν.1068/80)  μετά  από  την  συγχώνευση  μετά από  την  συγχώνευση  του   «Οργανισμού Αποχετεύσεως Πρωτευούσης»   

(Ο.Α.Π.) και της  «Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρείας Υδάτων των πόλεων Αθηνών –Πειραιώς και Περιχώρων» (Ε.Ε.Υ.). 

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην οδό Ωρωπού 156, στο Γαλάτσι Αττικής ΤΚ 111 46. 

Η  Εταιρεία  δραστηριοποιείται  στον  τομέα  διύλισης  και  προμήθειας  νερού  και  την  παροχή  υπηρεσιών  αποχέτευσης  και 

επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή της Αττικής. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, η ΕΥΔΑΠ είναι υπεύθυνη για την 

μελέτη,  κατασκευή,  εγκατάσταση,  λειτουργία,  εκμετάλλευση,  συντήρηση,  ανάπτυξη  και  εκσυγχρονισμό/ανακαίνιση  των 

εγκαταστάσεων  και  δικτύων  προμήθειας  νερού  και  αποχέτευσης  μέσα  στα  όρια  της  περιοχής  ευθύνης  της.  Στις 

δραστηριότητες της ΕΥΔΑΠ έχουν προστεθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης επιπλέον, 

για την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών και ενεργειακών δραστηριοτήτων. 

Η δραστηριότητα της ΕΥΔΑΠ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του Ν.4313/2014 εκτείνεται στους δήμους της Περιφέρειας 

Αττικής, όπως αυτοί ορίζονται στο εδάφιο θ’ της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.3852/2010, πλην των Δήμων Αίγινας, Τροιζηνίας, 

Κυθήρων, Αγκιστρίου, Σπετσών, Ύδρας και Πόρου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

Η ΕΥΔΑΠ παρέχει υπηρεσίες υδροδότησης μέσω των 8.500 χιλιομέτρων δικτύου ύδρευσης. Η Εταιρεία επίσης διαχειρίζεται 

τέσσερις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού με συνολική δυναμικότητα 1,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ημερησίως. 

Το δίκτυο αποχέτευσης έχει συνολικό μήκος περί τα 6.000 χιλιόμετρα και αποτελείται από το δίκτυο των κυρίως συλλεκτήρων 

και το δευτερεύον δίκτυο αποχέτευσης.  

Για  την  επεξεργασία  των  λυμάτων  η  ΕΥΔΑΠ  διαθέτει  τρία  κέντρα  επεξεργασίας  λυμάτων  (Κ.Ε.Λ.),  το  Κ.Ε.Λ.  Ψυττάλειας 

δυναμικότητας  5.630.000  ισοδυνάμων  κατοίκων  (Ι.Κ),  το  Κ.Ε.Λ. Μεταμόρφωσης  δυναμικότητας  500.000  (Ι.Κ)  και  το  Κ.Ε.Λ. 

Θριασίου δυναμικότητας 117.000 (Ι.Κ). 

Το ΚΕΛ Ψυττάλειας περιλαμβάνει και τρεις μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας (ΣΗΘΕ), η μία μονάδα 

ΣΗΘΕ με καύση φυσικού αερίου ηλεκτρικής ισχύος 12,9 MWe και θερμικής ισχύος 17,3 MWth και οι δύο μονάδες ΣΗΘΕ με 

καύση Βιοαερίου, συνολικής ηλεκτρικής ισχύος 11,4 MWe (7,14 MWe & 4,25 ΜWe) και θερμικής ισχύος 17,2 MWth καθώς 

και  ένα  μικρό  υδροηλεκτρικό  σταθμό  δυναμικότητας 489 KW  προς  ανάκτηση  της  περιεχόμενης  ενέργειας  στο  ρεύμα  των 

επεξεργασμένων εκροών πριν τη διάθεση τους στον Σαρωνικό κόλπο.  

Η  ΕΥΔΑΠ  με  το  Κέντρο  Επεξεργασίας  Λυμάτων  Ψυττάλειας  έχει  ενταχθεί  στο  Σύστημα  Εμπορίας  Δικαιωμάτων  Εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου (Δεκέμβριος 2012). 

Επίσης  η  ΕΥΔΑΠ  έχει  εγκαταστήσει  και  λειτουργεί  πέντε  μικρούς  υδροηλεκτρικούς  σταθμούς  στις  θέσεις  Κίρφη,  Ελικώνα, 

Κιθαιρώνα, Μάνδρα του Υδραγωγείου Μόρνου και τον μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό Ευήνου. 

Τα  έσοδα  της  Εταιρείας  παρουσιάζουν  κυκλικότητα  (αυξημένη  κατανάλωση  ύδατος  κατά  τους  καλοκαιρινούς  μήνες),  με 

συνέπεια να υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις από τρίμηνο σε τρίμηνο στον κύκλο εργασιών και στα αποτελέσματά της. Ως 

εκ τούτου τα αποτελέσματα των τριμήνων δεν μπορούν αυτά καθαυτά να είναι ενδεικτικά της τάσης των αποτελεσμάτων που 

θα  προκύψουν  στο  τέλος  της  χρήσης  αλλά  είναι  ενδεικτικά  εφόσον  συγκριθούν  με  τα  αντίστοιχα  αποτελέσματα  των 

προηγούμενων χρήσεων. 
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Η Εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου περί 

ανωνύμων εταιρειών 2190/1920 και τον ιδρυτικό Νόμο 1068/1980 όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο 2744/1999. 

Το 1999 το Ελληνικό Δημόσιο αποφάσισε να εισάγει τις μετοχές της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Οι κύριες 

ρυθμίσεις του Νόμου 2744/1999 είναι οι εξής: 

Η διάρκεια ζωής της ΕΥΔΑΠ ορίστηκε σε 100 χρόνια αρχίζοντας από τις 25 Οκτωβρίου 1999, ημερομηνία δημοσίευσης του 

Νόμου 2744/1999. Η περίοδος αυτή μπορεί να επεκταθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

Η ΕΥΔΑΠ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να παρέχει υπηρεσίες προμήθειας και διανομής νερού και υπηρεσίες αποχέτευσης 

στην περιοχή της Αττικής για 20  χρόνια ξεκινώντας από την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου 2744/1999. Το δικαίωμα 

αυτό δεν είναι μεταβιβάσιμο και μπορεί να ανανεωθεί μετά από γραπτή συμφωνία της Εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο. 

Σύμφωνα με  το Άρθρο 4  του Νόμου 2744/1999  συστάθηκε Ν.Π.Δ.Δ.  με  την ονομασία «Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ» με 

σκοπό  κυρίως  τη  διαχείριση  λειτουργίας  και  συντήρησης  των  φραγμάτων,  των  ταμιευτήρων  και  των  κύριων  αγωγών 

μεταφοράς νερού και στο οποίο μεταφέρθηκαν από την ΕΥΔΑΠ, τον Οκτώβριο του 1999, οι κυριότερες εγκαταστάσεις για την 

ύδρευση της περιοχής της Αττικής δηλαδή τα φράγματα, οι ταμιευτήρες Ευήνου, Μόρνου, Μαραθώνα, η λίμνη της Υλίκης και 

οι αγωγοί μεταφοράς ακατέργαστου νερού και τα εξωτερικά υδραγωγεία. 

Το  Ελληνικό  Δημόσιο  μέσω  της  «Εταιρείας  Παγίων  ΕΥΔΑΠ  ΝΠΔΔ»  υποχρεούται  να  παρέχει  ικανοποιητικές  ποσότητες  μη 

επεξεργασμένου νερού στην Εταιρεία ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για ύδρευση. 

Η  «Εταιρεία  Παγίων  ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ»  είναι  υπεύθυνη  για  την  ορθή  λειτουργία  και  την  συντήρηση  των  φραγμάτων  και  των 

αγωγών ύδρευσης που έχουν μεταφερθεί σε αυτήν. Η καθημερινή συντήρηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (ΕΥΣ) 

πραγματοποιείται από την ΕΥΔΑΠ. Οι σχέσεις μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου, Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ και Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

ρυθμίζονται με την από τον 12ο του έτους 1999 μεταξύ τους Σύμβαση. Η σύμβαση αυτή προβλέπει ρυθμίσεις σχετικά με την 

τιμολόγηση των υπηρεσιών που προσφέρει η ΕΥΔΑΠ για την λειτουργία και καθημερινή συντήρηση του ΕΥΣ. Το ετήσιο κόστος 

της  καθημερινής  συντήρησης  και  λειτουργίας  των  εγκαταστάσεων  αυτών  συμψηφίζεται  με  το  κόστος  του  ακατέργαστου 

νερού που παρέχει το ΝΠΔΔ «Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ». Οι εκατέρωθεν απαιτήσεις της ΕΥΔΑΠ και του Ελληνικού Δημοσίου 

μέχρι 30/06/2013 έχουν αποσβεστεί με την υπ’ αριθμ. Δ6/2476/3/12/2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

Πέραν  της  τροποποίησης  που  επήλθε  με  το  άρθρο  68  του  Ν.4313/2014,  στον  Ν.2744/1999  έχουν  γίνει  και  οι  κάτωθι 

νομοθετικές αλλαγές: 

Με το άρθρο 35 παρ. 2 του Νόμου 4053/2012 η ΕΥΔΑΠ μπορεί μέσω θυγατρικών εταιρειών να αναλαμβάνει δραστηριότητες 

και  εκτός  πεδίου  αρμοδιότητάς  της  (η  οποία  καθορίστηκε  με  το  Νόμο  1068/80)  όπως  ισχύει  μέσω  προγραμματικών 

συμβάσεων  του  άρθρου  100  του  Νόμου  3852/2010.  Στην  περίπτωση  αυτή  στις  θυγατρικές  εφαρμόζεται  το  σύνολο  του 

νομοθετικού  και  ρυθμιστικού  πλαισίου  της  ΕΥΔΑΠ  με  εξαίρεση  την  τιμολογιακή  πολιτική  η  οποία  θα  καθορίζεται  με  τις 

προγραμματικές συμβάσεις. Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ίδρυσε τον Ιούλιο του 2011, (ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε. & ΕΠΕ 6773/19.07.2011, Aπόφ. Δ.Σ. 

17241/13.05.2011), Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ» με το διακριτικό τίτλο 

«ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.»,  στης οποίας  το  μετοχικό  κεφάλαιο  συμμετέχει  με  ποσοστό 100%.  Συνεπώς συντάσσει από  το 2011 

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 

Με την παράγραφο 2, του άρθρου 1 της από 07.09.2012 ΠΝΠ, ΦΕΚ Α 175/07.09.2012, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 

Ν.4092/2012, ΦΕΚ Α 220/08.11.2012,  ορίζεται ότι η παράγραφος 10,  του άρθρου 1  του Ν.2744/1999  (Α 222)  καταργείται. 

Μεταβιβάσεις μετοχών  της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. από  το Ελληνικό Δημόσιο προς  την «Ταμείο Αξιοποίησης  Ιδιωτικής Περιουσίας  του 

Δημοσίου Α.Ε.» είναι έγκυρες έστω και αν πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου. Σύμφωνα 

με την ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση τροποποιήθηκε και το Καταστατικό της Εταιρείας. 

Με το άρθρο 64 του Ν.4150/2013 ΦΕΚ Α 102/29.04.2013 προστέθηκε στο άρθρο 1 του Ν.2744/1999 η παράγραφος 5Α με την 

οποία ορίζεται ότι «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 

των Υπουργών Ναυτιλίας και Αιγαίου και των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών, μπορεί να ανατίθεται στην Εταιρεία ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 
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ή στις θυγατρικές της εταιρείες η εκπόνηση ή ανάθεση εκπόνησης μελέτης για την κατασκευή σε νησιωτικές περιοχές έργου 

συναφούς  με  τη  δραστηριότητα  τους,  καθώς  και  η  ανάθεση  και  διοίκηση  εκτέλεσης  του  έργου  αυτού. Με  την  απόφαση 

καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα, όπως οι υποχρεώσεις της Εταιρείας ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ή των θυγατρικών της εταιρειών, ο κύριος 

του  έργου,  ο  τρόπος  χρηματοδότησης  των μελετών  και  των  έργων,  τα  εκάστοτε αρμόδια αποφαινόμενα όργανα  και  κάθε 

σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.» 

Με το άρθρο 33  του Ν.4258/2014 αντικαταστάθηκαν οι παράγραφοι 1  και 2  του άρθρου 3  του Ν. 2744/1999. Από την 1η 

Ιουλίου 2015,  τα  τιμολόγια  των υπηρεσιών ύδρευσης  και  αποχέτευσης  εγκρίνονται με αποφάσεις  του  Ειδικού  Γραμματέα 

Υδάτων μετά από διαβούλευση με τον Υπουργό Οικονομικών και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Επίσης οι αποφάσεις που 

αφορούν  τα τιμολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για  τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών και  χρηστών 

έχουν  πενταετή  διάρκεια  και  εκδίδονται  στο  τέλος  κάθε  περιόδου  για  κάθε  επόμενη  πενταετία,  ενώ  με  απόφαση  του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών μετά από πρόταση του Ειδικού 

Γραμματέα Υδάτων, δύναται να καθορίζεται ειδικό τιμολόγιο ύδρευσης ή αποχέτευσης για τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις 

και  τους  εν  γένει  χρήστες,  οι  οποίοι  εξυπηρετούνται  εξ  ιδίου  δικτύου  είτε  ύδρευσης  είτε  αποχέτευσης,  ανεξαρτήτως  του 

ενιαίου δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της Εταιρείας. 

Τέλος δυνάμει  του Ν.4389/2016  άρθρο 197  επ. «Επείγουσες διατάξεις  για  την  εφαρμογή  της συμφωνίας δημοσιονομικών 

στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 94/27.05.2016), συστήθηκε η ανώνυμη εταιρία με 

την  επωνυμία  «Εταιρία  Δημοσίων  Συμμετοχών»  (Ε.ΔΗ.Σ.),  η  οποία  διέπεται  από  τις  διατάξεις  του  εν  λόγω  νόμου  και 

συμπληρωματικά από τις διατάξεις  του κ.ν.2190/1920.  Σκοπός της Ε.ΔΗ.Σ.  είναι να κατέχει  τις συμμετοχές  του κράτους σε 

δημόσιες επιχειρήσεις, να διαχειρίζεται επαγγελματικά και να επαυξάνει την αξία των συμμετοχών αυτών και να τις αξιοποιεί 

σύμφωνα  με  βέλτιστες  διεθνείς  πρακτικές  και  τις  κατευθυντήριες  γραμμές  του Οργανισμού Οικονομικής  Συνεργασίας  και 

Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, την εταιρική συμμόρφωση, την εποπτεία και τη διαφάνεια των 

διαδικασιών,  καθώς  και  σύμφωνα  με  τις  βέλτιστες  πρακτικές  σε  θέματα  κοινωνικά  και  περιβαλλοντικά  υπεύθυνης 

επιχειρηματικότητας και διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα με τις δημόσιες επιχειρήσεις μέρη. Σύμφωνα με το Παράρτημα 

Δ΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του νόμου, από την ημερομηνία καταχώρησης του καταστατικού της Ε.ΔΗ.Σ. στο 

ΓΕ.ΜΗ.  οι  μετοχές  των  δημοσίων  επιχειρήσεων  που  απαριθμούνται  στο  εν  λόγω  Παράρτημα,  μεταξύ  των  οποίων 

περιλαμβάνεται  η  ΕΥΔΑΠ,  μεταβιβάζονται  αυτοδικαίως  και  χωρίς  αντάλλαγμα  στην  Ε.ΔΗ.Σ.  Περαιτέρω,  σύμφωνα  με  τον 

Ν.4425/2016  Κεφ.  Β,  άρθρο  2  παρ.3  (Φ.Ε.Κ.  Α’  185/30.09.2016)  «Επείγουσες  ρυθμίσεις  των  Υπουργείων  Οικονομικών, 

Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας,  Υποδομών,  Μεταφορών  και  Δικτύων  και  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης  για  την  εφαρμογή  της  συμφωνίας  δημοσιονομικών  στόχων  και  διαρθρωτικών  μεταρρυθμίσεων  και  άλλες 

διατάξεις» προστέθηκε, μετά το Παράρτημα Δ του Ν.4389/2016, Παράρτημα Ε που συμπεριέλαβε μεταξύ των επιχειρήσεων 

που μεταβιβάζονται στην Ε.ΔΗ.Σ. την ΕΥΔΑΠ, με την επιφύλαξη των περιορισμών που προκύπτουν από το Σύνταγμα και της 

υποχρέωσης συμμόρφωσης στις δικαστικές αποφάσεις. 

 

2. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 

Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 

Νέα πρότυπα,  τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες  έχουν  εκδοθεί  και  είναι υποχρεωτικής  εφαρμογής  για  τις  ετήσιες 

λογιστικές  περιόδους που  ξεκινούν  την 1η  Ιανουαρίου 2016  ή  μεταγενέστερα.  Η  επίδραση από  την  εφαρμογή αυτών  των 

νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2016 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2012‐2014 

Οι  τροποποιήσεις  του  Κύκλου 2012‐2014,    εκδόθηκαν  από  το  Συμβούλιο  στις 25  Σεπτεμβρίου 2014,    έχουν  εφαρμογή  σε 

περιόδους  που  ξεκινούν  την  ή  μετά  από  την  1  Ιανουαρίου  2016  και  υιοθετήθηκαν  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  στις  15 

Δεκεμβρίου 2015  με  τον  κανονισμό  (ΕΕ)  αριθ. 2343/2015. Οι  κατωτέρω  τροποποιήσεις που αφορούν    τα Διεθνή Πρότυπα 
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Χρηματοοικονομικής  Αναφοράς 5  και 7  και  τα  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 19  και 34  δεν    έχουν  σημαντική  επίπτωση  στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόμενα προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο διάθεσης σε μια άλλη (πχ πώληση ή διανομή στους ιδιοκτήτες) δεν  

πρέπει να θεωρείται σαν ένα νέο σχέδιο πώλησης αλλά μία συνέχιση του αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή 

της  εφαρμογής  των απαιτήσεων  του ΔΠΧΑ 5. Η  τροποποίηση διευκρινίζει  επίσης ότι η αλλαγή  της μεθόδου διάθεσης δεν 

αλλάζει την ημερομηνία ταξινόμησης. 

 

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 
Εξυπηρέτηση συμβάσεων μετά την μεταβίβαση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 

Εάν  μία  επιχείρηση  μεταβιβάζει  ένα  χρηματοοικονομικό  περιουσιακό  στοιχείο  υπό  όρους  που  επιτρέπουν  στον 

μεταβιβάζοντα  να  αποαναγνωρίσει  το  περιουσιακό  στοιχείο,  το  Δ.Π.Χ.Α.  7  απαιτεί  να  γνωστοποιούνται  όλες  οι  μορφές 

συνεχιζόμενης  ανάμειξης  που  μπορεί  να  έχει  η  μεταβιβάζουσα  επί  των  μεταβιβασθέντων  περιουσιακών  στοιχείων.  Το 

Δ.Π.Χ.Α.  7  παρέχει  οδηγίες  σχετικά  με  το  τι  εννοεί  με  τον  όρο  «συνεχιζόμενη  ανάμειξη».  Η  τροποποίηση  πρόσθεσε 

συγκεκριμένες  οδηγίες  προκειμένου  να  βοηθήσει  τις  διοικήσεις  να  προσδιορίσουν  εάν  οι  όροι  μιας  σύμβασης  για 

εξυπηρέτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν μεταβιβαστεί συνιστά «συνεχιζόμενη ανάμειξη». 

Η τροποποίηση παρέχει το δικαίωμα αναδρομικής εφαρμογής. 

Η  τροποποίηση  αποσαφηνίζει  ότι  η  επιπρόσθετη  γνωστοποίηση  που  απαιτείται  από  το  Δ.Π.Χ.Α.  7  «Γνωστοποίηση  ‐ 

Συμψηφισμός  χρηματοοικονομικών  περιουσιακών  στοιχείων  και  υποχρεώσεων»  δεν  απαιτείται  συγκεκριμένα  για  όλες  τις 

ενδιάμεσες περιόδους, εκτός αν απαιτείται από το Δ.Λ.Π. 34. Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ. 

 

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους‐Εισφορές από εργαζόμενους» 

Η  τροποποίηση  εφαρμόζεται  για  ετήσιες  λογιστικές  περιόδους  που  ξεκινούν  την  ή  μετά  την  1η  Φεβρουαρίου  2015.  Η 

τροποποίηση  διευκρινίζει  ότι  η  αξιολόγηση  της  ύπαρξης  ενεργού  αγοράς  υψηλής  ποιότητας  εταιρικών  ομολόγων 

αξιολογείται με βάση το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση και όχι με βάση τη  χώρα που υπάρχει η υποχρέωση. 

Όταν δεν υπάρχει ενεργός αγορά υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων σε αυτό το νόμισμα, χρησιμοποιούνται τα επιτόκια 

των κρατικών ομολόγων.  

 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» 
Η  τροποποίηση  διευκρινίζει  ότι  απαιτήσεις  γνωστοποιήσεων  των  ενδιάμεσων  οικονομικών  καταστάσεων,  πρέπει  να 

βρίσκονται είτε στις οικονομικές καταστάσεις είτε να ενσωματώνονται με παραπομπές μεταξύ των ενδιάμεσων οικονομικών 

καταστάσεων και του σημείου όπου συμπεριλαμβάνονται στη ενδιάμεση οικονομική έκθεση (π.χ. στη έκθεση Διαχείρισης). 

Διευκρινίζεται επίσης ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των 

χρηστών με τους ίδιους όρους και την ίδια στιγμή όπως και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν 

πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες με αυτόν τον  τρόπο, τότε η ενδιάμεση οικονομική έκθεση είναι ελλιπής. 

 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) –Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρμογή των εξαιρέσεων ενοποίησης 
Στις 18 Δεκεμβρίου 2014  το Συμβούλιο εξέδωσε τροποποιήσεις στα   ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28  για θέματα που έχουν 

προκύψει  στο  πλαίσιο  της  εφαρμογής  των  εξαιρέσεων  ενοποίησης  για  τις  Εταιρείες  Επενδύσεων.  Οι  τροποποιήσεις 

εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, με την νωρίτερη εφαρμογή 

να επιτρέπεται, και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΛΠ  1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των  Οικονομικών  Καταστάσεων» ‐Πρωτοβουλία Γνωστοποίησης 

Οι  τροποποιήσεις  στο  ΔΛΠ  1  που  εξέδωσε  το  Συμβούλιο  στις  18  Δεκεμβρίου  2014,  αποσαφηνίζουν  ότι  η  σημαντικότητα 

εφαρμόζεται  για  το  σύνολο  των  οικονομικών  καταστάσεων  και  ότι  η  συμπερίληψη  σε  αυτές  ασήμαντων  πληροφοριών  

μπορεί να εμποδίσει την χρησιμότητα των γνωστοποιήσεων. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι επιχειρήσεις θα 

πρέπει  να  χρησιμοποιούν  την  επαγγελματική  τους  κρίση,  καθορίζοντας  το  που    και  με  ποια  σειρά  παρουσιάζονται  οι 

πληροφορίες  στις  γνωστοποιήσεις  επί  των  οικονομικών  καταστάσεων.  Επίσης  διευκρινίζονται  θέματα  σχετικά  με  τα 

υποσύνολα και  την παρουσίαση  των στοιχείων  των λοιπών συνολικών εισοδημάτων   που προκύπτουν από  τις  επενδύσεις 

που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.  Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 18 Δεκεμβρίου 2015. 
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ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις)‐ Διευκρινήσεις για τις επιτρεπτές  μεθόδους απόσβεσης 

Η  τροποποίηση  διευκρινίζει  ότι  η  χρήση  μεθόδων  απόσβεσης  βασισμένων  στα  έσοδα  δεν  είναι  κατάλληλη  για  τον 

υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου καθώς τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης 

της ανάλωσης  των  οικονομικών ωφελειών που  ενσωματώνονται  σε  ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.  Η ανωτέρω θέση δεν 

ισχύει όταν το άυλο περιουσιακό στοιχείο εκφράζεται ως μέτρο υπολογισμού των εσόδων ή όταν μπορεί να αποδειχθεί ότι τα 

έσοδα  και  η  ανάλωση  των  οικονομικών  ωφελειών  που  απορρέουν  από  το  άυλο  περιουσιακό  στοιχείο  είναι  στενά 

συνδεδεμένα. 

Η  τροποποίηση  εφαρμόζεται  σε  ετήσιες  λογιστικές  περιόδους  που  ξεκινούν  την  ή  μετά  την  1  Ιανουαρίου  2016  και 

υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 2 Δεκεμβρίου 2015. 

 

ΔΛΠ  27  (Τροποποίηση)  «Ατομικές  Οικονομικές  Καταστάσεις»‐Μέθοδος  της  Καθαρής  Θέσης  στις  Ατομικές  Οικονομικές 

Καταστάσεις 
Η  τροποποίηση  του  ΔΛΠ  27  την  οποία  εξέδωσε  το  Συμβούλιο  στις  12  Αυγούστου  2014,  επιτρέπει  σε  μία  οντότητα  να 

χρησιμοποιεί  τη μέθοδο  της  καθαρής θέσης  για  τη  λογιστικοποίηση  των  επενδύσεων  της σε θυγατρικές,  κοινοπραξίες  και 

συγγενείς,  στις  ατομικές  της  οικονομικές  καταστάσεις.  Αυτό  συνιστά  επιλογή  λογιστικής  πολιτικής  για  κάθε  κατηγορία 

επενδύσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 

και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 18 Δεκεμβρίου 2015. 

 

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήματα  υπό  κοινό  έλεγχο» ‐Λογιστικός χειρισμός της απόκτησης μεριδίου σε μια από κοινού 

δραστηριότητα 

Η  τροποποίηση  διευκρινίζει  ότι  ένας  επενδυτής  εφαρμόζει  την  μέθοδο  της  «απόκτησης»  όταν  αποκτά  συμμετοχή  σε  μία 

κοινή επιχείρηση. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1  Ιανουαρίου 

2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις  24 Νοεμβρίου 2015..  

 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους‐Εισφορές από εργαζόμενους» 
Η  τροποποίηση  εφαρμόζεται  για  ετήσιες  λογιστικές  περιόδους  που  ξεκινούν  την  ή  μετά  την  1η  Φεβρουαρίου  2015.  Οι 

τροποποιήσεις εφαρμόζονται για εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους σε προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο στόχος 

της τροποποίησης είναι η απλοποίηση του λογιστικού χειρισμού των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον αριθμό των 

ετών υπηρεσίας των εργαζομένων, για παράδειγμα, για τις εισφορές των εργαζομένων που υπολογίζονται σύμφωνα με ένα 

σταθερό ποσοστό του μισθού. 

 

Πρότυπα  και  Διερμηνείες  υποχρεωτικά  για  μεταγενέστερες  περιόδους  που  δεν  έχουν  εφαρμοστεί  νωρίτερα  από  την 

Εταιρεία και τον Όμιλο   

Τα  παρακάτω  νέα  πρότυπα,  τροποποιήσεις  προτύπων  και  διερμηνείες  έχουν  εκδοθεί  αλλά    είναι  υποχρεωτικά  για  

μεταγενέστερες  περιόδους.  Η  Εταιρεία  και  ο  Όμιλος  δεν  έχει  εφαρμόσει  νωρίτερα  τα  κατωτέρω  πρότυπα  και  μελετά  την 

επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Στις  24  Ιουλίου  2014  το  Συμβούλιο  εξέδωσε  την  τελική  έκδοση  του  ΔΠΧΑ  9,  το  οποίο  περιλαμβάνει  την  ταξινόμηση  και 

επιμέτρηση,  την  απομείωση  και  τη  λογιστική  αντιστάθμισης.  Το  πρότυπο  θα  αντικαταστήσει  το  ΔΛΠ  39  και  όλες  τις 

προηγούμενες  εκδόσεις  του ΔΠΧΑ 9.  Τα  χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται  στο αναπόσβεστο  κόστος, 

στην  εύλογη  αξία  μέσω  των  αποτελεσμάτων,  ή  στην  εύλογη  αξία  μέσω  των  λοιπών  συνολικών  εσόδων,  με  βάση  το 

επιχειρηματικό  μοντέλο  της  επιχείρησης  για  τη  διαχείριση  των  χρηματοοικονομικών  περιουσιακών  στοιχείων  και  των 

συμβατικών  ταμειακών  ροών  των  χρηματοοικονομικών  περιουσιακών  στοιχείων.  Εκτός  από  το  τον  πιστωτικό  κίνδυνο  της 

οντότητας,  η  ταξινόμηση  και  επιμέτρηση  των  χρηματοοικονομικών  υποχρεώσεων  δεν  έχει  αλλάξει  σε  σχέση  με    τις 

υπάρχουσες  απαιτήσεις.  Η  Εταιρεία  και  ο  Όμιλος  βρίσκονται  στη  διαδικασία  εκτίμησης  της  επίδρασης  του  ΔΠΧΑ  9  στις 

οικονομικές  του  καταστάσεις.  Το ΔΠΧΑ 9    εφαρμόζεται  υποχρεωτικά σε  ετήσιες  λογιστικές  περιόδους που  ξεκινούν  την  ή 

μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Νοεμβρίου 2016. 
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ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 

Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» και συμπεριλαμβανομένων και των 

τροποποιήσεων επί του προτύπου που εκδόθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου του 2015 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες 

λογιστικές  περιόδους  που  ξεκινούν  την  ή  μετά  την  1  Ιανουαρίου  2018  και  αποτελεί  το  νέο  πρότυπο  που  αφορά  στην 

αναγνώριση του εσόδου. 

Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες  ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31. 

Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για έσοδα που προκύπτουν από μια σύμβαση 

με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Οι απαιτήσεις 

του  προτύπου  θα  εφαρμόζονται  επίσης  για  την  αναγνώριση  και  επιμέτρηση  των  κερδών  και  ζημιών  από  την  πώληση 

ορισμένων μη  χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες 

της οικονομικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα 

απαιτούνται  εκτεταμένες  γνωστοποιήσεις,  συμπεριλαμβανομένης  της  ανάλυσης  του  συνόλου  των  εσόδων,  πληροφορίες 

σχετικά με τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύμβασης και των υποχρεώσεων 

σύμβασης μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Το ΔΠΧΑ 15 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 

22 Σεπτεμβρίου 2016. 

 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  
Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει 

ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που 

αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο 

απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια 

άνω  των  12  μηνών,  εκτός  εάν  το  υποκείμενο  περιουσιακό  στοιχείο  είναι  μη  σημαντικής  αξίας.  Σχετικά  με  το  λογιστικό 

χειρισμό  από  την  πλευρά  του  εκμισθωτή,  το  ΔΠΧΑ 16  ενσωματώνει  ουσιαστικά  τις  απαιτήσεις  του  ΔΛΠ  17.  Επομένως,  ο 

εκμισθωτής  συνεχίζει  να  κατηγοριοποιεί  τις  συμβάσεις  μισθώσεων σε  λειτουργικές  και  χρηματοδοτικές  μισθώσεις,  και  να 

ακολουθεί  διαφορετικό  λογιστικό  χειρισμό  για  κάθε  τύπο  σύμβασης.  Το  νέο  πρότυπο  εφαρμόζεται  σε  ετήσιες  λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 10  (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Συμμετοχές σε Συγγενείς 

Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»  ‐ Πώληση ή Εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή 

της Κοινοπραξίας του 
Η  κύρια  συνέπεια  της  τροποποίησης  που  εκδόθηκε  από  το  Συμβούλιο  στις  11  Σεπτεμβρίου  2014,  είναι  ότι  ολόκληρο  το 

κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική ή όχι). 

Ένα    μερικό  κέρδος  ή  ζημία  αναγνωρίζεται  όταν  μια  συναλλαγή  περιλαμβάνει  στοιχεία  ενεργητικού  που  δεν  συνιστούν 

επιχείρηση,  ακόμη  και  αν  αυτά  τα  περιουσιακά  στοιχεία    στεγάζονται  σε  μια  θυγατρική.  Η  τροποποίηση  εφαρμόζεται  σε 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1  Ιανουαρίου 2016  και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές» 
 Η τροποποίηση διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε 

μη  πραγματοποιηθείσες  ζημιές  που  έχουν  προκύψει  από  χρεωστικούς  τίτλους  που  επιμετρώνται  στην  εύλογη  αξία.  Η 

τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1  Ιανουαρίου 2017  και δεν έχει 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΛΠ 7  Καταστάσεις ταμιακών ροών (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις»   

Η  τροποποίηση  εισάγει  υποχρεωτικές  γνωστοποιήσεις  που  παρέχουν  τη  δυνατότητα  στους  χρήστες  των  οικονομικών 

καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι 

τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους επενδυτές να αξιολογούν 

τις  μεταβολές  στις  υποχρεώσεις  που  προκύπτουν  από  χρηματοοικονομικές  δραστηριότητες,  συμπεριλαμβανομένων 

μεταβολών  που  προέρχονται  από  ταμειακές  ροές  και  μεταβολές  μη  ταμειακής  φύσης.  Η  τροποποίηση  εφαρμόζεται  στις 

ετήσιες  λογιστικές  περιόδους  που  ξεκινούν  την  ή  μετά  την  1η  Ιανουαρίου  2017  και  δεν  έχει  υιοθετηθεί  ακόμη  από  την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που 

αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»  

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται από την αξία 

των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και το λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν 

μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά ή σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν 

μία  εξαίρεση  όσον  αφορά  τις  αρχές  του  ΔΠΧΑ  2  με  βάση  την  οποία  μία  παροχή  θα  πρέπει  να  αντιμετωπίζεται  σαν  να 

επρόκειτο να διακανονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να 

παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων  των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που 

εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που  ξεκινούν  την ή μετά  την 1  Ιανουαρίου 2018  και  δεν  έχει  υιοθετηθεί ακόμη από  την  Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρμογή του νέου ΔΠΧΑ 9 με το ΔΠΧΑ 4» 
Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Σεπτεμβρίου τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 4 ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που 

προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου προτύπου χρηματοοικονομικών μέσων (ΔΠΧΑ 9), πριν από την εφαρμογή του νέου 

τροποποιημένου από  το  συμβούλιο    ΔΠΧΑ 4. Οι  τροποποιήσεις  εισάγουν  δύο  προσεγγίσεις:  επικάλυψη  και    αναβολή.  Το 

τροποποιημένο πρότυπο θα: 

• δίνει την δυνατότητα στις εταιρίες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, 

και  όχι  στο  κέρδος  ή  τη  ζημία,  την  αστάθεια  που  μπορεί  να  προκύψει  όταν  το  ΔΠΧΑ  9  εφαρμόζεται  πριν  από  τις  νέες 

ασφαλιστικές συμβάσεις. 

• παρέχει  στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται με τις ασφάλειες, μια προαιρετική 

προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή ΔΠΧΑ 9 μέχρι το 2021.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες»  
Τον  Απρίλιο  του  2016,  το  IASB  προέβη  στην  έκδοση  διευκρινίσεων  στο  ΔΠΧΑ  15.  Οι  τροποποιήσεις  του  ΔΠΧΑ  15  δεν 

μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι 

τροποποιήσεις  διευκρινίζουν  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  αναγνωρίζεται  μία  δέσμευση  εκτέλεσης  σε  μία  σύμβαση,  πώς 

προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από 

τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Η 

τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

  

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014‐2016 

Οι  τροποποιήσεις  του  Κύκλου  2014‐2016,  εκδόθηκαν  από  το  Συμβούλιο  στις  8  Δεκεμβρίου  2016,    έχουν  εφαρμογή  σε 

περιόδους που  ξεκινούν  την  ή  μετά από  την 1  Ιανουαρίου 2018  και  δεν  έχουν υιοθετηθεί  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση. Οι 

κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του 

Ομίλου. 

 

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επιμέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη αξία» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενείς ή σε κοινοπραξίες που κατέχεται από μία 

οντότητα που είναι ένας οργανισμός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλης οντότητας  που πληροί τις προϋποθέσεις 

να  επιμετρηθούν  στην  εύλογη  αξία  μέσω  των  αποτελεσμάτων  είναι  διαθέσιμη  για  κάθε  μια  επένδυση  σε  συγγενή  ή 

κοινοπραξία ξεχωριστά κατά την αρχική αναγνώριση.  

 

ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες οντότητες: Διευκρίνιση του σκοπού του προτύπου  
Η  τροποποίηση  διευκρίνισε  το  πεδίο  εφαρμογής  του  προτύπου  προσδιορίζοντας  ότι  οι  απαιτήσεις  γνωστοποίησης  του 

προτύπου, εκτός από εκείνες των παραγράφων Β10‐Β16,  ισχύουν για τις συμμετοχές της οντότητας που αναφέρονται στην 

παράγραφο  5  που  έχουν  ταξινομηθεί  ως  κατεχόμενα  για  πώληση,  ως  κατεχόμενα  για  διανομή  ή  ως  διακοπείσες 



Ετήσια Οικονομική Έκθεση  

Χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016  

81 

 

δραστηριότητες  σύμφωνα  με  το  ΔΠΧΑ  5  «Μη  κυκλοφορούντα  περιουσιακά  στοιχεία  που  κατέχονται  προς  πώληση  και 

διακοπείσες δραστηριότητες». 

 

ΔΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων 
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016 διευκρινίζουν ότι μια οικονομική οντότητα 

δύναται να μεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και μόνο όταν, υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής 

της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί,  τον ορισμό των επενδύσεων σε 

ακίνητα.  Μια  αλλαγή  στις  προθέσεις  της  διοίκησης  για  τη  χρήση  του  ακινήτου  από  μόνη  της  δεν  αποτελεί  ένδειξη  μιας 

αλλαγής στη χρήση.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1  Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 22 Διερμηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και Προκαταβολές» 
Η Διερμηνεία 22  διευκρινίζει  το  λογιστικό  χειρισμό  για  τις  συναλλαγές  που  περιλαμβάνουν  την  είσπραξη  ή  την  πληρωμή 

προκαταβολών σε ξένο νόμισμα. Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όταν η οικονομική οντότητα 

αναγνωρίζει ένα μη νομισματικό περιουσιακό στοιχείο ή μια μη νομισματική υποχρέωση που προκύπτει από την πληρωμή ή 

την  είσπραξη  προκαταβολών  πριν  η  οικονομική  οντότητα  αναγνωρίσει  το  σχετικό  περιουσιακό  στοιχείο,  έξοδο  ή  έσοδο. 

Σύμφωνα με τη διερμηνεία η ημερομηνία της συναλλαγής, για τον σκοπό του καθορισμού της συναλλαγματικής  ισοτιμίας, 

είναι  η  ημερομηνία  της  αρχικής  αναγνώρισης  των  μη  νομισματικών  προπληρωμών  του  περιουσιακού  στοιχείου  ή  της 

υποχρέωσης από λήψη προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή εισπράξεις προκαταβολικά, η ημερομηνία της 

συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωμή ή είσπραξη. 

Η  διερμηνεία  εφαρμόζεται  σε  ετήσιες  λογιστικές  περιόδους  που  ξεκινούν  την  ή  μετά  την 1  Ιανουαρίου 2018  και  δεν  έχει 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

 

Δήλωση Συμμόρφωσης 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς «Δ.Π.Χ.Α.» 

(International Financial Reporting Standards).  

 

Βάση Ενοποίησης 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου όπως και της προηγούμενης περιλαμβάνουν την Εταιρεία 

και τη θυγατρική της «ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ ΑΕ». 

 

Θυγατρικές εταιρείες είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από την Εταιρεία, είτε με την 

κατοχή  της  πλειοψηφίας  των  μετοχών  της  Εταιρείας  στην  οποία  έγινε  η  επένδυση,  είτε  με  την  εξάρτησή  τους  από  την 

τεχνογνωσία  που  τους  παρέχει  ο  Όμιλος.  Οι  οικονομικές  καταστάσεις  των  θυγατρικών  εταιρειών  περιλαμβάνονται  στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος μέχρι την ημερομηνία που παύει να 

υφίσταται ο έλεγχος. 

 

Κατά την εξαγορά της θυγατρικής, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις καθώς και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις της θυγατρικής, 

αποτιμώνται  στην  εύλογη  αξία.  Σε  περίπτωση  που  η  αξία  κτήσης  είναι  μεγαλύτερη  της  εύλογης  αξίας,  η  διαφορά 

αναγνωρίζεται  ως  υπεραξία.  Στην  αντίθετη  περίπτωση  που  η  αξία  κτήσης  είναι  μικρότερη  της  εύλογης  αξίας,  η  διαφορά 

πιστώνεται  στα  αποτελέσματα  της  χρήσης  κατά  την  οποία  αποκτήθηκε  η  θυγατρική.  Τα  δικαιώματα  των  μετόχων  της 

μειοψηφίας  εμφανίζονται  στην  αναλογία  της  μειοψηφίας  στην  εύλογη  αξία  των  περιουσιακών  στοιχείων  και  των 

υποχρεώσεων που αναγνωρίστηκαν. 

Οι αποκτήσεις θυγατρικών λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της αγοράς. Τα αποτελέσματα χρήσης θυγατρικών, οι οποίες 

αποκτώνται ή πωλούνται κατά τη διάρκεια της χρήσης, συμπεριλαμβάνονται στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων 

χρήσης, από την ημερομηνία απόκτησής τους ή μέχρι την ημερομηνία  πώλησής τους, αντίστοιχα.   
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Όπου κρίνεται απαραίτητο, γίνονται αναμορφώσεις στις οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών, προκειμένου τα κονδύλια 

να είναι ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια των υπόλοιπων εταιρειών του Ομίλου. Κατά την ενοποίηση, όλες 

οι διεταιρικές συναλλαγές και τα υπόλοιπα καθώς και τα κέρδη και οι ζημίες μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου απαλείφονται. 

Στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, οι συμμετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρίες φέρονται στο κόστος 

απόκτησής τους μειωμένο με μετέπειτα προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους. Η Εταιρεία εξετάζει σε ετήσια βάση ή/και 

οποτεδήποτε υπάρχει ένδειξη απομείωσης τη λογιστική αξία των παραπάνω συμμετοχών σε σχέση με την ανακτήσιμη αξία 

τους, στη βάση της μεγαλύτερης αξίας μεταξύ της αγοραίας αξίας τους μείον τα έξοδα για να πραγματοποιηθεί η πώλησή 

τους (fair value less cost to sell) και της αξίας χρήσης τους (value in use). 

 

 

Συμμετοχές σε συγγενείς Εταιρείες 

Συγγενείς  εταιρείες  είναι  εκείνες  οι  εταιρείες  επί  των  οποίων  ο  Όμιλος  ασκεί  ουσιώδη  επιρροή  αλλά  δεν  πληρούν  τις 

προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθούν ως θυγατρικές. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν 

την αναλογία του Ομίλου επί των κερδών και των ζημιών των συγγενών εταιρειών, με βάση τη μέθοδο της καθαρής θέσης, 

από την ημερομηνία που ο Όμιλος αποκτά την ουσιώδη επιρροή μέχρι την ημερομηνία που παύει να υφίσταται η επιρροή 

αυτή. Όταν η αναλογία του Ομίλου επί των ζημιών της συγγενούς Εταιρείας υπερβαίνει την απεικονιζόμενη λογιστική αξία 

της επένδυσης, η λογιστική αξία της επένδυσης μειώνεται στο μηδέν και παύει η αναγνώριση περαιτέρω ζημιών, εκτός αν ο 

Όμιλος  έχει αναλάβει υποχρεώσεις ή  ενδεχόμενες υποχρεώσεις  της συγγενούς Εταιρείας,  πέραν εκείνων που προκύπτουν 

από  τη  μετοχική  ιδιότητα.  Τα  αποτελέσματα  των  συναλλαγών  μεταξύ  των  εταιρειών  του  Ομίλου  και  των  συγγενών, 

απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις. 

 

Στις ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, οι συγγενείς αποτιμώνται στην αξία κτήσης και υπόκεινται σε έλεγχο 

απομείωσης της αξίας τους ετησίως ή σε ενδιάμεσες περιόδους όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις απομείωσης.  

 

Υπεραξία 

Η  υπεραξία  που  προκύπτει  κατά  την  απόκτηση  μιας  θυγατρικής  ή  μίας  από  κοινού  ελεγχόμενης  οντότητας  ή  άλλης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας αντιπροσωπεύει  τη διαφορά μεταξύ  του  κόστους  της απόκτησης  και  της συμμετοχής  της 

Εταιρείας στην καθαρή εύλογη αξία  των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων των υποχρεώσεων και  των ενδεχόμενων 

υποχρεώσεων  της  θυγατρικής  ή  της  από    κοινού  ελεγχόμενης  οικονομικής  μονάδας  ή  της  άλλης  επιχειρηματικής 

δραστηριότητας  των αναγνωρισμένων κατά την ημερομηνία της απόκτησης.  

 

Η  υπεραξία  αρχικά  αναγνωρίζεται  ως  ένα  περιουσιακό  στοιχείο  στο  κόστος  και  μεταγενέστερα  επιμετράται  στο  κόστος 

μειωμένο με οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης. 

 

Για  τον  σκοπό  της  εξέτασης  απομείωσης,  η  υπεραξία  κατανέμεται  σε  κάθε  μονάδα  δημιουργίας  ταμιακών  ροών  της 

Εταιρείας.  Μονάδες  δημιουργίας  ταμειακών  ροών  στις  οποίες  έχει  κατανεμηθεί  υπεραξία  εξετάζονται  για  απoμείωση 

ετησίως ή περισσότερο συχνά όταν υπάρχει μία ένδειξη ότι η μονάδα μπορεί να είναι απoμειωμένη. Εάν το ανακτήσιμο ποσό 

της  μονάδας  δημιουργίας  ταμειακών  ροών  είναι  μικρότερο  από  την  λογιστική  αξία  της  μονάδας,  η  ζημία  απομείωσης 

κατανέμεται πρώτα για να μειώσει την λογιστική αξία κάθε υπεραξίας που έχει κατανεμηθεί στην μονάδα και κατόπιν στα 

άλλα περιουσιακά στοιχεία της μονάδας αναλογικά με βάση την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της μονάδος. 

Μία αναγνωρισθείσα ζημία απομείωσης για υπεραξία δεν αναστρέφεται σε μία μεταγενέστερη περίοδο. 

Κατά  την  πώληση  θυγατρικής  ή  από  κοινού  ελεγχόμενης  οντότητας  ή  άλλης  επιχειρηματικής  δραστηριότητας    το 

προσδιορισμένο  ποσό  της  υπεραξίας  περιλαμβάνεται  στον  καθαρισμό  του  κέρδους  ή  της  ζημίας  που  προκύπτει  από  την 

πώληση. 

 

Η πολιτική της Εταιρείας για την  υπεραξία που προκύπτει κατά την απόκτηση μιας συγγενούς περιγράφεται στις «Επενδύσεις 

σε συγγενείς» ανωτέρω. 

 

Αναγνώριση εσόδων 

Τα  έσοδα  επιμετρούνται στην  εύλογη αξία  του  τιμήματος που  εισπράχθηκε ή θα  εισπραχθεί.  Τα  έσοδα μειώνονται με  τις 

εκτιμώμενες αναμορφώσεις λογαριασμών πελατών, τις μειώσεις τιμών και άλλες όμοιες εκπτώσεις.  

 



Ετήσια Οικονομική Έκθεση  

Χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016  

83 

 

Oi κυριότερες πηγές εσόδων της Εταιρείας είναι η παροχή νερού καθώς και οι υπηρεσίες αποχέτευσης. Τα έσοδα παροχής 

νερού  υπολογίζονται  με  βάση  τις  καταναλισκόμενες  ποσότητες  και  τον  ισχύοντα  τιμοκατάλογο.  Τα  έσοδα  από  υπηρεσίες 

αποχέτευσης υπολογίζονται ως ποσοστό στην αξία του καταναλισκόμενου ύδατος. Η Εταιρεία τιμολογεί τις καταναλώσεις του 

νερού  κατά  κύριο  λόγο  ανά  τρίμηνο,  βάσει  μετρήσεων,  ενώ  για  τις  μη  τιμολογημένες  έως  την  περίοδο  αναφοράς  των 

οικονομικών  καταστάσεων,  γίνεται  σχετική  εγγραφή  δουλευμένου  εσόδου  η  οποία  στηρίζεται  σε  ιστορικά  στοιχεία 

κατανάλωσης των πελατών της Εταιρείας για το μη τιμολογημένο χρονικό διάστημα.  

 

Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καταχωρούνται βάσει του βαθμού ολοκλήρωσης της σύμβασης.  

 

Έσοδα από μερίσματα και τόκους 

Τα έσοδα από μερίσματα συμμετοχών καταχωρούνται όταν οριστικοποιηθεί το δικαίωμα είσπραξής τους από τους μετόχους. 

Έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει μιας χρονικής αναλογίας αναφορικά με το ανεξόφλητο κεφάλαιο και το εφαρμόσιμο 

πραγματικό επιτόκιο το οποίο είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί τις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές εισπράξεις οι οποίες 

αναμένεται  να  εισρεύσουν  καθ’  όλη  την  διάρκεια  ζωής  του περιουσιακού στοιχείου, ώστε  να  εξισώνονται  με  την  καθαρή 

λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου. 

 

Έσοδα από ενοίκια 

Τα έσοδα από επενδύσεις σε ακίνητα καταχωρούνται με την σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της σχετικής μίσθωσης (βλέπε 

κατωτέρω «Μισθώσεις»). 

 

Συμβάσεις κατασκευής έργων 

Σε περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα μιας σύμβασης κατασκευής έργων μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, τα συμβατικά έσοδα 

και κόστη  αναγνωρίζονται ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης του έργου κατά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών 

καταστάσεων,  επιμετρημένα με βάση  την αναλογία  του πραγματοποιημένου συμβατικού  κόστους  για  το  εκτελεσθέν  έργο 

μέχρι  την στιγμή της Οικονομικής θέσης ως προς τα συνολικά συμβατικά κόστη που εκτιμάται την  ίδια ημερομηνία ότι θα 

απαιτηθούν μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, εκτός της περίπτωσης που αυτό δεν θα είναι αντιπροσωπευτικό του σταδίου 

ολοκλήρωσης. 

 

Αποκλίσεις  από  την  αρχική  σύμβαση,  απαιτήσεις  και  πληρωμές  κινήτρων  περιλαμβάνονται  στο  βαθμό  που  έχουν 

συμφωνηθεί με τον πελάτη. 

 

Σε περιπτώσεις όπου  το αποτέλεσμα μιας σύμβασης  κατασκευής  έργων δεν μπορεί  να  εκτιμηθεί αξιόπιστα,  τα συμβατικά 

έσοδα  αναγνωρίζονται  στην  έκταση  που  τα  πραγματοποιημένα  συμβατικά  κόστη  πιθανολογείται  ότι  θα  ανακτηθούν.  Τα 

συμβατικά κόστη αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης στην οποία πραγματοποιούνται. Όταν είναι πιθανό ότι το 

συνολικό  συμβατικό  κόστος  θα  υπερβεί  το  συνολικό  συμβατικό  έσοδο,  η  αναμενόμενη  ζημία  αναγνωρίζεται  αμέσως  στα 

αποτελέσματα. 

 

Μισθώσεις 

Οι  μισθώσεις  ταξινομούνται  ως  χρηματοδοτικές  μισθώσεις  όταν  σύμφωνα  με  τους  όρους  μίσθωσης  μεταφέρονται 

ουσιαστικά  όλοι  οι  κίνδυνοι  και  τα  οφέλη  της  ιδιοκτησίας  του  μισθίου  στον  μισθωτή.  Όλες  οι  υπόλοιπες  μισθώσεις 

ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. 

 

Η Εταιρεία ως εκμισθωτής 

Τα ποσά που οφείλονται από  τους μισθωτές σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης καταχωρούνται στις απαιτήσεις στο 

ύψος της καθαρής επένδυσης της Εταιρείας στο μίσθιο. Το εισόδημα από αυτά τα μισθώματα κατανέμεται στις λογιστικές 

χρήσεις  έτσι  ώστε  να  αντανακλά  ένα  σταθερό  περιοδικό  ποσοστό  απόδοσης  πάνω  στο  εκάστοτε  υπόλοιπο  της  καθαρής 

επένδυσης της Εταιρείας στο μίσθιο. 

 

Το  εισόδημα  από  μισθώματα  λειτουργικής  μίσθωσης  αναγνωρίζεται  με  βάση  την  σταθερή  μέθοδο  κατά  τη  διάρκεια  της 

σχετικής μίσθωσης. Αρχικά άμεσα κόστη που πραγματοποιούνται κατά την διαπραγμάτευση και συμφωνία μιας λειτουργικής 
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μίσθωσης  προστίθενται  στην  λογιστική  αξία  του  μισθωμένου  περιουσιακού  στοιχείου  και  αναγνωρίζονται  με  βάση  την 

σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 

 

Η Εταιρεία ως μισθωτής 

Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται στο πλαίσιο  χρηματοδοτικής μίσθωσης αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία 

της Εταιρείας στην εύλογη αξία τους κατά την έναρξη της μίσθωσης ή αν είναι μικρότερη, στην παρούσα αξία των ελάχιστων 

καταβολών  μισθωμάτων.  Η  αντίστοιχη  υποχρέωση  προς  τον  εκμισθωτή  συμπεριλαμβάνεται  στην  Κατάσταση Οικονομικής 

θέσης ως υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση.  

 

Οι  πληρωμές  μισθωμάτων  διαχωρίζονται  σε  κόστος  χρηματοδότησης  και  στη  μείωση  της  υποχρέωσης  της  μίσθωσης  έτσι 

ώστε  να  επιτευχθεί  μια  σταθερή  επιβάρυνση  από  τόκους  στο  εναπομένον  υπόλοιπο  της  υποχρέωσης.  Το  κόστος 

χρηματοδότησης  επιβαρύνει  τα  αποτελέσματα  εκτός  εάν  αυτό  το  κόστος  αποδίδεται  άμεσα  σε  ένα  ειδικό  περιουσιακό 

στοιχείο,  περίπτωση  κατά  την  οποία  αυτό  κεφαλαιοποιείται  σύμφωνα  με  γενικές  πολιτικές  της  Εταιρείας  που  διέπουν  το 

κόστος δανεισμού (βλέπε κατωτέρω). Ενδεχόμενα μισθώματα αναγνωρίζονται στα έξοδα στις περιόδους που προκύπτουν. 

 

Οι  πληρωμές  μισθωμάτων  σε  περίπτωση  λειτουργικής  μίσθωσης  αναγνωρίζονται  στα  αποτελέσματα  με  βάση  τη  σταθερή 

μέθοδο  κατά  τη  διάρκεια  της  σχετικής  μίσθωσης  εκτός  και  αν  μια  άλλη  συστηματική  βάση  είναι  πιο  αντιπροσωπευτική 

προκειμένου  να  εξαντικρυσθούν  τα  οικονομικά  οφέλη  του  εκμισθούμενου  περιουσιακού  στοιχείου  που  αναμένεται  να 

αναλωθούν.  Ενδεχόμενα  μίσθια  που  προκύπτουν  στο  πλαίσιο  λειτουργικής  μίσθωσης  αναγνωρίζονται    στα  έξοδα  στις 

περιόδους που προκύπτουν. 

 

Σε περίπτωση που λαμβάνονται κίνητρα στο πλαίσιο λειτουργικής μίσθωσης, αυτά τα κίνητρα θα πρέπει να καταχωρούνται 

ως υποχρέωση. Τα σωρευτικά οφέλη των κινήτρων καταχωρούνται ως μείωση των εξόδων από μισθώματα σύμφωνα με τη 

σταθερή μέθοδο,  εκτός  εάν μια άλλη συστηματική βάση είναι πιο αντιπροσωπευτική προκειμένου να εξαντικρυσθούν    τα 

οικονομικά οφέλη εκμισθούμενου περιουσιακού στοιχείου που αναμένεται να αναλωθούν. 

 

Ξένα νομίσματα 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται στο νόμισμα του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί 

(το  λειτουργικό  της  νόμισμα),  το  οποίο  είναι  το  Ευρώ.  Κατά  την  σύνταξη  των  οικονομικών  καταστάσεων  της  Εταιρείας, 

συναλλαγές σε νομίσματα διαφορετικά από τα νομίσματα λειτουργίας της (ξένα νομίσματα) καταχωρούνται με τις ισοτιμίες 

που  ισχύουν  κατά  τις  ημερομηνίες  των  συναλλαγών.  Σε  κάθε  ημερομηνία  Αναφοράς  των  οικονομικών  καταστάσεων  τα 

εκφραζόμενα σε ξένο νόμισμα νομισματικά στοιχεία επαναμετατρέπονται με την ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία 

Αναφοράς  των  οικονομικών  καταστάσεων.  Τα  μη‐νομισματικά  στοιχεία  που  επιμετρώνται  στην  εύλογη  αξία  τους  και 

εκφράζονται σε ξένα νομίσματα  επαναμετατρέπονται με την ισχύουσα ισοτιμία της ημερομηνίας που καθορίστηκε η εύλογη 

αξία  τους.  Τα  μη  νομισματικά  στοιχεία  τα  οποία  επιμετρώνται  σε  συνθήκες  ιστορικού  κόστους  σε  ξένο  νόμισμα  δεν 

επαναμετατρέπονται. 

Οι συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου με εξαίρεση:  

 Συναλλαγματικές διαφορές που σχετίζονται με περιουσιακά στοιχεία υπό κατασκευή με σκοπό την μελλοντική χρήση 

τους στην παραγωγή,  οι  οποίες περιλαμβάνονται στο  κόστος αυτών  των περιουσιακών στοιχείων και θεωρούνται ως 

προσαρμογή στο επιτοκιακό κόστος δανεισμού σε συνάλλαγμα, 

 Συναλλαγματικές διαφορές σε συναλλαγές αντιστάθμισης συγκεκριμένων κινδύνων συναλλάγματος και 

 Συναλλαγματικές διαφορές σε νομισματικά στοιχεία εισπρακτέα από ή πληρωτέα σε δραστηριότητα στο εξωτερικό για 

την οποία δεν έχει προγραμματισθεί ούτε υπάρχει ενδεχόμενο να προκύψει διακανονισμός,  και οι οποίες αποτελούν 

μέρος  της  καθαρής  επένδυσης  στο  εξωτερικό  και  έχουν  καταχωρηθεί  στα  αποθεματικά  μετατροπής  συναλλάγματος 

καθώς και στα αποτελέσματα κατά την διάθεση αυτής της καθαρής επένδυσης.   

H  υπεραξία  και  οι  προσαρμογές  των  εύλογων αξιών  που  προκύπτουν  κατά  την  απόκτηση  δραστηριότητας  στο  εξωτερικό, 

αντιμετωπίζονται ως  περιουσιακά  στοιχεία  και  υποχρεώσεις  της  δραστηριότητας  στο  εξωτερικό  και  μετατρέπονται  με  την 

ισοτιμία κλεισίματος. 

 

Κόστος Δανεισμού 

Το κόστος δανεισμού σε όλες τις  περιπτώσεις επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης μέσα στην οποία πραγματοποιείται. 
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Επιχορηγήσεις 

Οι επιχορηγήσεις δεν αναγνωρίζονται μέχρις ότου υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με τους όρους 

που τη διέπουν και η επιχορήγηση θα εισπραχθεί. 

 

Οι  κρατικές  επιχορηγήσεις  των οποίων ο πρωταρχικός όρος  είναι η αγορά,  κατασκευή ή  κατά άλλο  τρόπο η απόκτηση μη 

κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων καταχωρούνται ως αναβαλλόμενο έσοδο στον Ισολογισμό και μεταφέρονται στα 

αποτελέσματα σε συστηματική και ορθολογική βάση κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου. 

Οι λοιπές κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται σε συστηματική βάση στα έσοδα των περιόδων μέσα στις οποίες πρέπει να 

γίνει  ο  συσχετισμός  των  επιχορηγήσεων  αυτών  με  τα  αντίστοιχα  κόστη.  Οι  κρατικές  επιχορηγήσεις  που  λαμβάνονται  ως 

αποζημίωση για  έξοδα ή  ζημίες που έχουν ήδη αναληφθεί ή για σκοπούς άμεσης οικονομικής υποστήριξης στην Εταιρεία 

χωρίς μελλοντικά κόστη, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου κατά την οποία καθίστανται εισπρακτέα. 

Η  Εταιρεία  εισπράττει  επιχορηγήσεις  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  το  Ελληνικό  Δημόσιο  και  τους  Οργανισμούς  Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης για τη χρηματοδότηση ειδικών έργων. Επιπλέον, οι πελάτες της ΕΥΔΑΠ απαιτείται να συμμετέχουν στα έξοδα 

του αρχικού δικτύου σύνδεσης  (παροχές, δίκτυα διανομής, συνδετικούς σωλήνες κλπ) ή στην αναβάθμιση ή επέκταση των 

δικτύων  της  Εταιρείας.  Οι  επιχορηγήσεις  και  οι  συνεισφορές  των  πελατών  λογίζονται  ως  έσοδα  επομένων  χρήσεων  και 

αναγνωρίζονται  στα  έσοδα  με  τον  ίδιο  συντελεστή  απόσβεσης  με  τον  οποίο  αποσβένονται  τα  σχετικά  πάγια  που 

επιδοτήθηκαν. Τα έσοδα αυτά εμφανίζονται αφαιρετικά από τις αποσβέσεις στα αποτελέσματα χρήσης. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις για επανεκπαίδευση του προσωπικού αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά την διάρκεια των 

περιόδων που απαιτούνται για να εξαντικρυσθούν με τα ανάλογα συσχετιζόμενα έξοδα και παρουσιάζονται αφαιρετικά από 

αυτά. 

 

Κόστος παροχών αποχώρησης προς το προσωπικό 

Οι  εισφορές  σε  προγράμματα  αποχώρησης  καθορισμένων  εισφορών,  αναγνωρίζονται  στα  έξοδα  όταν  το  προσωπικό  έχει 

παράσχει τις υπηρεσίες που του δίνουν το δικαίωμα αυτών των εισφορών. 

Για τα προγράμματα αποχώρησης καθορισμένων παροχών, το κόστος των παροχών αυτών προσδιορίζεται  με τη χρήση της 

μεθόδου  της  προβεβλημένης  πιστωτικής  μονάδας  με  βάση  τις  εκτιμήσεις  αναλογιστικών  μελετών,  οι  οποίες 

πραγματοποιούνται σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος της Κατάστασης Οικονομικής θέσης. Τα αναλογιστικά κέρδη ή  ζημίες 

αναγνωρίζονται  απευθείας  στα  συνολικά  εισοδήματα  της  περιόδου  κατά  την  οποία  πραγματοποιούνται  και  δεν 

μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερη περίοδο. Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα 

στο βαθμό που οι παροχές είναι ήδη κατοχυρωμένες , διαφορετικά αποσβένονται σε μια σταθερή βάση, σε τόσα έτη όσα και 

η μέση περίοδος κατοχύρωσης των παροχών αυτών. 

Η    υποχρέωση  για  καθορισμένες  παροχές  κατά  την  αποχώρηση  που  αναγνωρίζεται  στην  κατάσταση  Οικονομικής  Θέσης, 

αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών αφού ληφθούν υπόψη οι προσαρμογές για τα 

μη  αναγνωρισμένα  αναλογιστικά  κέρδη  και  ζημίες  και  το  μη  αναγνωρισμένο  κόστος    προϋπηρεσίας    μειωμένο  κατά  την 

εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος. 

Οποιοδήποτε  περιουσιακό  στοιχείο,  προκύπτει  από  τον  υπολογισμό  αυτό,  περιορίζεται  στις  μη  αναγνωρισμένες 

αναλογιστικές ζημιές και το κόστος προϋπηρεσίας, πλέον την παρούσα αξία των διαθέσιμων επιστροφών και των μειώσεων 

των μελλοντικών εισφορών στο πρόγραμμα. 

 

Φορολογία 

Το έξοδο του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου και του αναβαλλόμενου φόρου.  

 

Τρέχων φόρος  

Ο πληρωτέος τρέχων φόρος βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος της χρήσης. Το φορολογητέο κέρδος διαφέρει από το κέρδος 

που απεικονίζεται στα αποτελέσματα διότι το φορολογητέο κέρδος δεν συμπεριλαμβάνει έσοδα ή έξοδα που φορολογούνται 

ή  εκπίπτονται,  σε  άλλες  χρήσεις  και  επιπλέον  δεν  συμπεριλαμβάνει  κονδύλια  τα  οποία  ουδέποτε  φορολογούνται  ή 

εκπίπτονται.  Η  υποχρέωση  της  Εταιρείας  για  τον  τρέχοντα φόρο  υπολογίζεται  σύμφωνα  με  τους  ισχύοντες φορολογικούς 

συντελεστές ή αυτούς που ουσιαστικά έχουν θεσπιστεί κατά την ημερομηνία Αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων. 

 

Αναβαλλόμενος φόρος  

Αναβαλλόμενη  φορολογία  αναγνωρίζεται  σε  διαφορές  μεταξύ  της  λογιστικής  αξίας  των  περιουσιακών  στοιχείων  και  των 

υποχρεώσεων  στις  οικονομικές  καταστάσεις  και  των  αντίστοιχων  φορολογικών  βάσεων  που  χρησιμοποιούνται  για  τον 
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υπολογισμό  των  φορολογητέων  κερδών.  Η  αναβαλλόμενη  φορολογία  λογιστικοποιείται  με  την  χρήση  της  μεθόδου  της 

υποχρέωσης στον Ισολογισμό. Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία γενικά αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες 

προσωρινές  διαφορές  και  απαιτήσεις  από  αναβαλλόμενη  φορολογία  γενικά  αναγνωρίζονται  για  όλες  τις  εκπεστέες 

προσωρινές διαφορές στην έκταση που είναι πιθανό ότι φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα, έναντι των οποίων, αυτές οι 

εκπεστέες προσωρινές διαφορές, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τέτοιες απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται 

αν  οι  προσωρινές  διαφορές  προκύπτουν  από  υπεραξία  ή  από  την  αρχική  αναγνώριση    (εκτός  από  μία  συνένωση 

επιχειρήσεων) περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε συναλλαγές που δεν επηρεάζουν ούτε τα φορολογητέα ούτε τα 

λογιστικά κέρδη. 

Υποχρεώσεις  από  αναβαλλόμενη  φορολογία  αναγνωρίζονται  για  όλες  τις  φορολογητέες  προσωρινές  διαφορές  που 

προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς, και συμμετοχές σε κοινοπραξίες με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η 

Εταιρεία  μπορεί  να  ελέγξει  την  αναστροφή  των  προσωρινών  διαφορών  και  είναι  πιθανό  ότι  οι  διαφορές  αυτές  δεν  θα 

αναστραφούν  στο  ορατό  μέλλον.  Απαιτήσεις  από  αναβαλλόμενη  φορολογία,  οι  οποίες  προκύπτουν  από  εκπεστέες 

προσωρινές διαφορές που συνδέονται με επενδύσεις και συμμετοχές, αναγνωρίζονται μόνο στο βαθμό που είναι πιθανό ότι 

θα υπάρξουν επαρκή φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων θα χρησιμοποιηθούν τα οφέλη των προσωρινών διαφορών και 

είναι πιθανό ότι θα αναστραφούν  στο ορατό μέλλον. 

 

Η  λογιστική  αξία  των  απαιτήσεων  από  αναβαλλόμενη  φορολογία  επανεξετάζεται  σε  κάθε  ημερομηνία  Ισολογισμού  και 

μειώνεται στην έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογητέα κέρδη τα οποία θα επιτρέψουν την 

ανάκτηση αυτού του περιουσιακού στοιχείου εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει. 

 

Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζονται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές 

που αναμένεται  να βρίσκονται  σε  ισχύ  την περίοδο που θα ρευστοποιηθεί  το περιουσιακό στοιχείο ή θα διακανονιστεί η 

υποχρέωση, σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή που ουσιαστικά είναι θεσπισμένοι κατά την 

ημερομηνία Αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων. Η επιμέτρηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από αναβαλλόμενη 

φορολογία αντικατοπτρίζει  τα φορολογικά αποτελέσματα που θα ακολουθήσουν,  σύμφωνα με  τον  τρόπο που αναμένει η 

Εταιρεία,  κατά  την ημερομηνία Αναφοράς  των οικονομικών καταστάσεων,  να επανακτήσει ή να διακανονίσει  τη λογιστική 

αξία των περιουσιακών της στοιχείων και των υποχρεώσεών της.    

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νομικά εκτελεστό δικαίωμα να 

συμψηφισθούν  τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις με  τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  και όταν αυτές σχετίζονται με 

φόρους  εισοδήματος  επιβαλλόμενους  από  την  ίδια  φορολογική  αρχή  και  επιπλέον  όταν  η  Εταιρεία  προτίθεται  να 

διακανονίσει τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της με συμψηφισμό. 

 

Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος περιόδου 

Ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος καταχωρούνται ως έξοδο ή έσοδο στα αποτελέσματα, με εξαίρεση όταν σχετίζεται με 

κονδύλια  που  χρεώθηκαν  ή  πιστώθηκαν  απευθείας  στα  ίδια  κεφάλαια,  περίπτωση  κατά  την  οποία  ο  φόρος  επίσης 

καταχωρείται  απευθείας  στα  ίδια  κεφάλαια,  ή  όταν  προκύπτουν  από  αρχική  αναγνώριση  συνένωσης  επιχειρήσεων.  Σε 

περίπτωση συνένωσης επιχειρήσεων,  η  επίδραση  του φόρου λαμβάνεται υπόψη για  τον υπολογισμό  της υπεραξίας ή  τον 

προσδιορισμό  του  υπερβάλλοντος  μεταξύ  της  συμμετοχής  του  αποκτώντα  στην  εύλογη  αξία  των  αναγνωρισμένων 

περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων και του κόστους της αποκτηθείσας επιχείρησης.  

 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Τα γήπεδα και τα κτίρια που κατέχονται με σκοπό τη χρήση τους στην παραγωγή ή την διάθεση αγαθών ή υπηρεσιών ή για 

διοικητικούς σκοπούς, εμφανίζονται στην κατάσταση Οικονομικής Θέσης στην αξία κτήσεώς τους μείον τις μεταγενέστερες 

συσσωρευμένες  αποσβέσεις  και  τις  μεταγενέστερες  συσσωρευμένες  ζημίες  απομείωσης.  Τα  ακίνητα  υπό  κατασκευή  που 

προορίζονται  για  την  παραγωγή,  την  ενοικίαση  ή  για  διοικητικούς  σκοπούς  ή  για  σκοπούς  ακόμη  μη  καθορισμένους, 

παρουσιάζονται  στο  κόστος  τους  μειωμένα  με  κάθε  αναγνωρισθείσα  ζημία  απομείωσης.  Το  κόστος  περιλαμβάνει  και  τις  

αμοιβές επαγγελματιών.  

 

Η απόσβεση των στοιχείων αυτών στην ίδια βάση όπως και των άλλων ακινήτων, αρχίζει όταν τα περιουσιακά στοιχεία είναι 

έτοιμα για την προτιθέμενη χρήση τους. Η γη που ανήκει στην Εταιρεία δεν αποσβένεται. 
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Τα δίκτυα ύδρευσης, και αποχέτευσης καθώς και τα έργα αντιρρύπανσης και τα κέντρα επεξεργασίας λυμάτων, τα έπιπλα και 

ο  λοιπός  εξοπλισμός  εμφανίζονται  στο  κόστος  μειωμένα  κατά  το  ποσό  των  συσσωρευμένων  αποσβέσεων  και  τις 

οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης. Η απόσβεση επιβαρύνει τα αποτελέσματα ώστε να μειώνει το κόστος ή 

την  αξία  των  περιουσιακών  στοιχείων,  με  εξαίρεση  την  αξία  των  γηπέδων  και  των  ακινήτων  υπό  κατασκευή,  κατά  την 

διάρκεια  της  εκτιμώμενης ωφέλιμης  ζωής  τους,  χρησιμοποιώντας  την σταθερή μέθοδο. Οι  εκτιμώμενες ωφέλιμες  ζωές,  οι 

υπολειπόμενες αξίες και η μέθοδος απόσβεσης επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης, με τα αποτελέσματα που επιφέρει 

οποιαδήποτε αλλαγή στις εκτιμήσεις να υπολογίζεται σε μελλοντική βάση. 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται με χρηματοδοτικές μισθώσεις αποσβένονται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή 

τους στην ίδια βάση όπως και τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή με βάση τη διάρκεια της σχετικής μίσθωσης εάν είναι 

συντομότερη. 

Το  κέρδος  ή  η  ζημιά  που  προκύπτει  από  την  πώληση  ή  την  απόσυρση  ενσώματων  ακινητοποιήσεων  καθορίζεται  ως  η 

διαφορά μεταξύ των εσόδων από την πώληση και της αναπόσβεστης αξίας του περιουσιακού στοιχείου και καταχωρείται στα 

αποτελέσματα. 

 

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία  

Άυλα περιουσιακά στοιχεία αποκτώμενα διακεκριμένα 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται διακεκριμένα απεικονίζονται στο κόστος μειωμένο κατά τις συσσωρευμένες 

αποσβέσεις και τις συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης. Η απόσβεση καταχωρείται στα αποτελέσματα σε σταθερή βάση κατά 

τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Η εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή και η μέθοδος 

απόσβεσης επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και τα αποτελέσματα που επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στις εκτιμήσεις 

υπολογίζονται σε μελλοντική βάση. 

 

 

Εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία ‐ έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 

Οι δαπάνες σε ερευνητικές δραστηριότητες αναγνωρίζονται ως έξοδα στην περίοδο που πραγματοποιούνται. 

 

Ένα εσωτερικώς δημιουργούμενο άυλο περιουσιακό στοιχείο που προκύπτει από την ανάπτυξη (ή από φάση ανάπτυξης μιας 

εσωτερικής μελέτης) αναγνωρίζεται μόνο και μόνο όταν αποδεικνύονται όλα τα ακόλουθα: 

 

 η τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης του άυλου περιουσιακού στοιχείου, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμο προς χρήση ή 

πώληση. 

 η πρόθεση να ολοκληρωθεί το άυλο περιουσιακό στοιχείο και να χρησιμοποιηθεί ή να πωληθεί. 

 η ικανότητα να χρησιμοποιηθεί ή να πωληθεί το άυλο περιουσιακό στοιχείο. 

 το άυλο περιουσιακό στοιχείο να δημιουργήσει πιθανά μελλοντικά οικονομικά οφέλη. 

 η  διαθεσιμότητα  κατάλληλων  τεχνικών,  οικονομικών  και  άλλων  πόρων  για  την  ολοκλήρωση  της  ανάπτυξης  και  της 

χρησιμοποίησης ή πώλησης του άυλου περιουσιακού στοιχείου και  

 η  ικανότητα  να  αποτιμώνται  αξιόπιστα  οι  αποδοτέες  δαπάνες  στο  άυλο  περιουσιακό  στοιχείο  κατά  τη  διάρκεια  της 

ανάπτυξής του. 

 

Το  ποσό  που  αρχικά  αναγνωρίζεται  για  το  εσωτερικώς  δημιουργούμενο  άυλο  περιουσιακό  στοιχείο  είναι  το  σύνολο  των 

δαπανών  που  προκύπτουν  από  την  ημερομηνία  εκείνη  που  το  άυλο  περιουσιακό  στοιχείο  για  πρώτη  φορά  πληροί  τα 

ανωτέρω κριτήρια. Όπου δεν είναι δυνατό να αναγνωρισθούν εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία, τα 

έξοδα ανάπτυξης καταχωρούνται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν. 

 

Μεταγενέστερα  της αρχικής καταχώρησης  τα  εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στο 

κόστος μειωμένο κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης, στην ίδια βάση όπως και 

τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται διακεκριμένα. 

 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία αποκτώμενα σε συνένωση επιχειρήσεων 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται σε συνένωση επιχειρήσεων προσδιορίζονται και γνωστοποιούνται ξεχωριστά 

από την υπεραξία όταν πληρούν τις προϋποθέσεις του ορισμού του άυλου περιουσιακού στοιχείου  και η εύλογη αξία τους 
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μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος αυτών των άυλων περιουσιακών στοιχείων είναι η εύλογη αξία τους κατά την 

ημερομηνία της απόκτησης. 

 

Μεταγενέστερα  της  αρχικής  επιμέτρησης,  τα  άυλα  περιουσιακά  στοιχεία  αποκτώμενα  σε  συνένωση  επιχειρήσεων 

απεικονίζονται στο κόστος, μειωμένο κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης, στην 

ίδια βάση όπως και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται διακεκριμένα.  

 

Απομείωση αξίας ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων εκτός από υπεραξία 

Σε  κάθε ημερομηνία αναφοράς  των Οικονομικών Καταστάσεων,  η Εταιρεία  εξετάζει  τη  λογιστική αξία  των ενσώματων και 

άυλων περιουσιακών στοιχείων  για  να προσδιορίσει αν υπάρχει  ένδειξη ότι αυτά  τα περιουσιακά στοιχεία  έχουν υποστεί 

ζημία απομείωσης. Αν οποιαδήποτε τέτοια ένδειξη υπάρχει, το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου εκτιμάται για 

να καθορισθεί ο βαθμός της ζημίας απομείωσης (αν υπάρχει). Όταν δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί η ανακτήσιμη αξία ενός 

επί μέρους περιουσιακού στοιχείου, η Εταιρεία εκτιμά την ανακτήσιμη αξία της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην 

οποία το περιουσιακό στοιχείο ανήκει.  

 

Όταν μια εύλογη και σταθερή βάση επιμερισμού μπορεί να αναγνωρισθεί, τα ενσωματωμένα περιουσιακά στοιχεία μπορούν 

επίσης  να  επιμερισθούν  σε  μεμονωμένες  μονάδες  δημιουργίας  ταμειακών  ροών  ή,  διαφορετικά,  να  επιμερισθούν  σε 

μικρότερες ομάδες μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών για τις οποίες εύλογη και σταθερή βάση επιμερισμού  μπορεί να 

αναγνωρισθεί.  

 

Τα  άυλα  περιουσιακά  στοιχεία  με  αόριστη  ωφέλιμη  ζωή  καθώς  επίσης  και  τα  άυλα  περιουσιακά  στοιχεία  μη  διαθέσιμα 

ακόμη  για  χρήση υπόκεινται  σε  έλεγχο απομείωσης  ετησίως  και  όποτε  υπάρξει  ένδειξη ότι  το  περιουσιακό στοιχείο  είναι 

απομειωμένο. 

 

Το ανακτήσιμο ποσό είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης κατά τα έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσης 

του.  Για  τον  υπολογισμό  της  αξίας  χρήσης  (του  περιουσιακού  στοιχείου),  οι  εκτιμώμενες  μελλοντικές  ταμειακές  ροές 

προεξοφλούνται  στη  παρούσα  αξία  τους  χρησιμοποιώντας  ένα  προ‐φόρου  προεξοφλητικό  επιτόκιο  που  αντανακλά  τις 

παρούσες εκτιμήσεις της αγοράς της διαχρονικής αξίας του χρήματος και τους κινδύνους που σχετίζονται με το περιουσιακό 

στοιχείο. 

 

Αν  το  ανακτήσιμο  ποσό  ενός  περιουσιακού  στοιχείου  (ή  μιας  μονάδας  δημιουργίας  ταμειακών  ροών)  εκτιμάται  ότι  είναι 

μικρότερο από τη λογιστική αξία του, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (ή μιας μονάδας δημιουργίας ταμιακών 

ροών) μειώνεται μέχρι το ανακτήσιμο ποσό αυτού. Μια ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα. 

Όταν,  μεταγενέστερα,  μία  ζημιά  απομείωσης  αναστραφεί,  η  λογιστική  αξία  του  περιουσιακού  στοιχείου  (ή  μιας  μονάδας 

δημιουργίας ταμιακών ροών) αυξάνεται μέχρι  την αναθεωρημένη εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία του,  έτσι ώστε η αυξημένη 

λογιστική  αξία  να  μην  υπερβαίνει  τη  λογιστική  αξία  που  θα  είχε  προσδιορισθεί  αν  δεν  είχε  αναγνωρισθεί  καμία  ζημιά 

απομείωσης της αξίας του περιουσιακού στοιχείου (ή μιας μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών) στα προηγούμενα έτη. Μία 

αναστροφή της ζημιάς απομείωσης αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα.   

 

Αποθέματα 

Τα αποθέματα παρουσιάζονται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος 

υπολογίζεται  με  τη  μέθοδο  του  μέσου  σταθμικού  κόστους.  Το  κόστος  περιλαμβάνει  τα  άμεσα  υλικά  και  όπου  συντρέχει 

περίπτωση  τα  άμεσα  εργατικά  κόστη  και  εκείνα  τα  γενικά  βιομηχανικά  έξοδα  που  πραγματοποιούνται  προκειμένου  να 

φέρουν  τα  αποθέματα  στην  παρούσα  τους  θέση  ή  και  κατάσταση.  Η  καθαρή  ρευστοποιήσιμη  αξία  αντιπροσωπεύει  την 

εκτιμώμενη  αξία  πώλησης  μειωμένης  κατά  τα  εκτιμώμενα  κόστη  ολοκλήρωσης  και  τα  αναγκαία  κόστη  για  την 

πραγματοποίηση της πώλησης. 

 

Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μία παρούσα υποχρέωση (νομική ή τεκμαιρόμενη) ως αποτέλεσμα ενός 

γεγονότος του παρελθόντος, είναι πιθανό ότι  η Εταιρεία θα απαιτηθεί να διακανονίσει αυτή την υποχρέωση και μπορεί να 

γίνει μία αξιόπιστη εκτίμηση για το ποσό αυτής της υποχρέωσης. 
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Το ποσό που αναγνωρίζεται ως πρόβλεψη αποτελεί την καλύτερη εκτίμηση των απαιτούμενων δαπανών να διακανονιστεί η 

παρούσα υποχρέωση κατά την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους 

και  τις  αβεβαιότητες  που  περιβάλλουν  αυτήν  την  υποχρέωση.  Σε  περίπτωση  που  για  την  επιμέτρηση  των  προβλέψεων 

χρησιμοποιούνται εκτιμώμενες ταμειακές ροές που θα διακανονίσουν την τρέχουσα υποχρέωση, το λογιστικό υπόλοιπο της 

πρόβλεψης αυτής είναι η παρούσα αξία αυτών των ταμειακών ροών.  

Όταν μέρος  ή  το  σύνολο  της  απαιτούμενης  οικονομικής ωφέλειας  για  τον  διακανονισμό  μιας  πρόβλεψης  αναμένονται  να 

αποζημιωθεί  από  άλλο  μέρος,  η  απαίτηση  καταχωρείται  ως  περιουσιακό  στοιχείο  όταν  είναι  πραγματικά  βέβαιο  ότι  η 

αποζημίωση θα εισπραχθεί και το ποσό της είσπραξης μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

 

Επαχθείς συμβάσεις 

Παρούσα  υποχρέωση  που  προκύπτει  από  επαχθείς  συμβάσεις  καταχωρείται  και  επιμετράται  σαν  μια  πρόβλεψη.  Μία 

επαχθής σύμβαση θεωρείται ότι υπάρχει όταν η Εταιρεία έχει μία σύμβαση στο πλαίσιο της οποίας τα αναπόφευκτα κόστη 

εκπλήρωσης των δεσμεύσεων της σύμβασης υπερβαίνουν τα οικονομικά οφέλη που αναμένονται να ληφθούν από αυτήν. 

 

Αναδιάρθρωση  

Μία πρόβλεψη για  κόστη αναδιάρθρωσης καταχωρείται όταν η Εταιρεία  έχει αναπτύξει  λεπτομερές  τυπικό πλάνο για  την 

αναδιάρθρωση και έχει βάσιμες προσδοκίες, ότι θα φέρει σε πέρας την αναδιάρθρωση, αρχίζοντας την εφαρμογή αυτού του 

πλάνου  ή  δηλώνοντας  τα  κύρια  χαρακτηριστικά  σε  αυτούς  που  επηρεάζονται  από  αυτό.  Η  επιμέτρηση  μιας  πρόβλεψης 

αναδιάρθρωσης περιλαμβάνει μόνο της άμεσες δαπάνες που προκύπτουν από  την αναδιάρθρωση,  οι οποίες αναγκαστικά 

προέρχονται από την αναδιάρθρωση και ταυτόχρονα δε συνδέονται με τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες της επιχείρησης.  

 

Εγγυήσεις  

Προβλέψεις για δαπάνες εγγυήσεων καταχωρούνται την ημερομηνία της πώλησης των σχετικών προϊόντων, σύμφωνα με τις 

καλύτερες  δυνατές  εκτιμήσεις  της  Διοίκησης  για  το  ποσό  της  δαπάνης  που  θα  απαιτηθεί    προκειμένου  η  Εταιρεία  να 

διακανονίσει τη δέσμευση. 

 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι επενδύσεις αναγνωρίζονται και διαγράφονται κατά την ημερομηνία της εμπορικής συναλλαγής όταν η αγορά ή η πώληση 

της επένδυσης γίνεται βάσει συμβολαίου, του οποίου οι όροι απαιτούν παράδοση της επένδυσης μέσα στο καθιερωμένο από 

την σχετιζόμενη αγορά χρονοδιάγραμμα, και αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους, καθαρή από κόστη συναλλαγών. 

 

Τα  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία  ταξινομούνται  στις  ακόλουθες  ειδικές  κατηγορίες:  χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία ως «σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων»(FVTPL), “διακρατούμενα μέχρι τη λήξη», «διαθέσιμα προς 

πώληση»(AFS),  και «δάνεια και απαιτήσεις». Η  ταξινόμηση εξαρτάται από τη φύση και  το σκοπό του χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού  στοιχείου και καθορίζεται την στιγμή της αρχικής αναγνώρισης. 

 

Μέθοδος πραγματικού επιτοκίου 

Η μέθοδος του πραγματικού επιτοκίου είναι η μέθοδος σύμφωνα με την οποία υπολογίζεται το αποσβεσμένο κόστος ενός 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και κατανέμεται το επιτοκιακό έσοδο κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου. 

Το πραγματικό επιτόκιο είναι  το επιτόκιο  το οποίο ακριβώς προεξοφλεί  τις  εκτιμώμενες μελλοντικές  ταμειακές εισπράξεις 

(συμπεριλαμβανομένων  και  όλων  των προμηθειών που πληρώθηκαν ή  εισπράχθηκαν  και αποτελούν αναπόσπαστο  τμήμα 

του  πραγματικού  επιτοκίου,  κόστη  συναλλαγών  και  άλλες  πρόσθετες  αμοιβές  ή  προεξοφλήσεις)  κατά  τη  διάρκεια  της 

προσδοκώμενης ζωής του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή όπου κρίνεται σκόπιμο, σε μικρότερη περίοδο.   

Έσοδα  από  χρεωστικούς  τίτλους  καταχωρούνται  στα  αποτελέσματα  με  τη  μέθοδο  του  πραγματικού  επιτοκίου  εκτός  από 

εκείνα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν προσδιορισθεί ως «στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων» 

(FVTPL). 

 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

Τα  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία  κατατάσσονται  ως  «στην  εύλογη  αξία  μέσω  αποτελεσμάτων»  (FVTPL)  όταν 

αποκτώνται με σκοπό την πώληση ή έχουν προσδιορισθεί ως τέτοια.  

 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο κατατάσσεται ως προοριζόμενο για εμπορική εκμετάλλευση αν : 
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 αποκτήθηκε κυρίως με σκοπό την πώληση στο εγγύς μέλλον ή 

 αποτελεί μέρος χαρτοφυλακίου εξατομικευμένων χρηματοοικονομικών μέσων που η Εταιρεία διαχειρίζεται από κοινού 

και  για  το οποίο υπάρχει πρόσφατο πραγματικό σχέδιο βραχυπρόθεσμης αποκόμισης κερδών ή είναι παράγωγο που 

δεν είναι προσδιορισμένο και αποτελεσματικό μέσο αντιστάθμισης. 

 

Ένα  χρηματοοικονομικό  περιουσιακό  στοιχείο  εκτός  εκείνων  που  προορίζονται  για  πώληση,  μπορεί  να  προσδιορισθεί  ως 

«στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων» (FVTPL) κατά την αρχική αναγνώρισή του αν: 

 ένας τέτοιος καθορισμός απαλείφει ή μειώνει σημαντικά μια ανακολουθία που αφορά στην επιμέτρηση ή αναγνώριση 

που σε διαφορετική περίπτωση θα προέκυπτε, ή  

 το  χρηματοοικονομικό  περιουσιακό  στοιχείο  αποτελεί  μια  ομάδα    χρηματοοικονομικών  περιουσιακών  στοιχείων  ή 

υποχρεώσεων ή και των δύο, η οποία βρίσκεται υπό διαχείριση και η απόδοσή της εκτιμάται βάσει της εύλογης αξίας 

της, σύμφωνα με την τεκμηριωμένη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων ή επενδυτικής στρατηγικής, και η πληροφόρηση 

σχετικά με την ομαδοποίηση παρέχεται εσωτερικά σε αυτήν την βάση, ή 

 αποτελεί  μέρος  ενός  συμβολαίου  που  περιλαμβάνει  ένα  ή  περισσότερα  ενσωματωμένα  παράγωγα,  και  το  ΔΛΠ  39 

επιτρέπει σε όλο το σύνθετο συμβόλαιο (περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση) να προσδιορισθεί ως «στην εύλογη αξία 

μέσω αποτελεσμάτων» (FVTPL). 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία «στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων» (FVTPL) απεικονίζονται στην εύλογη 

αξία,  και  οποιοδήποτε  κέρδος  ή  ζημία  προκύψει  καταχωρείται  στα  αποτελέσματα.  Το  καθαρό  κέρδος  ή  ζημία  που 

καταχωρείται  στα  αποτελέσματα  ενσωματώνει  οποιοδήποτε  μέρισμα  ή  τόκο  που  επιφέρει  το  χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο. Η εύλογη αξία προσδιορίζεται με τον τρόπο που περιγράφεται στη Σημείωση 39. 

 

Επενδύσεις διακρατούμενες ως τη λήξη 

Οι συναλλαγματικές  και οι ομολογίες με σταθερές ή καθορισμένες πληρωμές και σταθερές λήξεις, τις οποίες η Εταιρεία έχει 

τον θετικό σκοπό και την ικανότητα να διακρατήσει ως τη λήξη, κατατάσσονται ως επενδύσεις διακρατούμενες ως τη λήξη. 

Οι επενδύσεις αυτές λογιστικοποιούνται στο αποσβεσμένο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, 

μειωμένες κατά την απομείωση, με  έσοδα που καταχωρούνται στα αποτελέσματα με βάση την πραγματική απόδοση. 

 

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (AFS) 

Οι  χρηματιστηριακές  μετοχές  και  τα  χρηματιστηριακά  εξαγοράσιμα  ομόλογα  που  κατέχει  η  Εταιρεία  και  τα  οποία 

διαπραγματεύονται  σε  ενεργή αγορά  κατατάσσονται ως «Διαθέσιμα προς  πώληση»  (AFS)  και  απεικονίζονται  στην  εύλογη 

αξία. Η εύλογη αξία προσδιορίζεται με τον τρόπο που περιγράφεται στη Σημείωση 39. Κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από 

μεταβολές στην εύλογη αξία καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση, σε αποθεματικό αναπροσαρμογής επενδύσεων, 

με  εξαίρεση  τη  ζημία  απομείωσης,  τον  τόκο  που  υπολογίζεται  με  τη  μέθοδο  του  πραγματικού  επιτοκίου  και  τα 

συναλλαγματικά  κέρδη  και  ζημίες  των  νομισματικών  περιουσιακών  στοιχείων,  τα  οποία  καταχωρούνται  απευθείας  στα 

αποτελέσματα.  Όταν  η  επένδυση  διατίθεται  ή  προσδιορίζεται  ως  απομειωμένη,  τα  σωρευτικά  κέρδη  ή  ζημίες  που 

προηγούμενα είχαν  καταχωρηθεί  σε αποθεματικό αναπροσαρμογής  επενδύσεων,  συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα 

της περιόδου. 

Μερίσματα των διαθεσίμων προς πώληση συμμετοχικών τίτλων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα  όταν οριστικοποιηθεί το 

δικαίωμα είσπραξής τους από τους μετόχους. 

 

Η  εύλογη  αξία  των  διαθέσιμων  προς  πώληση  νομισματικών  περιουσιακών  στοιχείων  σε  ξένο  νόμισμα  προσδιορίζεται  σε 

εκείνο το ξένο νόμισμα και μετατρέπεται στην spot ισοτιμία κατά την ημερομηνία Αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων. 

Οι  μεταβολές  στην  εύλογη  αξία  που  αποδίδονται  σε  διαφορές  μετατροπής,  που  προκύπτουν  από  μεταβολές  στο 

αποσβεσμένο κόστος του περιουσιακού στοιχείου, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ενώ άλλες μεταβολές αναγνωρίζονται  

στα ίδια κεφάλαια. 

 

Δάνεια και Απαιτήσεις 

Οι  εμπορικές  απαιτήσεις,  τα  δάνεια  και  οι  λοιπές  απαιτήσεις  με  σταθερές  και  καθορισμένες  πληρωμές  που  δεν 

διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά κατατάσσονται στα «Δάνεια και Απαιτήσεις». Τα δάνεια και οι απαιτήσεις επιμετρώνται 

στην αρχική καταχώρηση στην εύλογη αξία και μεταγενέστερα στο αποσβεσμένο κόστος, με  την μέθοδο του πραγματικού 

επιτοκίου μειωμένο κατά οποιαδήποτε απομείωση. 
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Έσοδα από τόκους καταχωρούνται εφαρμόζοντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, με εξαίρεση τις βραχυπρόθεσμες 

απαιτήσεις των οποίων η αναγνώριση του τόκου θα ήταν ασήμαντη.  

 

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών  στοιχείων 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός των προσδιοριζόμενων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (FVTPL), 

αξιολογούνται  για  ενδείξεις  απομείωσης  σε  κάθε  ημερομηνία  Αναφοράς  των  Οικονομικών  Καταστάσεων.  Τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία απομειώνονται όταν υπάρχει αντικειμενική τεκμηρίωση ότι, ως αποτέλεσμα ενός ή 

περισσότερων γεγονότων που έχουν συμβεί μετά την αρχική αναγνώριση του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, 

οι  εκτιμώμενες  μελλοντικές  ταμειακές  ροές  της  επένδυσης  έχουν  επηρεαστεί.  Για  τα  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά 

στοιχεία που λογιστικοποιούνται στο αποσβεσμένο κόστος, το ποσό της απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής 

αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλημένων 

με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο.  

Το  λογιστικό  υπόλοιπο  μειώνεται  κατά  το  ποσό  της  ζημίας  απομείωσης  απευθείας  για  όλα  τα  χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά  στοιχεία,  με  εξαίρεση  των  εμπορικών απαιτήσεων  των  οποίων  η  λογιστική  αξία  μειώνεται  μέσω  της  χρήσης 

λογαριασμού προβλέψεων.  Σε περίπτωση που οι  εμπορικές απαιτήσεις  είναι μη  εισπράξιμες,  διαγράφονται  σε βάρος  του 

λογαριασμού των προβλέψεων. Μεταγενέστερες ανακτήσεις ποσών τα οποία είχαν προηγουμένως διαγραφεί μεταφέρονται 

σε όφελος των αποτελεσμάτων χρήσης. Μεταβολές στη λογιστική  αξία του λογαριασμού των προβλέψεων καταχωρούνται 

στα αποτελέσματα. 

Με  εξαίρεση  τους  συμμετοχικούς  τίτλους  διαθέσιμους  προς  πώληση,  αν  σε  μεταγενέστερη  περίοδο,  το  ποσό  της  ζημίας 

απομείωσης μειωθεί, και η μείωση αυτή μπορεί αντικειμενικά να συνδεθεί με ένα γεγονός που συνέβη μετά την αναγνώριση 

της απομείωσης, η προηγούμενη αναγνωρισμένη ζημία απομείωσης αναστρέφεται μέσω των αποτελεσμάτων στην έκταση 

που η λογιστική αξία της επένδυσης, κατά την ημερομηνία της αναστροφής της απομείωσης, δεν υπερβαίνει το αποσβεσμένο 

κόστος που θα υπήρχε αν δεν είχε αναγνωρισθεί η απομείωση. 

Όσον αφορά τις διαθέσιμες προς πώληση μετοχές, οποιαδήποτε αύξηση της εύλογης αξίας τους μεταγενέστερα της ζημίας 

απομείωσης καταχωρείται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 

 

 

Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις και συμμετοχικοί τίτλοι εκδιδόμενοι από την Εταιρεία 

Ταξινόμηση ως χρεωστικός ή συμμετοχικός τίτλος  

Οι  χρεωστικοί  και  συμμετοχικοί  τίτλοι  κατατάσσονται  είτε  ως  χρηματοοικονομικές  υποχρεώσεις  είτε  ως  ίδια  κεφάλαια, 

σύμφωνα με την ουσία της συμβατικής συμφωνίας.  

 

Συμμετοχικοί τίτλοι 

Ένας  συμμετοχικός  τίτλος  είναι  κάθε  σύμβαση  που  αποδεικνύει  ένα  δικαίωμα  στο  υπόλοιπο  που  απομένει,  αν  από  το 

περιουσιακό  στοιχείο  μιας  οντότητας  αφαιρεθούν  όλες  οι  υποχρεώσεις  της.  Οι  συμμετοχικοί  τίτλοι  καταχωρούνται  με  το 

προϊόν της είσπραξης, καθαρό από τα άμεσα κόστη έκδοσης. 

 

 

Σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα 

Τα συστατικά μέρη ενός σύνθετου χρηματοοικονομικού μέσου κατατάσσονται χωριστά ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

και  ίδια  κεφάλαια  σύμφωνα  με  την  ουσία  της  συμβατικής  συμφωνίας.  Την  ημερομηνία  της  έκδοσης,  η  εύλογη  αξία  του 

συστατικού της υποχρέωσης εκτιμάται χρησιμοποιώντας το επικρατέστερο επιτόκιο της αγοράς για όμοια μη μετατρέψιμα 

μέσα. Αυτό το ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση στο αποσβεσμένο κόστος μέχρις ότου εξαλειφθεί μέσω της μετατροπής ή 

μέχρι τη λήξη του μέσου. Το  συστατικό των ιδίων κεφαλαίων προσδιορίζεται αφού αφαιρεθεί το ποσό του συστατικού της 

υποχρέωσης από την εύλογη αξία ολόκληρου του σύνθετου μέσου. Το ποσό αυτό αναγνωρίζεται και συμπεριλαμβάνεται στα 

ίδια κεφάλαια, καθαρό από επιδράσεις φόρων εισοδήματος και δεν επιμετράται ξανά, σε μεταγενέστερη ημερομηνία.  

 

 

Υποχρεώσεις συμβολαίων Χρηματοοικονομικής εγγύησης 

Οι  υποχρεώσεις  συμβολαίων  χρηματοοικονομικής  εγγύησης  επιμετρώνται  αρχικά  στην  εύλογη  αξία  και  μεταγενέστερα 

επιμετρώνται στο μεγαλύτερο μεταξύ: 
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 του  ποσού  της  συμβατικής  υποχρέωσης,  όπως  καθορίζεται  σύμφωνα  με  το  ΔΛΠ  37  «Προβλέψεις,  Ενδεχόμενες 

Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις». 

 του  ποσού  της  αρχικής  καταχώρησης  μειωμένο,  όταν  είναι  αναγκαίο,  κατά  τις  καταχωρημένες  συσσωρευμένες 

αποσβέσεις σύμφωνα με τις πολιτικές καταχώρησης των εσόδων. 

 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  

Οι  χρηματοοικονομικές  υποχρεώσεις  κατατάσσονται  είτε  ως  χρηματοοικονομικές  υποχρεώσεις  στην  εύλογη  αξία  μέσω 

αποτελεσμάτων (FVTPL) είτε ως λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. 

 

 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (FVTPL) 

Οι  χρηματοοικονομικές  υποχρεώσεις  κατατάσσονται  ως  χρηματοοικονομικές  υποχρεώσεις  στην  εύλογη  αξία  μέσω 

αποτελεσμάτων (FVTPL) όταν η χρηματοοικονομική υποχρέωση είτε προορίζεται για πώληση είτε έχει καθορισθεί ως τέτοια.  

Μία χρηματοοικονομική υποχρέωση κατατάσσεται ως προοριζόμενη για πώληση αν: 

 

 έχει επέλθει κυρίως με σκοπό την επαναγορά στο κοντινό μέλλον ή  

 αποτελεί μέρος χαρτοφυλακίου εξατομικευμένων χρηματοοικονομικών μέσων που η Εταιρεία διαχειρίζεται από κοινού 

και για το οποίο υπάρχει πρόσφατο πραγματικό σχέδιο βραχυπρόθεσμης αποκόμισης κερδών ή  

 είναι ένα παράγωγο που δεν είναι προσδιορισμένο και αποτελεσματικό μέσο αντιστάθμισης. 

 

Μία χρηματοοικονομική υποχρέωση εκτός εκείνων που προορίζονται για πώληση, μπορεί να προσδιορισθεί ως «στην εύλογη 

αξία μέσω αποτελεσμάτων» (FVTPL) κατά την αρχική αναγνώρισή της αν: 

 

 ένας τέτοιος καθορισμός απαλείφει ή μειώνει σημαντικά μια ανακολουθία που αφορά στην επιμέτρηση ή αναγνώριση 

που σε διαφορετική περίπτωση θα προέκυπτε, ή  

 η χρηματοοικονομική υποχρέωση αποτελεί μια ομάδα  χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων ή 

και των δύο, η οποία βρίσκεται υπό διαχείριση και η απόδοσή της εκτιμάται βάσει της εύλογης αξίας της, σύμφωνα με 

την  τεκμηριωμένη  στρατηγική  διαχείρισης  κινδύνων  ή  επενδυτικής  στρατηγικής,  και  η  πληροφόρηση  σχετικά  με  την 

ομαδοποίηση παρέχεται εσωτερικά σε αυτήν την βάση, ή 

 αποτελεί  μέρος  ενός  συμβολαίου  που  περιλαμβάνει  ένα  ή  περισσότερα  ενσωματωμένα  παράγωγα,  και  το  ΔΛΠ  39 

επιτρέπει σε όλο το σύνθετο συμβόλαιο (περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση) να προσδιορισθεί ως «στην εύλογη αξία 

μέσω αποτελεσμάτων» (FVTPL). 

 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις «στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων» (FVTPL) απεικονίζονται στην εύλογη αξία, και 

οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία προκύψει καταχωρείται στα αποτελέσματα. Το καθαρό κέρδος ή ζημία που καταχωρείται στα 

αποτελέσματα  ενσωματώνει  οποιοδήποτε  τόκο  πληρωτέο  πάνω  στη  χρηματοοικονομική  υποχρέωση.  Η  εύλογη  αξία 

προσδιορίζεται με τον τρόπο που περιγράφεται στη Σημείωση 39. 

 

 

Λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Οι  λοιπές  χρηματοοικονομικές  υποχρεώσεις,  οι  οποίες  συμπεριλαμβάνουν  και  τον  δανεισμό,  αρχικά  επιμετρώνται  στην 

εύλογη αξία, καθαρή από κόστη συναλλαγών. 

 

 

Οι  λοιπές  χρηματοοικονομικές  υποχρεώσεις  μεταγενέστερα  επιμετρώνται  στο  αποσβεσμένο  κόστος,  χρησιμοποιώντας  τη 

μέθοδο  του  πραγματικού  επιτοκίου,    με  τόκους‐  έξοδα  που  καταχωρούνται  στα  αποτελέσματα  με  βάση  την  πραγματική 

απόδοση. 

Η μέθοδος του πραγματικού επιτοκίου είναι η μέθοδος σύμφωνα με την οποία υπολογίζεται το αποσβεσμένο κόστος μιας 

χρηματοοικονομικής    υποχρέωσης  και  το  επιτοκιακό  έξοδο  κατανέμεται  κατά  τη  διάρκεια  της  σχετικής  περιόδου.  Το 

πραγματικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο το οποίο ακριβώς προεξοφλεί τις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές πληρωμές κατά 

τη διάρκεια της προσδοκώμενης ζωής της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης ή, όπου κρίνεται σκόπιμο, σε μικρότερη περίοδο.   
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Διαγραφή /Διακοπή/ Παύση της αναγνώρισης  

Η  Εταιρεία  διαγράφει  μια  χρηματοοικονομική  υποχρέωση  μόνο  και  μόνο  όταν  η  υποχρέωση  της  Εταιρείας  εξοφληθεί, 

ακυρωθεί ή εκπνεύσει. 

 

Ταμείο και ταμιακά ισοδύναμα 

Το  ταμείο  και  τα  ταμιακά  ισοδύναμα  περιλαμβάνουν  μετρητά  και  καταθέσεις  όψεως  και  άλλες  βραχυπρόθεσμες  υψηλής 

ρευστότητας  επενδύσεις,  οι  οποίες  είναι  εύκολα  μετατρέψιμες  σε  ένα  γνωστό  ποσό  μετρητών  και  υπόκεινται  σε  ένα 

ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής στην αξία.  

 

Τομείς δραστηριότητας 

Οι  βασικές  επιχειρηματικές  δραστηριότητες  της  Εταιρείας  (παροχή  υπηρεσιών  ύδρευσης,  αποχέτευσης  και  λοιπές),  δεν 

υπόκεινται  σε  διαφορετικούς  κινδύνους  και  αποδόσεις.  Κατά  συνέπεια,  η  Εταιρεία  δεν  προέβη  στην  παρουσίαση 

γνωστοποιήσεων όσον αφορά τους τομείς επιχειρηματικής  δραστηριότητας. Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία δραστηριοποιείται 

σ’  έναν  γεωγραφικό  τομέα  (λεκανοπέδιο  Αττικής).  Η  πολιτική  και  η  λήψη  αποφάσεων  είναι  κοινή  για  όλους  τους  τομείς 

δραστηριότητας της Εταιρείας. 

 

4. ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΩΝ 

 

Κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις λογιστικές πολιτικές του ομίλου, όπως περιγράφονται στην 

σημείωση 3, η Διοίκηση είναι απαραίτητο να προβεί σε κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την λογιστική αξία των 

περιουσιακών  στοιχείων  και  των  υποχρεώσεων,  οι  οποίες  δεν  είναι  προφανείς  από  άλλες  πηγές  πληροφόρησης.  Οι 

εκτιμήσεις  και  οι  σχετικές  με  αυτές  παραδοχές,  βασίζονται  στην  εμπειρία  του  παρελθόντος,  εκτιμήσεις  ειδικευμένων 

εξωτερικών συμβούλων καθώς και σε άλλους σχετικούς παράγοντες. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν 

από αυτές τις εκτιμήσεις.  

 

Οι εκτιμήσεις και οι υποκειμενικές παραδοχές επανεξετάζονται σε συνεχή βάση. Οι   αναθεωρήσεις λογιστικών εκτιμήσεων, 

αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία συμβαίνουν, αν αυτές επηρεάζουν μόνο την συγκεκριμένη περίοδο ή και σε 

μελλοντικές περιόδους. 

 

Οι  λογιστικές  κρίσεις  στις  οποίες  έχει  προβεί  η  διοίκηση  κατά  την  εφαρμογή  των  λογιστικών πολιτικών  του ομίλου  και  οι 

οποίες έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του ομίλου είναι οι ακόλουθες: 

 

1. Το ύψος της πρόβλεψης για τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις από πελάτες (Ιδιώτες, Ελληνικό Δημόσιο, ΔΕΚΟ). 

2. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις της Εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο  (κόστος συντήρησης παγίων «Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ» 

ΝΠΔΔ, τίμημα ακατέργαστου νερού). 

3. Το ύψος των προβλέψεων για παροχές στο προσωπικό από τέσσερα προγράμματα καθορισμένων παροχών. 

4. Προβλέψεις για επίδικες εργατικές υποθέσεις. 

 

Επιπλέον η διοίκηση εξετάζει σε κάθε χρήση, στη βάση υποθέσεων και εκτιμήσεων τα ακόλουθα: 

1. Ωφέλιμες ζωές και ανακτήσιμες αξίες των αποσβεσίμων ενσώματων και άυλων παγίων. 

2. Φόρο εισοδήματος που περιλαμβάνει την πρόβλεψη για τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος και πρόβλεψη για πρόσθετους 

φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες χρήσεις. 

3. Ανακτησιμότητα αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. 
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5. ΕΣΟΔΑ   

 

Τα έσοδα της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε χιλιάδες €  31/12/2016  31/12/2015  31/12/2016  31/12/2015 

ΕΣΟΔΑ         

Έσοδα από παροχή νερού και σχετιζόμενων υπηρεσιών  222.481  218.948  222.451  218.927 

Έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης  104.221  102.213  104.221  102.213 

Έσοδα από κατασκευές έργων στο Ελληνικό Δημόσιο  65  1.051  65  1.051 

Έσοδα από πώληση ηλεκτρικού ρεύματος  2.073  2.030  2.073  2.030 

Πωλήσεις αποθεμάτων  11  26  11  27 

Κύκλος εργασιών  328.851  324.268  328.821  324.248 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα  3.783  1.757  3.783  1.757 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  13.914  13.847  13.904  13.847 

Συνολικά έσοδα  346.548  339.872  346.508  339.852 

 

 

Η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 4,6 εκατ. περίπου οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από κατανάλωση νερού 

και στην αύξηση των εσόδων από χρήση υπονόμων. 

Τα υπόλοιπα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά ποσό Ευρώ 2 εκατ. περίπου που οφείλεται κυρίως: 

 στην αύξηση των επιδοτήσεων επιχορηγήσεων από τον Ο.Α.Ε.Δ. για την πρακτική άσκηση σπουδαστών  

 την ανάπτυξη δράσης στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης 

 την κατάπτωση εγγυητικών επιστολών κ.α. 

6. ΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

Οι λογαριασμοί εξόδων (κατά φύση) έχουν μερισθεί στο κόστος πωλήσεων και στις λειτουργίες διοίκησης και διάθεσης ως 

εξής:  
ΟΜΙΛΟΣ 

31/12/2016 

Ποσά σε χιλιάδες € 
Κόστος Πωληθέντων    Έξοδα Διάθεσης    Έξοδα Διοίκησης    Σύνολο 

Aμοιβές & έξοδα τρίτων  39.288    1.061    7.586    47.935 

Κόστος ιδιοκατασκευών   (2.405)    ‐    ‐    (2.405) 

Σύνολο Α  36.883    1.061    7.586    45.530 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού (σημ.8)  64.230    17.537    37.927    119.694 

Παροχές τρίτων  22.503    4.802    12.483    39.788 

Αποσβέσεις (σημ.7)  32.670    1.191    3.510    37.371 

Διάφορες προβλέψεις (σημ. 20, 21, 28)  18.878    ‐    ‐    18.878 

Διάφορα έξοδα   4.945    2.215    6.584    13.744 

Αναλώσεις υλικών  5.615    185    660    6.460 

Κόστος ιδιοκατασκευών  (3.087)    ‐    ‐    (3.087) 

Σύνολο Β  145.754    25.930    61.164    232.848 

Σύνολο (Α + Β)  182.637    26.991    68.750    278.378 

31/12/2015 

Ποσά σε χιλιάδες € 
Κόστος Πωληθέντων    Έξοδα Διάθεσης    Έξοδα Διοίκησης    Σύνολο 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων  43.366     1.636     6.579     51.581 

Κόστος ιδιοκατασκευών   (3.616)     ‐     ‐     (3.616) 

Σύνολο Α  39.750     1.636     6.579     47.965 
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Αμοιβές & έξοδα προσωπικού   61.786     17.116     34.735     113.637 

Παροχές τρίτων  23.529     6.427     11.450     41.406 

Αποσβέσεις   32.453     2.840     4.730     40.023 

Διάφορες προβλέψεις  19.810     ‐     ‐     19.810 

Διάφορα έξοδα   4.325     1.369     3.267     8.961 

Αναλώσεις υλικών  6.526     110     721     7.357 

Κόστος ιδιοκατασκευών  (2.321)     ‐     ‐     (2.321) 

Σύνολο Β  146.108     27.862     54.903     228.873 

Σύνολο (Α + Β)  185.858    29.498    61.482    276.838 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

31/12/2016 

Ποσά σε χιλιάδες € 
Κόστος Πωληθέντων    Έξοδα Διάθεσης    Έξοδα Διοίκησης    Σύνολο 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων  39.288    1.061    7.543    47.892 

Κόστος ιδιοκατασκευών   (2.405)    ‐    ‐    (2.405) 

Σύνολο Α  36.883    1.061    7.543    45.487 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού  (σημ.8)  64.230    17.537    37.927    119.694 

Παροχές τρίτων  22.503    4.802    12.483    39.788 

Αποσβέσεις (σημ.7)  32.670    1.191    3.510    37.371 

Διάφορες προβλέψεις (σημ. 6.δ.)  18.878    ‐    ‐    18.878 

Διάφορα έξοδα   4.945    2.215    6.574    13.734 

Αναλώσεις υλικών  5.615    185    660    6.460 

Κόστος ιδιοκατασκευών  (3.087)    ‐    ‐    (3.087) 

Σύνολο Β  145.754    25.930    61.154    232.838 

Σύνολο (Α + Β)  182.637    26.991    68.697    278.325 

31/12/2015 

Ποσά σε χιλιάδες € 
Κόστος Πωληθέντων    Έξοδα Διάθεσης    Έξοδα Διοίκησης    Σύνολο 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων  43.366    1.636    6.539    51.541 

Κόστος ιδιοκατασκευών   (3.616)    ‐    ‐    (3.616) 

Σύνολο Α  39.750    1.636    6.539    47.925 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού   61.786    17.116    34.735    113.637 

Παροχές τρίτων  23.529    6.427    11.450    41.406 

Αποσβέσεις   32.453    2.840    4.730    40.023 

Διάφορες προβλέψεις  19.810    ‐    ‐    19.810 

Διάφορα έξοδα   4.325    1.369    3.259    8.953 

Αναλώσεις υλικών  6.526    110    721    7.357 

Κόστος ιδιοκατασκευών  (2.321)    ‐    ‐    (2.321) 

Σύνολο Β  146.108    27.862    54.895    228.865 

Σύνολο (Α + Β)  185.858    29.498    61.434    276.790 

 

Η διακύμανση των εξόδων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες: 

 

α. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 

 

Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε χιλ €  31/12/2016  31/12/2015  31/12/2016  31/12/2015 

Ηλεκτρικό Ρεύμα Παραγωγής  17.133  19.375  17.133  19.375 

Φυσικό Αέριο Παραγωγής  461  813  461  813 

Ενοίκια  8.104  7.798  8.104  7.798 

Τηλεπικοινωνίες‐Ταχυδρομικά  5.718  5.695  5.718  5.695 

Επισκευές και Συντηρήσεις  6.277  5.911  6.277  5.911 

Λοιπές Παροχές Τρίτων  2.095  1.814  2.095  1.814 

Σύνολο (Σημείωση 6)  39.788  41.406  39.788  41.406 
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β. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 

 

Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής: 

 

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε χιλ €  31/12/2016  31/12/2015  31/12/2016  31/12/2015 

Φόροι ‐ Τέλη  6.402  3.950  6.392  3.950 

Υλικά Άμεσης Ανάλωσης  2.553  2.153  2.553  2.153 

Έξοδα Προβολής και Διαφήμισης  1.747  794  1.747  794 

Έξοδα Μεταφορών  595  597  595  597 

Δωρεές Επιχορηγήσεις  482  324  482  324 

Λοιπά Έξοδα  1.965  1.135  1.965  1.135 

Σύνολο (Σημείωση 6)  13.744  8.953  13.734  8.953 

 

γ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 

 

Ο λογαριασμός μετά την αφαίρεση του κόστους ιδιοκατασκευών (Σύνολο Α) αναλύεται ως εξής: 

 

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε χιλ €  31/12/2016  31/12/2015  31/12/2016  31/12/2015 

Αμοιβές Εργολάβων ΚΕΛΨ  28.400  31.283  28.400  31.283 

Αμοιβές Εργολάβων ΚΕΛΜ  2.054  2.413  2.054  2.413 

Αμοιβές Εργολάβων Δικτύου Ύδρευσης  3.249  4.701  3.249  4.701 

Λοιπές Αμοιβές Τρίτων  11.827  9.528  11.784  9.528 

Σύνολο (Σημείωση 6)  45.530  47.925  45.487  47.925 

 

 

δ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 

 

Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής: 

 

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε χιλ €  31/12/2016  31/12/2015  31/12/2016  31/12/2015 

Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων  5.362  8.658  5.362  8.658 

Προβλέψεις Επίδικων Υποθέσεων  13.515  11.117  13.515  11.117 

Προβλέψεις για Απαξίωση Αποθεμάτων  1  34  1  34 

Σύνολο (Σημείωση 6)  18.878  19.810  18.878  19.810 

7. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

 

 

Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων λογίζονται με βάση την ωφέλιμη ζωή τους με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης ως 

ακολούθως :  
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Ι.  ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
 

Κύριοι τροφοδοτικοί αγωγοί  33‐35χρ. 

Δευτερεύοντες τροφοδοτικοί αγωγοί  25‐50χρ. 

Δίκτυα διανομής, εξωτερικά και εσωτερικά αντλιοστάσια  10‐50χρ. 

Δεξαμενές‐Διυλιστήρια  17‐50χρ. 

ΙΙ.   ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   

Έργα βαριάς υποδομής και βασικοί συλλεκτήρες  25‐50χρ. 

Δευτερεύοντες αγωγοί  25‐50χρ. 

Εξωτερικές διακλαδώσεις  25‐50χρ. 

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις  20‐50χρ. 

IΙΙ.  ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ   

Ερευνητικά κέντρα λυμάτων  10‐40χρ. 

Κέντρα λυμάτων  10‐40χρ. 

IV.    ΛΟΙΠΑ   

Έπιπλα και εξοπλισμός  5χρ. 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές  3‐4χρ. 

Μεταφορικά μέσα  5‐20χρ. 

Μηχανολογικός εξοπλισμός  7‐10χρ. 

Κτίρια  20‐50χρ. 

 

 

Τα ποσά που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε χιλιάδες €  31/12/2016  31/12/2015  31/12/2016  31/12/2015 

Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων   44.594  43.701  44.594  43.701 

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων  945  4.473  945  4.473 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων και συμμετοχών καταναλωτών   (8.168)  (8.151)  (8.168)  (8.151) 

Σύνολο (Σημείωση 6)  37.371  40.023  37.371  40.023 

8. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 

 

Ποσά σε χιλιάδες €  31/12/2016  31/12/2015 

Μισθοί και Ημερομίσθια   81.311  79.843 

Εργοδοτικές εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία  19.344  18.293 

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού Ν.2112 (σημ. 27.α)  1.859  1.901 

Πρόβλεψη για Ειδική εφάπαξ αποζημίωση προσληφθέντων έως και 25/10/1999 (σημ. 27.δ)  2.665  2.560 

Πρόβλεψη για Ειδική εφάπαξ αποζημίωση προσληφθέντων μετά 25/10/1999 (σημ. 27.γ)  164  199 

Προβλέψεις Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για τους δικαιούχους (σημ. 27.β)  5.940  6.245 

Λοιπές Παροχές  8.411  4.596 

Σύνολο (Σημείωση 6)  119.694  113.637 

 

Η  Εταιρεία  εφαρμόζοντας  το  Νόμο  4024/2011  προσαρμόζει  τις  αμοιβές  του  προσωπικού  στις  απαιτήσεις  του 

προαναφερόμενου Νόμου.  
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9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 

 

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε χιλιάδες €  31/12/2016  31/12/2015  31/12/2016  31/12/2015 

Τόκοι Πελατών  6.224  6.859  6.224  6.859 

Μερίσματα  66  64  66  64 

Τόκοι προθεσμιακών καταθέσεων  7.427  4.714  7.417  4.714 

Λοιπά Έσοδα  197  2.210  197  2.210 

Σύνολο (Σημείωση 5)  13.914  13.847  13.904  13.847 

 

Το  κονδύλι «Λοιπά  Έσοδα»  περιλαμβάνει  τις  αχρησιμοποίητες  προσαυξήσεις  από  την  πρόβλεψη  που  είχε  σχηματιστεί  σε 

προηγούμενες χρήσεις για φορολογικές διαφορές ποσού Ευρώ 2,2 εκατ. περίπου. 

10. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 

 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της Εταιρείας ποσού Ευρώ 4.431 χιλ. και Ευρώ 1.240 χιλ. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 και 

2015 αντίστοιχα, αυξήθηκαν κυρίως λόγω της σύναψης διακανονισμών οφειλών Δήμων προς την Εταιρεία. 

11. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

 

α. Φόρος Εισοδήματος στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως  

Ο  φόρος  εισοδήματος  της  τρέχουσας  χρήσης  αντιπροσωπεύει  το  άθροισμα  του  τρέχοντος  φόρου  εισοδήματος,  της 

αναβαλλόμενης φορολογίας και της πρόβλεψης του φόρου των ανέλεγκτων χρήσεων καθώς και των διαφορών φορολογικού 

ελέγχου και αναλύεται ως εξής: 

 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 

ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

31/12/2016  31/12/2015  31/12/2016  31/12/2015 

Φόρος εισοδήματος  26.932  28.840  26.932  28.840 

Πρόβλεψη πρόσθετου φόρου χρήσης   463  890  463  890 

Μείον χρησιμοποίηση πρόβλεψης  προηγουμένων χρήσεων 2008, 2009, 2010   ‐  (3.010)  ‐  (3.010) 

Διαφορές φορολογικής συμμόρφωσης άρθρου 65α Ν.4174/2013  ‐  1.542  ‐  1.542 

Αναβαλλόμενη Φορολογία   (10.120)  (15.604)  (10.120)  (15.604) 

Σύνολο  17.275  12.658  17.275  12.658 

 

Ο φόρος εισοδήματος για την τρέχουσα περίοδο προέκυψε ως εξής: 

 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 

ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

31/12/2016  31/12/2015  31/12/2016  31/12/2015 

Κέρδη προ φόρων   41.324  56.315  41.337  56.343 

Φόρος εισοδήματος υπολογιζόμενος με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή (29%)  11.984  16.331  11.988  16.340 

Πρόβλεψη πρόσθετου φόρου χρήσης   463  890  463  890 

Μείον χρησιμοποίηση πρόβλεψης  προηγούμενων χρήσεων   ‐  (3.010)  ‐  (3.010) 

Διαφορές φορολογικής συμμόρφωσης άρθρου 65α Ν.4174/2013  ‐  1.542  ‐  1.542 

Διαφορά φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29%  ‐  (10.884)  ‐  (10.884) 

Συμπληρωματικός φόρος (εσόδων από ενοίκια)  ‐  12  ‐  12 

Φόρος επί μονίμων και μη εκπιπτόμενων δαπανών   4.828  7.777  4.824  7.768 

Σύνολο  17.275  12.658  17.275  12.658 



Ετήσια Οικονομική Έκθεση  

Χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016  

99 

 

 

Η υποχρέωση για φόρο εισοδήματος έχει υπολογιστεί επί των κερδών της χρήσεως σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία  

με τον ισχύοντα συντελεστή 29%. 

 

β. Φόρος Εισοδήματος στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης  

Τρέχουσα Φορολογική απαίτηση 

Το ποσό Ευρώ 15,1 εκατ. περίπου, της φορολογικής απαίτησης προέκυψε από: 

 την  εκκαθάριση  του  Φόρου  Εισοδήματος  της    χρήσης  2014.  Η  εν  λόγω  απαίτηση  ποσού  Ευρώ  13,6  εκατ.  

αναγνωρίστηκε  από  τον  Μερικό  Φορολογικό  Έλεγχο  της  χρήσης  2014  που  διενεργήθηκε  από  το  Υπουργείο 

Οικονομικών και αναμένεται η είσπραξη του,  

 από την εκκαθάριση του φόρου Εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης και αναλύεται ως εξής: 

 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ  31/12/2016  31/12/2015 

Φόρος εισοδήματος   (26.932)  (28.840) 

Παρακρατούμενος φόρος/προκαταβολή φόρου   28.487  563 

Σύνολο  1.555  (28.277) 

 

Σημειώνεται επιπρόσθετα: 

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2010. Οι χρήσεις 2011 έως 2013 και 2014 έως 2015 

έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 82 παρ. 5 

του Ν. 2238/1994  (όπως  τροποποιήθηκε με  το άρθρο 21 παρ. 10  του   νόμου 3943/2011)  και  του άρθρου 65 Α  του νόμου 

4174/2013 αντίστοιχα. Για τις χρήσεις αυτές εκδόθηκαν εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη. 

Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν  πρόβλεψη συνολικού ύψους Ευρώ 2,4 εκατ. περίπου  για τη χρήση 2016. 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. ΝΗΣΩΝ ΑΕ δεν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της από τις χρήσεις 2011 και εξής και δεν έχει σχηματίσει σχετική 

πρόβλεψη λόγω των περιορισμένων συναλλαγών της. 

12. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος της χρήσεως με το μέσο σταθμισμένο αριθμό των 

κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά την διάρκεια της χρήσης. Τα κέρδη ορίζονται ως τα κέρδη ή ζημίες από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες  του  Ομίλου.  Διευκρινίζεται  ότι  στην  τρέχουσα,  όπως  και  στην  προηγούμενη  χρήση  δεν  υπάρχουν  μη 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Δεν υπήρξαν ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές ή άλλοι δυνητικοί τίτλοι μετατρέψιμοι σε 

μετοχές που είναι μειωτικοί των κερδών κατά τις περιόδους στις οποίες αναφέρονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 

και συνεπώς δεν έχουν υπολογιστεί απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή. 
 

  ΟΜΙΛΟΣ 

31/12/ 2016  31/12/ 2015 

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους  (σε χιλ €)  24.049  43.657 

Σταθμικός Μέσος Όρος των σε κυκλοφορία μετοχών  106.500.000  106.500.000 

Κέρδη ανά μετοχή – Βασικά σε €  0,23  0,41 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρίασή του στις 05.4.2017 ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς την Τακτική 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για τη διανομή μερίσματος, του άρθρου 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920,  ποσού έντεκα λεπτών 

(Ευρώ 0,11) ανά μετοχή, (συνολικό μικτό ποσό Ευρώ 11,715 εκατ.) για τη χρήση 2016.  

Το μέρισμα αποτελεί αντικείμενο έγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και περιλαμβάνεται στο υπόλοιπο 

του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις νέον». 

Σημειώνεται  ότι  την 23.12.2016,  με απόφαση  της  Έκτακτης    Γενικής  Συνέλευσης  των Μετόχων  της  Εταιρείας  καταβλήθηκε 

μέρισμα ποσού Ευρώ 40.470 χιλ. δηλαδή μέρισμα 0,38 ευρώ ανά μετοχή, την 03.01.2017.  
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13. ΥΠΕΡΑΞΙΑ 

 

Το ποσό της υπεραξίας Ευρώ 3.357 χιλ. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 αφορά το υπερβάλλον τίμημα εξαγοράς των δικτύων 

Ελευσίνας,  Ασπροπύργου  και  Λυκόβρυσης  από  το  αναπόσβεστο  κόστος  αντικατάστασης,  όπως  αποτιμήθηκε  κατά  την 

εξαγορά. Οι μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών και κατά συνέπεια η υπεραξία των δικτύων,  εξετάζονται για απομείωση 

των αξιών τους σε ετήσια βάση ή και πιο συχνά αν τα γεγονότα ή οι μεταβολές των συνθηκών υποδεικνύουν ότι θα μπορούσε 

να  απομειωθεί  η  αξία.  Από  τον  έλεγχο  αποτίμησης  της  υπεραξίας  από  την  εξαγορά  των  δικτύων  δεν  προέκυψε  ζημία 

απομείωσης. Ο έλεγχος απομείωσης έγινε από την Δ/νση Οικονομικής Ανάλυσης της Εταιρείας το Δεκέμβριο του 2016. 

 

Ειδικότερα: 

Στο πλαίσιο της τακτοποίησης απαιτήσεών της από συγκεκριμένους ΟΤΑ, η Εταιρεία υπέγραψε συμβάσεις με τρεις δήμους 

(Ασπρόπυργου και Ελευσίνας κατά την διάρκεια του Β΄εξαμήνου 2003  και Λυκόβρυσης κατά την διάρκεια του Β΄εξαμήνου 

2006) για την μεταβίβαση της κυριότητας των δικτύων ύδρευσης των εν λόγω δήμων. Στο πλαίσιο των ανωτέρων συμβάσεων 

περιήλθαν  στην  κυριότητα  της  Εταιρείας  δίκτυα  ύδρευσης  συνολικού  μήκους  περίπου  327  χιλιομέτρων  τα  οποία 

εξυπηρετούν,  μέσω  26.786  παροχών,  περίπου  65.000  κατοίκους  των  εν  λόγω  δήμων,  οι  οποίοι  εντάσσονται  στην  βάση 

καταναλωτών της Εταιρείας. 

Η απόκτηση του δικτύου του Δήμου Ασπροπύργου, κόστισε Ευρώ 2.749 χιλ. και διακανονίστηκε με συμψηφισμό αντίστοιχων 

οφειλών του προς την Εταιρεία. Η αποτίμηση του δικτύου σε τιμές αντικατάστασης, που έγινε από τις τεχνικές υπηρεσίες της 

Εταιρείας και συμφωνήθηκε με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 

2.192 χιλ.  

 

Η απόκτηση  του δικτύου του Δήμου Ελευσίνας,  κόστισε Ευρώ 1.800  χιλ.  και διακανονίστηκε με συμψηφισμό οφειλών του 

Ευρώ 1.500 χιλ. και καταβολή από την Εταιρεία ποσού Ευρώ 300 χιλ.. Η αποτίμηση του δικτύου σε τιμές αντικατάστασης, που 

έγινε από τις τεχνικές υπηρεσίες της Εταιρείας και συμφωνήθηκε με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις των τεχνικών υπηρεσιών του 

Δήμου, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 681 χιλ.  

 

Η απόκτηση  του δικτύου  του Δήμου Λυκόβρυσης,  κόστισε  Ευρώ 2.271  χιλ.  και  διακανονίστηκε με συμψηφισμό  ισόποσων 

οφειλών.  Η  αποτίμηση  του  δικτύου  σε  τιμές  αντικατάστασης,  που  έγινε  από  τις  τεχνικές  υπηρεσίες  της  Εταιρείας  και 

συμφωνήθηκε με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 590 χιλ. 

 

14. ΛΟΙΠΕΣ ΑΥΛΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 

 

 

Κόστος κτήσης 31
η
 Δεκεμβρίου 2015  29.516   

Προσθήκες  901   

Υπόλοιπο 31
η
 Δεκεμβρίου 2016  30.417   

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ     

31
η
 Δεκεμβρίου 2015  (28.189)   

Αποσβέσεις χρήσης  (944)   

Σύνολο Αποσβέσεων 31
η
 Δεκεμβρίου 2016  (29.133)   

Αναπόσβεστη  αξία      

31
η
 Δεκεμβρίου 2015  1.327   

31
η
 Δεκεμβρίου 2016  1.284   

 

Οι  λοιπές άυλες ακινητοποιήσεις  αφορούν  δαπάνες  για αγορά  λογισμικού  και  λοιπών άυλων περιουσιακών στοιχείων,  τα 

οποία εκτιμάται ότι θα επιφέρουν μελλοντικά οφέλη στην Εταιρεία και καταχωρούνται ως άυλα στοιχεία του Ενεργητικού. Τα 

λογισμικά αποσβένονται κυρίως σε τρία έτη. Για τα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία η Εταιρεία επανεξετάζει την ωφέλιμη 

ζωή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
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15. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Η  Εταιρεία  κάνοντας  χρήση  των  διατάξεων  του  Δ.Π.Χ.A.  1:  «Πρώτη  χρήση  εφαρμογής  των  Δ.Π.Χ.Α.»  χρησιμοποίησε  την 

εξαίρεση  σχετικά  με  την  παρουσίαση  και  αποτίμηση  των  ακινήτων  κατά  την  σύνταξη  του  Ισολογισμού  Μετάβασης  στα 

Δ.Π.Χ.Α.  την  1  Ιανουαρίου  2004.  Στο  πλαίσιο  αυτό  θεώρησε  την  αναπροσαρμοσμένη  αξία  των  ακινήτων  στοιχείων  σαν 

τεκμαιρόμενο  κόστος  (deemed  cost)  για  τους  σκοπούς  σύνταξης  του  Ισολογισμού  Μετάβασης  της  1ης  Ιανουαρίου  2004. 

Ειδικότερα για σκοπούς μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α., η Εταιρεία αποτίμησε τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα σε εύλογες αξίες 

όπως αυτές καθορίστηκαν από μελέτες ανεξαρτήτων εκτιμητών. Οι εύλογες αυτές αξίες αποτέλεσαν το τεκμαιρόμενο κόστος 

για τη σύνταξη του Ισολογισμού.   

 

Κατωτέρω παρατίθεται ο πίνακας μεταβολών παγίων των χρήσεων 2016 και 2015 για τον Όμιλο και την Εταιρεία: 

 

2016 

 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 

Κτίρια‐

Γήπεδα 

Μηχανήματα 

& Μηχαν/κός 

εξοπλισμός 

Δίκτυο 

ύδρευσης & 

μετρητές 

κατανάλωσης 

Δίκτυο 

υπονόμων‐ 

Βιολογικοί 

καθαρισμοί 

Οχήματα 

Έπιπλα 

Προκαταβολές 

& έργα υπό 

κατασκευή 

Σύνολο 

Αναπόσβεστη αξία την 1 Ιανουαρίου 2016  273.328  1.826  252.086  373.689  9.361  6.265  916.555 

Προσθήκες  215  3.730  2.474  705  3.943  1.700  12.767 

Μειώσεις/ Μεταφορές  ‐  ‐  ‐  ‐  (1.169)  (3.155)  (4.324) 

Αναστροφή αποσβέσεων  ‐  ‐  ‐  ‐  934  ‐  934 

Αποσβέσεις Χρήσης   (3.627)  (1.029)  (17.807)  (18.835)  (3.297)  ‐  (44.595) 

Αναπόσβεστη αξία την 31/12/2016  269.916  4.527  236.753  355.559  9.772  4.810  881.337 

               

1/1/2016:               

Κόστος   302.965  20.419  482.224  553.720  59.283  6.265  1.424.876 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις  (29.637)  (18.593)  (230.138)  (180.031)  (49.922)  ‐  (508.320) 

Καθαρή αναπόσβεστη αξία  273.328  1.826  252.086  373.689  9.361  6.265  916.555 

               

31/12/2016               

Κόστος   303.180  24.149  484.698  554.425  62.057  4.810  1.433.319 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις  (33.264)  (19.622)  (247.945)  (198.866)  (52.285)  ‐  (551.982) 

Καθαρή αναπόσβεστη αξία  269.916  4.527  236.753  355.559  9.772  4.810  881.337 

 

2015 

 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 

Κτίρια‐

Γήπεδα 

Μηχανήματα 

& Μηχαν/κός 

εξοπλισμός 

Δίκτυο 

ύδρευσης & 

μετρητές 

κατανάλωσης 

Δίκτυο 

υπονόμων‐ 

Βιολογικοί 

καθαρισμοί 

Οχήματα 

Έπιπλα 

Προκαταβολές 

& έργα υπό 

κατασκευή 

Σύνολο 

Αναπόσβεστη αξία την 1 Ιανουαρίου 2015  274.990  2.168  266.848  389.906  10.157  13.069  957.138 

Προσθήκες  1.615  381  3.069  3.106  2.368  ‐  10.539 

Μειώσεις/ Μεταφορές  ‐  ‐  ‐  (616)  (125)  (6.804)  (7.545) 

Αναστροφή αποσβέσεων  ‐  ‐  ‐  ‐  124  ‐  124 

Αποσβέσεις Χρήσης   (3.277)  (723)  (17.831)  (18.707)  (3.163)  ‐  (43.701) 

Αναπόσβεστη αξία την 31/12/2015  273.328  1.826  252.086  373.689  9.361  6.265  916.555 

               

1/1/2015:               

Κόστος   301.349  20.040  479.156  551.230  57.040  13.069  1.421.884 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις  (26.359)  (17.872)  (212.308)  (161.324)  (46.883)  ‐  (464.746) 

Καθαρή  αναπόσβεστη αξία  274.990  2.168  266.848  389.906  10.157  13.069  957.138 
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31/12/2015               

Κόστος   302.965        20.419  482.224  553.720  59.283  6.265  1.424.876 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις  (29.637)  (18.593)  (230.138)  (180.031)  (49.921)  ‐  (508.321) 

Καθαρή αναπόσβεστη αξία  273.328  1.826  252.086  373.689  9.362  6.265  916.555 

               

16. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

 

 

Την 18η Ιουλίου 2011 η Εταιρεία ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ίδρυσε με την υπ’ αριθμ. 17241/13.05.2011 Απόφαση του Δ.Σ., Εταιρεία με την 

επωνυμία  «ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΝΗΣΩΝ»  με  το  διακριτικό  τίτλο  «Ε.ΥΔ.Α.Π.  ΝΗΣΩΝ  Α.Ε.»,  στο 

μετοχικό κεφάλαιο  της οποίας συμμετέχει με ποσοστό 100%  (Ευρώ 1.210  χιλ.). Η «Ε.ΥΔ.Α.Π. ΝΗΣΩΝ Α.Ε.»,  έχει σκοπό  την 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και συλλογής ομβρίων υδάτων της νησιωτικής 

Ελλάδας. Η θυγατρική μέχρι σήμερα έχει περιορισμένη δραστηριότητα.  

 

17. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ   

 

 

Στις επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση περιλαμβάνονται: 

 Συμμετοχή στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, η οποία δίνει την δυνατότητα 

στην  εταιρεία  να  αποκομίσει  έσοδα  από  μερίσματα  και  ενδεχομένως  κεφαλαιουχικά  κέρδη.  Αποτιμήθηκε  στην 

εύλογη αξία σύμφωνα με την επίσημη τιμή του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών κατά την 31.12.2016 και η διαφορά 

που  προέκυψε  λόγω  μεταβολής  της  εύλογης  αξίας  καταχωρήθηκε  στην  καθαρή  θέση  μέσω  της  Κατάστασης 

Συνολικού Εισοδήματος.  

 

 Συμμετοχή  στην  Attica  Bank.  Η  Ε.ΥΔ.ΑΠ.  Α.Ε.,  με  την  υπ’  αριθμ.  18770/18.12.2015    απόφαση  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου ενέκρινε την συμμετοχή της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, Ανώνυμη Τραπεζική 

Εταιρεία με το ποσό των Ευρώ 20 εκατ.. Η απόφαση επικυρώθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων 

την 15.01.2016.   

Η  επένδυση  της  εταιρείας  σε  μετοχές  της  Attica  Bank  θεωρείται  στρατηγικού  χαρακτήρα  και  ως  εκ  τούτου  έχει 

ενταχθεί στην κατηγορία των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Αποτιμήθηκε 

στην  εύλογη  αξία  σύμφωνα  με  την  επίσημη  τιμή  του  Χρηματιστηρίου  Αξιών  Αθηνών  κατά  την  31.12.2016  και  η 

διαφορά  (ζημιά)  που  προέκυψε  λόγω  μεταβολής  της  εύλογης  αξίας  κρίθηκε  σημαντική  και  σύμφωνα  με  την 

παράγραφο  58    του  ΔΛΠ  39  καταχωρήθηκε  στην  Κατάσταση  Λογαριασμού  Αποτελεσμάτων.  Στην  κατάσταση 

λογαριασμού αποτελεσμάτων κατ΄ εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου,  καταχωρήθηκε με ανακατάταξη από την 

καθαρή θέση μέσω της κατάστασης συνολικών εσόδων και η διαφορά που είχε προκύψει κατά την αποτίμηση της  

31.12.2015 ποσό Ευρώ 1,4 εκατ. περίπου. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας διαμορφώθηκε ως εξής: 

 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 

Αριθμός 

Μετοχών 

Αξία  

Κτήσης 

Αποτίμηση 

31/12/2016 

Αποτίμηση 

31/12/2015 

Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ.)        264.880  485  922  795 

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία  66.666.666  20.000  1.933  18.600 

Σύνολα       2.855  19.395 
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18. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 

 

Ο λογαριασμός στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 

ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

31/12/2016  31/12/2015  31/12/2016  31/12/2015 

Δάνεια Προσωπικού (Σημείωση 22)   6.573  3.022  6.573  3.022 

Ρυθμίσεις οφειλών δήμων   11.693  5.623  11.693  5.623 

Έργα για λογαριασμό τρίτων  3.769  3.703  3.769  3.703 

Εγγυήσεις (ΔΕΗ, Ακινήτων)  563  557  563  557 

Σύνολα  22.598  12.905  22.598  12.905 

 

Ρυθμίσεις Οφειλών Δημών: 

 Η  Εταιρεία  στα  πλαίσια  της  δραστηριότητάς  της  τροφοδοτεί  με  νερό  (διυλισμένο  ή  αδιύλιστο)  διάφορους  Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) οι οποίοι διαχειρίζονται τα δικά τους δίκτυα διανομής και τιμολογούν τους δημότες τους. Στο 

πλαίσιο τακτοποίησης των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου από ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς την 

Εταιρία  εξοφλήθηκαν  το  έτος  2013  ληξιπρόθεσμες  υποχρεώσεις.  Η  Εταιρεία    από  το  έτος  2014,  για  την  αντιμετώπιση 

καθυστερήσεων  στην  είσπραξη  των  σχετικών  απαιτήσεων  από  τους  ΟΤΑ    προχώρησε    στην  κατάρτιση  συμβάσεων  με 

συγκεκριμένους  ΟΤΑ,  με  βάση  τις  οποίες  τα  υπόλοιπά  αυτών  των  ΟΤΑ  διακανονίζονται  σε  άτοκες  μηνιαίες  δόσεις.  Οι 

μακροπρόθεσμες αυτές απαιτήσεις εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο αναπόσβεστο κόστος. 

Το προεξοφλητικό επιτόκιο που εφαρμόζεται  για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από Δήμους, ανέρχεται σε 8,76%  και  το ποσό 

που  καταχωρήθηκε  στα  χρηματοοικονομικά  έξοδα  για  τις  προαναφερόμενες  απαιτήσεις  ανέρχεται  σε  Ευρώ  4,1  εκατ. 

περίπου. 

 

Έργα για λογαριασμό τρίτων (Όμιλος & Εταιρεία) 

Ο λογαριασμός στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 
 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ  31/12/2016  31/12/2015 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών   2.238  2.104 

«Ε.ΥΔ.Α.Π Εταιρεία Παγίων» Ν.Π.Δ.Δ.  1.531  1.599 

Σύνολο  3.769  3.703 

 

 

Η Εταιρεία σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο 2744/1999 υπέγραψε σύμβαση το 1999 με το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με 

την οποία έχει αναλάβει ένα κατασκευαστικό πρόγραμμα αντιπλημμυρικής υποδομής του πρώην Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (νυν 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών) όπως και έργα  αναβάθμισης και επέκτασης των τεχνικών εγκαταστάσεων ύδρευσης, 

οι οποίες έχουν μεταφερθεί στην «Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ» ΝΠΔΔ. Μέχρι  την 31.12.2012 όλες οι απαιτήσεις  των εν λόγω 

φορέων έχουν τιμολογηθεί και εισπραχθεί. 

 

19. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με  τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις όταν υπάρχει 

ένα νόμιμο δικαίωμα για συμψηφισμό και υπόκεινται και τα δύο στην ίδια φορολογική αρχή.  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις – (υποχρεώσεις), κατά την 31.12.2016 και 2015, αντίστοιχα, έχουν υπολογισθεί, 

με βάση τον ισχύοντα συντελεστή φορολογίας 29% . 

Οι αναβαλλόμενες απαιτήσεις‐ (υποχρεώσεις) αναλύονται κατωτέρω: 
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Ποσά σε χιλ. Ευρώ  2015  2016 

Περιγραφή 

Υπόλοιπο 

έναρξης 

01.01.2015 

(Επιβάρυνση)/ 

Ωφέλεια στα 

αποτελέσματα 

περιόδου 

(Επιβάρυνση)/ 

Ωφέλεια στην 

Καθαρή Θέση 

Υπόλοιπο 

λήξης 

31.12.2015 

(Επιβάρυνση) 

/Ωφέλεια  στα 

αποτελέσματα  

(Επιβάρυνση)/ 

Ωφέλεια στην 

Καθαρή Θέση 

Υπόλοιπο λήξης 

31.12.2016 

Εξοδοποίηση άυλων 

ακινητοποιήσεων 
35  4  ‐  39  ‐  ‐  39 

Απομείωση αποθεμάτων  495  67  ‐  562  ‐  ‐  562 

Υποχρέωση για παροχές στο 

προσωπικό 
54.013  7.463  (11.026)  50.450  45  5.661  56.156 

Πρόβλεψη επισφαλών 

απαιτήσεων 
4.787  553  ‐  5.340  ‐  ‐  5.340 

Λοιπές προβλέψεις για  κινδύνους 

και έξοδα   
6.295  3.951  ‐  10.246  3.919  ‐  14.166 

Συμμετοχές καταναλωτών & ΟΤΑ‐

Δήμων 
15.493  1.487  ‐  16.981  668  ‐  17.649 

Διαφορά αποσβέσεων από 

επαναπροσδιορισμό ωφέλιμης 

ζωής 

(6.046)  (229)  ‐  (6.275)  173  ‐  (6.102) 

Έσοδα και έξοδα δεδουλευμένα  (58)  (22)  ‐  (80)  (1)  ‐  (81) 

Αναβ. Φορ. στο Φορ. Αποθεματικό 

από αναπροσαρμογή ακινήτων 
8.071  930  ‐  9.001  ‐  ‐  9.001 

Απομοίωση χρεογράφων      406  406  5.239  (406)  5.239 

Λοιπά αναβαλλόμενα φορολ. 

στοιχεία 
4.143  1.400  ‐  5.543  76  ‐  5.619 

  87.228  15.604  (10.620)  92.213  10.120  5.255  107.588 

 

 

Η  χρέωση  στους  λογαριασμούς  αποτελεσμάτων  χρήσεως  για  αναβαλλόμενους  φόρους  εισοδήματος  (έξοδο  χρήσης‐

αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση), περιέχει την εκπλήρωση προσωρινών φορολογικών διαφορών που προέκυψαν από 

λογισθέντα έξοδα  τα οποία λογίστηκαν σε προηγούμενες χρήσεις. Η πίστωση για αναβαλλόμενους φόρους (έσοδο χρήσης‐

αναβαλλόμενη  φορολογική  απαίτηση)  περιέχει  κυρίως  προσωρινές  φορολογικές  διαφορές  που  προκύπτουν  από 

συγκεκριμένες  προβλέψεις,  οι  οποίες  είναι φορολογικά  εκπεστέες  κατά  την  πραγματοποίηση  της αντίστοιχης  δαπάνης  σε 

μεταγενέστερες χρονικές περιόδους. 

 

20. ΥΛΙΚΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 

 

Ο λογαριασμός στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 
 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ  31/12/2016  31/12/2015 

Αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά   14.328  14.449 

Πρόβλεψη Απομείωσης  (1.941)  (1.940) 

Σύνολο  12.387  12.509 

 

Τα αποθέματα προορίζονται για την εξυπηρέτηση των δικτύων (συντήρηση και επέκταση). Αποθέματα ποσού ευρώ 7,8 εκατ. 

περίπου  αναμένεται να ανακτηθούν μετά από 12 μήνες (την αντίστοιχη περσινή περίοδο ποσό ευρώ 6,9 εκατ. περίπου). 

 

Η  κίνηση  της  πρόβλεψης  απομείωσης  για  αναλώσιμα  υλικά  και  ανταλλακτικά  που  έχει  σχηματισθεί  για  εκτιμώμενα  μη 

ανακτήσιμα ποσά  αναλύεται ως εξής: 

 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ  31/12/2016  31/12/2015 

Υπόλοιπο Έναρξης  1.940  1.906 

Πρόβλεψη χρήσης  1  34 

Υπόλοιπο Λήξης  1.941  1.940 
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21. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 

 

Ο λογαριασμός στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 
ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ  31/12/2016  31/12/2015  31/12/2016  31/12/2015 

Ιδιώτες  161.625  169.668  161.625  169.668 

Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ελληνικό Δημόσιο, ΔΕΚΟ  41.571  47.375  41.573  47.362 

  203.196  217.043  203.198  217.030 

Δεδουλευμένα, μη τιμολογημένα έσοδα  55.847  52.764  55.847  52.764 

  259.043  269.807  259.045  269.794 

Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις  (51.606)  (45.293)  (51.606)  (45.293) 

  207.437  224.514  207.439  224.501 

  

Η  πλειοψηφία  των  οικιακών  χρηστών  τιμολογείται  κάθε  τρεις  μήνες  με  βάση  τις  ενδείξεις  των  υδρομετρητών.  Τα  μη 

τιμολογημένα  έσοδα  αφορούν  τα  έσοδα  που  προέρχονται  από  παροχή  νερού  και  υπηρεσιών  αποχέτευσης  μεταξύ  της 

ημερομηνίας της τελευταίας καταμέτρησης και της ημερομηνίας λήξης της χρήσης, τα οποία δεν έχουν τιμολογηθεί μέχρι την 

31.12.2016. 

Η  κίνηση  της πρόβλεψης  για  επισφαλείς απαιτήσεις  που  έχει  σχηματισθεί  για  εκτιμώμενα μη ανακτήσιμα ποσά από    την 

παροχή ύδρευσης ‐ αποχέτευσης αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ  31/12/2016  31/12/2015 

Υπόλοιπο Έναρξης  45.293  37.585 

Πρόβλεψη χρήσης   6.313  7.708 

Υπόλοιπο Λήξης  51.606  45.293 

 

Η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις εξετάζεται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εσόδων και Απαιτήσεων της εταιρείας, η 

οποία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της Εταιρείας, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα (κωδικοί τιμολογίων, κατηγορίες πελατών) 

και ενσωματώνει τις πληροφορίες αυτές για το σχηματισμό της σχετικής πρόβλεψης.  

Η  Εταιρεία  στο  πλαίσιο  των  διαδικασιών  που  προβλέπει  ο  Κώδικας  Είσπραξης  Δημοσίων  Εσόδων  (Ν.356/1974)  όπως 

τροποποιήθηκε με τους νόμους 4174/2013, 4224/2013 & 4337/2015, υπολογίζει τόκους επί των ληξιπρόθεσμων οφειλών με 

την καταβολή των οφειλών τους.  

22. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 

 

Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ  31/12/2016  31/12/2015  31/12/2016  31/12/2015 

Προκαταβολές και δάνεια Προσωπικού  4.196  4.374  4.196  4.374 

Προκαταβολές σε εργολάβους και προμηθευτές  401  401  401  401 

Απαίτηση για συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στην υποχρεωτική κάλυψη του ελλείμματος 

ειδικού λογαριασμού εφάπαξ  258  258  258  258 

Προκαταβολές διάφορες  2.160  2.402  2.160  2.402 

Απαίτηση προσόδου από Τράπεζα της Ελλάδος  2.905  1.418  2.905  1.418 

Απαίτηση από Εκπαιδευτικά Προγράμματα  Προσωπικού  1.476  1.030  1.476  1.030 

Απαίτηση από Ελληνικό Δημόσιο για επιστροφή φόρου ακίνητης περιουσίας /φόρους  1.010  1.010  1.010  1.010 

Απαίτηση από το Ελληνικό Δημόσιο για τις εισφορές ασθένειας στους νεοεισερχόμενους (από 

1/1/1993) στην ασφάλιση του ΙΚΑ   2.240  1.984  2.240  1.984 

Λοιπές απαιτήσεις  2.683  3.309  2.657  3.289 

Απαίτηση απόδοσης κρατήσεων εισφορών υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων  ‐  162  ‐  162 

Σύνολο  17.329  16.348  17.303  16.328 
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Τα  υπόλοιπα  των  λοιπών  απαιτήσεων  εμφανίζονται  μειωμένα  με  τη  διενεργηθείσα  πρόβλεψη  για  επισφαλείς  λοιπές 

απαιτήσεις  ποσό Ευρώ 5.277 χιλ. την 31.12.2016 και ποσό Ευρώ 6.229 χιλ. την 31.12.2015.  

 

Προκαταβολές και Δάνεια προσωπικού:  

Η  Εταιρεία  παρέχει  στο  προσωπικό  άτοκα  δάνεια,  άτοκες  βραχυπρόθεσμες  προκαταβολές  μισθοδοσίας,  ταμειακές 

διευκολύνσεις και μακροπρόθεσμα έντοκα δάνεια. Το ποσό Ευρώ 4.196 χιλ. αφορά το βραχυπρόθεσμο μέρος των δανείων 

προς το προσωπικό, το μακροπρόθεσμο μέρος των δανείων, το οποίο κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 ανέρχεται σε Ευρώ 6.573 

χιλ. και περιλαμβάνεται στο υπόλοιπο των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων (σημείωση 18). 

 

 

Συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στην υποχρεωτική κάλυψη του ελλείμματος ειδικού λογαριασμού εφάπαξ: 

Το  ποσό  αφορά  την  υποχρέωση  του  Ελληνικού  Δημοσίου  βάσει  του  Ν.  2939/6.8.2001  να  καλύψει  το  έλλειμμα  του 

λογαριασμού της ειδικής εφάπαξ αποζημίωσης για το προσωπικό που αποχωρεί και που εργαζόταν στην Εταιρεία μέχρι την 

25η Οκτωβρίου 1999. 

 

Το Υπόλοιπο Ευρώ 258 χιλ. προέκυψε ως εξής: 

Συσσωρευμένο έλλειμμα αρχής     68.844 

Εκκαθαρισμένες αποζημιώσεις     1.922 

Κρατήσεις εργαζομένων    (769) 

Είσπραξη από το Ελληνικό Δημόσιο (άρθρο 52 Ν. 4186/2013)    (58.351) 

Συμψηφισμός μερίσματος Ελ. Δημοσίου με το Λογ/σμό (Έκδοση απόφασης απ το Ελ. Δημ.)     (11.388) 

Συσσωρευμένο έλλειμμα απαιτητό από το Ελληνικό Δημόσιο τέλους χρήσης    258 

 

Μετά την ψήφιση του άρθρου 52 του Ν.4186/17.9.2013, η Εταιρεία εισέπραξε ευρώ 58,4 εκατ. περίπου, την 25.9.2013, για 

την υποχρέωση κάλυψης του λογαριασμού από το Ελληνικό Δημόσιο, έως την 30.06.2013. Η απαίτηση που υφίσταται αφορά 

ληξιπρόθεσμη οφειλή του Ελληνικού Δημοσίου από 1.7.2013‐8.8.2013 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4179/2013). 

 

23. ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 

Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής: 

 
ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ  31/12/2016  31/12/2015  31/12/2016  31/12/2015 

Ταμείο  498  834  498  834 

Λογαριασμοί Καταθέσεως Όψεως και προθεσμίας  280.046  259.585  278.973  258.508 

Σύνολο  280.544  260.419  279.471  259.342 

 

 

Οι λογαριασμοί καταθέσεων όψεως και προθεσμίας έχουν κυμαινόμενα επιτόκια ανάλογα με το ύψος της κατάθεσης και την 

περίοδο του εκτοκισμού.  

Η  τρέχουσα  αξία  των  εν  λόγω  καταθέσεων  όψεως  και  προθεσμίας  προσεγγίζει  τη  λογιστική  τους  αξία  λόγω  των 

κυμαινόμενων  επιτοκίων  και  των  βραχυπρόθεσμων  λήξεων  τους.  Από  το  υπόλοιπο  των  λογαριασμών  όψεως  δεν 

εμπεριέχονται τα ποσά Ευρώ 869 χιλ. και Ευρώ 962 χιλ. των ληξιπρόθεσμων επιταγών πληρωτέων κατά την 31.12.2016 και 

2015 αντίστοιχα τα οποία απεικονίζονται στο λογαριασμό λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (Σημείωση 31). Τα έσοδα 

τόκων από τραπεζικές καταθέσεις, αναγνωρίζονται με βάση την αρχή του δεδουλευμένου εσόδου, και συμπεριλαμβάνονται 

στα χρηματοοικονομικά έσοδα. 
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24. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

 

Η  Εταιρεία  ιδρύθηκε  το  1980  σε  εφαρμογή  του  Νόμου  1068/1980  ως  αποτέλεσμα  της  συγχώνευσης  των  δύο  εταιρειών 

ύδρευσης και αποχέτευσης Αθηνών της εποχής, που ονομάζονταν Ελληνική Εταιρεία Ύδρευσης και Οργανισμός Αποχέτευσης 

Πρωτευούσης. 

 

Το  αρχικό  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Εταιρείας  καθορίστηκε  αποτιμημένο  σε  Ευρώ  στο  ποσό  των  Ευρώ  130.502  βάσει 

αποτίμησης του ενεργητικού και του παθητικού των εταιρειών που συγχωνεύθηκαν και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 

1068/1980. 

 

Το  1992  το  μετοχικό  κεφάλαιο  διαμορφώθηκε  σε  Ευρώ  1.253.507  αποτελούμενο  από  213.566.282  κοινές  μετοχές 

ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,87 έκαστη. Η αύξηση προέκυψε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1914/1990, με βάση μια νέα 

αποτίμηση της καθαρής θέσης της Εταιρείας λόγω της συνεισφοράς από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΕΥΔΑΠ ενός σημαντικού 

αριθμού εγκαταστάσεων και την κεφαλαιοποίηση οφειλών προς το Δημόσιο. 

 

Η Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 1998 αποφάσισε την περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 

ποσό Ευρώ 6.845 μέσω της κεφαλαιοποίησης των επιχορηγήσεων που είχαν εισπραχθεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1997. Μετά 

την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε Ευρώ 1.260.352 αποτελούμενο από 214.732.544  κοινές 

μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,87 (δύο χιλιάδες Δραχμές) έκαστη. 
 

Κατά τη χρήση 1999, λόγω της εισαγωγής της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και σύμφωνα με το Νόμο 2744/1999, το 

μετοχικό της κεφάλαιο ορίστηκε σε Ευρώ 58.694 χιλ. αποτελούμενο από 100.000.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 

0,59 (διακόσιες Δραχμές) έκαστη. Σύμφωνα με τον ίδιο Νόμο το υπολειπόμενο μέρος του μετοχικού κεφαλαίου ποσού Ευρώ 

1.201.658 μετατράπηκε σε «Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό», το οποίο μεταξύ άλλων μειώθηκε με την αξία των παγίων τα 

οποία  μεταβιβάσθηκαν  στην  «Εταιρεία  Παγίων  ΕΥΔΑΠ»  ΝΠΔΔ  άνευ  ανταλλάγματος.  Το  Δεκέμβριο  του  1999  εκδόθηκαν 

6.500.000 νέες κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,59 (διακόσιες Δραχμές) έκαστη και καλύφθηκαν μέσω της αρχικής 

δημόσιας εγγραφής κατά την εισαγωγή της ΕΥΔΑΠ στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  

Κατόπιν  των  ανωτέρω  το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Εταιρείας  κατά  την 31  Δεκεμβρίου 2000  ανερχόταν  σε  Ευρώ 62.509  χιλ. 

αποτελούμενο από 106.500.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,59 (διακόσιες Δραχμές) έκαστη. 
 

Τον Μάιο 2001  η  Εταιρεία αποφάσισε  να μετατρέψει  το  μετοχικό  της  κεφάλαιο  σε  Ευρώ μέσω αύξησης  της  ονομαστικής 

αξίας  έκαστης  μετοχής  από  Ευρώ 0,59  σε  Ευρώ 0,60  με  το  συνολικό  ποσό  της  προκύψασας  αύξησης  Ευρώ 1.391  χιλ.  να 

μεταφέρεται από τη «Διαφορά Υπέρ το Άρτιο». Κατά συνέπεια κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και 2011 το μετοχικό κεφάλαιο 

της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 63.900 χιλ. διαιρούμενο σε 106.500.000 μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,60 έκαστη.  
 

Δεν υπήρξε καμία μεταβολή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ούτε σ’ αυτήν ούτε στην προηγούμενη περίοδο.  
 

25. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ  

 

Ο λογαριασμός στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:   
 

Ποσά σε χιλ. €  31/12/2016  31/12/2015 

Τακτικό αποθεματικό  22.207  22.207 

Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν 2744/99  352.078  352.078 

Αποθεματικό από Αφορολόγητα Έσοδα  ‐  ‐ 

Αποθεματικό από Έσοδα Φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο  3.687  3.687 

Λοιπά Αποθεματικά  502  (619) 

Σύνολο  378.474  377.353 
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Τακτικό αποθεματικό:  

Σύμφωνα με τον Ελληνικό εμπορικό νόμο, (Άρθρο 44 ν. 2190/1920) οι εταιρείες πρέπει να μεταφέρουν κατ’ ελάχιστο 5% των 

ετήσιων καθαρών κερδών τους σε τακτικό αποθεματικό, μέχρις ότου αυτό το αποθεματικό να ισούται τουλάχιστον με το 1/3 

του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό το αποθεματικό δεν μπορεί να διανεμηθεί και ο σκοπός της δημιουργίας του 

συνίσταται στην κάλυψη ζημιών. Κατά την 31/12/2011 η Εταιρεία κάλυψε το απαιτούμενο από το νόμο τακτικό αποθεματικό, 

επί  του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της. Κατά την χρήση 2015 η Εταιρεία τακτοποίησε αποθεματικό 

από αποτίμηση μετοχών ποσού Ευρώ 660 χιλ. περίπου σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4172/2013. 

 

Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν. 2744/99: 

Το εν λόγω Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό προέκυψε κατά την εισαγωγή της Εταιρείας στο Χ.Α.Α. στη χρήση 1999, από 

τον  προσδιορισμό  του  τότε  μετοχικού  κεφαλαίου  στο  ισόποσο  των  Ευρώ  58.694  το  δε  αρχικό  του  υπόλοιπο  ήταν  Ευρώ 

1.201.658.  

 

Με βάση τις διατάξεις του Ν. 2744/99 το αρχικό υπόλοιπο του αποθεματικού:  

 Μειώθηκε με την αναπόσβεστη αξία των εγκαταστάσεων που εκχωρήθηκαν στην Εταιρεία Παγίων «Ε.ΥΔ.Α.Π. ΝΠΔΔ» 

άνευ ανταλλάγματος. 

 Μειώθηκε με  τη λογιστικοποίηση διαφόρων λογαριασμών προβλέψεων που καταχωρήθηκαν στα βιβλία κατά  την 

εισαγωγή της Εταιρείας στο Χ.Α.Α. 

 Αυξήθηκε με την υπεραξία που προέκυψε κατά την αποτίμηση σε τρέχουσες αξίες των εγκαταστάσεων και δικτύων 

που παρέμειναν στην κυριότητα της Εταιρείας. 

 Και αυξήθηκε με τη μεταφορά του λογαριασμού «Υπόλοιπο κερδών εις Νέον» που εμφανιζόταν στο Ισολογισμό της 

31ης Δεκεμβρίου 1998. 

 

Σύμφωνα με το Ν. 2744/99 το εν λόγω αποθεματικό ορίσθηκε σαν «Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό». 

 

 

Λοιπά αποθεματικά: 

Στην κλειόμενη χρήση έγινε ανακατάταξη της διαφοράς αποτίμησης την 31.12.2015 από την Καθαρή Θέση και συγκεκριμένα 

από  τον  Λογαριασμό  Λοιπά  αποθεματικά  στο  αποτέλεσμα  της  χρήσης  (βλ.  σημείωση  17)  με  συνέπεια  την  αύξηση  του 

υπολοίπου του εν λόγω λογαριασμού. 

26. ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ  

 

Ο λογαριασμός στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε χιλ €  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Υπόλοιπο κατά την 01.01.2015  439.324  439.396 

Μερίσματα πληρωθέντα   (21.300)  (21.300) 

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην Καθαρή θέση                    24.164  24.164 

Καθαρά κέρδη χρήσης 2015  43.657  43.685 

Αποθεματικό αποτίμησης μετοχών  (660)  (660) 

Υπόλοιπο 01.01.2016  485.185  485.285 

Μερίσματα πληρωθέντα    (73.485)  (73.485) 

Καθαρά κέρδη χρήσης 2016  24.049  24.062 

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην Καθαρή θέση  (13.859)  (13.859) 

Υπόλοιπο 31.12.2016  421.890  422.003 
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27. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 

 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος εφαρμόζουν από 1.1.2013 το αναθεωρημένο πρότυπο Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές προς εργαζομένους» με 

αναδρομική εφαρμογή από 1.1.2012 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 8 «Λογιστικές Πολιτικές μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων 

και σφαλμάτων». Θεμελιώδη αλλαγή του νέου προτύπου, είναι η άμεση αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών 

και  του  κόστους  προϋπηρεσίας  που  προκύπτουν  από  τα  προγράμματα  καθορισμένων  παροχών  και  δεν  μετακυλίονται  με 

βάση την πολιτική του «περιθωρίου», με βάση το προηγούμενο Δ.Λ.Π. 19.  

 

Ο λογαριασμός στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε χιλ €  31/12/2016  31/12/2015 

Πρόβλεψη αποζημίωσης Προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία  33.105  29.373 

Ιατροφαρμακευτική κάλυψη προσωπικού  168.168  157.053 

Ειδική εφάπαξ αποζημίωση προσωπικού (προσληφθέντες πριν και μετά την 25‐10‐1999)  89.941  80.413 

Σύνολο  291.214  266.839 

 

Η  Εταιρεία  έχει  υποχρέωση  να  καλύπτει  την  ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη  για  το  σύνολο  των  εργαζομένων,  των 

συνταξιούχων και  των προστατευμένων μελών  τους.  Διατηρεί  επίσης  λογαριασμό αποζημίωσης προσωπικού  λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία και δυο προγράμματα ειδικών εφάπαξ αποζημιώσεων προσληφθέντων πριν και μετά την 25.10.1999. 
 

Η  αναλογιστική  αποτίμηση  υποχρεώσεων  καταρτίστηκε  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  του  αναθεωρημένου  ΔΛΠ  19  από 

ανεξάρτητους εκτιμητές.  

Η  σημαντική  μεταβολή  οφείλεται  στην  αλλαγή  των  οικονομικών  υποθέσεων  (κυρίως  στην  μεταβολή  των  επιτοκίων 

προεξόφλησης). 

 

 

α. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Η κίνηση της πρόβλεψης για αποζημίωση για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 και 2015 έχει ως ακολούθως: 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ  1/1/‐31/12/16  1/1/‐31/12/15 

Ποσά αναγνωρισμένα στον ισολογισμό     

Παρούσα αξία  υποχρεώσεων  33.105  29.373 

Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος  ‐  ‐ 

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό  33.105  29.373 

Ποσά αναγνωρισμένα στον λογαριασμό  αποτελεσμάτων     

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  1.261  1.393 

Καθαρός τόκος επί της υποχρέωσης/(περιουσιακού στοιχείου)  598  508 

Συνολικό διαχειριστικό έξοδο που αναγνωρίζεται στο λογ. αποτελεσμάτων  ‐  ‐ 

Κανονικό έξοδο στον λογαριασμό αποτελεσμάτων  1.859  1.901 

Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας   ‐  ‐ 

Κόστος περικοπών /διακανονισμών /τερματισμού υπηρεσίας  ‐  ‐ 

Συνολικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων  1.859  1.901 

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης     

Παρούσα αξία  υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου  29.373  31.285 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  1.261  1.393 

Κόστος τόκου  598  508 

Εισφορές εργαζομένων  ‐  ‐ 
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Παροχές που πληρώθηκαν από το σχέδιο  ‐  ‐ 

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη  (767)  (772) 

Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας  ‐  ‐ 

Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο   ‐  ‐ 

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)‐οικονομικές υποθέσεις   2.389  (2.337) 

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)‐δημογραφικές υποθέσεις   ‐  ‐ 

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)‐εμπειρία  περιόδου   251  (704) 

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου  33.105  29.373 

Προσαρμογές     

Προσαρμογές στις υποχρεώσεις από αλλαγή των υποθέσεων  (2.389)  2.337 

Εμπειρικές προσαρμογές στις υποχρεώσεις   (251)  704 

Εμπειρικές προσαρμογές στα περιουσιακά στοιχεία  ‐  ‐ 

Συνολικό αναλογιστικό κέρδος /(ζημιά) στην Καθαρή Θέση  (2.640)  3.041 

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό     

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους  29.373  31.285 

Εισφορές εργοδότη  ‐  ‐ 

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη  (767)  (772) 

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων  1.859  1.901 

Μεταβολή στην καθαρή θέση  2.640  (3.041) 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους  33.105  29.373 

 

 

Οι αναμενόμενες παροχές (μη προεξοφλημένες) από το πλάνο κατά την επόμενη χρήση προσδιορίζονται σε Ευρώ 3.090 χιλ. 

Οι  κύριες  αναλογιστικές  παραδοχές  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  τον  υπολογισμό  των  σχετικών  προβλέψεων  αποζημίωσης 

προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία έχουν ως εξής:  

 

Αναλογιστικές παραδοχές   2016  2015 

Προεξοφλητικό επιτόκιο  1.35%  2,14% 

Πληθωρισμός 
2017‐21: ~1,26%, 

2022+: 1,80% 

2016‐20: ~0,70%, 

2021+: 1,75% 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 
2017‐21:  ~ 0,94%, 

2022+: 1,80% 

2016‐20:  ~ 0,51%, 

2021+: 1,75% 

Διάρκεια Υποχρεώσεων  9,26  9,76 

 

 

β. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

Η  Εταιρεία  καλύπτει  έξοδα  ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης  για  τους  εργαζομένους,  τους  συνταξιούχους  και  τα 

προστατευόμενα  μέλη  τους  με  βάση  τον  ισχύοντα  εσωτερικό  κανονισμό.  Το  πρόγραμμα  χρηματοδοτείται,  μερικώς,  από 

εισφορές των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Οι σχετικές υποχρεώσεις της Εταιρείας που απορρέουν από το πρόγραμμα 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προσδιορίσθηκαν με βάση αναλογιστικές μελέτες που διενεργήθηκαν για τις χρήσεις 2016 

και 2015.  

 

Η  κίνηση  της  πρόβλεψης  για  ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη    κατά  τη  διάρκεια  των  χρήσεων  2016  και  2015  έχει  ως 

ακολούθως: 
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ  1/1‐31/12/16  1/1‐31/12/15 

Ποσά αναγνωρισμένα στον ισολογισμό     

Παρούσα αξία υποχρεώσεων  168.168  157.053 

Εύλογη αξία  περιουσιακών στοιχείων προγράμματος  ‐  ‐ 

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό  168.168  157.053 

Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων     

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  2.080  2.505 

Καθαρός τόκος επί της υποχρέωσης/(περιουσιακού στοιχείου)  3.860  3.741 

Συνολικό διαχειριστικό έξοδο που αναγνωρίζεται στο λογ. αποτελεσμάτων  ‐  ‐ 

Κανονικό έξοδο στον λογ/μό Αποτελεσμάτων  5.940  6.245 

Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας   ‐  ‐ 

Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας  ‐  ‐ 

Συνολικό έξοδο στον λογαριασμό αποτελεσμάτων  5.940  6.245 

Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης      

Παρούσα αξία  υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου  157.053  186.045 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  2.080  2.505 

Κόστος τόκου  3.860  3.741 

Εισφορές εργαζομένων   ‐  ‐ 

Παροχές που πληρώθηκαν από το σχέδιο  ‐  ‐ 

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη  (5.737)  (6.444) 

Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας  ‐  ‐ 

Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο   ‐  ‐ 

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)‐οικονομικές υποθέσεις   22.058  (17.826) 

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)‐δημογραφικές υποθέσεις   ‐  ‐ 

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)‐εμπειρία  περιόδου   (11.146)  (10.968) 

Παρούσα αξία της υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου  168.168  157.053 

 

Προσαρμογές     

Προσαρμογές στις υποχρεώσεις από αλλαγή των υποθέσεων  (22.058)  17.826 

Εμπειρικές προσαρμογές στις υποχρεώσεις   11.146  10.968 

Εμπειρικές προσαρμογές στα περιουσιακά στοιχεία  ‐  ‐ 

Συνολικό αναλογιστικό κέρδος /(ζημιά) στην Καθαρή Θέση  (10.912)  28.794 
 

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό     

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους  157.053  186.045 

Εισφορές εργοδότη  ‐  ‐ 

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη  (5.737)  (6.444) 

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων  5.940  6.245 

Μεταβολή στην καθαρή θέση  10.912  (28.794) 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους  168.168  157.053 
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Οι αναμενόμενες παροχές (μη προεξοφλημένες) από το πλάνο κατά την επόμενη χρήση προσδιορίζονται σε Ευρώ 5.905 χιλ. 
 

Οι  κύριες  αναλογιστικές  παραδοχές  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  τον  υπολογισμό  των  σχετικών  προβλέψεων 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης έχουν ως εξής:  

 
 

Αναλογιστικές παραδοχές   2016  2015 

Προεξοφλητικό επιτόκιο  1,74%  2,51% 

Ιατρικός Πληθωρισμός 
2017‐21:  ~ 1,26%, 

2022+: 1,80% 

2016‐20:  ~ 0,70%, 

2021+: 1,75% 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 
2017‐21: ~ 0,94%, 

2022+: 1,80% 

2016‐20: ~ 0,51%, 

2021+: 1,75% 

Διάρκεια Υποχρεώσεων  17,08  16,40 

 

γ. Ειδικός εφάπαξ λογαριασμός προσληφθέντων από 26.10.1999 

Για  τους  προσληφθέντες  μεταγενέστερα  της  25ης  Οκτωβρίου  1999,  η  Εταιρεία  είναι  υποχρεωμένη  να  καταβάλλει  τις 

αποζημιώσεις στο σύνολό τους, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο και τη συλλογική σύμβαση εργασίας. 

 
 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ  1/1‐31/12/16  1/1‐31/12/15 

Ποσά αναγνωρισμένα  στον ισολογισμό     

Παρούσα αξία  υποχρεώσεων  8.502  6.796 

Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος  (6.485)  (5.914) 

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό  2.017  882 

Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων     

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  147  180 

Καθαρός τόκος επί της υποχρέωσης/(περιουσιακού στοιχείου)  17  19 

Συνολικό διαχειριστικό έξοδο που αναγνωρίζεται στο λογ. Αποτελεσμάτων  ‐  ‐ 

Κανονικό έξοδο στον λογαριασμό αποτελεσμάτων  164  199 

Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας   ‐  ‐ 

Κόστος περικοπών / διακανονισμών  /τερματισμού υπηρεσίας  ‐  ‐ 

Συνολικό έξοδο στον λογαριασμό αποτελεσμάτων  164  199 

Μεταβολή στη παρούσα αξία της υποχρέωσης     

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου  6.796  6.642 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  147  180 

Κόστος τόκου  165  130 

Εισφορές εργαζομένων  367  337 

Παροχές που πληρώθηκαν από το σχέδιο  (101)  (4) 

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη  ‐  ‐ 

Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας  ‐  ‐ 

Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο   ‐  ‐ 

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)‐οικονομικές υποθέσεις   899  (782) 
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Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)‐δημογραφικές υποθέσεις   ‐  ‐ 

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)‐εμπειρία  περιόδου   230  293 

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου  8.502  6.796 

Μεταβολή στην αξία των περιουσιακών στοιχείων     

Αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος στην αρχή της περιόδου  5.914  5.495 

Αναμενόμενη απόδοση περιουσιακών στοιχείων  148  111 

Εισφορές εργοδότη  88  ‐ 

Εισφορές εργαζομένων  367  337 

Παροχές που πληρώθηκαν από το σχέδιο  (101)  (4) 

Έξοδα  ‐  ‐ 

Προσαρμογή περιουσιακών στοιχείων (μέσω Καθαρής Θέσης)  ‐  ‐ 

Αναλογιστική (ζημιά ) / κέρδος  70  (24) 

Αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος στο τέλος της περιόδου  6.485  5.914 

 

 

Σημειώνεται  ότι  η  εύλογη αξία  των περιουσιακών στοιχείων  του προγράμματος όπως αναφέρεται ανωτέρω,  ανέρχεται σε 

Ευρώ 6.485 χιλ. και Ευρώ 5.914 χιλ. κατά την 31.12.2016 και την 31.12.2015 αντίστοιχα. 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ  1/1‐31/12/16  1/1‐31/12/15 

Προσαρμογές     

Προσαρμογές στις υποχρεώσεις από αλλαγή των υποθέσεων  (899)  782 

Εμπειρικές προσαρμογές στις υποχρεώσεις   (230)  (293) 

Εμπειρικές προσαρμογές στα περιουσιακά στοιχεία  70  (24) 

Συνολικό αναλογιστικό κέρδος /(ζημιά) στην Καθαρή Θέση  (1.060)  465 

 

 

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό     

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους  882  1.147 

Εισφορές εργοδότη  (88)  ‐ 

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη  ‐  ‐ 

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων  164  199 

Μεταβολή στην καθαρή θέση  1.060  (465) 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους  2.017  882 

 

 

Οι αναμενόμενες  εισφορές  και  παροχές  (μη προεξοφλημένες)  από  το πλάνο  κατά  την  επόμενη  χρήση προσδιορίζονται  σε 

Ευρώ 374 χιλ. και Ευρώ 166 χιλ. αντίστοιχα. 

 

 

Οι  κύριες  αναλογιστικές  παραδοχές  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  τον  υπολογισμό  των  σχετικών  προβλέψεων  του  ειδικού 

εφάπαξ λογαριασμού προσληφθέντων από 26/10/1999 έχουν ως εξής:  
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Αναλογιστικές παραδοχές   2016  2015 

Προεξοφλητικό επιτόκιο  1,63%  2,45% 

Πληθωρισμός 
2017‐21: ~ 1,26%, 

2022+: 1,80% 

2016‐20: ~ 0,70%, 

2021+: 1,75% 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 
2017‐21:  ~ 0,94%, 

2022+: 1,80% 

2016‐20:  ~ 0,51%, 

2021+: 1,75% 

Διάρκεια Υποχρεώσεων  14,24  14,85 

 

 

δ. Ειδικός εφάπαξ λογαριασμός προσληφθέντων μέχρι 25.10.1999  

Με την ψήφιση του άρθρου 45 του Ν.4179/2013 με το οποίο καταργήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.2939/2001 για 

την  υποχρεωτική  κάλυψη  του  ελλείμματος  του  λογαριασμού  εφάπαξ  για  τους  προσληφθέντες  ως  την  25.10.1999  από  το 

Ελληνικό  Δημόσιο,  η  Διοίκηση  της  Εταιρείας  προβαίνει  σε  αναλογιστική  μελέτη  προκειμένου  να  σχηματίσει  την  ανάλογη 

πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού. 

 
 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ                                                                                                                                                        1/1‐31/12/16  1/1‐31/12/15 

Ποσά αναγνωρισμένα στον ισολογισμό 
   

Παρούσα αξία  υποχρεώσεων                                                                                    81.440  73.618 

Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος                                                                              (4.399)  (3.059) 

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό   77.041  70.558 

Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων     

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης                                                                                                                 1.358  1.482 

Καθαρός τόκος επί της υποχρέωσης/(περιουσιακού στοιχείου)                                                             1.307  1.078 

Συνολικό διαχειριστικό έξοδο που αναγνωρίζεται στο λογ. Αποτελεσμάτων   ‐  ‐ 

Κανονικό έξοδο στον λογ/μό Αποτελεσμάτων   2.665  2.560 

Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας              ‐  ‐ 

Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας                               ‐  ‐ 

Συνολικό έξοδο στον λογαριασμό αποτελεσμάτων    2.665  2.560 

     

Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης      

Παρούσα αξία  υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου   73.618  74.241 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης   1.358  1.482 

Κόστος τόκου       1.380  1.119 

Εισφορές εργαζομένων  1.275  1.213 

Παροχές που πληρώθηκαν από το σχέδιο   (1.154)  (1.536) 

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη  ‐  ‐ 

Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας  ‐  ‐ 

Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο  ‐  ‐ 

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)‐ οικονομικές υποθέσεις                                                                                       4.513  (5.165) 

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)‐ δημογραφικές υποθέσεις    ‐  ‐ 

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)‐ εμπειρία  περιόδου   450  2.265 

Παρούσα αξία της υποχρέωσης στο τέλος της περιόδοu  81.440  73.618 
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Μεταβολή στην αξία των περιουσιακών στοιχείων   1/1‐31/12/16  1/1‐31/12/15 

Αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος στην αρχή της περιόδου  3.059  1.861 

Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων   74  40 

Παροχές εργοδότη   1.091  1.491 

Εισφορές εργαζομένων   1.275  1.212 

Παροχές που πληρώθηκαν από το σχέδιο   (1.154)  (1.536) 

Έξοδα   ‐  ‐ 

Προσαρμογή περιουσιακών στοιχείων (μέσω Καθαρής Θέσης)   ‐  ‐ 

Αναλογιστική (ζημιά)/κέρδος   54  (10) 

Αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος στο τέλος της περιόδου   4.399  3.059 

 

Σημειώνεται  ότι  η  εύλογη αξία  των περιουσιακών στοιχείων  του προγράμματος όπως αναφέρεται ανωτέρω,  ανέρχεται σε 

Ευρώ 4.399 χιλ. και Ευρώ 3.059 χιλ. κατά την 31.12.2016 και την 31.12.2015 αντίστοιχα. 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ  1/1‐31/12/16  1/1‐31/12/15 

Προσαρμογές     

Προσαρμογές στις υποχρεώσεις από αλλαγή των υποθέσεων  (4.513)  5.164 

Εμπειρικές προσαρμογές στις υποχρεώσεις   (450)  (2.264) 

Εμπειρικές προσαρμογές στα περιουσιακά στοιχεία  54  (10) 

Συνολικό αναλογιστικό κέρδος /(ζημιά) στην Καθαρή Θέση  (4.909)  2.890 

 

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό     

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους  70.558  72.379 

Εισφορές εργοδότη  (1.091)  (1.491) 

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη  ‐  ‐ 

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων  2.665  2.560 

Μεταβολή στην καθαρή θέση  4.909  (2.890) 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους  77.041  70.558 

 

Οι αναμενόμενες  εισφορές  και  παροχές  (μη προεξοφλημένες)  από  το πλάνο  κατά  την  επόμενη  χρήση προσδιορίζονται  σε 

Ευρώ 9.538 χιλ. και Ευρώ 8.183 χιλ. αντίστοιχα. 

Οι  κύριες  αναλογιστικές  παραδοχές  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  τον  υπολογισμό  των  σχετικών  προβλέψεων  του  ειδικού 

εφάπαξ λογαριασμού προσληφθέντων έως και την 25.10.1999 έχουν ως εξής:  

 

 

Αναλογιστικές παραδοχές                                                                               2016  2015 

Προεξοφλητικό επιτόκιο   1,22%  1.97% 

Πληθωρισμός                                                                                         

                                                                                                                         

2017‐21: ~ 1,26%, 

2022+: 1,80% 

2016‐20: ~ 0,70% 

2021+:1,75% 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών                                                                                           
2017‐21:  ~ 0,94%, 

2022+: 1,80% 

2016‐20: ~ 0,51%, 

2020+:1,75% 

Διάρκεια Υποχρεώσεων                                                                                     8,13  8,71 
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Ανάλυση ευαισθησίας αποτελεσμάτων: 

Τα  αποτελέσματα  της  αποτίμησης  εξαρτώνται  από  τις  υποθέσεις  (οικονομικές  και  δημογραφικές)  εκπόνησης  της 

αναλογιστικής μελέτης. Παρακάτω παρουσιάζεται η αναλογιστική υποχρέωση (DBO) της 31.12.2016 για κάθε πρόγραμμα, για 

τα ακόλουθα σενάρια ευαισθησίας:  

 

Αναλογιστική υποχρέωση (σε Ευρώ) 

Σενάριο   Ν.2112/20  Ειδικός Λογαριασμός  Υγειονομική Περίθαλψη  Παροχή Ειδικής Σ.Σ 

Επιτόκιο προεξόφλησης +0,5%  31.654.959  7.940.454  155.335.910  78.282.442 

Επιτόκιο προεξόφλησης ‐0,5%  34.657.128  9.115.180  182.721.667  84.797.913 

Πληθωρισμός +0,5%  34.511.368  8.264.260  183.322.508  80.272.215 

Πληθωρισμός ‐0,5%  31.722.827  8.753.457  154.792.591  82.571.559 

Αύξηση αποδοχών +0,5%   33.179.275  9.378.505  167.343.711  85.946.675 

Αύξηση αποδοχών ‐0,5%   32.983.327  7.718.907  169.023.825  77.186.728 

Προσδόκιμο επιβίωσης +1 έτος   33.143.211  8.501.646  174.071.673  81.555.797 

Προσδόκιμο επιβίωσης ‐1 έτος   33.063.397  8.503.497  162.492.378  81.313.956 

 

Αναλογιστική υποχρέωση (μεταβολή) 

Σενάριο   Ν.2112/20  Ειδικός Λογαριασμός  Υγειονομική Περίθαλψη  Παροχή Ειδικής Σ.Σ 

Επιτόκιο προεξόφλησης +0,5%  ‐4,4%  ‐6,6%  ‐7,6%  ‐3,9% 

Επιτόκιο προεξόφλησης ‐0,5%  4,7%  7,2%  8,7%  4,1% 

Πληθωρισμός +0,5%  4,2%  ‐2,8%  9,0%  ‐1,4% 

Πληθωρισμός ‐0,5%  ‐4,2%  3,0%  ‐8,0%  1,4% 

Αύξηση αποδοχών +0,5%   0,2%  10,3%  ‐0,5%  5,5% 

Αύξηση αποδοχών ‐0,5%   ‐0,4%  ‐9,2%  0,5%  ‐5,2% 

Προσδόκιμο επιβίωσης +1 έτος   0,1%  0,0%  3,5%  0,1% 

Προσδόκιμο επιβίωσης ‐1 έτος   ‐0,1%  0,0%  ‐3,4%  ‐0,2% 

         

28. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΕΣ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 

 

Ο λογαριασμός στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 

Ποσά σε χιλ €  31/12/2016  31/12/2015 

Προβλέψεις για εκκρεμοδικίες με εργαζομένους ‐ συνταξιούχους  18.874  21.177 

Προβλέψεις για αστικές εκκρεμοδικίες  22.827  23.987 

Σύνολο  41.701  45.164 

 

Έχουν  ασκηθεί  αγωγές  για  αστικές  υποθέσεις  κατά  της  Εταιρείας  συνολικού  ύψους  περίπου  Ευρώ  78,5  εκατ.  κατά  την 

31.12.2016. Οι αγωγές αυτές αφορούν κυρίως αποζημιώσεις λόγω καταστροφών από πλημμύρες (λόγω θραύσης αγωγών ή 

βροχοπτώσεων),  είτε  αγωγές  διάφορων  αντισυμβαλλόμενων  προμηθευτών  και  εργολάβων  για  παραβάσεις  συμβατικών 

όρων. Επίσης υπάρχουν σε εκκρεμότητα δικαστικές υποθέσεις για εργατικές διαφορές ύψους  Ευρώ 114,4 εκατ. περίπου.  

 Με  την  υπ’  αριθμό  19105/21.12.2016  απόφαση  του  Δ.Σ.  η  Εταιρεία  προέβη  σε  συμβιβαστική  επίλυση  ομαδικών 

εργατικών διαφορών συνολικού ποσού Ευρώ 17 εκατ. περίπου, η οποία θα υλοποιηθεί την χρήση του 2017. 
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 Ως  εκ  τούτου,  η  Εταιρεία  έχει  σχηματίσει  προβλέψεις  συνολικού  ύψους  Ευρώ  58,7  εκατ.  περίπου  κατά  την 

31.12.2016  (Ευρώ 45,2  εκατ.  περίπου  κατά  την 31.12.2015),  εκ  των  οποίων  το  ποσό  Ευρώ 17  εκατ.  περίπου,  της 

συμβιβαστικής επίλυσης παρουσιάζεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.  

Η  πρόβλεψη  επίδικων  υποθέσεων  βασίζεται  σε  εκτιμήσεις  της  Διοίκησης  σε  συνεργασία  με  τη  Διεύθυνση  Νομικών 

Υπηρεσιών  για το ποσό που πιθανολογείται ότι θα εκταμιευτεί. 

 

 

29. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 

 

Η κίνηση του λογαριασμού στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 
 

Ποσά σε χιλ €  31/12/2016  31/12/2015 

Αρχική Αξία:     

Επιχορηγήσεις Επενδύσεων  230.523  230.036 

Συμμετοχές Καταναλωτών  104.163  103.308 

  334.686  333.344 

     

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις     

Επιχορηγήσεις Επενδύσεων  (99.365)  (93.723) 

Συμμετοχές Καταναλωτών  (48.584)  (45.968) 

  (147.949)  (139.691) 

Αναπόσβεστη Αξία     

Επιχορηγήσεις Επενδύσεων  131.158  136.313 

Συμμετοχές Καταναλωτών  55.579  57.340 

  186.737  193.653 

 

Η Εταιρεία επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ελληνικού Δημοσίου για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων 

έργων.  Επιπροσθέτως,  οι  πελάτες  της  Εταιρείας  (συμπεριλαμβανομένων  του  Δημοσίου  και  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης) 

απαιτείται όπως συμμετέχουν στη χρηματοδότηση του αρχικού κόστους ανάπτυξης του δικτύου (μετρητές, δικτυακές ενώσεις 

κλπ.) ή της αναβάθμισής του. 

 

Οι  ως  άνω  επιχορηγήσεις  και  συμμετοχές  καταναλωτών  λογίζονται  κατά  την  είσπραξη  και  εμφανίζονται  στην  Κατάσταση 

Οικονομικής  Θέσης  στις  μακροπρόθεσμες  υποχρεώσεις.  Τα  ποσά  αυτά  αποτελούν  έσοδα  επομένων  χρήσεων  και 

αποσβένονται  βάσει  της  ωφέλιμης  ζωής  των  σχετικών  παγίων,  όταν  αυτά  τεθούν  σε  λειτουργία.  Η  απόσβεση  των 

επιχορηγήσεων  και  των  συμμετοχών  καταναλωτών  εμφανίζεται  αφαιρετικά  των  αποσβέσεων  παγίων  στα  αποτελέσματα 

χρήσεως.  

 

30. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

 

Το ποσό Ευρώ 18.297 χιλ. την 31.12.2016 και Ευρώ 18.212  χιλ. την 31.12.2015  αφορά εγγυήσεις από πελάτες για την χρήση 

του  μετρητή,  εισπραχθείσες  κατά  την  αρχική  σύνδεση  παροχής.  Οι  εν  λόγω  εγγυήσεις  επιστρέφονται  (χωρίς  τόκο)  με  τον 

τερματισμό της σύνδεσης από μέρους του πελάτη. Οι ανωτέρω εγγυήσεις έχουν καταχωρηθεί στην ονομαστική τους αξία, και 

όχι στην εύλογη αξία τους κατά την αρχική καταχώρηση και μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος τους, επειδή μπορούν 

να απαιτηθούν από τους καταναλωτές σε οποιοδήποτε χρόνο. 
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31. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 

Ο λογαριασμός στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 

α. Λειτουργικές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε χιλ €  31/12/2016  31/12/2015  31/12/2016  31/12/2015 

Προμηθευτές  22.276  23.562  22.268  23.562 

Παρακρατημένοι πληρωτέοι φόροι  7.937  7.543  7.937  7.543 

Ασφαλιστικές και λοιπές εισφορές  4.867  3.056  4.867  3.056 

Προκαταβολές πελατών  2.309  2.437  2.309  2.437 

Μερίσματα πληρωτέα  40.801  249  40.801  249 

Λειτουργικές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  78.190  36.847  78.182  36.847 

 

Οι λειτουργικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά Ευρώ 41,3  εκατ. περίπου κυρίως λόγω της απόφασης    της 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23.12.2016, για την διανομή μερίσματος από τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων 

ποσού  Ευρώ  40.470  χιλ.  Την  03.01.2017  καταβλήθηκε  μέρισμα  ποσού  Ευρώ  40.470  χιλ.  δηλαδή  μέρισμα  0,38  ευρώ  ανά 

μετοχή. 

 

β. Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε χιλ €  31/12/2016  31/12/2015  31/12/2016  31/12/2015 

Εκκρεμοδικίες με εργαζόμενους ‐ συνταξιούχους  16.978  ‐  16.978  ‐ 

Επιταγές πληρωτέες  869  962  869  962 

Εισπράξεις για λογαριασμό τρίτων  912  948  912  948 

Πρόβλεψη μη ληφθείσας άδειας   909  3.696  909  3.696 

Αποζημιώσεις προσωπικού  292  485  292  485 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  5.462  9.630  5.460  9.630 

Βραχυπρόθεσμες Εγγυήσεις καταναλωτών  5.523  5.443  5.523  5.443 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  30.935  21.164  30.943  21.164 

 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά Ευρώ 9,8 εκατ. περίπου κυρίως λόγω της παρουσίασης του ποσού 

της πρόβλεψης Ευρώ 17 εκατ. περίπου για την συμβιβαστική επίλυση εργατικών διαφορών καθώς και της μείωσης της μη 

ληφθείσας άδειας. 

 

32. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

 

Δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο επηρεάζει σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της 

εταιρείας και του ομίλου από 31.12.2016 μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό 

συμβούλιο της εταιρείας.  

 

33. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ & ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ‐ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

Οι  ενδεχόμενες  υποχρεώσεις  δεν  καταχωρούνται  στις  οικονομικές  καταστάσεις  αλλά  γνωστοποιούνται,  εφόσον    η 

πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη.  
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1. Σχέσεις με Ελληνικό Δημόσιο 

Με  κοινή  υπουργική  απόφαση  της  3.12.2013  που  εκδόθηκε  βάσει  νομοθετικών  ρυθμίσεων  ορίστηκε  ότι  οι  οφειλές  του 

Ελληνικού Δημοσίου  προς  την  Εταιρεία  από  επιχορηγούμενες  δαπάνες  επενδυτικού  προγράμματος  για  τη  δεκαετία 2000‐

2010 που απορρέουν από την 9.12.1999 σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με την Εταιρεία ύψους Ευρώ 294 εκατ. περίπου 

αποσβένονται με μη φορολογικές οφειλές  ισόποσης αξίας  της Εταιρείας προς  το Ελληνικό Δημόσιο, μέχρι  τις 30.6.2013  οι 

οποίες αφορούν το κόστος του διατεθέντος σε αυτήν αδιύλιστου νερού περιόδου 25.10.2004‐30.06.2013. Με την ίδια κοινή 

υπουργική απόφαση αποσβέστηκαν και οι λοιπές αξιώσεις μέχρι την 30.06.2013 μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΕΥΔΑΠ ΑΕ. 

Με  απόφαση  της  Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης  των Μετόχων  την 27η  Δεκεμβρίου 2013  έγινε  αποδεκτή  η  ανωτέρω  κοινή 

υπουργική απόφαση. 

 

Ωστόσο  εκκρεμεί  από  τη  χρήση  2004  η  σύναψη  έγγραφης  συμφωνίας  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  15  της  από  9.12.1999 

σύμβασης  μεταξύ  του  Ελληνικού  Δημοσίου  και  της  Εταιρείας  η  οποία  θα  καθορίζει  το  τίμημα  του  αποληφθέντος  μη 

επεξεργασμένου  ύδατος.  Ελλείψει  γραπτής  συμφωνίας,  η  Εταιρεία    συνεχίζει  και  μετά  την 30.06.2013,  να  συμψηφίζει  το 

τίμημα  του  αδιύλιστου  ύδατος  που  αντλεί  με  τις  υπηρεσίες  συντήρησης  και  λειτουργίας  που  προσφέρει  για    τα  πάγια 

περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην Εταιρεία Παγίων «ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ» (σημ.36) επιβαρύνοντας τα αποτελέσματά της. 

 

2. Δεσμεύσεις από Ανεκτέλεστες Συμβάσεις 

Οι  δεσμεύσεις  της  Εταιρείας  που  αφορούν  επεκτάσεις,  βελτιώσεις  και  συντηρήσεις  δικτύων  και  εγκαταστάσεων, 

τοποθετήσεις  παροχών  μονάδων  συμπαραγωγής  ηλεκτρικής  και  θερμικής  ενέργειας  κ.λ.π.  ανέρχονται  την  31.12.2016  σε 

Ευρώ 69 εκατ. περίπου και την 31.12.2015 σε Ευρώ 99 εκατ. περίπου. 

 

3. Εγγυητικές επιστολές 

Η Εταιρεία έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων ποσού Ευρώ 284 χιλ. την 31/12/2016. 

34. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 

   

Α) Συναλλαγές με Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 

Ποσά σε χιλ. €  31/12/2016  31/12/2015 

Αμοιβές (Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου και Εκτελεστικών Συμβούλων)  114  77 

Αμοιβές & έξοδα παράστασης μελών Δ.Σ.  81  76 

Σύνολο  195  153 

 

Β) Συναλλαγές και υπόλοιπα με Ελληνικό Δημόσιο και ΟΤΑ 

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε χιλ. €  31/12/2016  31/12/2015  31/12/2016  31/12/2015 

1) Συναλλαγές         

‐  Έσοδα  58.459  57.720  58.459  57.720 

‐  Κόστος πωληθέντων (κόστος κατασκευής έργων)  (66)  (1.051)  (66)  (1.051) 

‐  Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις / (Διάφορες προβλέψεις)  ‐  ‐  ‐  ‐ 

2) Υπόλοιπα         

‐ Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις  

  (Έργα για λογαριασμό Ελληνικού Δημοσίου )  3.769  3.703  3.769  3.703 

‐ Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις  από πελάτες  

 (Διακανονισμοί Δήμων)  21.038  5.623  21.038  5.623 

‐  Απαιτήσεις από Πελάτες (ΟΤΑ, Ελληνικό Δημόσιο)  38.964  51.488  38.964  51.488 

‐  Απαίτηση από ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ ΑΕ  ‐  ‐  24  24 

‐ Λοιπές Απαιτήσεις (από το Ελληνικό Δημόσιο για κάλυψη 

ελλείμματος από αποζημίωση προσωπικού)  258  258  258  258 
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Οι συναλλαγές με Ελληνικό Δημόσιο και ΟΤΑ αφορούν έσοδα υδροληψίας τιμολογημένα και δεδουλευμένα, καθώς επίσης 

και  δεδουλευμένα  έσοδα  από  το  κόστος  κατασκευής  έργων  για  λογαριασμό  του  Υπουργείου  Οικονομίας,  Υποδομών  και 

μεταφορών και του Ν.Π.Δ.Δ «Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π». 

35. ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ  

 

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε χιλ. €  31/12/2016  31/12/2015  31/12/2016  31/12/2015 

 Αμοιβές Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών  51  53  48  50 

Λοιπές αμοιβές  25  31  25  31 

Σύνολο Αμοιβών  76  84  73  81 

 

36. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ «Ε.ΥΔ.Α.Π. ΝΠΔΔ» 
 

1. Η «Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π.» ΝΠΔΔ ιδρύθηκε κατά την εισαγωγή της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών με σκοπό 

την μεταβίβαση των φραγμάτων και ταμιευτήρων του Μαραθώνα, του Μόρνου, του Ευήνου και της Υλίκης. Εκτός από τις 

κατασκευές  και  επεκτάσεις  των  εγκαταστάσεων  που  συνδέονται  με  τ’  ανωτέρω  φράγματα  και  τους  ταμιευτήρες,  το 

Ελληνικό Δημόσιο μέσω της «Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π.» ΝΠΔΔ προμηθεύει την Εταιρεία με ακατέργαστο ύδωρ ώστε να 

είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της παροχής υπηρεσιών ύδρευσης. 
 

2. Σημειώνεται  ότι  μέχρι  την  ημερομηνία  έγκρισης από  το Διοικητικό  Συμβούλιο  των οικονομικών  καταστάσεων δεν 

είχε μεταγραφεί το σύνολο των εκχωρηθέντων ακινήτων στο ΝΠΔΔ «Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π.» συνολικής αναπόσβεστης 

αξίας Ευρώ 657 εκατ. περίπου. Πιο συγκεκριμένα παραμένει σε εκκρεμότητα η μεταγραφή των: 

 Υδραγωγείου της Υλίκης μέχρι την Βίλιζα Θηβών.  

 Του εργοταξίου της Άμφισσας και του Χρισσού Δελφών . 

Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω πάγια δεν περιλαμβάνονται στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και κατ’ επέκταση στις 
Οικονομικές Καταστάσεις της ΕΥΔΑΠ 
 

3. Με  την  απόφαση  18448/  24.09.2014  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  «ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.»,   εγκρίθηκε  η  υπογραφή 

σύμβασης  μεταξύ  της  «Εταιρείας  Παγίων  Ε.ΥΔ.Α.Π.»  ΝΠΔΔ  και  της  «ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.»  που  αφορά   την  από  1/10/2014 

υδροδότηση  και   τιμολόγηση από  την «Εταιρεία Παγίων  ΕΥΔΑΠ» ΝΠΔΔ,  των ΟΤΑ  και  λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.,  κατά μήκος  του 

Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.) εκτός γεωγραφικής περιοχής δραστηριότητας της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.. Συγκεκριμένα 

η Απόφαση αφορά τους παρακάτω Δήμους:  

 Δελφών  
 Λεβαδέων  (και της ΔΕΥΑΛ)  
 Θηβαίων (και της ΔΕΥΑΘ)  
 Τανάγρας  
 Χαλκιδέων (και της ΔΕΥΑΧ)  
 Διστόμου – Αράχωβας  
 

37. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 

 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται το κεφάλαιό της με τρόπο τέτοιο ώστε να εκπληρώνει τους σκοπούς της, όπως αναφέρονται στην 

παράγραφο  4α  του  άρθρου  1  του  Ν.2744/99.  Επίσης  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  8  του  ιδίου  άρθρου  απαγορεύεται  η 

σύσταση  εμπράγματου  δικαιώματος  επί  των  ακινήτων  παγίων  στοιχείων  της,  που  χρησιμοποιούνται  για  την  άσκηση  των 

σχετικών με την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης δραστηριοτήτων της. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 

5  του  ιδίου  νόμου δεν  χωρεί αναγκαστική  εκτέλεση  του ενεργητικού  της ΕΥΔΑΠ που  χρησιμοποιείται  για  την άσκηση  των 

σχετικών με την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης δραστηριοτήτων της. 
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Η  Εταιρεία  την  τρέχουσα  περίοδο  δεν  έχει  προβεί  σε  δανεισμό  είτε  μακροπρόθεσμο  είτε  βραχυπρόθεσμο.  Μετά  την 

εισαγωγή  της  στο  χρηματιστήριο  το 2000  και  μέχρι  το 2013  η  Εταιρεία  είχε  προβεί  κυρίως  σε  βραχυπρόθεσμο  δανεισμό, 

προκειμένου να ανταποκριθεί στις λειτουργικές της υποχρεώσεις λόγω της μη πληρωμής των λογαριασμών ύδρευσης από 

ορισμένους ΟΤΑ και άλλους δημόσιους φορείς. 

Η  Εταιρεία  φροντίζει  να  διατηρεί  ικανοποιητικό  ύψος  κεφαλαίων  προκειμένου  να  εξυπηρετεί  τους  σκοπούς  της 

εφαρμόζοντας την κατάλληλη μερισματική πολιτική. 

 
 

Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης 

 
ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε χιλ €  31/12/2016  31/12/2015  31/12/2016  31/12/2015 

Δανειακές Υποχρεώσεις   ‐  ‐  ‐  ‐ 

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα  (280.544)  (260.419)  (279.471)  (259.342) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  904.766  966.940  904.879  967.040 

         

Δείκτης καθαρού χρέους προς ίδια κεφάλαια  0  0  0  0 

 

38. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

Η  διαχείριση  χρηματοοικονομικών  κινδύνων  διεκπεραιώνεται  από  τις  αρμόδιες  Διευθύνσεις  της  Εταιρείας,  οι  οποίες  

λειτουργούν με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

 

(α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η έκθεση  της Εταιρείας όσον αφορά  τον πιστωτικό  κίνδυνο περιορίζεται στα  χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  τα 

οποία την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων αναλύονται ως εξής: 

 

 
ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων  31/12/2016  31/12/2015  31/12/2016  31/12/2015 

Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία  2.855  19.395  2.855  19.395 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  280.544  260.419  279.471  259.342 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  224.766  240.862  224.742  240.829 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  22.598  12.905  22.598  12.905 

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες  ‐  ‐  1.210  1.210 

Σύνολο  530.763  533.581  530.876  533.681 

 

Το  ταμείο  και  τα  ταμειακά  ισοδύναμα  ενέχουν  πιστωτικό  κίνδυνο.  Η  διαχείριση  του  πιστωτικού  κινδύνου  γίνεται  με 

συγκέντρωση του μεγαλύτερου  τμήματος  των διαθεσίμων  της Εταιρείας στην Τράπεζα  της Ελλάδος και με περιορισμό της 

έκθεσης στα λοιπά ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα.  

Στις  εμπορικές  και  λοιπές  απαιτήσεις  περιλαμβάνονται  απαιτήσεις  από  ιδιώτες  πελάτες,  οι  οποίες  έχουν  σχετικά 

περιορισμένο  βαθμό κινδύνου απωλειών κυρίως λόγω της ευρείας διασποράς των απαιτήσεων, ενώ για τις απαιτήσεις από 

ΟΤΑ, η Εταιρεία εξετάζει την δυνατότητα είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω κατάρτισης συμβάσεων (διαχείρισης 

δικτύων ή διακανονισμούς) ή μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων. 

 

 

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας χρονοανάλυσης για τις απαιτήσεις της Εταιρείας: 
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Ποσά σε χιλ € 

ΧΡΟΝΟΑΝΑΛΥΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

2016  Μη Ληξιπρόθεσμες  0‐1 μήνα  1‐6 μήνες  6 μήνες‐2 έτη  2 έτη‐5 έτη  > 5 έτη  Σύνολο 

ΙΔΙΩΤΕΣ  29.133  10.680  30.976  45.590  30.947  27.615  174.940 

ΔΗΜΟΣΙΟ  2.615  970  2.110  1.754  4.884  3.177  15.509 

ΟΤΑ  7.215  2.093  5.479  17.256  10.067  928  43.038 

Σύνολο  38.963  13.742  38.564  64.599  45.899  31.270  233.487 

 

 

 

           

2015  Μη Ληξιπρόθεσμες  0‐1 μήνα  1‐6 μήνες  6 μήνες‐2 έτη  2 έτη‐5 έτη  > 5 έτη  Σύνολο 

ΙΔΙΩΤΕΣ  29.333  10.629  34.403  43.126  31.535  23.869  172.895 

ΔΗΜΟΣΙΟ  2.094  45  1.848  5.814  1.806  3.002  14.610 

ΟΤΑ  5.326  727  9.229  19.946  4.147  740  40.115 

Σύνολο  36.753  11.401  45.481  68.886  37.488  27.611  227.620 

 

Σημειώνεται  ότι  το  εξοφλημένο  ποσό  των  δόσεων,  των  διακανονισμών  ιδιωτών  την  31.12.2016  ανέρχεται  σε  ποσό  Ευρώ 

10.035 χιλ. έναντι ποσού Ευρώ 6.033 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου και δεν συμπεριλαμβάνεται στο υπόλοιπο των 

ιδιωτών πελατών, στον πίνακα της χρονοανάλυσης. 

Η  Διεύθυνση  Διαχείρισης  Εσόδων  &  Απαιτήσεων  και  η  Διεύθυνση  Διαχείρισης  Ειδικών  πελατών,  ελέγχουν  διαρκώς  τις 

απαιτήσεις  της Εταιρείας,  είτε  χωριστά είτε  κατά ομάδα  (κωδικοί  τιμολογίων,  κατηγορίες πελατών)  και  ενσωματώνουν  τις 

πληροφορίες αυτές στις διαδικασίες του πιστωτικού ελέγχου. 

Για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου η Υπηρεσία Αναγκαστικών Εισπράξεων της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών 

εξετάζει σε συνεχή βάση και διευθετεί μέσω της δικαστικής οδού  (ΝΔ 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων») 

ληξιπρόθεσμες οφειλές προς είσπραξη από υδροληψία, δικαιώματα χρήσης και δικαιώματα σύνδεσης ακινήτων από ιδιώτες 

και ΟΤΑ.  

Κανένα  από  τα  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία  δεν  έχει  εξασφαλιστεί  με  υποθήκη  ή  άλλη  μορφή  πιστωτικής 

εξασφάλισης. 

 

 

(β) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο  κίνδυνος  ρευστότητας  αντιμετωπίζεται  με  τη  διατήρηση  ικανών  ρευστών  διαθεσίμων  και  την  εξασφάλιση  τραπεζικών 

πιστώσεων προς  χρήση. Δεν υφίσταται κίνδυνος ρευστότητας λόγω της ύπαρξης ταμειακών διαθεσίμων ικανών να καλύψουν 

τις τρέχουσες λειτουργικές και επενδυτικές ανάγκες. 

Ο  παρακάτω  πίνακας  αναλύει  τις  χρηματοοικονομικές  υποχρεώσεις  της  Εταιρείας,  ταξινομημένες  σε  σχετικές 

ομαδοποιημένες  ημερομηνίες  λήξης,  οι  οποίες  υπολογίζονται  σύμφωνα  με  το  χρονικό  υπόλοιπο  από  την  ημερομηνία 

ισολογισμού μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης, σε μη προεξοφλημένες τιμές. 
 

 

Ποσά σε χιλ € 

ΧΡΟΝΟΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

2016  0‐1 Μήνα  2‐3 Μήνες  3‐6 Μήνες  6‐12 Μήνες  1‐ 5 έτη  > 5 έτη  Σύνολο 

Δανειακές Υποχρεώσεις     ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις  65.529  27.527  13.220        4.734  41.136  308.191  460.337 

Σύνολο  65.529  27.527  13.220       4.734  41.136  308.191  460.337 
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2015  0‐1 Μήνα  2‐3 Μήνες  3‐6 Μήνες  6‐12 Μήνες  1‐ 5 έτη  > 5 έτη  Σύνολο 

Δανειακές Υποχρεώσεις     ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις  28.775  19.587  7.803  25.334  41.371  293.633  416.503 

   Σύνολο  28.775  19.587  7.803       25.334  41.371  293.633  416.503 

 

(γ) Κίνδυνος Αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς σχετίζεται με το μετοχικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας,  το οποίο αποτελεί μακροπρόθεσμη, στρατηγική 

επένδυση κι ως εκ τούτου περιορίζεται σε προκαθορισμένα όρια θέσης (Position Limits). 

 

(δ) Κίνδυνοι από την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα 

Με  Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου  στις  28  Ιουνίου  2015,  οι  Ελληνικές  τράπεζες  τέθηκαν  σε  αργία  και  επιβλήθηκαν 

κεφαλαιακοί  έλεγχοι.  Η  τραπεζική αργία  έληξε  στις 20  Ιουλίου 2015,  ενώ μέρος  των  κεφαλαιακών  ελέγχων παραμένει  σε 

ισχύ.  Λόγω  της  ιδιαιτερότητας  και  της  ανελαστικότητας  του  προϊόντος,  η  ζήτησή  του  δεν  επηρεάζεται  από  την  επιβολή 

κεφαλαιακών ελέγχων, συνεπώς οι σχετικές οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα δεν επηρέασαν τις εισπράξεις, τις πληρωμές 

και τον κύκλο εργασιών της Εταιρείας.  

 

39. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΛΟΓΩΝ ΑΞΙΩΝ  

 

Η  εύλογη  αξία  των  χρηματοοικονομικών  στοιχείων  που  διαπραγματεύονται  σε  ενεργείς  αγορές  (χρηματιστήρια)  (π.χ. 

παράγωγα,  μετοχές,  ομόλογα,  αμοιβαία  κεφάλαια),  προσδιορίζεται  από  τις  δημοσιευόμενες  τιμές  που  ισχύουν  κατά  την 

ημερομηνία  Αναφοράς  των  Οικονομικών  Καταστάσεων.  Τα  διαθέσιμα  προς  πώληση  χρηματοοικονομικά  στοιχεία 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους η οποία είναι η χρηματιστηριακή τους αξία και συνεπώς κατατάσσονται σε επίπεδο 1, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 7, παρ.27Β. 

 

Η  εύλογη  αξία  των  χρηματοοικονομικών  στοιχείων  που  δεν  διαπραγματεύονται  σε  ενεργείς  αγορές  προσδιορίζεται  με  τη 

χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία Αναφοράς των 

Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι προσεγγίζει την πραγματική 

τους  αξία.  Οι  πραγματικές  αξίες  των  χρηματοοικονομικών  υποχρεώσεων  για  σκοπούς  εμφάνισής  τους  στις  οικονομικές 

καταστάσεις υπολογίζονται με βάση την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμιακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριμένες 

συμβάσεις  χρησιμοποιώντας  το  τρέχον  επιτόκιο  το  οποίο  είναι  διαθέσιμο  για  την  Εταιρεία  για  τη  χρήση  παρόμοιων 

χρηματοπιστωτικών μέσων. 
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2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους μετόχους της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) 

 
Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε  τις  συνημμένες  εταιρικές  και  ενοποιημένες  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις    της  Εταιρείας  Υδρεύσεως  και 

Αποχετεύσεως  Πρωτευούσης  Ανώνυμη  Εταιρεία  (ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.),  οι  οποίες  αποτελούνται  από  την  εταιρική  και  ενοποιημένη 

κατάσταση  χρηματοοικονομικής  θέσης    της  31ης  Δεκεμβρίου  2016,  τις  εταιρικές  και  ενοποιημένες  καταστάσεις 

αποτελεσμάτων  χρήσεως και συνολικού εισοδήματος,  μεταβολών  ιδίων κεφαλαίων και  ταμειακών ροών  της  χρήσεως που 

έληξε  την  ημερομηνία  αυτή,  καθώς  και  περίληψη  σημαντικών  λογιστικών  αρχών  και  μεθόδων  και  λοιπές  επεξηγηματικές 

πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
 
Η  διοίκηση  έχει  την  ευθύνη  για  την  κατάρτιση  και  εύλογη  παρουσίαση  αυτών  των  εταιρικών  και  ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών  καταστάσεων  σύμφωνα  με  τα  Διεθνή  Πρότυπα  Χρηματοοικονομικής  Αναφοράς,  όπως  αυτά  έχουν 

υιοθετηθεί  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  όπως  και  για  εκείνες  τις  εσωτερικές  δικλίδες,  που  η  διοίκηση  καθορίζει  ως 

απαραίτητες,  ώστε  να  καθίσταται  δυνατή  η  κατάρτιση  εταιρικών  και  ενοποιημένων  χρηματοοικονομικών  καταστάσεων 

απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η  δική  μας  ευθύνη  είναι  να  εκφράσουμε  γνώμη  επί  αυτών  των  εταιρικών  και  ενοποιημένων  χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν 

ενσωματωθεί  στην  Ελληνική Νομοθεσία  (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012).  Τα  πρότυπα αυτά απαιτούν  να  συμμορφωνόμαστε με 

κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης 

για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

Ο  έλεγχος  περιλαμβάνει  τη  διενέργεια  διαδικασιών  για  την  απόκτηση  ελεγκτικών  τεκμηρίων,  σχετικά  με  τα  ποσά  και  τις 

γνωστοποιήσεις  στις  εταιρικές  και  τις  ενοποιημένες  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις.  Οι  επιλεγόμενες  διαδικασίες 

βασίζονται στην κρίση  του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης  των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας  των εταιρικών 

και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών 

των  εκτιμήσεων  κινδύνου,  ο  ελεγκτής  εξετάζει  τις  εσωτερικές  δικλίδες  που  σχετίζονται  με  την  κατάρτιση  και  εύλογη 

παρουσίαση  των  εταιρικών  και  ενοποιημένων  χρηματοοικονομικών  καταστάσεων  της  εταιρείας,  με  σκοπό  το  σχεδιασμό 

ελεγκτικών  διαδικασιών  κατάλληλων  για  τις  περιστάσεις,  αλλά  όχι  με  σκοπό  την  έκφραση  γνώμης  επί  της 

αποτελεσματικότητας  των  εσωτερικών  δικλίδων  της  εταιρείας.    Ο  έλεγχος  περιλαμβάνει  επίσης  την  αξιολόγηση  της 

καταλληλότητας  των  λογιστικών αρχών  και  μεθόδων που  χρησιμοποιήθηκαν  και  του  εύλογου  των  εκτιμήσεων που  έγιναν 

από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

 

Πιστεύουμε  ότι  τα  ελεγκτικά  τεκμήρια  που  έχουμε  συγκεντρώσει  είναι  επαρκή  και  κατάλληλα  για  τη  θεμελίωση  της 

ελεγκτικής μας γνώμης. 

 
Γνώμη 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 

κάθε ουσιώδη άποψη,  την οικονομική θέση  της  Εταιρείας  Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Ανώνυμη Εταιρεία 

(ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) και της  θυγατρικής αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές 

τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Έμφαση Θέματος 



Ετήσια Οικονομική Έκθεση  

Χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016  

125 

 

Εφιστούμε την προσοχή σας στην υπ΄ αριθμό 33.1 σημείωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπου αναφέρεται ότι 

παραμένει  σε  εκκρεμότητα ο προσδιορισμός  του  τιμήματος  του αδιύλιστου ύδατος που προμηθεύεται  η  Εταιρεία από  το 

Ελληνικό Δημόσιο μετά  την 30.6.2013,  το οποίο,  ελλείψει  γραπτής συμφωνίας, η  εταιρεία συνεχίζει  να   συμψηφίζει με  το 

κόστος των υπηρεσιών που προσφέρει για τη συντήρηση και λειτουργία των παγίων περιουσιακών στοιχείων αποταμίευσης 

και μεταφοράς ύδατος που ανήκουν στο Ν.Π.Δ.Δ «Εταιρία Παγίων ΕΥΔΑΠ», όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της από 9.12.1999 

σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.  

 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 

και  της  Δήλωσης  Εταιρικής  Διακυβέρνησης  που  περιλαμβάνεται  στην  έκθεση  αυτή,  κατ’  εφαρμογή  των  διατάξεων  της 

παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

α)  Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει 

τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43ββ του Κωδ. Ν. 2190/1920.  

β)  Κατά  τη  γνώμη  μας  η  Έκθεση  Διαχείρισης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  έχει  καταρτισθεί  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες 

νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α και 107Α και της παραγράφου 1 (περιπτώσεις γ’ και δ’) του άρθρου 43ββ του Κωδ. Ν. 

2190/1920  και  το  περιεχόμενο  αυτής  αντιστοιχεί  με  τις  συνημμένες  εταιρικές  και  ενοποιημένες  χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016. 

γ) Με βάση  τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας,  για  την Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης 

Ανώνυμη  Εταιρεία  (ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.)  και  το  περιβάλλον  της,  δεν  έχουμε  εντοπίσει  ουσιώδεις  ανακρίβειες  στην  Έκθεση 

Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

Αθήνα, 6 Απριλίου 2017 

Οι  Ορκωτοί  Ελεγκτές  Λογιστές 

 

 

 

Ευστράτιος  Γ. Παπαρίδης                             Δημήτριος Χ. Σταύρου                                

                                                              Α.Μ. ΣΟΕΛ  14351                                          Α.Μ. ΣΟΕΛ 14791                                          

 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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3. ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ –  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2016 

Οι  παρακάτω  ανακοινώσεις/γνωστοποιήσεις  έχουν  σταλεί  στο  Ημερήσιο  Δελτίο  Τιμών  και  βρίσκονται  αναρτημένες  στην 
ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.eydap.gr.  
 

15/01/2016  ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ

15/01/2016  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19/01/2016  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

20/01/2016  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

22/01/2016  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 

16/03/2016  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

31/03/2016  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

05/04/2016  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

06/04/2016  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2015 ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

15/04/2016  ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

09/05/2016  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2016

27/05/2016  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ 

22/06/2016  ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2015 

22/06/2016  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2016

24/06/2016  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2016

15/09/2016  ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 

30/09/2016  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

30/09/2016  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

03/10/2016  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

06/10/2016  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

04/11/2016   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

   

07/11/2016  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

07/11/2016  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2016

01/12/2016   ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19/12/2016  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α’ 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 

23/12/2016  ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
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4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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Αρμόδιο Υπουργείο : Yπουργείο Υποδομών & Μεταφορών

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας:   www.eydap.gr 

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συμβουλίου Κ.Παπαδόπουλος, Ι.Μπενίσης, Κ.Βαφειάδης, Ι. Καρδαράς, Γ. Μακρυνός, Ν.Σαράντης,  Μ. Σταυρουλάκης, Γ.Χαλαμπαλάκης, Π. Σκουλαρίκης,  Χ. Μηστριώτης, Α.Πουλιάσης,  Ε.Αγγελάκης, Ε.Μουτάφης

Ημερομηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο 

των οικονομικών καταστάσεων : 05 Απριλίου 2017

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ευστράτιος Παπαρίδης (ΑΜ ΣΟΕΛ 14351), ∆ημήτριος Σταύρου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14791) 

Ελεγκτική Εταιρεία  ''Σ.Ο.Λ.'' Α.Ε.  Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών ( Α.Μ. ΣΟΕΛ: 125)

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Με σύμφωνη Γνώμη-Θέμα 'Εμφασης 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 881.337 916.555 881.337 916.555 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  περιόδου  (1.01.2016 και 1.01.2015 αντίστοιχα) 966.940 921.310 967.040 921.382

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.284 1.327 1.284 1.327 Κέρδη μετά από φόρους 24.049 43.657 24.062 43.685

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 136.398 127.870 137.608 129.080 Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση (12.738) 23.273 (12.738) 23.273

Αποθέματα  12.387 12.509 12.387 12.509 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 11.311 66.930 11.324 66.958

Απαιτήσεις από πελάτες 207.437 224.514 207.439 224.501 ∆ιανεμηθέντα μερίσματα (73.485) (21.300) (73.485) (21.300)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 312.997 294.321 311.898 293.224 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου  (31.12.2016 και 31.12.2015 αντίστοιχα) 904.766 966.940 904.879 967.040

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.551.840 1.577.096 1.551.953 1.577.196

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Μετοχικό κεφάλαιο 63.900 63.900 63.900 63.900

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 840.866 903.040 840.979 903.140

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 904.766 966.940 904.879 967.040

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόμενους 291.214 266.839 291.214 266.839

Επιχορηγήσεις επενδύσεων και συμμετοχές τρίτων 186.737 193.653 186.737 193.653
Λειτουργικές δραστηριότητες

Προβλέψεις /Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 59.998 63.376 59.998 63.376
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

41.324 56.315 41.337 56.343

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 109.125 86.288 109.125 86.288 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Σύνολο υποχρεώσεων 647.074 610.156 647.074 610.156 Αποσβέσεις 45.539 48.174 45.539 48.174

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.551.840 1.577.096 1.551.953 1.577.196 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων και συμμετοχών τρίτων (8.168) (8.151) (8.168) (8.151)

Μειώσεις/Μεταφορές ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων (935) (159) (935) (159)

Απομείωση Χρεωγράφων 18.067 0 18.067 0

Εσοδα χρεογράφων (66) (64) (66) (64)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € Προβλέψεις  για παροχές προσωπικού 2.944 2.198 2.944 2.198

1.01-31.12.2016 1.01-31.12.2015 Λοιπές Προβλέψεις 1.900 19.810 1.900 19.810

Κύκλος εργασιών 328.851 324.268 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (13.848) (13.783) (13.838) (13.783)

Μικτά κέρδη 146.214 138.410 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4.431 1.240 4.431 1.240

Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών και Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

επενδυτικών αποτελεσμάτων 49.908 43.708 κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές

Κέρδη  προ φόρων 41.324 56.315 δραστηριότητες:

Κέρδη  μετά από φόρους (Α) 24.049 43.657 (Αύξηση) Μείωση:

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (12.738) 23.273 Απαιτήσεων 5.843 (31.283) 5.835 (31.248)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 11.311 66.930 Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα 121 1.828 121 1.828

Κατανέμονται σε: Αύξηση (Μείωση):

Μετόχους Εταιρείας 24.049 43.657 Υποχρεώσεων 2.056 (12.825) 2.055 (12.815)

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) 0,23 0,41 Εγγυήσεις καταναλωτών 85 84 85 84

Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών Εισφορά εργαζομένων για αποζημίωση 1.911 1.618 1.911 1.618
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 87.279 83.731 Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
(36) (24) (36) (24)

Καταβεβλημένοι φόροι (52.646) (570) (52.646) (570)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

48.522 64.408 48.536 64.481

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €  

1.01-31.12.2016 1.01-31.12.2015

Κύκλος εργασιών 328.821 324.248 Επενδυτικές δραστηριότητες

Μικτά κέρδη 146.184 138.390 Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (8.442) (2.992) (8.442) (2.992)

Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών και Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (901) (3.714) (901) (3.714)

επενδυτικών αποτελεσμάτων 49.931 43.736 Είσπραξη επιχορηγήσεων και συμμετοχών τρίτων 1.253 1.044 1.253 1.044

Κέρδη  προ φόρων 41.337 56.343 Τόκοι εισπραχθέντες 11.481 8.873 11.471 8.873

Κέρδη  μετά από φόρους (Α) 24.062 43.685 Μερίσματα εισπραχθέντα 66 64 66 64

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (12.738) 23.273 Aγορά χρεωγράφων 0 (20.000) 0 (20.000)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 11.324 66.958 Αύξηση κεφαλαίου σε θυγατρική / είσπραξη από εκκαθ.συνδεδεμένης επιχ. 0 0 0 (500)

Κατανέμονται σε: Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 3.457 (16.725) 3.447 (17.225)

Μετόχους Εταιρείας 24.062 43.685

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €) 0,11 0,21

Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 87.302 83.759
Μερίσματα πληρωθέντα

(31.854) (20.578) (31.854) (20.578)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

(31.854) (20.578) (31.854) (20.578)

Καθαρή (μείωση) / αύξηση   στα ταμειακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 20.125 27.105 20.129 26.678

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 
260.419 233.314 259.342 232.664

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 280.544 260.419 279.471 259.342

2016 2015 2016 2015
i )    Eσοδα 58.459 57.720 58.459 57.720
ii)    Εξοδα                                                                                                                                       66 1.051 66 1.051
iii)   Απαιτήσεις          64.053 61.096 64.053 61.096
iv)  Αμοιβές και αποζημιώσεις ∆ιευθυντικών στελεχών και μελών της ∆ιοίκησης                                           195 153 195 153

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                 Η  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   

             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΝΤ.  ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.∆.Τ.  Π 720446

2. Οι προβλέψεις που έχει σχηματίσει η Εταιρεία μέχρι την 31 ∆εκεμβρίου 2016 αφορούν : α) Αγωγές για αστικές υποθέσεις που έχουν ασκηθεί κατά της Εταιρείας συνολικού ύψους περίπου Ευρώ 78,5 εκατ. οι οποίες αφορούν κυρίως αποζημιώσεις λόγω καταστροφών από πλημμύρες (λόγω θραύσης αγωγών ή
βροχοπτώσεων), καθώς και αγωγές διάφορων αντισυμβαλλόμενων προμηθευτών και εργολάβων για παραβάσεις συμβατικών όρων β) ∆ικαστικές υποθέσεις για εργατικές διαφορές ύψους Ευρώ 114,4 εκατ. περίπου. Έναντι των ζημιών που πιθανόν να προκύψουν αφού καταστούν οριστικές και αμετάκλητες οι
προαναφερόμενες (α και β) εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις η Ε.Υ∆.ΑΠ. έχει σχηματίσει προβλέψεις συνολικού ύψους Ευρώ 41,7 εκατ. (58,7εκατ. - 17 εκατ.) στις 31 ∆εκεμβρίου 2016 έναντι Ευρώ 45,2 εκατ. κατά την 31 ∆εκεμβρίου 2015, οι οποίες και εκτιμώνται επαρκείς. γ) Με την υπ'αριθμό 19105/ 21.12.2016 απόφαση
του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία προέβει σε συμβιβαστική επίλυση ομαδικών εργατικών διαφορών συνολικού ποσού Ευρώ 17 εκατ. περίπου, η οποία θα υλοποιηθεί κατά την χρήση 2017. Ως εκ τούτου το ποσό των Ευρώ 17 εκατ. παρουσιάζεται στις "Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις". δ) Φόρους για τις
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Ευρώ 2,4 εκατ. στις 31 ∆εκεμβρίου 2016 έναντι Ευρώ 0,9 εκατ. στις 31 ∆εκεμβρίου 2015 (σημ.11) και ε) Λοιπές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (πελάτες και χρεώστες) και απαξιωμένα αποθέματα Ευρώ 58,8 εκατ. στις 31 ∆εκεμβρίου 2016 έναντι Ευρώ 53,4 εκατ. στις 31
∆εκεμβρίου  2015. 

1. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού  του Ομίλου και της Εταιρείας στις 31 ∆εκεμβρίου  2016  ανέρχοταν σε 2.297 άτομα και την 31 ∆εκεμβρίου  2015  σε 2.350 άτομα. 

ΟΜΙΛΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

4. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη προς αυτήν κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ).    

ΕΤΑΙΡΕΙΑ       Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΟΜΙΛΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.Υ.∆.Α.Π)
ΑΡ.ΓΕΜΗ.121578960000

 Εδρα: Ωρωπού 156 ΤΚ11146 Γαλάτσι
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 ∆εκεμβρίου 2016

(δημοσιευόμενα βάσει του κν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ∆ΛΠ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

8. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός της ΕΥ∆ΑΠ,  περιλαμβάνεται  η ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. με έδρα  την Αθήνα με ποσοστό συμμετοχής 100% της ΕΥ∆ΑΠ στο κεφάλαιο της,  η οποία ενοποιήθηκε με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Ως εκ τούτου δεν υπολογίζονται δικαιώματα μειοψηφίας. 

     ΟΜΙΛΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

                ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΜΙΛΟΣ 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική  ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της  Ε.Υ∆.Α.Π Α.Ε. (η Eταιρεία). Συνιστούμε, επομένως  στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική 
επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι  οικονομικές καταστάσεις  καθώς και η έκθεση ελέγχου των νόμιμων ελεγκτών, όποτε αυτή απαιτείται.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ        Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

Α.∆.Τ.   ΑΒ 521661 Α.∆.Τ.  ΑΒ 253061

ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΑΡΚ. ΣΚΥΛΑΚΗ 

Αθήνα, 05  Απριλίου 2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3.α) Oπως περαιτέρω αναφέρεται στην σημείωση 33 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εκκρεμεί από τη χρήση 2004 η σύναψη έγγραφης συμφωνίας όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της από 9.12.1999 σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού ∆ημοσίου και της Εταιρείας η οποία θα καθορίζει το τίμημα του αποληφθέντος
ακατέργαστου ύδατος. Ελλείψει γραπτής συμφωνίας, η Εταιρεία συνεχίζει να συμψηφίζει το τίμημα του αδιύλιστου ύδατος που αντλεί με τις υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας που προσφέρει για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στο ΝΠ∆∆ «Εταιρεία Παγίων ΕΥ∆ΑΠ» επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα της β)
Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, δεν είχε μεταγραφεί το σύνολο των εκχωρηθέντων ακινήτων στο Ν.Π.∆.∆. «Εταιρεία Παγίων ΕΥ∆ΑΠ» συνολικής αναπόσβεστης αξίας  Ευρώ 657 εκατ. περίπου (σημ.36).

7. ∆εν έχει συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο επηρεάζει σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου από την 31.12.2016 μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της  Εταιρείας (σημ.32).

9. Το θέμα έμφασης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών είναι το ακόλουθο :"Εφιστούμε την προσοχή σας στην υπ΄αριθμό 33.1 σημείωση των οικονομικών καταστάσεων όπου αναφέρεται ότι παραμένει σε εκκρεμότητα ο προσδιορισμός του τιμήματος του αδιύλιστου ύδατος που προμηθεύεται η Εταιρεία από το Ελληνικό ∆ημόσιο 
μετά την 30.6.2013, το οποίο, ελλείψει γραπτής συμφωνίας, η εταιρεία συνεχίζει να  συμψηφίζει με το κόστος των υπηρεσιών που προσφέρει για τη συντήρηση και λειτουργία των παγίων περιουσιακών στοιχείων αποταμίευσης και μεταφοράς ύδατος που ανήκουν στο Ν.Π.∆.∆ «Εταιρία Παγίων ΕΥ∆ΑΠ», όπως ορίζεται στο 
άρθρο 15 της από 9.12.1999 σύμβασης με το Ελληνικό ∆ημόσιο. Στο συμπέρασμα μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. "

5. Στην τρέχουσα χρήση καταχωρήθηκε: α) στα "Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους" έσοδο Ευρώ 127 χιλ. που αφορά μεταβολή της εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση, β) έσοδο από ανακατάταξη στην κατάσταση αποτελεσμάτων των ζημιών απομείωσης επενδύσεων διαθέσιμων προς
πώληση ποσού Ευρώ 994 χιλ.  και  γ) αναλογιστικές ζημιές  Ευρώ 13.859  χιλ. μετά φόρων από  προγράμματα καθορισμένων παροχών σύμφωνα με το αναθεωρημένο ∆ΛΠ 19. 

ΟΜΙΛΟΣ

6. Την 23.12.2016  με απόφαση της Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας καταβλήθηκε μέρισμα ποσού Ευρώ 40.470 χιλ. δηλαδή μέρισμα 0,38 ευρώ ανά μετοχή, την 03.01.2017. 

Α.∆.Τ.  Ξ 971227

Α.Μ.Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/17806

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΜΠΕΝΙΣΗΣ 

Α.Μ.Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/112285

       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

∆ΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣ.ΖΑΡΚΑ∆ΟΥΛΑ 

 


