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A. Ιστορικό -Σύσταση

ΗΕταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας
(ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) είναι η μεγαλύτερη Εταιρεία στην Ελ-
λάδα που δραστηριοποιείται στην αγορά του

νερού. Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. υδροδοτεί πλήρως και με τις πιο
σύγχρονες επιστημονικές προδιαγραφές πληθυσμό που
προσεγγίζει τα 4.300.000 κατοίκων στο Λεκανοπέδιο της
Αττικής μέσω ενός εκτενούς δικτύου που περιλαμβάνει πε-
ρίπου 2.030.000 συνδέσεις, ενώ το μήκος των αγωγών
του ανέρχεται σε 9.500 περίπου χιλιόμετρα. O τομέας της
αποχέτευσης εξυπηρετεί περίπου 3.500.000 κατοίκους,
ενώ το συνολικό μήκος των αγωγών ανέρχεται σχεδόν σε
6.000 χιλιόμετρα.

Η ΕΥΔΑΠ ιδρύθηκε το 1980 με το ν.1068/1980 “περί συ-
στάσεως ενιαίου φορέα Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρω-
τεύουσας”, μετά από τη συγχώνευση της Ανωνύμου
Ελληνικής Εταιρείας Υδάτων των Πόλεων Αθηνών – Πει-
ραιώς και περιχώρων (Ε.Ε.Υ.) και του Οργανισμού Αποχε-
τεύσεως Πρωτευούσης (Ο.Α.Π.).

Το 1999 με το ν.2744/1999 “Ρυθμίσεις θεμάτων της Εται-
ρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας και άλλες
διατάξεις” η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. περιήλθε στη σημερινή της νο-
μική μορφή καθώς τα κυριότερα πάγια της Εταιρείας απορ-
ροφήθηκαν από την Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ,
παραμένοντας στην ιδιοκτησία του Δημοσίου. Στην κυριό-
τητα της Εταιρείας Παγίων ανήκουν τα φράγματα, οι ταμι-
ευτήρες, τα εξωτερικά υδραγωγεία και αντλιοστάσια,
καθώς και οι άλλες εγκαταστάσεις που εξασφαλίζουν την
ασφαλή μεταφορά του νερού μέχρι τις εγκαταστάσεις επε-
ξεργασίας του σε πόσιμο. Με σύμβαση όμως που υπο-
γράφηκε 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 ΕΥΔΑΠ Α.Ε. εισήχθη στην κύ ρια
αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι το 2005 ψηφίστηκε ο
ν.3429/2005 για τις «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανι-
σμούς (ΔΕΚΟ) ο οποίος προέβλεπε συγκεκριμένες ρυθμί-
σεις για τις ΔΕΚΟ. Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις στις
οποίες συμμετέχει το Δημόσιο, ανάμεσά τους και η ΕΥΔΑΠ,
και είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο τίθενται εκτός του
Δημοσίου Τομέα. Οι Εταιρείες αυτές οργανώνονται, λει-
τουργούν και διοικούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και του
ν.3016/2002 «Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης».

Η έδρα της Εταιρείας είναι στο Δήμο Γαλατσίου και στεγά-
ζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις επί της οδού Ωρωπού
156, Τ.Κ. 111 46, τηλ.: 210-214.4444.

Β. Εταιρικοί Σκοποί -
Δραστηριότητες 
της Εταιρείας

Οι Εταιρικοί Σκοποί της λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ έ -
χουν καθορισθεί από το ν.2744/1999 και από τις
τροποποιήσεις αυτού, όπως αναγράφονται στην

Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικο-
νομίας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη-
μοσίων Έργων. Οι σκοποί αυτοί είναι οι εξής:
(α) Η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, κα-

θώς και η μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία,
εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και
ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης.
Στις δραστηριότητες και στα έργα αυτά συμπεριλαμ-
βάνονται και η άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, α -
ποθήκευση, μεταφορά, διανομή και διαχείριση πάσης
φύσεως υδάτων με στόχο την υλοποίηση των προ-
αναφερομένων σκοπών της ΕΥΔΑΠ. Επιπλέον, συμ-
περιλαμβάνονται τα έργα και οι δραστηριότητες συλ-
λογής, μεταφοράς, επεξεργασίας, αποθήκευσης καθώς
και η διαχείριση και διάθεση των προϊόντων της επε-
ξεργασίας των λυμάτων.

(β) Η παροχή τηλεπικοινωνιακών, ενεργειακών, συναφών
αυτών και λοιπών υπηρεσιών και η χρησιμοποίηση
του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης παραλλή-
λως και για άλλους σκοπούς, όπως η ανάπτυξη των
τηλεπικοινωνιακών και ενεργειακών δραστηριοτήτων
κατ’ εξαίρεση των απαγορεύσεων της παρ. 8 του άρ-
θρου 11 του ν.2744/1999 και υπό τον όρο ότι δεν
επηρεάζεται η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία του
συστήματος.

(γ) Η μελέτη και εκμετάλλευση φυσικών πηγών και υδά-
τινων πόρων, η παραγωγή και εμφιάλωση ύδατος και
πάσης φύσεως αναψυκτικών και ποτών που εμπεριέ-
χουν νερό.

(δ) Η εκμετάλλευση τεχνογνωσίας και η παροχή υπηρε-
σιών τεχνικής βοήθειας.

(ε) Η πραγματοποίηση επενδύσεων συναφών με τους
σκοπούς και το αντικείμενο της Εταιρείας.

Με βάση το άρθρο 2 του ν.2744/1999, έχει χορηγηθεί
στην ΕΥΔΑΠ το αποκλειστικό δικαίωμα ύδρευσης και απο-
χέτευσης στη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητάς της για
χρονική περίοδο 20 ετών, η οποία ξεκινάει από την 25η

Οκτωβρίου 1999. Επισημαίνεται ότι οι δραστηριότητες πα-
ροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, λόγω της
φύσης του προϊόντος και της εγκατεστημένης υποδομής
αποτελούν φυσικό μονοπώλιο.
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Σύμφωνα με το ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179/2001) η ΕΥΔΑΠ
εξακολουθεί και μετά την έναρξη της ισχύος του
ν.2744/1999 να είναι ο αποκλειστικός φορέας υλοποί-
ησης των έργων που αφορούν στο συνολικό υδροδοτικό
σύστημα της μείζονος περιοχής της Αττικής. Σε αυτό εν-
τάσσονται και τα συγχρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Συ-
νοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έργα. Η ΕΥΔΑΠ δικαιούται
να εισπράττει την επιχορήγηση του Ταμείου Συνοχής ανα-
δρομικά, για τα ποσά που καταβλήθηκαν ή καταβάλλον-
ται μετά την έναρξη της ισχύος του ν.2744/1999.

Γ.Προοπτικές ΕΥΔΑΠ 

Ηστρατηγική εξωστρέφειας, με εγχώριο και διεθνή
αναπτυξιακό προσανατολισμό αποτέλεσε στρατη-
γικό πυλώνα και για το 2011. Πιο συγκεκριμένα,

οι στρατηγικοί άξονες που έχουν τεθεί είναι:
• Η βελτίωση των παρεχόμενων σήμερα υπηρεσιών με

διατήρηση χαμηλής τιμολογιακής πολιτικής, λόγω εκ-
μετάλλευσης σημαντικών οικονομιών κλίμακας σε όλο
το φάσμα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας (παραγω -
γή, επεξεργασία, διανομή νερού και συλλογή, επεξερ-
γασία λυμάτων).

• Η παραγωγή υπεραξίας από τη συμπληρωματική αξιο-
ποίηση των υποδομών της Εταιρείας και τη συμπληρω-
ματικότητα των έργων του επενδυτικού της προγράμ -
ματος στην Αττική, συμπεριλαμβανομένων έργων ε  -
παναχρησιμοποίησης εκροών των Εγκαταστάσεων Επε-
ξεργασίας Λυμάτων, προς όφελος των πελατών – πολι-
τών και του περιβάλλοντος.

• Η επέκταση των παρεχόμενων υψηλής προστιθέμενης
αξίας υπηρεσιών με στόχο την οριστική επίλυση των θε-
μάτων ύδρευσης – αποχέτευσης της χώρας (νησιά και
ηπειρωτική Ελλάδα), στη βάση της αειφορίας και των
ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών.

• Η επέκταση των παρεχομένων υπηρεσιών στο εξωτερικό
με στόχο την καθιέρωση της Εταιρείας ως ενός σημαντι-
κού Οργανισμού, σε διεθνές επίπεδο, στον τομέα της.

Παράλληλα, μέσα στο 2011 συνεχίστηκε η προσπάθεια ενί-
σχυσης και ενδυνάμωσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας
που κινούνται προς την προστασία του περιβάλλοντος, τη
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ύ  δρευσης και
αποχέτευσης, και τον επιχειρησιακό εκ  συγχρονισμό με
στόχο τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του πε-
λάτη.

Δ. ΕΥΔΑΠ Νήσων Α.Ε.

Τον Ιούλιο του 2011 συστήθηκε η Εταιρεία «ΕΥΔΑΠ
Νήσων Α.Ε.» στης οποίας το μετοχικό κεφάλαιο συμ-
μετέχει η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με ποσοστό 100%. Σκοπός της

Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευ-
σης καθώς και ένα πλήθος δραστηριοτήτων που σχετίζον-
ται με τα παραπάνω, στη νησιωτική Ελληνική Επικράτεια. 

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η εκμετάλλευση της
τεχνογνωσίας της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και η παροχή υπηρεσιών
ύδρευσης και αποχέτευσης στα Ελληνικά νησιά.

Ήδη, μέχρι σήμερα έχουν γίνει συζητήσεις και αποτυπώ-
σεις της υφιστάμενης κατάστασης στους ακόλουθους νη-
σιωτικούς δήμους: Λευκάδα, Ύδρα, Σίκινος, Φο λέ  γανδρος,
Κίμωλος, Αγκίστρι, Ελαφόνησος, Νάξος (και Ηράκλεια,
Σχοινούσα, Κουφονήσι, Δονούσα), Χάλκη, Μήλος, Αγα-
  θο  νήσι, Αμοργός, Οινούσσες, Ψαρά. Η ΕΥΔΑΠ Νήσων έχει
ήδη υποβάλει πρόταση σε πέντε από αυτούς, τη Λευκάδα,
την Ύδρα, την Κίμωλο, τη Φολέγανδρο και τη Σίκινο, ενώ
σύντομα αναμένεται να συνταχθούν αντίστοιχες προτάσεις
και στους υπόλοιπους νησιωτικούς δήμους.

Ε.Περιοχή Αρμοδιότητας

Ως περιοχή αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ ορίστηκε η
μείζων περιοχή της Πρωτεύουσας, όπως αυτή κα-
θορίζεται στον Ιδρυτικό της Νόμο 1068/1980. Πα-

ράλληλα, βάσει του ν.2744/1999 η ΕΥΔΑΠ έχει το
αποκλειστικό δικαίωμα της παροχής υπηρεσιών ύδρευσης
και αποχέτευσης στη γεωγραφική περιοχή της δικαιοδο-
σίας της. Το δικαίωμα αυτό είναι ανεκχώρητο και αμεταβί-
βαστο. Η διάρκεια του δικαιώματος αυτού που έχει ισχύ
για 20 χρόνια καθώς και η ανανέωσή του, ρυθμίζονται
από τη Σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στο Ελλη-
νικό Δημόσιο και την ΕΥΔΑΠ. Η Σύμβαση αυτή υπεγράφη
το Δεκέμβριο του 1999.

Πιο συγκεκριμένα, η περιοχή αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ
καλύπτει τα διοικητικά όρια των εξής Δήμων και Δημοτι-
κών Ενοτήτων, τους οποίους υδρεύει είτε απευθείας είτε
με μεγάλες παροχές:
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ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΔΑΠ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ

ΥΔΡΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΔΑΠ

ΥΔΡΕΥΣΗ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
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ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ

• Αγ. Αναργύρων - Καματερού
• Αγ. Βαρβάρας
• Αγ. Δημητρίου
• Αγ. Παρασκευής
• Αθηναίων
• Αιγάλεω
• Αλίμου
• Ασπροπύργου
• Βούλα, (Δ. Βάρης – Βούλας –

Βουλιαγμένης)
• Βουλιαγμένη (Δ. Βάρης – 

Βούλας – Βουλιαγμένης)
• Βύρωνα
• Γαλατσίου
• Δάφνης - Υμηττού
• Ελευσίνα (Δ. Ελευσίνας)
• Ελληνικού - Αργυρούπολης
• Ζεφύρι (Δ. Φυλής)
• Ζωγράφου
• Ηλιούπολης
• Ηρακλείου
• Θρακομακεδόνες (Δ. Αχαρνών)
• Ίλιου
• Καισαριανής
• Καλλιθέας
• Κερατσινίου - Δραπετσώνας
• Κορυδαλλού
• Λυκόβρυσης - Πεύκης
• Μελίσσια (Δ. Πεντέλης)
• Μεταμόρφωσης
• Μοσχάτου - Ταύρου
• Ν. Ιωνίας
• Ν. Πεντέλη (Δ. Πεντέλης)
• Ν. Σμύρνης
• Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη
• Π. Φαλήρου
• Παπάγου - Χολαργού
• Πειραιά
• Περάματος
• Περιστερίου
• Πετρούπολης

• Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος
• Φιλοθέης - Ψυχικού
• Χαϊδαρίου
• Χαλανδρίου

ΥΔΡΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (*)

• Άνοιξη (Δ. Διονύσου)
• Άνω Λιόσια (Δ. Φυλής)
• Βριλησσίων
• Διόνυσος (Δ. Διονύσου)
• Δροσιά (Δ. Διονύσου)
• Εκάλη (Δ. Κηφισιάς)
• Κερατέα (Δ. Λαυρεωτικής)
• Κουβαράς (Δ. Σαρωνικού)
• Κρωπίας
• Μάνδρα (Δ. Μάνδρας – 

Ειδυλλίας)
• Μαραθώνας (Δ. Μαραθώνα)
• Μαρκόπουλου Μεσογαίας
• Ν. Ερυθραία (Δ. Κηφισιάς)
• Παιανία (Δ. Παιανίας)
• Ροδόπολη (Δ. Διονύσου)
• Σπάτων - Αρτέμιδος

ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ (**)

• Αμαρουσίου
• Αχαρνές (Δ. Αχαρνών) 
• Βάρη (Δ. Βάρης – Βούλας –

Βουλιαγμένης)
• Γέρακας (Δ. Παλλήνης)
• Γλυφάδας
• Καλύβια Θορικού (Δ. Σαρωνι-

κού)
• Κάντζα Παλλήνης (Δ. Παλλήνης)
• Κηφισιά (Δ. Κηφισιάς)
• Ν. Πέραμος (Δ. Μεγαρέων) 
• Πεντέλη (Δ. Πεντέλης)
• Περιοχή Γλυκών Νερών 

(Δ. Παιανίας)
• Σαλαμίνα, περιοχή Καματερού, 

πρώην Κ. Σεληνίων 
Αμπελακίων (Δ. Σαλαμίνας)

ΥΔΡΕΥΣΗ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

• Αγ. Στέφανος, Κρυονέρι, 
Σταμάτα (Δ. Διονύσου)

• Αγκιστρίου

• Αίγινας

• Αμπελάκια Σαλαμίνας εκτός Καματερού
και Σεληνίων (Δ. Σαλαμίνας)

• Ανάβυσσος, Παλαιά Φώκαια, Σαρωνίδα
(Δ. Σαρωνικού) 

• Ανθούσα και Παλλήνη εκτός περιοχής
Κάντζας (Δ. Παλλήνης)

• Βίλλια, Ερυθρές, Οινόη 
(Δ. Μάνδρας Ειδυλλίας)

• Λαυρεωτική και Αγ. Κωνσταντίνος 
(Δ. Λαυρεωτικής)

• Μαγούλα (Δ. Ελευσίνας)

• Μέγαρα (Δ. Μεγαρέων)

• Ν. Μάκρη, Βαρνάβας, Γραμματικό 
(Δ. Μαραθώνα)

• Ραφήνας - Πικερμίου

• Φυλή (Δ. Φυλής)

• Ωρωπός, Κάλαμος, Μαλακάσα, 
Αφιδνές, Καπανδρίτι, 
Μαρκόπουλο Ωρωπού, 
Πολυδένδρι, Συκάμινο (Δ. Ωρωπού)

* Περιοχές που τροφοδοτεί η ΕΥΔΑΠ διαμέ-
σου Δήμου χωρίς ευθύνη και συμμετοχή
στη λειτουργία του τοπικού εσωτερικού δι-
κτύου.

** Περιοχές με μικτό σύστημα ύδρευσης, δη-
λαδή περιοχές όπου κάποια τμήματα τα
καλύπτει η ΕΥΔΑΠ και άλλα τμήματα κα-
λύπτονται είτε με ιδιωτικό δίκτυο είτε με
ευθύνη του ΟΤΑ.

Δήμοι και Δημοτικές Ενότητες Εντός Περιοχής
Αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ 

Δήμοι και 
Δημοτικές Ενότητες
Εκτός Περιοχής 
Αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ 
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Παράλληλα, υπάρχουν Δήμοι, Δημοτικές Ενότητες και πε-
ριοχές, που βρίσκονται εκτός αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ,
υδρεύονται όμως από την ΕΥΔΑΠ διαμέσου μεγάλων πα-
ροχών που έχουν δοθεί στον κάθε Οργανισμό Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), χωρίς συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ στη
λειτουργία του τοπικού δικτύου. Τέλος, η ΕΥΔΑΠ υδρεύει
νησιά της Νομαρχίας Κυκλάδων και Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης διαφόρων Νομών της Στερεάς Ελλάδας
κατά μήκος των Υδραγωγείων Μόρνου και Υλίκης.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι ο ν.2744/99 και η κοινή
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων παρέχει
τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων της και σε
άλλες περιοχές εντός και εκτός του Λεκανοπεδίου της Ατ-
τικής.  Προϋπόθεση για την επιχειρούμενη κάθε φορά επέ-
κταση δραστηριοτήτων είναι η ΕΥΔΑΠ να εξετάζει και να
εξασφαλίζει αφενός την εύλογη αποτελεσματικότητα της
επένδυσης, αφετέρου τη δυνατότητα χρηματοδότησης της
Εταιρείας για το σκοπό αυτό, ώστε να είναι σε θέση να εκ-
πληρώσει τις υποχρεώσεις της.

Παρουσίαση 
της Εταιρείας

I.

Η ψήφιση του ν.4053/2012, βάσει του οποίου η ΕΥΔΑΠ
δύναται να παρέχει όλο το εύρος των υπηρεσιών που ορί-
ζονται στο ν.2744/1999 και εκτός περιοχής αρμοδιότητας
της Εταιρείας, μέσω θυγατρικών εταιρειών και μέσω σύ-
ναψης προγραμματικών συμβάσεων με τους ΟΤΑ, δια-
μορφώνει ένα νέο αναπτυξιακό πλαίσιο για την Εταιρεία,
διευρύνοντας την αγορά στην οποία μπορεί να δραστη-
ριοποιηθεί και αναπτυχθεί.

Για την εξασφάλιση της υδροδότησης της μείζονος περιο-
χής της Πρωτεύουσας, η ΕΥΔΑΠ προμηθεύεται ακατέρ-
γαστο νερό από το Δημόσιο, το οποίο έχει συμφωνήσει
να το εξασφαλίζει από κατάλληλες πηγές και να το πα-
ραδίδει στην ΕΥΔΑΠ. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
ν.2744/99 και στην από το Δεκέμβριο του 1999 σύμβαση
με το Ελληνικό Δημόσιο, το τίμημα του ακατέργαστου
νερού θα συμψηφίζεται με το κόστος των υπηρεσιών που
προσφέρει η ΕΥΔΑΠ για τη συντήρηση και λειτουργία των
παγίων στοιχείων που ανήκουν στην Εταιρεία Παγίων
ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ.

ΣΤ.Διοικητικό Συμβούλιο 
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου (31/12/2011)

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

Θεμιστοκλής Λέκκας Πρόεδρος Δ.Σ – εκτελεστικό μέλος

Νικόλαος Μπάρδης Δ/νων Σύμβουλος – εκτελεστικό μέλος

Αντώνιος Αντωνόπουλος Μέλος Δ.Σ. – ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

Γεώργιος Κοντορούπης Μέλος Δ.Σ. – μη εκτελεστικό μέλος

Παναγιώτης Μπέης Μέλος Δ.Σ. – μη εκτελεστικό μέλος

Διονύσης Ασημακόπουλος Μέλος Δ.Σ. – μη εκτελεστικό μέλος

Αντώνιος Κοτσώνης Μέλος Δ.Σ. – μη εκτελεστικό μέλος

Νικόλαος Κογιουμτσής Μέλος Δ.Σ. – μη εκτελεστικό μέλος

Επαμεινώνδας Σκλαβενίτης Μέλος Δ.Σ. – μη εκτελεστικό μέλος

Παναγιώτης Σκουλαρίκης Μέλος Δ.Σ. – μη εκτελεστικό μέλος

Χρήστος Μιστριώτης Μέλος Δ.Σ. – μη εκτελεστικό μέλος

Εμμανουήλ Αγγελάκης Μέλος Δ.Σ. – μη εκτελεστικό μέλος

Ευάγγελος Μουτάφης Μέλος Δ.Σ. – μη εκτελεστικό μέλος
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ΗΕΥΔΑΠ δεσμεύεται να λειτουργεί υπό το πρίσμα
των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης σε όλο το
φάσμα των δραστηριοτήτων της. Για το σκοπό

αυτό, η Εταιρεία προάγει την αντίληψη της επιχειρηματικής
ηθικής στη λήψη αποφάσεων και δεσμεύεται για την προ-
άσπιση των συμφερόντων των μετόχων και όσων έχουν
έννομο συμφέρον.

Α. Διοικητικό Συμβούλιο:
Σύνθεση και Λειτουργία

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο δι-
οίκησης της Εταιρείας με κύρια αρμοδιότητά του τη
διαμόρφωση της στρατηγικής και της πολιτικής ανά-

πτυξης της. Γενικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει
αποφάσεις για τη διευκόλυνση της πραγματοποίησης των
εταιρικών σκοπών, ενώ παράλληλα παρακολουθεί την
πορεία και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της Εται-
ρείας.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να απο-
φασίσει για κάθε θέμα που αφορά τη διαχείριση της περι-
ουσίας, τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας. Από
τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται
τα θάματα εκείνα τα οποία σύμφωνα με τις Διατάξεις του
Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας υ   πά γονται στην
αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκλέγεται από τη
Γενική συνέλευση των Μετόχων και έχει πενταετή θητεία.
Σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκλή-
θηκε στις 4 Μαΐου 2010 ανέλαβε το νέο Διοικητικό Συμ-
βούλιο, το οποίο έχει θητεία έως τον Ιούνιο του 2013. Στο
σύνολο των δεκατριών μελών του Διοικητικού Συμβου-
λίου τα δύο είναι εκτελεστικά - ο Πρόεδρος και ο Διευθύ-
νων Σύμβουλος - ενώ τα έντεκα μέλη είναι μη εκτελεστικά.
Από τα μη εκτελεστικά μέλη, το ένα μέλος είναι ανεξάρ-
τητο κατά την έννοια των ν.3016/2002 και ν.3693/2008.

Σημειώνεται ότι εκτός από τους εκπροσώπους των μετό-
χων που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικη-
τικό Συμβούλιο αποτελείται και από δύο εκπροσώπους
των εργαζομένων της Εταιρείας καθώς και από δύο μέλη
που εκπροσωπούν τους μετόχους της μειοψηφίας. 

Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι
συγγενείς μεταξύ τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και
του τρίτου βαθμού ούτε να είναι με οποιαδήποτε μορφή
εργολάβοι ή προμηθευτές της Εταιρείας ή μέλη Διοικητι-
κού Συμβουλίου ή υπάλληλοι της επιχείρησης που βρί-
σκεται σε συναλλακτική σχέση με την Εταιρεία. Μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όμως, μπορεί να

είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι επιχεί-
ρησης που είναι συνδεδεμένη με την Εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, τουλάχιστον μία
φορά κάθε ημερολογιακό μήνα. Κατά τη χρήση του 2011
το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποίησε 26 συνεδριάσεις.

Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου 2011

Αμοιβές Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου 
(και Εκτελεστικών Συμβούλων) 132

Αμοιβές & έξοδα παράστασης μελών Δ.Σ. 75

Β. Εσωτερικός Έλεγχος 
και Επιτροπή Ελέγχου

Οεσωτερικός 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 (Ε.Ε.Δ.Σ.) η
οποία θεσμοθετείται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης και
αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, εκ των οποίων το ένα ανεξάρτητο, σύμφωνα
με το ν.3693/2008.

Σκοπός της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου είναι:

• Η εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελε-
σματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της
Εταιρείας και η διαπίστωση του κατά πόσον αυτό το σύ-
στημα παρέχει λογική διαβεβαίωση σχετικά με:
• Τη συμμόρφωση με τις γενικές διαδικασίες της Εται-

ρείας και την κείμενη Νομοθεσία.
• Τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της Εται-

ρείας.
• Την οικονομική και αποδοτική χρήση των πόρων.
• Την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων.
• Την αξιοπιστία και αρτιότητα των πληροφοριών οι

οποίες χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων.

• Η ενημέρωση της Διοίκησης για τα αποτελέσματα των
ελέγχων και τις ανάλογες εισηγήσεις για διορθωτικές κι-
νήσεις.

• Η αξιολόγηση των ενεργειών που γίνονται προκειμένου
να διορθωθούν ελεγκτικά θέματα που έχουν αναγνωρι-
στεί και κοινοποιηθεί κατά το παρελθόν στη Διοίκηση.

Ανάμεσα στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης περιλαμβάνονται:

• Η παρακολούθηση της εφαρμογής και της συνεχούς τήρη-
σης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Κα-
ταστατικού της Εταιρείας καθώς και της εν γένει νομοθεσίας
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που αφορά την Εταιρεία και ιδιαίτερα της νομοθεσίας των
Ανωνύμων Εταιρειών και της χρηματι στηριακής αγοράς.

• Η αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πε-
ριπτώσεων σύγκρουσης των συμφερόντων των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών στελε-
χών Εταιρείας με τα συμφέροντα της Εταιρείας, τις οποίες
διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου εκπληρώνει το σκοπό
της με το να επισκοπεί, ελέγχει και αξιολογεί λειτουργίες και
δραστηριότητες και να φέρει εις γνώση τα σχετικά ευρήματα
και να παρέχει αναλύσεις, αξιολογήσεις και εισηγήσεις με
στόχο τη βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρείας. 

Γ. Ενημέρωση και 
Εξυπηρέτηση 
Επενδυτών και Μετόχων

ΗΕΥΔΑΠ εξασφαλίζει στους μετόχους και επενδυτές
την έγκαιρη, ισότιμη και χαμηλού κόστους πληρο-
φόρηση για τα εταιρικά δρώμενα. Η ενημέρωση

και εξυπηρέτηση Επενδυτών και Μετόχων έχει ανατεθεί
στις ακόλουθες Υπηρεσίες:

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων 
και Επενδυτικών Σχέσεων
Κύριο αντικείμενο της Υπηρεσίας είναι η έγκαιρη, άμεση
και ισότιμη ενημέρωση πληροφόρηση των Μετόχων
καθώς και η εξυπηρέτησή τους σχετικά με την άσκηση των
δικαιωμάτων τους, όπως και των θεσμικών επενδυτών και
οικονομικών αναλυτών για την πορεία της Εταιρείας σε οι-
κονομικό, αναπτυξιακό και στρατηγικό επίπεδο.

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη Υπηρεσία είναι αρμόδια για την
πληροφόρηση των Μετόχων σχετικά με τη διανομή μερι-
σμάτων, τις Γενικές Συνελεύσεις και τις Αποφάσεις τους, τη
διανομή του Ετήσιου Δελτίου στη Γενική Συνέλευση και την
αποστολή δημοσιευμένων εκδόσεων της Εταιρείας σε
όποιον Μέτοχο το επιθυμεί, την τήρηση και ενημέρωση του
μετοχολογίου της Εταιρείας και την επικοινωνία για το σκοπό
αυτό με το Κεντρικό Αποθετήριο, αλλά και την πορεία των
δραστηριοτήτων της και τις επιχειρηματικές εξελίξεις που
μπορεί να επηρεάσουν την χρηματιστηριακή της αξία.

Αρμόδιοι:

Ηλίας Δεδούσης, 
Αναπληρωτής Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών 
(Σχέσεις με Επενδυτές), 
email: investor.relations@eydap.gr
τηλ.: 210.214.4032

Γεώργιος Μπάρμπας, 
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων &
Επενδυτικών Σχέσεων (Εξυπηρέτηση Μετόχων), 
e-mail: eydap-met@eydap.gr
τηλ.: 210.214.4400–1, fax: 210.214.4437

Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων

Η Υπηρεσία αυτή έχει την αρμοδιότητα συμμόρφωσης της
Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Χρηματιστηριακή Νομο-
θεσία που απορρέουν από τις υποχρεώσεις της Εταιρείας
για την επικοινωνία της με την Επενδυτική Κοινότητα.

Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες της συγκεκριμένης Υπηρε-
σίας υπάγονται η δημοσιοποίηση προνομιακών πληρο-
φοριών, οι γνωστοποιήσεις συναλλαγών των υπόχρεων
προσώπων της Εταιρείας, καθώς και η υποβολή στην Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών
των δημοσιευμένων εταιρικών εκδόσεων.

Αρμόδια: 
Μαργαρίτα Γκαμαλέτσου, 
Προϊσταμένη Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων, 
e-mail: etairanak@eydap.gr
τηλ.: 210.749.5443, fax: 210.749.5376

Δ. Κώδικας Εταιρικής 
Διακυβέρνησης

ΗΕΥΔΑΠ ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις του νέου
θεσμικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης,
προχώρησε στη σύνταξη Κώδικα Εταιρικής Διακυ-

βέρνησης με βάση την κείμενη νομοθεσία (ν.3873/2010
και Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 10/02/2011),
ο οποίος διευκολύνει τη διαμόρφωση πολιτικών και πρα-
κτικών εταιρικής διακυβέρνησης που ανταποκρίνονται στις
συγκεκριμένες ανάγκες της ΕΥΔΑΠ. Πιο συγκεκριμένα, πε-
ριλαμβάνει όλες τις πρακτικές που ακολουθούνται όσον
αφορά τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τον
Εσωτερικό έλεγχο, τις αμοιβές και τις σχέσεις της Εταιρείας
με τους Μετόχους. 

Ο «Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΕΥΔΑΠ» εγκρίθηκε
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (Απόφαση Δ.Σ.
17214/29.03.2011) και κατόπιν κατατέθηκε στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. Ε.Κ. 5269/31.03.2011). Είναι
επίσης, διαθέσιμος στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας
(www.eydap.gr).
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ΗΕΥΔΑΠ ως Εταιρεία διαχείρισης του πλέον σημαν-
τικότερου φυσικού πόρου, του νερού, με δεδο-
μένη τη φύση και τις προκλήσεις της επιχειρηματι-

κής της δραστηριότητας έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τις
αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε κάθε επίπεδο
λειτουργίας της έχοντας υιοθετήσει πρακτικές εταιρικής
υπευθυνότητας απέναντι στο περιβάλλον, την κοινωνία,
τον άνθρωπο. Η ΕΥΔΑΠ δεσμεύεται για μεγαλύτερη πρό-
οδο στην περαιτέρω εφαρμογή και ενσωμάτωση νέων
πρωτοβουλιών με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συνει-
σφορά στην ευρύτερη κοινωνία.

Α. Περιβάλλον

Τα τελευταία χρόνια η ευαισθητοποίηση του κοινού,
των κυβερνήσεων και των επιχειρήσεων για την προ-
στασία του περιβάλλοντος έχει αυξηθεί σημαντικά.

Η ΕΥΔΑΠ ως Εταιρεία που δραστηριοποιείται στη διαχεί-
ριση υδατικών πόρων δεν έχει μείνει αμέτοχη: Οι αρχές
της προστασίας του περιβάλλοντος και η αειφορία του
φυσικού πόρου, καθώς και η ορθολογική χρήση και εξοι-
κονόμηση του, η διατήρηση της ισορροπίας των οικοσυ-
στημάτων, αποτελούν τις γενικότερες παραμέτρους του
περιβαλλοντικού σχεδιασμού της ΕΥΔΑΠ.

Η στρατηγική της Εταιρείας όσον αφορά την προστασία
του περιβάλλοντος υλοποιείται με ανάλογες πρακτικές σε
συγκεκριμένους τομείς.

Εξοικονόμηση ενέργειας –
Μείωση Περιβαλλοντικής επιβάρυνσης

• Εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου στις Εγκα-
ταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, για την παραγωγή
ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.

• Εκμετάλλευση της υδραυλικής ενέργειας κατά μήκος
των υδραγωγείων μεταφοράς νερού με μετατροπή της
σε ηλεκτρική σε μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

• Επενδύσεις στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
της ΕΥΔΑΠ για αποδοτικότερη λειτουργία και συνεπώς
μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.

• Έρευνα και σχεδιασμός για επαναχρησιμοποίηση επε-
ξεργασμένου νερού από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας
Λυμάτων στην Ψυττάλεια για άρδευση και άλλες δευτε-
ρεύουσες χρήσεις.

Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
• Βιολογικός καθαρισμός των λυμάτων και βοθρολυμάτων

της λεκάνης απορροής της Πρωτεύουσας και σχεδιασμός
για δημιουργία νέων κέντρων βιολογικού καθαρισμού.

• Έλεγχος των απορρίψεων στο δίκτυο αποχέτευσης.

Προστασία και εξοικονόμηση 
του φυσικού πόρου
• Εκσυγχρονισμός των δικτύων ύδρευσης για τη μείωση

των διαρροών. 
• Πρόγραμμα σταδιακής αντικατάστασης των υδρομετρητών.
• Λειτουργία Κεντρικού Διαχειριστικού Συστήματος Υδα-

τικών Πόρων.
• Λειτουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών &

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

Δημιουργία περιβαλλοντικής 
συνείδησης και ευαισθησίας

• Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ που απευθύνεται
σε μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Περίπου
20.000 μαθητές παρακολουθούν κάθε χρόνο το πρό-
γραμμα και λαμβάνουν δωρεάν ενημερωτικά έντυπα.

• Περιβαλλοντική ενότητα στην εταιρική ιστοσελίδα με
πλούσιο ενημερωτικό υλικό και στόχο την ενημέρωση
των πολιτών για τη σπανιότητα και την προστασία του
φυσικού πόρου.

• Αποστολή ενημερωτικών εντύπων στους πελάτες μαζί
με τους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού με οδηγίες
για την οικονομία και την ορθολογική χρήση του νερού.

• Δημιουργία παιδικής ταινίας βασισμένης στην τεχνολογία
3D μέσω της οποίας μεταδίδονται στα παιδιά μηνύματα
για την ορθολογική χρήση του νερού και την προστασία
των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος.

• Δημιουργία ηλεκτρονικών παιχνιδιών που εξοικειώνουν
με ευχάριστο τρόπο τα παιδιά με τις αρχές της σωστής χρή-
σης του νερού και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Β. Ανθρώπινο Δυναμικό

ΗΗ ΕΥΔΑΠ διατηρώντας το κοινωνικό της πρόσωπο
προς τους εργαζομένους της και εφαρμόζοντας νέες
τεχνικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού παρέχει:

• Ευκαιρίες για δια βίου εκπαίδευση στους εργαζόμενους,
με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων
τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μέσα στο 2011 υλοποι-
ήθηκαν στη Σχολή Μαθητείας 113 εκπαιδευτικά προ-
γράμματα κατά το πρώτο εξάμηνο και 117 κατά το δεύ-
τερο, τα οποία παρακολούθησαν περισσότεροι από
2.000 εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων.

• Οικονομική υποστήριξη για εκπαίδευση του Προσωπι-
κού σε εκπαιδευτικά κέντρα ή ιδρύματα εκτός ΕΥΔΑΠ.
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• Οικονομική υποστήριξη εργαζομένων για κάλυψη δα-
πανών υγειονομικής περίθαλψης.

• Παροχή δανείων στους εργαζόμενους για κάλυψη έκτα-
κτων αναγκών ή αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή.

• Διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων για τους συν-
ταξιούχους της ΕΥΔΑΠ.

• Δώρα και εορταστικές εκδηλώσεις για τα παιδιά των ερ-
γαζομένων. 

Γ. Κοινωνία

ΗΕΥΔΑΠ, Εταιρεία παροχής υπηρεσιών επιφορτι-
σμένη με το έργο ικανοποίησης ζωτικών αναγκών
των πελατών της, έχει σαφή κοινωνικό προσανα-

τολισμό, ο οποίος παίρνει σάρκα και οστά μέσα από πα-
ροχές, ρυθμίσεις και δράσεις που εκφράζουν την κοινωνική
της ευαισθησία. Πιο συγκεκριμένα:

Κοινωνική πολιτική προς τους πελάτες

• Παροχή βοήθειας με τη μορφή οικονομικής ή υλικής
υποστήριξης ασθενών κοινωνικών ομάδων και αναξιο-
παθούντων. 

• Ειδικά τιμολόγια χαμηλής χρέωσης σε ευαίσθητες κατη-
γορίες όπως φιλανθρωπικά ιδρύματα, πολύτεκνες οικο-
γένειες, νοσοκομεία.

• Ευνοϊκές ρυθμίσεις για υπέρογκους λογαριασμούς που
προκύπτουν από αφανείς διαρροές.

Πολιτισμός 

• Διάσωση και αναπαραγωγή κινηματογραφικού υλικού
από τα αρχεία της ULEN και δημιουργία ιστορικού ντο-
κιμαντέρ στο οποίο απεικονίζονται οι εργασίες κατα-
σκευής του φράγματος του Μαραθώνα και άλλων συ-
ναφών εργασιών κατά την τρίτη δεκαετία του 20ού αιώνα.

• Διατήρηση μικρού μουσείου στο Φράγμα Μαραθώνα
με εκθέματα από την κατασκευή του Φράγματος το
1925.

• Πολιτιστικές εκδηλώσεις με έμφαση στην περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Δ. Υπεύθυνη 
Επιχειρηματική Πρακτική

Εταιρική Διακυβέρνηση και ΕΥΔΑΠ

• Εφαρμογή των Αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

• Εκπροσώπηση μετόχων μειοψηφίας και εργαζομένων
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

• Λειτουργία Επιτροπής Ελέγχου.

• Σύνταξη Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Ποιότητα Ύδατος

• Καθημερινοί έλεγχοι στο ανεπεξέργαστο νερό των τριών
ταμιευτήρων (Μόρνος, Υλίκη, Μαραθώνας) και στο πό-
σιμο νερό των Μονάδων Επεξεργασίας και του δικτύου
ύδρευσης.

• Διαπίστευση κατά ISO EN 17025 των Χημικών Εργα-
στηρίων Γαλατσίου και Πολυδενδρίου όπως και του Μι-
κροβιολογικού Εργαστηρίου.

• Διεξαγωγή 100.000 περίπου χημικών και μικροβιολο-
γικών αναλύσεων ετησίως.

Εξυπηρέτηση Πελατών

• Αναμόρφωση και επικαιροποίηση του Χάρτη Υποχρεώ-
σεων Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.) ώστε να ανταποκρίνεται στις
σύγχρονες ανάγκες εξυπηρέτησης παρά το γεγονός ότι
η Εταιρεία δεν υπάγεται στο ν.3249/2005, ο οποίος ανα-
φέρεται στην υποχρέωση των δημόσιων οργανισμών να
καταρτίζουν Χάρτες Υποχρεώσεων Καταναλωτή.

• Συνεργασία με ανεξάρτητους φορείς όπως ο Συνήγορος
του Πολίτη (ΣτΠ) και ο Συνήγορος του Καταναλωτή (ΣτΚ).

• Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων εξυπηρέτησης, μέσω
ηλεκτρονικών υπηρεσιών από την ιστοσελίδα της Εται-
ρείας.
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Εταιρική 
Υπευθυνότητα
ΙΙΙ.
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Συνοπτική Παρουσίαση

Χρηματοοικονομικών
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A. Βασικά Χρηματοοικονομικά Μεγέθη και Δείκτες

Mεγέθη σε χιλιάδες ευρώ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (EBITDA)               ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ (ΕΒΙΤ)               ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ             ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ

100.000

80.000

60.000
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20.000

0

20102011 2009 2008 2007 2006

33.323

53.129

51.158

43.282

58.482

63.195

31.231

49.217

55.775

5.740
11.517

35.578

46.638

77.574

30.004

34.700

74.150

84.472
78.328

48.328

23.539

18.016

63.187

(1) Ίδια Κεφάλαια και Καθαρός Δανεισμός, (2) EBIT προς Χρηματοοικονομικά Έξοδα, (3) EBIT * (1-T) / Επενδεδυμένα Κεφάλαια

Mεγέθη σε χιλιάδες ευρώ 2011 2010 2009 2008 2007 2006

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.658155 1.624.267 1.555.791 1.510.281 1.444.238 1.413.139

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (1) 1.032.272 1.007.170 991.690 972.224 915.052 887.662

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 852.518 830.848 821.511 829.489 813.698 781.325

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 358.550 378.965 386.174 403.161 388.417 361.995

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (EBITDA) 77.574 63.187 48.328 78.328 84.472 74.150

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ (ΕΒΙΤ) 46.638 34.700 23.539 55.775 63.195 53.129

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 35.578 30.004 18.016 49.217 58.482 51.158

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠO ΦΟΡΟΥΣ 26.135 11.517 5.740 31.231 43.282 33.323

Mεγέθη σε ευρώ 2011 2010 2009 2008 2007 2006

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 0,25 0,11 0,05 0,29 0,41 0,31

ΜΕΡΙΣΜΑ 18.105.000 4.260.000 2.130.000 13.845.000 14.910.000 11.715.000

ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 0,17 0,04 0,02 0,13 0,14 0,11

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (τεμάχια) 106.500.000 106.500.000 106.500.000 106.500.000 106.500.000 106.500.000

2011 2010 2009 2008 2007 2006

ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (2) 2,94 3,27 2,61 5,70 8,31 11,88

ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 0,21 0,21 0,21 0,17 0,12 0,14

ΚΑΘ. ΔΑΝ. ΠΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (EDITDA) 2,32 2,79 3,52 1,82 1,20 1,43

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (3) 3,6% 2,6% 1,8% 4,3% 5,2% 4,2%

26.135

IV. Συνοπτική Παρουσίαση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων 
για την Εταιρεία
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Κύκλος Εργασιών Μείωση Εσόδων Μείωση Εσόδων Μείωση Εσόδων από Αύξηση Εσόδων Κύκλος Έργασιών
2010 Ύδρευσης Αποχέτευσης πώληση ηλεκρικού από Κατασκευές 2011

ρεύματος

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2011 

380.000

375.000

370.000

365.000

360.000

355.000

350.000

345.000

340.000

378.965 12.114

-4,9%

9.174

-7,3%
-43,7% +158,8%

979
2.007 358.550

-20.415
-5,4%

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Λειτουργικά Αμοιβές & Έξοδα Παροχές Αμοιβές & Διάφορα Διάφορες Αναλώσεις Έξοδα Λειτουργικά
Έξοδα 2010 Προσωπικού Τρίτων Έξοδα Τρίτων Έξοδα Προβλέψεις Υλικών Ιδιοπαραγωγής Έξοδα 2011

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2011 

320.000

310.000

300.000

290.000

280.000

270.000

260.000

250.000

313.686

-3,9% -3,9%
-5,0% +5,6%

1.018 626 278.397

-35.289
-11,2%

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

30.628

-15,6%

1.664
1.665

-27,1%

2.541

+17,7%

1.601
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Κέρδη προ Φόρων Αύξηση χρηματ. Μείωση χρηματ. Αύξηση Aποσβέσεων Αύξηση ΕBITDA Κέρδη προ Φόρων
2010 Εξόδων Εσόδων 2011

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2011 

40.000

30.000

20.000

10.000

30.004 5.230

+49%

1.134

-19%

+23% +11,8%

2.449

14.387 35.578

+5.574
+19%

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

EBITDA Μείωση Κύκλου Μείωση Λοιπών Μείωση Κόστους Μείωση Εξόδων Μείωση Εξόδων Μείωση Λοιπών EBITDA
2010 Εργασιών Λειτουρ. Εξόδων Πωληθέντων Διάθεσης Διοίκησης Εξόδων 2011

EBITDA 2011 

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

63.187

-29%

-15%

-8%

7.432

7.195 77.574

+14.358
+23%

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

20.415

-5%

799

-11%

23.253

-6%

313

Συνοπτική Παρουσίαση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων 
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ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ROA) ROA: (ΕΒΙΤ)*(1-Τ) / (Σύνολο Ενεργητικού)

2,7%

3,3%
2,8%

1,1%
1,6%

2,3%

2006 2007 2008 2009 2010 2011

5,0%

4,0%

3,0%

2,0%

1,0%

0,0%

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ROΕ) ROΕ: (Καθαρά Κέρδη) / (Ίδια Κεφάλαια)
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ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ROC) ROC: (ΕΒΙΤ)*(1-Τ) / (Ίδια Κεφάλαια + Δανεισμός)
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Β. Εξέλιξη & Διάρθρωση Κατανάλωσης
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (%)

Κοινοί Καταναλωτές                   Βιομηχανίες-Επαγγελματίες                     Δημόσιο-Ο.Τ.Α.                   Ενίσχυση Δικτύου                 Λοιποί

63,53%

4,69%

2009 2010 2011

19,78%

5,80%

6,20%

62,50%

5,16%

20,28%

6,17%

5,90%

62,40%

5,41%

20,43%

5,98%

5,78%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (%)

Κοινοί Καταναλωτές                   Βιομηχανίες-Επαγγελματίες                     Δημόσιο-Ο.Τ.Α.                   Ενίσχυση Δικτύου                 Λοιποί

67,98%

2,34%

2009 2010 2011

13,98%

7,93%

7,77%

67,91%

2,26%
13,64%

8,68%

7,51%

67,77%

2,77%
13,75%

8,35%

7,36%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (%)

Κοινοί Καταναλωτές                   Βιομηχανίες-Επαγγελματίες                     Δημόσιο-Ο.Τ.Α.

86,36%

6,21%

2009 2010 2011

7,31%

86,51%

6,61%

6,76%

86,04%

7,10%

6,76%

Συνοπτική Παρουσίαση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων 
για την Εταιρεία
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ποσά σε m3)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

360

350

340

330

320

310

300

290

280

270

300.982.552
306.056.307 306.704.187

310.596.116 312.189.163
318.122.352

313.752.017

346.932.894

337.092.468 336.447.630 334.101.933

εκατ. m3

324.444.022

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ (ποσά σε ευρώ)

300

250

200

150

100

50

0

180.061.298 184.812.101 193.604.882
212.088.368 218.720.339 227.944.786 225.261.313

251.952.142 255.017.099 250.178.167
243.446.124

εκατ.€

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

236.255.577

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ (ποσά σε ευρώ)

120

100

80

60

40

20

0

54.787.250
60.163.753

67.363.116
75.626.180 78.867.822

92.851.418 89.760.603

104.381.751 104.759.180

115.918.025 115.138.787

εκατ.€

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

112.145.079



Μέτοχος % μετοχών Αριθμός Αριθμός
μετοχών Μετόχων

Ελληνικό Δημόσιο 61,33% 65.319.740 1

ΑΤΕ 10,00% 10.648.800 1

Νομικά Πρόσωπα 18,15% 19.331.822 250

Φυσικά Πρόσωπα 10,52% 11.199.638 27.100

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 106.500.000 27.352

25

Γ. Στοιχεία για τη Μετοχή
Σύνθεση μετοχολογίου 31/12/2011

Ελληνικό Δημόσιο                    ΑΤΕ                                              Νομικά Πρόσωπα                         Φυσικά Πρόσωπα

61,33%

10,52%

18,15%

10,00%

Βασικά Χρηματιστηριακά Στοιχεία 2011

Συνολική Εμπορευσιμότητα Μέση
Τεμάχια Εμπορευσιμότητα (%) επί των ελεύθερα Χρηματιστηριακή

διαπραγματεύσιμων Αξία σε ευρώ

Ιανουάριος 417.908 0,39% 1,37% 493.095.000

Φεβρουάριος 900.064 0,85% 2,95% 539.955.000

Μάρτιος 697.144 0,65% 2,28% 562.320.000

Απρίλιος 545.448 0,51% 1,79% 569.775.000

Μάιος 433.802 0,41% 1,42% 546.345.000

Ιούνιος 3.212.004 3,02% 10,52% 516.525.000

Ιούλιος 384.318 0,36% 1,26% 470.730.000

Αύγουστος 452.954 0,43% 1,48% 372.750.000

Σεπτέμβριος 380.097 0,36% 1,24% 339.735.000

Οκτώβριος 235.565 0,22% 0,77% 313.110.000

Νοέμβριος 225.153 0,21% 0,74% 302.460.000

Δεκέμβριος 555.321 0,52% 1,82% 332.280.000

Συνοπτική Παρουσίαση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων 
για την Εταιρεία
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Τιμή Μετοχής 2011 (σε ευρώ)

Κλείσιμο Μέσος Όρος Υψηλότερη Χαμηλότερη

Ιανουάριος 4,95 4,65 4,99 4,16

Φεβρουάριος 5,09 5,07 5,56 4,70

Μάρτιος 5,32 5,28 5,79 4,90

Απρίλιος 5,28 5,35 5,78 5,07

Μάιος 5,29 5,13 5,40 4,76

Ιούνιος 4,66 4,85 5,37 4,40

Ιούλιος 4,16 4,42 4,75 4,16

Αύγουστος 3,31 3,50 4,28 3,21

Σεπτέμβριος 3,05 3,19 3,42 2,84

Οκτώβριος 3,00 2,94 3,19 2,73

Νοέμβριος 2,73 2,83 3,07 2,50

Δεκέμβριος 3,10 3,12 3,39 2,67

Διαχρονικά μερίσματα και κέρδη 
ανά μετοχή (σε ευρώ)

Κέρδη μετά 
από φόρους Μέρισμα

2001 0,65 0,22

2002 0,27 0,10

2003 0,36 0,13

2004 0,05 0,06

2005 0,19 0,07

2006 0,31 0,11

2007 0,40 0,14

2008 0,29 0,13

2009 0,05 0,02

2010 0,11 0,04

2011 0,26 0,17*

*Προτεινόμενο στη Γενική Συνέλευση

Πορεία Μετοχής 2011
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Μέση Τιμή Κλεισίματος 2011: 4,18 ευρώ
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A. Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
(σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν.3556/2007)

Οι

1. Θεμιστοκλής Λέκκας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,

2. Νικόλαος Μπάρδης, Διευθύνων Σύμβουλος και

3. Αντώνιος Αντωνόπουλος, 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 Οικονομικές Καταστάσεις για τη διαχειριστική χρήση 1/1/2011 έως 31/12/2011 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 επιχειρή-
σεων 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 σύ-
νολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012

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

Θεμιστοκλής Λέκκας Νικόλαος Μπάρδης Αντώνιος Αντωνόπουλος
Α.Δ.Τ. ΑΕ 144774 Α.Δ.Τ. Φ 472635 Α.Δ.Τ. N 329504
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B. Ετήσια Ενοποιημένη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
για την Διαχειριστική Χρήση του έτους 2011

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.3556/2007, το άρθρο 2 της Απόφασης 7/448/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της
παρ. 3 του άρθρου 107 του κ.ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, σας υποβάλλουμε την ετήσια έκθεση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε στις 31/12/2011, η οποία είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας
στη διεύθυνση: www.eydap.gr.

Στην παρούσα έκθεση γίνεται μία συνοπτική περιγραφή των στρατηγικών στόχων και δράσεων των επιχειρηματικών εξελί-
ξεων που έλαβαν χώρα μέσα στο 2011, των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας, των κινδύνων και αβεβαιοτήτων που εν-
δέχεται να αντιμετωπίσει η Εταιρεία και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης. Επιπλέον, η Έκθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν.3556/2007 για την κατάρτιση επεξη-
γηματικής έκθεσης. Στην Έκθεση γίνεται επίσης παράθεση των σημαντικότερων συναλλαγών που καταρτίστηκαν μεταξύ
της Εταιρείας και του Ομίλου και των συνδεδεμένων με αυτή προσώπων, σύμφωνα με το ΔΛΠ 24 όπως επίσης και των
σημαντικότερων γεγονότων μετά τη λήξη της χρήσης.

Όπως και στην προηγούμενη χρήση, η χρήση του 2011 ολοκληρώθηκε για την ΕΥΔΑΠ με θετικά για την Εταιρεία αποτε-
λέσματα, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Η κερδοφορία δεν συνοδεύεται με ανάλογη αύξηση των χρηματικών
διαθεσίμων, όπως απεικονίζεται αναλυτικά στα στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών. Η Εταιρεία ενίσχυσε περαιτέρω την
αναπτυξιακή πορεία της, ισχυροποιώντας ακόμα περισσότερο την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά της ύδρευσης και
αποχέτευσης.

Α. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η στρατηγική εξωστρέφειας, με εγχώριο και διεθνή ανα-
πτυξιακό προσανατολισμό αποτέλεσε στρατηγικό πυλώνα
και για το 2011. Πιο συγκεκριμένα, η στρατηγικοί άξονες
που έχουν τεθεί είναι:
• Η βελτίωση των παρεχόμενων σήμερα υπηρεσιών με

διατήρηση χαμηλής τιμολογιακής πολιτικής, λόγω εκ-
μετάλλευσης σημαντικών οικονομιών κλίμακας σε όλο
το φάσμα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας (παρα-
γωγή, επεξεργασία, διανομή νερού και συλλογή, επε-
ξεργασία λυμάτων).

• Παραγωγή υπεραξίας από τη συμπληρωματική αξιοποί-
ηση των υποδομών της Εταιρείας και τη συμπληρωμα-
τικότητα των έργων του επενδυτικού της προγράμματος
στην Αττική, συμπεριλαμβανομένων έργων επαναχρη-
σιμοποίησης εκροών των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας
Λυμάτων, προς όφελος των πελατών–πολιτών και του
περιβάλλοντος.

• Επέκταση των παρεχόμενων υψηλής προστιθέμενης
αξίας υπηρεσιών με στόχο την οριστική επίλυση των θε-
μάτων ύδρευσης–αποχέτευσης της χώρας (νησιά και
ηπειρωτική Ελλάδα), στη βάση της αειφορίας και των
ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών.

• Επέκταση των παρεχομένων υπηρεσιών στο εξωτερικό
με στόχο την καθιέρωση της Εταιρείας ως ενός σημαντι-
κού Οργανισμού, σε διεθνές επίπεδο, στον τομέα της.

Παράλληλα, μέσα στο 2011 συνεχίστηκε η προσπάθεια
ενίσχυσης και ενδυνάμωσης των δραστηριοτήτων της Εται-
ρείας που κινούνται προς την προστασία του περιβάλ-
λοντος, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
ύδρευσης και αποχέτευσης, και τον επιχειρησιακό εκ-
συγχρονισμό με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου εξυ-
πηρέτησης του πελάτη.

Β. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011

Ι. Επισκόπηση Δραστηριοτήτων – 
Εξέλιξη Κατανάλωσης Νερού

Το έτος 2011 η συνολική κατανάλωση νερού (τιμολογη-
μένου και μη) μειώθηκε κατά 2,1% σε σχέση με το έτος
2010, έναντι αύξησης 1,5% που σημειώθηκε το έτος 2010
σε σχέση με το έτος 2009. Η συνολική κατανάλωση νερού
τα έτη 2009, 2010 και 2011 ήταν 422.703.942 m3,
428.937.600 m3 και 420.062.606 m3, αντίστοιχα. Το σω-
ρευτικό μέσο ετήσιο ποσοστό μεταβολής (CAGR) της συ-
νολικής κατανάλωσης νερού στη δεκαετία 2002–2011
είναι 0,3%. Στην πενταετία 2007–2011 είναι 0,1% ετη-
σίως. Τέλος, στην τριετία 2009–2011 είναι αρνητικό και
ίσο με -1,1% ετησίως.

Το έτος 2011 η τιμολογημένη κατανάλωση παρουσίασε
μείωση κατά 2,9% σε σχέση με το έτος 2010, έναντι μεί-



ωσης 0,7% που σημειώθηκε το έτος 2010 σε σχέση με
το έτος 2009. 

Η τιμολογημένη κατανάλωση νερού τα έτη 2009, 2010 και
2011 ήταν 336.447.630 m3, 334.101.933 m3 και
324.444.022 m3, αντίστοιχα. Το σωρευτικό μέσο ετήσιο πο-
σοστό μεταβολής (CAGR) της τιμολογημένης κατανάλωσης
νερού κατά τη δεκαετία 2002–2011 είναι 0,6% ετησίως.
Στην πενταετία 2007–2011 είναι 0,7% ετησίως. Τέλος, στην
τριετία 2009–2011 είναι αρνητικό και ίσο με -1,3% ετησίως.

Επειδή το έτος 2011, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η τι-
μολογημένη κατανάλωση μειώθηκε κατά μεγαλύτερο πο-
σοστό σε σχέση με τη συνολική κατανάλωση, προκλή-
θηκε αύξηση της μη τιμολογημένης κατανάλωσης. Η μη τι-
μολογημένη κατανάλωση αυξήθηκε κατά 0,8% σε σχέση
με το έτος 2010, έναντι αύξησης 9,9%, που σημειώθηκε το
έτος 2010 σε σχέση με το έτος 2009. Τα έτη 2009, 2010
και 2011 η μη τιμολογημένη κατανάλωση ήταν 86.239.310
m3, 94.819.940 m3 και 95.602.600 m3, αντίστοιχα.

Επίσης, αυξήθηκε ελαφρώς το ποσοστό ατιμολόγητης κα-
τανάλωσης στη συνολική κατανάλωση, το οποίο διαμορ-
φώθηκε στο 22,8% το έτος 2011, παρουσιάζοντας αύξη ση
κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του έτους 2010. Συγ-
κεκριμένα, τα έτη 2009, 2010 και 2011 το ποσοστό ατιμο -
λό γητης κατανάλωσης στη συνολική κατανάλωση ήταν
20,4%, 22,1% και 22,8%, αντίστοιχα.

Αναφορικά με τις βασικές κατηγορίες καταναλωτών, η κα-
τανάλωση νερού του γενικού τιμολογίου, που αντιπροσω-
πεύει και τη μεγαλύτερη κατηγορία πελατών, κυρίως οι -
κιακών καταναλωτών, παρουσίασε μείωση 3,0% σε σχέση
με το έτος 2010, έναντι μείωσης 2,3% που σημειώθηκε το
έτος 2010 σε σχέση με το έτος 2009.

Η κατανάλωση νερού του γενικού τιμολογίου τα έτη 2009,
2010 και 2011 ήταν 213.737.447 m3, 208.812.663 m3

και 202.451.498 m3, αντίστοιχα. Το σωρευτικό μέσο ετή-
σιο ποσοστό μεταβολής (CAGR) της κατανάλωσης στη δε-
καετία 2002–2011, είναι 0,4% ετησίως. Στην πενταετία
2007–2011 είναι αρνητικό και ίσο με -0,2% ετησίως.
Τέλος, στην τριετία 2009–2011 είναι αρνητικό και ίσο με 
-1,1% ετησίως.

Η κατανάλωση νερού για ενίσχυση δικτύων ΟΤΑ, που αν-
τιπροσωπεύει και τη δεύτερη σημαντικότερη κατηγορία
πελατών, το έτος 2011 παρουσίασε μείωση 2,1% σε
σχέση με το έτος 2010, έναντι αύξησης 1,8% που σημει-
ώθηκε το έτος 2010 σε σχέση με το έτος 2009. Η κατανά-
λωση νερού για ενίσχυση δικτύων ΟΤΑ τα έτη 2009, 2010
και 2011 ήταν 66.540.857 m3, 67.741.121 m3 και
66.285.025 m3, αντίστοιχα.

Η κατανάλωση νερού με βιομηχανικό κι επαγγελματικό τι-
μολόγιο, το έτος 2011, παρουσίασε μείωση 4,9% σε
σχέση με το έτος 2010, έναντι μείωσης 5,6% που σημει-
ώθηκε το έτος 2010 σε σχέση με το έτος 2009. Η κατανά-
λωση νερού του βιομηχανικού τιμολογίου τα έτη 2009,
2010 και 2011 ήταν 20.874.872 m3, 19.703.412 m3 και
18.740.351 m3, αντίστοιχα.

Η κατανάλωση νερού των πελατών Δημοσίου – ΟΤΑ το
έτος 2011 παρουσίασε μείωση κατά 5,8% σε σχέση με το
έτος 2010, έναντι αύξησης 5,6% που σημειώθηκε το έτος
2010 σε σχέση με το έτος 2009.

Η κατανάλωση νερού των πελατών Δημοσίου – ΟΤΑ τα έτη
2009, 2010 και 2011 ήταν 19.510.561 m3, 20.600.941 m3

και 19.405.206 m3, αντίστοιχα.

Η συμβολή της μεταβολής της τιμολογημένης κατανάλω-
σης κάθε τιμολογίου στη μείωση της συνολικής τιμολογη-
μένης κατανάλωσης, η οποία ανέρχεται σε -9.657.911 m3,
αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Ετήσια Οικονομική
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (σε m3)

ΓΕΝΙΚΟ -6.361.165

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ -963.061

ΔΗΜΟΣΙΟ – ΟΤΑ -1.195.735

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ -1.456.096

ΛΟΙΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 318.146

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ -9.657.911

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011, 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2011 2010 2009

ΓΕΝΙΚΟ 62,40% 62,50% 63,53%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 5,78% 5,90% 6,20%

ΔΗΜΟΣΙΟ – ΟΤΑ 5,98% 6,17% 5,80%

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 20,43% 20,28% 19,78%

ΛΟΙΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 5,41% 5,16% 4,69%

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 2011 2010

1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ (1–15 m3 ανά τρίμηνο) 47,63% 46,67%

2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ (15–60 m3 ανά τρίμηνο) 44,48% 45,08%

3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ (60–81 m3 ανά τρίμηνο) 2,86% 3,06%

4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ (81–105 m3 ανά τρίμηνο) 1,31% 1,43%

5ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ (>105 m3 ανά τρίμηνο) 3,72% 3,76%

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η διάρθρωση του όγκου τιμολόγησης του γενικού τιμολογίου ως προς τα κλιμάκια τιμολόγησης απεικονίζεται στον ακό-
λουθο πίνακα:

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι μόνο το μερίδιο του πρώτου κλιμακίου παρουσίασε οριακή αύξηση. Τα μερίδια
όλων των άλλων κλιμακίων παρουσίασαν οριακή μείωση. Επομένως, αυξήθηκε το ποσοστό της κατανάλωσης του γενικού
τιμολογίου που τιμολογείται με την χαμηλότερη τιμή, ενώ αντιθέτως μειώθηκαν τα ποσοστά όλων των άλλων κλιμακίων
του γενικού τιμολογίου, τα οποία τιμολογούνται με τιμές υψηλότερες. Η μεταβολή της σύνθεσης της τιμολογημένης κατα-
νάλωσης του γενικού τιμολογίου, σε συνδυασμό με την μείωση της κατανάλωσης του γενικού τιμολογίου, οδηγούν σε
μείωση των εσόδων του γενικού τιμολογίου.

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται τα ετήσια έσοδα πώλησης νερού και η μεταβολή τους για τα κυριότερα τιμολόγια:

ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ (σε ευρώ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2011 2010 ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΓΕΝΙΚΟ 160.106.136 165.319.519 -5.213.383 -3,15%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 17.390.566 18.286.161 -895.595 -4,90%

ΔΗΜΟΣΙΟ – ΟΤΑ 19.736.619 21.138.001 -1.401.382 -6,63%

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 32.489.278 33.209.073 -719.795 -2,17%

ΛΟΙΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 6.778.416 5.721.601 1.056.815 18,47%

ΣΥΝΟΛΟ 236.501.015 243.674.355 -7.173.340 -2,94%

Τα έτη 2009, 2010 και 2011 η διάρθρωση της κατανάλωσης, ως προς τα κυριότερα τιμολόγια, απεικονίζεται στον ακόλουθο
πίνακα:



Ετήσια Οικονομική
Έκθεση
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Στη συνέχεια αναλύονται τα ετήσια έσοδα από τη χρήση υπονόμων και η μεταβολή τους για τα κυριότερα τιμολόγια:

ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ (σε ευρώ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2011 2010 ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΓΕΝΙΚΟ 96.486.012 99.602.566 -3.116.554 -3,13%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 7.575.469 7.784.887 -209.418 -2,69%

ΔΗΜΟΣΙΟ – ΟΤΑ 7.957.693 7.606.377 351.316 4,62%

ΛΟΙΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 125.905 144.957 -19.052 -13,14%

ΣΥΝΟΛΟ 112.145.079 115.138.787 -2.993.708 -2,60%

Κατά τον ίδιο τρόπο, στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται τα συνολικά ετήσια έσοδα από πώληση νερού και χρήση
υπονόμων, καθώς και η μεταβολή τους για τα κυριότερα τιμολόγια:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ (σε ευρώ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2011 2010 ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΓΕΝΙΚΟ 256.592.148 264.922.085 -8.329.937 -3,14%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 24.966.035 26.071.048 -1.105.013 -4,24%

ΔΗΜΟΣΙΟ – ΟΤΑ 27.694.312 28.744.378 -1.050.066 -3,65%

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 32.489.278 33.209.073 -719.795 -2,17%

ΛΟΙΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 6.904.321 5.866.558 1.037.763 17,69%

ΣΥΝΟΛΟ 348.646.094 358.813.142 -10.167.048 -2,83%

Τέλος, στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το μέσο έσοδο ανά κυβικό μέτρο του έτους 2011, για τα κυριότερα τιμολόγια:

ΜΕΣΟ ΕΣΟΔΟ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΟΥΣ 2011 (σε ευρώ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΠΩΛΗΣΗ ΝΕΡΟΥ
ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΝΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ 0,76 1,21

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 0,93 1,33

ΔΗΜΟΣΙΟ – ΟΤΑ 1,02 1,43

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 0,49 0,49

ΛΟΙΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 0,37 0,38

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΣΟ ΕΣΟΔΟ 0,71 1,04

Ειδικά για το τιμολόγιο Ενίσχυσης Δικτύου σημειώνουμε ότι ενώ το 20,43% της τιμολογημένης ποσότητας νερού τιμολογείται
με τιμολόγιο ενίσχυσης δικτύου, τα έσοδα πώλησης νερού από το τιμολόγιο ενίσχυσης δικτύου ανέρχονται μόλις στο
13,74% των εσόδων πώλησης νερού. Τέλος, η ταχύτητα είσπραξης των εσόδων από το τιμολόγιο Ενίσχυσης Δικτύου είναι
ιδιαίτερα χαμηλή.



ΙΙ. Παρουσίαση βασικών οικονομικών 
αποτελεσμάτων

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 358,6 εκατ. ευρώ
από 379 εκατ. ευρώ το 2010 παρουσιάζοντας μείωση κατά
5,4% (-20,4 εκατ. ευρώ). Η μείωση αυτή προέκυψε τόσο από
την υποχώρηση κατά 12,1 εκατ. ευρώ των εσόδων από πα-
ροχή νερού και σχετιζομένων με αυτή εργασιών (-4,9%) όσο
και από την αντίστοιχη πτώση των εσόδων από υπηρεσίες
αποχέτευσης κατά 9,2 εκατ. ευρώ (-7,3%). Πτώση παρου-
σιάστηκε επίσης και στα έσοδα από πώληση ηλεκτρικού ρεύ-
ματος κατά 1 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 2 εκατ. ευρώ
παρουσίασαν μόνο τα έσοδα από κατασκευές έργων για τρί-
τους (με σχεδόν ισόποσο κόστος). Η αύξηση αυτή συνδέεται
άμεσα με τη βλάβη του υδραγωγείου στη θέση Σαράντι που
παρουσιάστηκε στα τέλη Μαρτίου του 2011 και οδήγησε σε
αυξημένες δαπάνες άντλησης νερού από την Υλίκη αλλά και
σε έργα αποκατάστασης του υδραγωγείου. Οι δαπάνες αυτές
επιβαρύνουν τόσο την ΕΥΔΑΠ Παγίων όσο και το Υπουργείο
Υποδομών και είναι απαιτητές από τους φορείς αυτούς.

Το συνολικό λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε στα
309,3 εκατ. ευρώ από 342,2 εκατ. ευρώ το 2010 και ση-
μείωσε υποχώρηση κατά 32,8 εκατ. ευρώ (-9,6%) σε
σχέση με το 2010. Ειδικότερα το κόστος πωληθέντων κατά
το 2011 μειώθηκε κατά 21,4 εκατ. ευρώ (-9,3%) και δια-
μορφώθηκε στα 208,7 εκατ. ευρώ από 230,1 εκατ. ευρώ
το 2010 ενώ στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και τα έξοδα
διοίκησης που παρουσίασαν μείωση κατά 4 εκατ. ευρώ (-
6,4%) αλλά και διάθεσης που μειώθηκαν κατά 7,4 εκατ.
ευρώ (-15,1%).

Το αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων ήταν να αυξηθεί το
Μικτό Περιθώριο Κέρδους κατά 1 εκατ. ευρώ (+0,7%) και
να διαμορφωθεί στα 149,9 εκατ. ευρώ από 148,9 εκατ.
ευρώ το 2010. Το μικτό περιθώριο κέρδους ως ποσοστό
επί του κύκλου εργασιών διαμορφώθηκε στο 41,8% από
39,3% κατά το 2010.

Σε ότι αφορά την εξέλιξη των λειτουργικών εξόδων ανά-
λογα με το είδος τους η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε
στην κατηγορία των αμοιβών και εξόδων προσωπικού
κατά 30,6 εκατ. ευρώ (-15,6%). Το μεγαλύτερο μέρος της
μείωσης αυτής οφείλεται στις μειώσεις των μισθών και των
ημερομισθίων κατά 18,4 εκατ. ευρώ (-13,7%) και των ερ-
γοδοτικών εισφορών κατά 3,9 εκατ. ευρώ (-14,4%). Μεί-
ωση παρουσιάστηκε και στον αριθμό του προσωπικού
κατά 240 άτομα, καθώς στις 31/12/2011 εργάζονταν
2.671 άτομα έναντι 2.911 ατόμων στις 31/12/2010.

Μείωση παρουσιάστηκε επίσης και στην κατηγορία των
αμοιβών και εξόδων τρίτων (κυρίως εργολάβων, μελετη-
τών και συμβούλων σε συντηρήσεις και αποκαταστάσεις
δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης). Οι αμοιβές και τα

έξοδα τρίτων από 42,8 εκατ. ευρώ το 2010 μειώθηκαν
στα 41,1 εκατ. ευρώ το 2011 παρουσιάζοντας μείωση
κατά 1,7 εκατ. ευρώ (-3,9%).

Τα έξοδα από παροχές τρίτων παρουσίασαν μείωση κατά
1,7 εκατ. ευρώ (-3,9%) και διαμορφώθηκαν στα 41,4
εκατ. ευρώ από 43,1 εκατ. ευρώ το 2010.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν αύξηση κατά
49,3% και έφθασαν τα 15,8 εκατ. ευρώ από 10,6 εκατ.
ευρώ το 2010 κυρίως λόγω της αύξησης των επιτοκίων ενώ
τα χρηματοοικονομικά έσοδα είχαν μείωση της τάξης του
1,1 εκατ. ευρώ και έφθασαν στα 4,8 εκατ. ευρώ από 5,9
εκατ. ευρώ το 2010.

Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός στις 31/12/2011 διαμορ-
φώθηκε στα 201,7 εκατ. ευρώ από 204,2 εκατ. ευρώ στις
31/12/2010 παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,5 εκατ. ευρώ
(-1,2%).

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων
διαμορφώθηκαν στα 35,6 εκατ. ευρώ από 30 εκατ. ευρώ
το 2010 σημειώνοντας αύξηση κατά 18,6%.

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές διαμορφώθηκαν στα 
18,6 εκατ. ευρώ από 27,8 εκατ. ευρώ το 2010, οι οποίες
επηρεάστηκαν από τη μείωση του κύκλου εργασιών. Ση-
μαντική αύξηση παρουσιάστηκε στη μεταβολή των απαι-
τήσεων από πελάτες κατά 38,6 εκατ. ευρώ έναντι
αντίστοιχης αύξησης 26,1 εκατ. ευρώ το 2010. Οι Επεν-
δυτικές Ταμειακές Ροές έφθασαν στα -17,9 εκατ. ευρώ το
2011 από -32,5 εκατ. ευρώ το 2010. Στην πτώση αυτή
συνέβαλε η μείωση των αποκτήσεων ενσώματων ακινη-
τοποιήσεων στα 32,1 εκατ. ευρώ έναντι 49,8 εκατ. ευρώ
το 2010.

Οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (Free Cash Flows) που προ-
έρχονται από τη διαφορά Λειτουργικής από την Επενδυ-
τική Ταμειακή Ροή, διαμορφώθηκαν στις 671 χιλιάδες
ευρώ που ήταν για πρώτη φορά θετικές σε ετήσια βάση
κατά τα τελευταία πέντε έτη.

Γ. ΣΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Σε συνέχεια των διατάξεων του ν.3873/2010 (Ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2006/46/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
και της από 10/02/2011 Οδηγίας της Επιτροπής Κεφαλαι-
αγοράς, η Εταιρεία ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις του
νέου θεσμικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης,
προχώρησε στη σύνταξη Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνη-
σης με βάση την κείμενη νομοθεσία, ο οποίος διευκολύνει
τη διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών εταιρικής διακυ-
βέρνησης που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγ-
κες και της ΕΥΔΑΠ. Ο «Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
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ΕΥΔΑΠ» εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εται-
ρείας (Απόφαση Δ.Σ. 17214–29/03/2011) και κατόπιν κα-
τατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. Ε.Κ.
5269–31/03/2011). Είναι επίσης, διαθέσιμος στο διαδι-
κτυακό τόπο της Εταιρείας (www.eydap.gr).

Οφειλές Δημοσίου

Στις 29 Ιουνίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρεί-
ας αποφάσισε την επανάληψη της απαίτησης της ΕΥΔΑΠ
Α.Ε. προς το ελληνικό Δημόσιο ύψους 508.350 χιλ. ευρώ
μέσω σχετικής επιστολής προς το Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων.

Οφειλές ΟΤΑ

Αναφορικά με τις οφειλές των ΟΤΑ, οι οποίες ανέρχονται
στα 194 εκατ. ευρώ (χωρίς τις προσαυξήσεις) και αποτε-
λούν σοβαρό ανασταλτικό παράγοντα στην αναπτυξιακή
πορεία της Εταιρείας, εκτός από το εκτεταμένο πρόγραμμα
διακανονισμών που εφαρμόζει η ΕΥΔΑΠ, το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ στις 13 Μαΐου 2011, ενέκρινε το
σχέδιο Προσυμφώνου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
ΕΥΔΑΠ και ΟΤΑ που διαθέτουν και λειτουργούν δημοτικό
δίκτυο διανομής νερού. Σύμφωνα με αυτό, η ρύθμιση των
οφειλών των συγκεκριμένων ΟΤΑ θα γίνεται μέσω ανά-
ληψης διαχείρισης των εν λόγω δικτύων από την ΕΥΔΑΠ,
χωρίς ανάληψη της ιδιοκτησίας τους, με παράλληλη τα-
κτοποίηση των οφειλών τους σε αυτή. Μέχρι σήμερα
έχουν υπογραφεί τέτοιου είδους προσύμφωνα προγραμ-
ματικών συμβάσεων με τους Δήμους Μαρκόπουλου Με-
σογαίας, Σαρωνικού, Σπάτων–Αρτέμιδος, Ελευσίνας
(Μα  γούλα), Μαραθώνος, Παιανίας, Αμαρούσιου και Με-
γαρέων και εφόσον τα μελλοντικά έργα κριθούν βιώσιμα
θα καταρτισθούν σχετικές συμβάσεις συνεργασίας.

Απόφαση ίδρυσης «ΕΥΔΑΠ Νήσων Α.Ε.»

Στις 13 Μαΐου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εται-
ρείας ενέκρινε τη σύσταση της Εταιρείας «ΕΥΔΑΠ Νήσων
Α.Ε.» στης οποίας το μετοχικό κεφάλαιο θα συμμετέχει η
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με ποσοστό 100%. Σκοπός της Εταιρείας είναι
η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης καθώς και
ένα πλήθος δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα παρα-
πάνω, στη νησιωτική Ελληνική Επικράτεια. Στόχος της
πρωτοβουλίας αυτής είναι η εκμετάλλευση της τεχνογνω-
σίας της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης
και αποχέτευσης στα Ελληνικά νησιά.

Ήδη, μέχρι σήμερα έχουν γίνει συζητήσεις και αποτυπώσεις
της υφιστάμενης κατάστασης στους ακόλουθους νησιωτι-
κούς δήμους: Λευκάδα, Ύδρα, Σίκινος, Φολέγανδρος, Κί-
μωλος, Αγκίστρι, Ελαφόνησος, Νάξος (και Ηράκλεια,
Σχοινούσα, Κουφονήσι, Δονούσα), Χάλκη, Μήλος, Αγα-
θονήσι, Αμοργός, Οινούσσες, Ψαρά. Η «ΕΥΔΑΠ Νήσων

Α.Ε.» έχει ήδη υποβάλει πρόταση σε πέντε από αυτούς, τη
Λευκάδα, την Ύδρα, την Κίμωλο, τη Φολέγανδρο και τη
Σίκινο, ενώ σύντομα αναμένεται να συνταχθούν αντίστοιχες
προτάσεις και στους υπόλοιπους νησιωτικούς δήμους.

Κατάρρευση καναλιού στο Σαράντι Βοιωτίας

Στις 29 Μαρτίου 2011, σημειώθηκε κατολίσθηση του εδά-
φους σε τμήμα του τοιχίου του καναλιού μεταφοράς νερού
από τον ταμιευτήρα του Μόρνου και συγκεκριμένα στην πε-
ριοχή Σαράντι του νομού Βοιωτίας (συνολικό μήκος ζημιάς
περίπου 130 μέτρα). Από την κατάρρευση του τοιχίου και τη
διαρροή του νερού δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα στην
υδροδότηση της Αττικής, ενώ οι τεχνικές υπηρεσίες της
ΕΥΔΑΠ έλαβαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ταχεία απο-
κατάσταση της ζημιάς, η οποία αποπερατώθηκε εντός έξι
ημερών μέσω της τοποθέτησης μεταλλικού αγωγού μεγάλης
διατομής (Φ2000). Η παροχετευτικότητα του καναλιού απο-
καταστάθηκε ικανοποιητικά με την κατασκευή και του δεύτε-
ρου αγωγού, εντός ένδεκα ημερών. Σημειώνεται ότι κατά τη
διάρκεια της επισκευής, λόγω της ορθολογικής διαχείρισης
των υδατικών αποθεμάτων δεν υπήρξε καμία διακοπή ή
πτώση πίεσης στο υδροδοτικό σύστημα της Αττικής.

Ωστόσο, από την κατάρρευση του καναλιού προκλήθηκαν
ζημιές σε εκατόν τριάντα δύο ιδιοκτησίες του οικισμού Σα-
ράντι για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε
στις 29 Ιουνίου 2011 την καταβολή αποζημιώσεων ύψους
386.000,00 ευρώ, ποσό το οποίο η Εταιρεία θα διεκδική-
σει από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, σύμφωνα με την ισχύουσα Σύμβαση μεταξύ
ΕΥΔΑΠ και Ελληνικού Δημοσίου, όταν εκταμιευθεί. Μέχρι
τις 31/12/2011 το ποσό των αποζημιώσεων που έχει κα-
ταβληθεί ανέρχεται στα 224.601,86 ευρώ.

Τέλος, με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου στις 30
Μαΐου 2011, εγκρίθηκε η προώθηση των απαραίτητων
διαδικασιών για την οριστική αποκατάσταση του Υδραγω-
γείου. Η υλοποίηση των έργων για την αποκατάσταση του
υδραγωγείου Μόρνου θα βαρύνει οικονομικά το Υπουρ-
γείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Απ. Δ.Σ.
17270–30/05/2011).

Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Στις 10 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, κατά την
οποία εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος για την χρήση του
2010 ποσού ύψους 4.260.000,00 ευρώ, δηλαδή μέρισμα
0,04 ευρώ ανά μετοχή.

Περικοπές Αποδοχών Προσωπικού 
βάσει του ν.4024/2011

Σύμφωνα με το ν.4024/2011, το μέσο κατά κεφαλή κό-
στος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζη-
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μιώσεων και αμοιβών γενικά, του πάσης φύσεως προσω-
πικού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% του μέσου
κατά κεφαλήν αντίστοιχου κόστους της εταιρείας, όπως
αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την 31/12/2009.

Κατά την επιταγή του εν λόγω νόμου, οι περικοπές που
απαιτούνται να γίνουν στο μέσο κατά κεφαλή μισθολογικό
κόστος θα πρέπει να είναι της τάξεως του 35% μέχρι
31/12/2012 σε σύγκριση με αυτό που είχε διαμορφωθεί
κατά την 31/12/2009 (συμπεριλαμβανομένων και των μει-
ώσεων των αποδοχών του προσωπικού από την εφαρμογή
των Νόμων 3833/2010 και 3845/2010) και α ναμένεται ότι
θα μειώσουν σημαντικά το μισθολογικό κόστος της Εταιρεί-
ας αρχής γενομένης από 01/01/2012, μειώνοντας κατά
18% περίπου το μέσο κατά κεφαλήν κόστος, εφόσον η
Εταιρεία θα συνεχίσει να εμπίπτει στο νόμο 4024/2011.

Εκσυγχρονισμός τομέων λειτουργίας

Μέσα στο 2011 η Εταιρεία συνέχισε την υλοποίηση των δρά-
σεων που είχαν αναληφθεί τα προηγούμενα χρόνια σχετικά
με τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της με απώτερο σκοπό
τόσο την ενίσχυση της αποδοτικότητας, όσο και την αναβάθ-
μιση της ποιότητας εξυπηρέτησης του πελάτη. Αναλυτικά,
ανά τομέα οι δράσεις αυτές παρατίθενται ακολούθως:

Στον τομέα της Ανάπτυξης Νέων Δραστηριοτήτων,
εκτός από την υπογραφή του προσυμφώνου προγραμμα-
τικής σύμβασης για την παραλαβή και ενσωμάτωση των
δικτύων ύδρευσης των Δήμων Σπάτων - Αρτέμιδος, Ελευ-
σίνας (Μαγούλα), Σαρωνικού, Μαρκόπουλου Μεσογαίας,
Μαραθώνος, Παιανίας, Αμαρούσιου και Μεγαρέων, η
Εταιρεία διερευνά επίσης τη δυνατότητα επαναχρησιμο-
ποίησης των λυμάτων της Ψυττάλειας και του νέου ΚΕΛ
Θριασίου για βιομηχανικές και γεωργικές χρήσεις και ανα-
δάσωση, για πότισμα του αστικού πρασίνου, για εμπλου-
τισμό του υδροφόρου ορίζοντα, κ.λπ.

Στον τομέα της Πληροφορικής και Τεχνολογίας, η
ΕΥΔΑΠ μέσα στο 2011 προχώρησε και στις ακόλουθες
δράσεις και ενέργειες ανά τομέα:

α) Διοικητικοοικονομικός Τομέας

• Τον Ιανουάριο του 2011 ξεκίνησε η δοκιμαστική λει-
τουργία του νέου ERP «SAP – Business One» παράλ-
ληλα με το υπάρχον σύστημα ERP–ORAMA. Tον Ιούλιο
του 2011 τα δύο ERP πληροφορικά συστήματα συγχρο-
νίσθηκαν πλήρως και παρήγαγαν τα ίδια αποτελέσματα
για την οικονομική περίοδο του Α’ τριμήνου 2011. Ήδη
από 01/01/2012 έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία
το «SAP – Business One» και έχει διασυνδεθεί με τα πα-
ρακάτω πληροφοριακά συστήματα που λειτουργούν
ήδη στην ΕΥΔΑΠ.
- Σύστημα εξωλογιστικής Κοστολόγησης (SAS-ABM)

- Σύστημα Προϋπολογισμού (SAS FM)
- Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

(ORAMA-HR)
- Σύστημα Μισθοδοσίας (ORAMA-PAYROLL)
- Σύστημα Υγειονομικού (SAP R/3)
- Σύστημα Διαχείρισης Αποθηκών (SAP-MM)
- Σύστημα εξυπηρέτησης Πελατών (BCC).

Το «SAP – Business One» περιλαμβάνει τα υποσυστή-
ματα:
- Γενική και Αναλυτική Λογιστική
- Αποθήκες (Λογιστική λειτουργία)
- Διαχείριση Παγίων
- Κοστολόγηση
- Πελάτες – Τιμολόγηση (για όσους δεν περιλαμβάνον-

ται στο Σύστημα εξυπηρέτησης Πελατών - BCC)
- Τράπεζες – Δάνεια – Αξιόγραφα.

• Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του νέου έργου Διαχείρι-
σης Προμηθειών που αποτελεί υποσύστημα του SAP
Business One και εκσυγχρονίζει τις υπάρχουσες διαδι-
κασίες των Προμηθειών. Το νέο υποσύστημα τέθηκε σε
παραγωγική λειτουργία από 01/01/2012 και περιλαμ-
βάνει τις παρακάτω λειτουργίες:
- Κανόνες επιλογής και αξιολόγησης Προμηθευτών
- Διαχείριση των βασικών στοιχείων Προμηθευτών
- Συσχέτιση Προμηθευτών με είδη και υπηρεσίες
- Προετοιμασία, διενέργεια και παρακολούθηση διαγω-

νισμών για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών.
- Δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης των οικονομικών

προσφορών διαγωνισμών.
- Αυτόματος μετασχηματισμός ενός διαγωνισμού σε πα-

ραγγελία.

β) Τομέας Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ)

• Βελτιώθηκαν τα υπόβαθρα για την κάλυψη των νέων
απαιτήσεων από την επέκταση της δραστηριότητας της
ΕΥΔΑΠ σε νέους Δήμους.

• Έγινε βελτίωση και τροποποιήσεις στην εφαρμογή
ύδρευσης για τις ανάγκες της καλύτερης και αμεσότερης
ροής πληροφορίας μεταξύ των τεχνικών τμημάτων της
Διεύθυνσης Δικτύου Ύδρευσης και του Επιχειρησιακού
Κέντρου και 1022 της ΕΥΔΑΠ.

• Έγινε επέκταση της εφαρμογής βλαβών για την Online
σύνδεση με την εφαρμογή παραπόνων του 1022.

• Βελτιώθηκε η εφαρμογή αποχέτευσης και έγινε ανά-
πτυξη νέας εφαρμογής για τον υπολογισμό των φορτίων
αποχέτευσης των αγωγών.

• Υλοποιήθηκε εφαρμογή για την Διεύθυνση Δικτύου
Ύδρευσης για την παρακολούθηση και διαχείριση των
τεχνικών ενεργειών και εκκρεμοτήτων επί των δικλείδων.

• Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης–εκπαίδευσης των χρη-
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στών του ΓΣΠ και παραγωγής χαρτοσυνθέσεων για τις
ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ.

• Συνεχής παροχή ψηφιακών δεδομένων για τα δίκτυα σε
ενδιαφερόμενους εκτός ΕΥΔΑΠ.

γ) Τομέας Εξυπηρέτησης Πελατών

• Υλοποιήθηκε και θα τεθεί άμεσα σε παραγωγική λει-
τουργία η ένταξη της Διαχείρισης των Ληξιπρόθεσμων
Οφειλών στο σύστημα πελατών.

• Υλοποιήθηκε η δυνατότητα επιλεκτικής ένθεσης εντύ-
πων αλλά και ενσωμάτωσης δεύτερης σελίδας στο έν-
τυπο του λογαριασμού.

• Ξεκίνησε η ένταξη νέων συμβαλλόμενων συνεργατών
(πρακτόρων) για την Online Πληρωμή των Λογαρια-
σμών.

• Υλοποιήθηκε η ενοποίηση των τμημάτων των χρηστών
της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πελατών.

• Υλοποιήθηκε και λειτουργεί η ένταξη της Αποθήκης
Υδρομετρητών και του Εργαστηρίου Δοκιμών στο σύ-
στημα πελατών.

• Εισήχθησαν νέες τράπεζες στο σύστημα Ηλεκτρονικών
Πληρωμών.

• Υλοποιήθηκε και τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή της
Νέας Παροχής που διασυνδέει το σύστημα πελατών και
τους Τεχνικούς Τομείς.

δ) Τομέας Τηλεπικοινωνιών

• Ξεκίνησε η σταδιακή αντικατάσταση του μέσου επικοινω-
νίας του δικτύου φωνής από συμβατικά κυκλώματα σε IP.

• Εγκαταστάθηκαν νέα τηλεφωνικά κέντρα στις απομακρυ-
σμένες εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ στα φράγματα Μόρ-
νου & Ευήνου.

ε) Τομέας Υποδομών & Τεχνολογίας

• Ξεκίνησε η λειτουργία του Επιχειρησιακού Κέντρου Λει-
τουργίας της ΕΥΔΑΠ στις εγκαταστάσεις του Περισσού
και επικαιροποιήθηκε η διασύνδεση του με όλα τα συ-
στήματα Τηλελέγχου – Τηλεχειρισμού της Εταιρείας.

• Αναβαθμίστηκε και εμπλουτίστηκε η Εσωτερική Ιστο-
θέση της ΕΥΔΑΠ (thalassa) με νέες περιοχές για το Επι-
χειρησιακό Κέντρο Λειτουργίας και το 1022.

• Αναβαθμίστηκε η εταιρική ιστοθέση της ΕΥΔΑΠ στο δια-
δίκτυο.

• Υλοποιήθηκε υποδομή ασφαλούς πρόσβασης στο εται-
ρικό email από το διαδίκτυο.

• Υλοποιήθηκε η μεταφορά του Συστήματος Τηλελέγ-
χου – Τηλεχειρισμού στο Κέντρο Ανάκαμψης από Κατα-
στροφές (Disaster Site).

• Εγκαταστάθηκε υποδομή για εσωτερική δικτυακή επικοι-
νωνία και τηλεδιάσκεψη.

• Αναβαθμίσθηκε η υποδομή citrix για την λειτουργία του
1022.

• Αναβαθμίστηκε η υποδομή του Κεντρικού Antivirus της
ΕΥΔΑΠ.

Στον τομέα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, η Δι-
εύθυνση Εκπαίδευσης & Σχολής Μαθητείας της ΕΥΔΑΠ
Α.Ε. έχοντας ως κύρια φιλοσοφία ότι εκπαίδευση και ανά-
πτυξη συμβαδίζουν, σχεδιάστηκε με στόχο την καταγραφή
και διατήρηση της τεχνογνωσίας της Εταιρείας, τη διάχυση
της εξειδικευμένης γνώσης στο σύνολο των εργαζομένων,
την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις ανάγ-
κες των δημοτικών φορέων ύδρευσης και αποχέτευσης,
την ενίσχυση της εξωστρέφειας της εταιρείας μέσω παρο-
χής υπηρεσιών εκπαίδευσης εκτός Ελλάδος και τέλος τη
μελλοντική συνεργασία με ανώτερα και ανώτατα εκπαι-
δευτικά Ιδρύματα.

Για το σκοπό αυτό, διαμορφώθηκε ένα εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα που καλύπτει τους ακόλουθους τομείς: τεχνικό
(δίκτυα και εγκαταστάσεις νερού και λυμάτων), διοικητικό
(management), αναπτυξιακό, οικονομικό, δημοσίων σχέ-
σεων και επικοινωνίας. Όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
υποστηρίζεται από τα αντίστοιχα βοηθήματα, τα οποία
έχουν συνταχθεί από στελέχη της Εταιρείας και έχει σχε-
διασθεί ώστε να παρέχει εκπαίδευση στοχευμένη και οι-
κονομικά ορθολογική.

Μέσα στο 2011 πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις σε δύο
εξάμηνα, που αφορούσαν τεχνικά θέματα ύδρευσης, απο-
χέτευσης, πληροφορικής και τεχνολογίας, ξένων γλωσ-
σών, αλλά και οικονομικά και διοικητικά θέματα.
Ειδικότερα, κατά το πρώτο εξάμηνο πραγματοποιήθηκαν
113 μαθήματα με συνολική διάρκεια 1.495 εκπαιδευτικές
ώρες και 1.967 συμμετοχές εργαζομένων. Επίσης, κατά το
δεύτερο εξάμηνο πραγματοποιήθηκαν 117 μαθήματα με
συνολική διάρκεια 1.043 εκπαιδευτικές ώρες και 2.912
συμμετοχές εργαζομένων.

Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος και τα δύο
εξάμηνα βασίστηκε κατά 87% (α’ εξάμηνο) και 94% (β’
εξάμηνο) σε εσωτερικούς εισηγητές, ενώ η ανταπόκριση
του προσωπικού υπήρξε εντυπωσιακή και αυξανόμενη
κατά 32%.

Η χρήση εσωτερικών εισηγητών για την υλοποίηση των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων δίνει την ευκαιρία αξιοποί-
ησης της σωρευμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας των στε-
λεχών της Εταιρείας και ταυτόχρονα επιτρέπει τον έλεγχο
του κόστους. Επιπλέον, όπου κρίνεται απαραίτητο, επιλέ-
γονται με αυστηρά κριτήρια εξωτερικοί συνεργάτες.

Επιπρόσθετα, από το 2011 λειτουργεί στην εσωτερική
ιστοθέση της ΕΥΔΑΠ ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της Σχολής
Μαθητείας, όπου βρίσκεται αναρτημένη η ύλη για κάθε
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μάθημα που έχει ολοκληρωθεί, το πρόγραμμα κάθε εξα-
μήνου καθώς και όλες οι σχετικές ανακοινώσεις.

Παρέχοντας υψηλού επιπέδου γνώση, και εξασφαλίζοντας
για τους εργαζόμενους την ευκαιρία της δια βίου μάθησης,
η ΕΥΔΑΠ επενδύει στην σχέση με τους ανθρώπους της,
με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελα-
τών, το σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία.

Στον τομέα Εξυπηρέτησης Πελατών, με γνώμονα την πα-
ροχή υπηρεσιών πλήρως ευθυγραμμισμένων με τις απαι-
τήσεις και τους χρόνους διεκπεραίωσης, όπως αυτά
καθορίζονται στις προδιαγραφές και τα συμβόλαια με τους
πελάτες, καθώς και την επίτευξη του καλύτερου δυνατού
οικονομικού αποτελέσματος για την Εταιρεία και τους πε-
λάτες της, συνέχισε και το έτος 2011 την προσφορά υπη-
ρεσιών που πληρούν τους τρεις κύριους παράγοντες
επιτυχίας στην αγορά: ποιότητα, χρόνο και κόστος. Πιο
συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών:

• Δεσμευόμενη για τη γρήγορη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση
των πελατών, αξιοποιεί το σύνολο των Πληροφοριακών
Συστημάτων που διαθέτει η Εταιρεία με επίκεντρο το συνε-
χώς εξελισσόμενο πληροφοριακό Σύστημα Τιμολόγησης
και Βασικής Διαχείρισης Αιτημάτων Πελατών (BCC). Έτσι,
επιτυγχάνεται η άμεση πρόσβαση σε μία ενιαία ηλεκτρονική
βάση δεδομένων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ακρίβεια
στην πληροφόρηση και μειώνοντας δραστικά το χρόνο που
απαιτείται για την ολοκλήρωση των συναλλαγών.

• Αξιοποιεί το νέο δίαυλο επικοινωνίας με τους πελάτες,
το Γραφείο Επικοινωνίας Πελατών – Customer Contact,
το οποίο ολοένα και περισσότεροι πελάτες επιλέγουν
προκειμένου να ενημερωθούν για το σύνολο των παρε-
χόμενων υπηρεσιών της Εταιρείας ή για θέματα που
αφορούν στην παροχή τους.

• Συνέχισε τη συνεργασία με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πο-
λιτών (ΚΕΠ) για την ταχύτερη κάλυψη των αναγκών των
πελατών της Εταιρείας.

• Προσέλκυσε μεγάλο πλήθος πελατών για την εξόφληση
ή το διακανονισμό των οφειλών του, μέσω του συστή-
ματος Collections.

• Μεριμνά για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πε-
λατών, με τη διαμόρφωση των χώρων υποδοχής και
εξυπηρέτησης των πελατών.

• Εξακολουθεί να συνεργάζεται αποτελεσματικά με τις
Αρχές «Συνήγορος του Πολίτη» και «Συνήγορος του Κα-
ταναλωτή».

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης
Πελατών ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της τυποποί-
ησης των διαδικασιών, όπως αυτές απεικονίζονται στο ISO
9001:2008 πιστοποιητικό του φορέα πιστοποίησης TÜV
HELLAS Α.Ε.

Προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης της ποιότητας στην
εξυπηρέτηση του πελάτη, στο τέλος του 2011 ενεργοποι-
ήθηκε το Επιχειρησιακό Κέντρο Λειτουργίας και 1022
της ΕΥΔΑΠ. Πρόκειται για μία υπηρεσία που περιλαμβάνει
τρία τμήματα: α) Το παλαιό τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέ-
τησης πελατών 1022, β) Το νέο «γραφείο τεχνολογίας και
τεκμηρίωσης του Επιχειρησιακού Κέντρου», γ) Το νέο
«σώμα εποπτών του Επιχειρησιακού Κέντρου». Στους στό-
χους του Επιχειρησιακού περιλαμβάνονται:

1. Η αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών
Από αρχές του 2011 αυξήθηκε η ποιότητα και ταχύτητα ενη-
μέρωσης καταναλωτών για θέματα λειτουργίας, όπως για
παράδειγμα η ενημέρωση για την φάση επισκευής της βλά-
βης που τον αφορά. Σημαντικό ρόλο έπαιξε η ηλεκτρονική
έκδοση ομοιογενούς step-by-step πρωτοκόλλου διαχείρι-
σης κλήσεων και η αναβάθμιση της ψηφιακής ενημέρωσης
του 1022 από τα τεχνικά συνεργεία. Τα εργαλεία αυτά βοή-
θησαν στο να αποτραπεί μείωση του ποσοστού απαντημέ-
νων κλήσεων από εργαζομένους της ΕΥΔΑΠ παρά την 33%
μείωση των agent υποδοχής το 2011. Επόμενο βήμα στην
ενίσχυση της εξυπηρέτησης των πελατών, είναι η αναβάθ-
μιση του 1022 από τηλεφωνικό αριθμό για βλάβες σε ενιαίο
αριθμό ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης πελατών (εξυπηρε-
τώντας και θέματα λογαριασμών, μητρώου κ.λπ.).

2. Η άμεση απόκριση σε περιστατικά κρίσεων
Το σώμα εποπτών του Επιχειρησιακού Κέντρου που απαρ-
τίζεται από μηχανικούς και υπομηχανικούς της ΕΥΔΑΠ λει-
τουργεί ως δεύτερο μάτι παρακολούθησης των κα θη με -
ρι νών συμβάντων λειτουργίας, εξασφαλίζοντας την άμεση
ενημέρωση και κινητοποίηση του αρμόδιου τμήματος ή
όπου κρίνεται σκόπιμο της διοίκησης.

3. Ο εμπλουτισμός των ψηφιακών βάσεων δεδομένων
λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ

Από τον Δεκέμβριο του 2011 λειτουργεί διαδικτυακό por-
tal με στοιχεία όπως «Ψηφιακοί Χάρτες Λειτουργίας»,
«Νομοθεσία Λειτουργίας», βάση δεδομένων εκτεταμένων
και συχνών συμβάντων λειτουργίας καθώς και βάση δε-
δομένων συναγερμών κρίσιμων οργάνων λειτουργίας.
Επίσης, από τις αρχές του 2011, η Υπηρεσία συνεργάζεται
με τη Διεύθυνση Δικτύου Ύδρευσης και τη Διεύθυνση
Πληροφορικής για τη δημιουργία ενός portal ύδρευσης
και σχετικών εφαρμογών (εφαρμογή βλαβών, εφαρμογή
βανών, κ.λπ.).

4. Η ενδυνάμωση της «ψηφιακής κουλτούρας»
Βρίσκεται ήδη σε λειτουργία από τον Δεκέμβριο του 2011,
δυναμική ιστοσελίδα στο intranet της εταιρείας με real-
time αναφορά για τα κυριότερα ενεργά συμβάντα λειτουρ-
γίας. Κατ’ αυτό τον τρόπο εκσυγχρονίζεται η δυναμική
δι-υπηρεσιακή επικοινωνία για θέματα λειτουργίας.
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5. Η ενίσχυση της διαπροσωπικής επικοινωνίας και διά-
χυση της γνώσης–εμπειρίας

Από τον Δεκέμβριο του 2011 λειτουργεί ψηφιακό forum
μεταξύ των 170 στελεχών του Επιχειρησιακού Κέντρου
Λειτουργίας, όπου ανταλλάσσονται απόψεις, αναπτύσσε-
ται διάλογος μεταξύ των εργαζόμενων στο Επιχειρησιακό
Κέντρο Λειτουργίας και 1022 ενισχύοντας τη διαπροσω-
πική επικοινωνία και ενδυναμώνοντας την κουλτούρα της
ποιοτικής εξυπηρέτησης της Εταιρείας.

Σημαντικά Γεγονότα μετά το τέλος της Χρήσης

Ψήφιση Νόμου 4053/2012

Η ψήφιση του ν.4053/2012, βάσει του οποίου η ΕΥΔΑΠ
δύναται να παρέχει όλο το εύρος των υπηρεσιών που ορί-
ζονται στο ν.2744/1999 και εκτός περιοχής αρμοδιότητας
της Εταιρείας, μέσω θυγατρικών εταιρειών και μέσω σύ-
ναψης προγραμματικών συμβάσεων με τους ΟΤΑ διαμορ-
φώνει ένα νέο αναπτυξιακό πλαίσιο για την Εταιρεία,
διευρύνοντας την αγορά στην οποία μπορεί να δραστη-
ριοποιηθεί και αναπτυχθεί η ΕΥΔΑΠ.

Μεταφορά μεριδίου 27,3% από το Ελληνικό 
Δημόσιο στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής 
Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.»

Σύμφωνα με την από 27/1/2012 σχετική γνωστοποίηση,
μεταβιβάστηκε από το Ελληνικό Δημόσιο 29.074.500 με-
τοχές της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου,
ήτοι ποσοστό 27,30% του μετοχικού κεφαλαίου της Εται-
ρείας στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δημοσίου Α.Ε.». Η μεταβίβαση έγινε κατόπιν εκτέλεσης
εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, σε εφαρμογή των πα-
ραγράφων 4 & 5 του άρθρου 2 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ
152/Α’) και της υπ’ αριθμ. 195/2011 (ΦΕΚ 2501/Β’) Από-
φασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και
Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ). 

Σημειώνεται ότι το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στο
μετοχικό κεφάλαιο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. διαμορφώνεται πλέον
σε 34,03%. 

Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχοντας 100% το «Ταμείο Αξιο-
ποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», ελέγ-
χει έμμεσα τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου. 

Με εξαίρεση τα παραπάνω δεν έχει συμβεί κάποιο γεγο-
νός το οποίο επηρεάζει σημαντικά την οικονομική διάρ-
θρωση ή την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας από της
31/12/2011 μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονο-
μικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εται-
ρείας.

Δ. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & 
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ

Λόγω των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία δεν εκτίθεται
σε ιδιαίτερους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κιν-
δύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες,
επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο
ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων
της Εταιρείας εστιάζεται στο να ελαχιστοποιήσει την ενδε-
χόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική
απόδοση της Εταιρείας.

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική
Οικονομική Υπηρεσία της Εταιρείας, η οποία λειτουργεί με
συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοι-
κητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδη-
γίες και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύνου
καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριμένων
κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος
επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.

α) Κίνδυνος αγοράς

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο κύριος όγκος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας γίνεται
στην Ευρωζώνη και διεξάγεται σε ευρώ. Συνεπώς, ο συ-
ναλλαγματικός κίνδυνος που διατρέχει η Εταιρεία είναι
ανύπαρκτος.

Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων

Λόγω του ότι η Εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό της ση-
μαντικά έντοκα στοιχεία, τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμει-
ακές ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις
τιμές των επιτοκίων. Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εται-
ρείας όμως, συνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια τα οποία
ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς μπορούν είτε να πα-
ραμείνουν κυμαινόμενα ή να μετατραπούν σε σταθερά. 

Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παρά-
γωγα. Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων αφορά στα
δάνεια. Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την Εται-
ρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ 
ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ, ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

Μεταβλητότητα Επίδραση στα κέρδη
επιτοκίων μετά από φόρους

Χρήση 2011 +1% (1.996)

-1% 1.996



Η Εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της, είτε χωριστά
είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις πληροφορίες αυτές στις
διαδικασίες του πιστωτικού ελέγχου. Οι μακροπρόθεσμες
απαιτήσεις της Εταιρείας προέρχονται κυρίως από το Δημό-
σιο και συνεπώς δεν ενέχουν σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο.

Το ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα δεν ενέχουν πιστω-
τικό κίνδυνο, επειδή αφορούν κυρίως καταθέσεις σε Τρά-
πεζες με επαρκή πιστοληπτική αξιολόγηση. Στις εμπορικές
και λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνονται απαιτήσεις από
ιδιώτες πελάτες, οι οποίες έχουν ελάχιστο βαθμό κινδύνου
απωλειών κυρίως λόγω της ευρείας διασποράς των απαι-
τήσεων, ενώ για τις απαιτήσεις από ΟΤΑ, η Εταιρεία εξετάζει

την δυνατότητα είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Οι οφειλές αυτές ανέρχονται σε 194 εκατ. ευρώ περίπου. 

Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
δεν έχει εξασφαλιστεί με υποθήκη ή άλλη μορφή πιστω-
τικής εξασφάλισης. Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματο-
οικονομικά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους η
οποία είναι η χρηματιστηριακή τους αξία και συνεπώς κα-
τατάσσονται σε επίπεδο 1, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ΔΠΧΑ 7, παρ. 27Β.

Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας χρονοανάλυσης για τις λη-
ξιπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας:
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β) 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 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 847 1.057 848 1.057

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 21.975 27.842 21.920 27.842

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 404.133 361.479 404.135 361.479

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 136.024 135.304 136.023 135.304

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες 130 207 542 542

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες – – 60 –

563.109 525.889 563.528 526.224

ΧΡΟΝΟΑΝΑΛΥΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

2011 Μη 0–1 1–6 6 μήνες –
Ληξιπρόθεσμες μήνα μήνες 2 έτη 2–5 έτη >5 έτη ΣΥΝΟΛΟ

ΙΔΙΩΤΕΣ 24.730 10.746 20.690 24.126 19.130 5.398 104.820

ΔΗΜΟΣΙΟ 3.208 1.311 6.114 8.418 8.387 23.632 51.070

ΟΤΑ 8.750 4.315 17.497 55.057 61.077 46.981 193.677

ΣΥΝΟΛΟ 36.688 16.372 44.301 87.601 88.594 76.011 349.567

2010 Μη 0–1 1–6 6 μήνες –
Ληξιπρόθεσμες μήνα μήνες 2 έτη 2–5 έτη >5 έτη ΣΥΝΟΛΟ

ΙΔΙΩΤΕΣ 22.062 11.596 19.271 20.531 16.029 3.746 93.235

ΔΗΜΟΣΙΟ 5.812 1.013 3.900 7.508 9.702 21.732 49.667

ΟΤΑ 9.820 4.491 19.998 41.998 53.896 33.429 163.632

ΣΥΝΟΛΟ 37.694 17.100 43.169 70.037 79.627 58.907 306.534

Η λογιστική αξία των απαιτήσεων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο αναδιαπραγμάτευσης διακανονισμού είσπραξης κατά
την 31/12/2011 και την 31/12/2010 ανερχόταν σε 48,2 εκατ. ευρώ και 45,3 εκατ. αντίστοιχα.



Ε. ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης αφορά στο σύνολο
των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί η Εταιρεία προκει-
μένου να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συμφέροντά
των μετόχων της και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφε-
ρόμενων μερών.

Η δομή της παρούσας Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης
επικεντρώνεται στα ακόλουθα θέματα:
i. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης.
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.

i. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
της ΕΥΔΑΠ. Ο Κώδικας αυτός βρίσκεται στον ιστότοπο της
ΕΥΔΑΠ, στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.eydap.gr.

Εκτός του ιστοτόπου της ΕΥΔΑΠ, ο Κώδικας είναι διαθέ-
σιμος σε όλο το προσωπικό μέσω του εταιρικού εσωτερι-
κού ιστότοπου (THALASSA INTRANET).

Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης Επιπλέον των
Προβλέψεων του Νόμου

Η Εταιρεία μέσα στα πλαίσια εφαρμογής ενός δομημένου
και επαρκούς συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης, έχει
εφαρμόσει συγκεκριμένες πρακτικές καλής εταιρικής δια-
κυβέρνησης όπως αυτές προβλέπονται από τους σχετικούς
νόμους κ.ν.2190/1920 όπως ισχύει, 3016/2002, 3693/2008
και 3873/2010, 3884/2010 καθώς και από τον Κώδικα
Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ
(www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf).

ii. Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπή Ελέγχου

Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμ-
βουλίου

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο αριθ-
μός των μελών του οποίου είναι περιττός και δεν δύναται
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γ) Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται με τη διατήρηση
ικανών ρευστών διαθεσίμων και την εξασφάλιση τραπεζι-
κών πιστώσεων προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες
αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς
την Εταιρεία, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποι-
αδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων.

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις της Εταιρείας, ταξινομημένες σε σχετικές ομα-
δοποιημένες ημερομηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται
σύμφωνα με το χρονικό υπόλοιπο από την ημερομηνία
ισολογισμού μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης, σε
μη προεξοφλημένες τιμές.

ΧΡΟΝΟΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

2011 0–1 2–3 3–6 6–12
μήνα μήνες μήνες μήνες 1–5 έτη >5 έτη ΣΥΝΟΛΟ

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 7.006 85.123 33.600 75.945 – – 201.674 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
& ΛΟΙΠΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 59.735 16.876 4.992 9.960 86.218 211.869 389.650 

ΣΥΝΟΛΟ 66.741 101.999 38.592 85.905 86.218 211.869 591.324

2010 0–1 2–3 3–6 6–12
μήνα μήνες μήνες μήνες 1–5 έτη >5 έτη ΣΥΝΟΛΟ

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 16.016 71.600 69.548 47.000 0 0 204.164 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
& ΛΟΙΠΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 58.471 18.960 12.202 21.543 92.646 175.954 379.776 

ΣΥΝΟΛΟ 74.487 90.560 81.750 68.543 92.646 175.954 583.940



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 εκτε-
λεστικά 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 καθο-
ρίζει 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 κα-
ταστατικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται:
α) από δύο (2) εκπροσώπους των εργαζομένων στην Εται-

ρεία 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 υποδεί-
ξεως ή της εκλογής νέων συμβούλων. Η παράταση δεν
μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Τα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου ανακαλούνται ελευθέρως. Η ανάκληση
και η αντικατάσταση γίνεται από εκείνους που έχουν δι-
καίωμα εκλογής ή υπόδειξης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί
να αντικαθιστά οποιαδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου που εξέλεξε και πριν από την λήξη της θη-
τείας τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν
να ορίζονται εκ νέου ή να επανεκλέγονται απεριόριστα και
είναι απεριόριστα ανακλητά. Μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου δεν μπορεί να είναι συγγενείς μεταξύ τους εξ αί-
ματος ή αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ούτε να
είναι με οποιανδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές
της Εταιρείας ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλλη-
λοι επιχείρησης που βρίσκεται σε συναλλακτική σχέση με
την Εταιρεία. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί,
όμως, να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλλη-
λοι επιχείρησης που είναι συνδεδεμένη με την εταιρεία,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 42ε κ.ν.2190/1920.

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό
του ή το νόμιμο αναπληρωτή του, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Καταστατικού και συνεδριάζει στην έδρα της Εται-
ρείας. Εισηγητής των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στο
Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μία φορά 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 πρό-
σκληση που αποστέλλεται στους συμβούλους.

Η πρόσκληση της συνεδρίασης γνωστοποιείται στα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσι-
μες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει με
σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Διαφο-
ρετικά, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον πα-
ρίστανται 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.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζη-
τήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς
τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει
το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρ-
νησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμ-
βούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης
σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγ-
κληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο
μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δε-
καημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα
λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα
ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να
αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα
ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει εγκύρως εκτός της
έδρας της Εταιρείας, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε
στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίσταν-
ται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν
αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη
λήψη αποφάσεων.

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 εξεύ-
ρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προ-
κύπτον κλάσμα. Ουδέποτε ο αριθμός των αυτοπροσώπως
παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των
τριών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβά-
νονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περί-
πτωση 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 δύνα-
ται να παρίσταται 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 Συμβού-
λιο, και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Διευ-
θυντή των Νομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας άλλος
δικηγόρος που θα υποδείξει ο Πρόεδρος του Διοικητικού
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Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος έχει δικαίωμα να ενημε-
ρώνεται εγγράφως από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο για τη διαχείριση της Εταιρείας και γενικά για την
εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων. Σύμβουλος που απου-
σιάζει 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 τηρούν-
ται Πρακτικά που επικυρώνονται αμέσως ή στην επόμενη
συνεδρίαση. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτι-
κών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή
του, ή άλλο εξουσιοδοτημένο μέλος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου μετά από σχετική απόφαση του οργάνου. Τα
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου γράφονται σε ει-
δικό βιβλίο που τηρείται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά
και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους
που πήραν μέρος στη συνεδρίαση. Τυχόν άρνηση συμ-
βούλου 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 όρ-
γανο 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 παρακολου-
θεί την πορεία της Εταιρείας και την υλοποίηση των δραστη-
ριοτήτων της. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού
Συμβουλίου τα θέματα εκείνα τα οποία σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην απο-
κλειστική 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.

Πληροφορίες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τις 01/01/2011
έως 31/12/2011 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Από 1 Ιανουαρίου 2011 έως και τις 23 Φεβρουαρίου 2011
η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είχε ως ακολού-
θως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Θεμιστοκλής Λέκκας Πρόεδρος Δ.Σ. –
Εκτελεστικό μέλος

Νικόλαος Μπάρδης Διευθύνων Σύμβουλος –
Εκτελεστικό μέλος

Αντώνιος Αντωνόπουλος Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Γεώργιος Κοντορούπης Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Παναγιώτης Μπέης Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Διονύσης Ασημακόπουλος Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Αντώνιος Κοτσώνης Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Νικόλαος Κογιουμτσής Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Νικόλαος Τζίκας Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Παναγιώτης Σκουλαρίκης Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Χρήστος Μιστριώτης Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Εμμανουήλ Αγγελάκης Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Ευάγγελος Μουτάφης Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Μετά την παραίτηση του κ. Νικολάου Τζίκα στις 24 Φε-
βρουαρίου 2011 και μέχρι τις 28 Μαρτίου 2011, το Διοι-
κητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε ως α κο -
λούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

Θεμιστοκλής Λέκκας Πρόεδρος Δ.Σ. –
Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Μπάρδης Διευθύνων Σύμβουλος –
Εκτελεστικό Μέλος

Αντώνιος Αντωνόπουλος Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

Γεώργιος Κοντορούπης Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

Παναγιώτης Μπέης Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

Διονύσης Ασημακόπουλος Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

Αντώνιος Κοτσώνης Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

Νικόλαος Κογιουμτσής Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

Παναγιώτης Σκουλαρίκης Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

Χρήστος Μιστριώτης Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

Εμμανουήλ Αγγελάκης Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

Ευάγγελος Μουτάφης Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Στις 10 Ιουνίου 2011, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων
επικύρωσε τον κ. Αντώνιο Αντωνόπουλο, ως ανεξάρτητο
μη εκτελεστικό μέλος. Επίσης, μετά την παραίτηση του κ.
Νικολάου Τζίκα από το Διοικητικό Συμβούλιο, στις 29 Μαρ-
τίου 2011, τη θέση του ανέλαβε ο κ. Ανδρέας Γεραγίδης,
οπότε η σύνθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
διαμορφώθηκε ως εξής, έως και τις 26 Οκτωβρίου 2011:

Ετήσια Οικονομική
Έκθεση
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Θεμιστοκλής Λέκκας Πρόεδρος Δ.Σ. –
Εκτελεστικό μέλος

Νικόλαος Μπάρδης Διευθύνων Σύμβουλος –
Εκτελεστικό μέλος 

Αντώνιος Αντωνόπουλος Ανεξάρτητο
μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

Γεώργιος Κοντορούπης Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

Παναγιώτης Μπέης Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

Διονύσης Ασημακόπουλος Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

Αντώνιος Κοτσώνης Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

Νικόλαος Κογιουμτσής Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

Ανδρέας Γεραγίδης Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

Παναγιώτης Σκουλαρίκης Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

Χρήστος Μιστριώτης Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

Εμμανουήλ Αγγελάκης Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

Ευάγγελος Μουτάφης Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Στις 27 Οκτωβρίου ο κ. Ανδρέας Γεραγίδης παραιτήθηκε
και στη θέση του εκλέχθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2011 ο κ.
Επαμεινώνδας Σκλαβενίτης. Η νέα σύνθεση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου από τις 10 Νοεμβρίου έως τις 31 Δεκεμ-
βρίου 2011 διαμορφώθηκε ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Θεμιστοκλής Λέκκας Πρόεδρος Δ.Σ. –
Εκτελεστικό μέλος

Νικόλαος Μπάρδης Διευθύνων Σύμβουλος –
Εκτελεστικό μέλος 

Αντώνιος Αντωνόπουλος Aνεξάρτητο
μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

Γεώργιος Κοντορούπης Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

Παναγιώτης Μπέης Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

Διονύσης Ασημακόπουλος Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

Αντώνιος Κοτσώνης Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

Νικόλαος Κογιουμτσής Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

Επαμεινώνδας Σκλαβενίτης Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

Παναγιώτης Σκουλαρίκης Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

Χρήστος Μιστριώτης Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

Εμμανουήλ Αγγελάκης Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

Ευάγγελος Μουτάφης Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι για
τους εκπροσώπους των Μετόχων Μειοψηφίας μέχρι τις
2/6/2013 και για τα υπόλοιπα μέλη μέχρι τις 25/6/2013.

Τα συνοπτικά βιογραφικά στοιχεία των μελών του Διοικη-
τικού Συμβουλίου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της
εταιρείας http://www.eydap.gr/index.asp?a_id=60.

Κατά τη διάρκεια του 2011 πραγματοποιήθηκαν 26 συνε-
δριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιτροπή Ελέγχου

Η Εταιρεία συμμορφούμενη πλήρως με τις προβλέψεις και
τις επιταγές του άρθρου 37 του ν.3693/2008 έχει θεσπίσει
Επιτροπή Ελέγχου.

Μέσα στο 2011, η Επιτροπή Ελέγχου περιλάμβανε τα
ακόλουθα μέλη:

Από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως και τις 9 Ιουνίου 2011,
τα μέλη της Επιτροπής ήταν ως ακολούθως:
1) κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος, Πρόεδρος (μη εκτελεστικό

μέλος)
2) κ. Διονύσιος Ασημακόπουλος (μη εκτελεστικό μέλος)

και
3) κ. Χρήστος Μιστριώτης, Γραμματέας (μη εκτελεστικό

μέλος).

Στη Γενική Συνέλευση στις 10 Ιουνίου 2011 επικυρώθηκε
η νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, τα μέλη της οποίας
ήταν:

1) κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος, Πρόεδρος (ανεξάρτητο –
μη εκτελεστικό μέλος)

2) κ. Ανδρέας Γεραγίδης, (μη εκτελεστικό μέλος)

3) κ. Χρήστος Μιστριώτης, Γραμματέας της Επιτροπής.

Με την παραίτηση του κ. Γεραγίδη στις 27 Οκτωβρίου
2011, η νέα Επιτροπή Ελέγχου ορίστηκε με απόφαση Δ.Σ.
στις 28 Νοεμβρίου 2011, ως εξής:

1) κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος, Πρόεδρος (ανεξάρτητο –
μη εκτελεστικό μέλος)

2) κ. Επαμεινώνδας Σκλαβενίτης (μη εκτελεστικό μέλος) και

3) κ. Χρήστος Μιστριώτης, Γραμματέας της Επιτροπής.

Οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου
συνίστανται:

α) στην παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοι-
κονομικής πληροφόρησης,

β) στην παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας
του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστή-
ματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακο-
λούθηση της ορθής λειτουργίας της μονάδας των ε -
σωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας,
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γ) στην παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού
ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων της Εταιρείας,

δ) στην επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συνα-
φών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότη-
τας και της ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του
ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την πα-
ροχή στην Εταιρεία άλλων υπηρεσιών από το νόμιμο
ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.

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 χρη-
ματοοικονομικής 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. Το πλαίσιο λειτουργίας και
αρμοδιοτήτων της Επιτροπής έχει προσδιοριστεί με Από-
φαση Διοικητικού Συμβουλίου (Απ. Δ.Σ. 14995/2004).

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά την διάρκεια της χρήσεως 2011
(01/01/2011–31/12/2011) συνεδρίασε 4 φορές.

iii. Γενική Συνέλευση & Δικαιώματα Μετόχων

Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασι-
κές 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 απο-
φάσεις αυτής δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσία-
ζαν ή διαφώνησαν. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη
αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:
α) Για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού. Με την επιφύ-

λαξη 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.

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 Συμβου-
λίου 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
παρ. 2 του κ.ν.2190/20, όπως ισχύουν.

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Δι-
οικητικό 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 καθορί-
ζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η
άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίσταν-
ται 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 κρί-
νει 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 συγκα-
λέσει 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 Διοικη-
τικό 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 Συνέ-
λευση και άσκησης του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρο-
νικά μέσα ή με αλληλογραφία.

Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να περιλαμ-
βάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα
της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διά-
ταξης 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
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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 επιβάλ-
λουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Η πρόσκληση δημοσιεύεται δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν
τη Γενική Συνέλευση στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και
εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυ-
βερνήσεως και πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες στις
προβλεπόμενες ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές και οι-
κονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών
Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνον-
ται στο μισό και η πρόσκληση δημοσιεύεται και πάλι όπως
παραπάνω. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη
εργάσιμες ημέρες, ενώ η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλη-
σης 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 Οικονομίας 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 Διοικητι-
κού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Συμμετοχή Μετόχων στη Γενική Συνέλευση

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συ-
νέλευση.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος
εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος
Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστή-
ρια 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 ηλεκτρο-
νική 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 συ-
νεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και η σχετική βεβαίωση
ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιό-
τητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την
τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συ-
νέλευσης.

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει
είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέ-
τοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.
Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζον-
τας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρό-
σωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας,

οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογα-
ριασμούς 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 ψηφί-
ζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετό-
χου 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 εξυ-
πηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των
συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά
την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύ-
πτει 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 μέ-
τοχο, 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 πε-
ριπτώσεις (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 ημε-
ρομηνία 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.

Το Δημόσιο παρίσταται στη Γενική Συνέλευση εκπροσω-
πούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών ή αντιπρόσωπό
του, που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτόν εγγράφως.

Στη Γενική Συνέλευση δύναται να παρίσταται χωρίς δι-
καίωμα ψήφου και ο εποπτεύων την Εταιρεία Υπουργός ή
εξουσιοδοτημένος εγγράφως αντιπρόσωπός του. Ειδικά
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για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
η εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου ως μετόχου
στην Γενική Συνέλευση γίνεται από τους Υπουργούς Οικο-
νομίας και Οικονομικών και τον εποπτεύοντα Υπουργό ή
το εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμ-
μετοχής 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 με-
σολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην
ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετο-
χής 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.

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει
έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκ-
προσωπείται σ’ αυτή τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό
(51%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγρά-
φου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προ-
σκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ματαιωθείσα συνε-
δρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) του-
λάχιστον ημέρες, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί-
ται 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 διά-
ταξης 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 επιχείρησης της Εταιρείας.
γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυ-

ξήσεις του άρθρου 8 (παράγραφοι 2 και 3 του Κατα-

στατικού) 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, παρά-

ταση διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας.
θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμ-

βούλιο 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 παραγρά-
φου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προ-
σκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ματαιωθείσα συνε-
δρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) του-
λάχιστον 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 αρ-
χικής 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 κεφα-
λαίου που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Δικαιώματα των Μετόχων και Τρόπος Άσκησης

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα
εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει κατα-
βληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να
συγκαλεί  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζον-
τας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσό-
τερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδό-
θηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλί-
ου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια αν-
τικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα
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εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,
ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος
να αναβάλει για μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από
τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορι-
σμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρία-
σης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία
όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30)
ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ’ αναβολή Γε-
νική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και
δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότη-
τας, σε αυτήν μπορούν δε να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι,
τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28
του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει και του Καταστατικού.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα
εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει κατα-
βληθεί, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε
(5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέ-
λευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που
μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδή-
ποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της,
καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρό-
σωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που κα-
ταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζη-
τούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο
μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτί-
μηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικη-
τικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις
πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο
αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στο Πρακτικό.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα
τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί,
η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία
της προηγούμενης παραγράφου και εφ’ όσον οι μέτοχοι
αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το
τελευταίο έχει υποχρέωση να δώσει σ’ αυτούς κατά τη Γε-
νική Συνέλευση, ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρό-
σωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των
εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της
Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να
δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα
ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα
Πρακτικά.

Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και σ’
αυτήν της παρ. 4 του άρθρου 35 του Καταστατικού οποι-
αδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αι-
τιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύεται από

το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εται-
ρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την
ίδια απόφαση, το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία
να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα
εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει κατα-
βληθεί, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημε-
ρήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με
ονομαστική κλήση.

Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το
ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει κα-
ταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εται-
ρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην
οποία εδρεύει η Εταιρεία. Σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει
προσλάβει για την άσκηση του ελέγχου της Ορκωτούς
Ελεγκτές εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών
σύμφωνα με το άρθρο 75 ν.1969/1991, το Π.Δ. 226/1992
και το Π.Δ. 227/1992, το δικαίωμα αυτό έχουν μέτοχοι που
εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/10 του μετοχικού κεφα-
λαίου. Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογείται ότι με τις
πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις
των Νόμων ή του Καταστατικού αυτού ή των αποφάσεων
της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται
πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διε-
τία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων μέσα στην οποία τελέστηκαν.

Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3)
του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το
δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά
την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφό-
σον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται
πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν
ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία
που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Εταιρείας.

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό
(1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δι-
οικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημε-
ρήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη
συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση πε-
ριέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλά-
χιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα
θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται,
με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο
26 του κ.ν.2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν
από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημο-
σιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν
την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την πα-
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ράγραφο 3 του άρθρου 39 του κ.ν.2190/1920 και να προ-
βούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προ-
ηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό
(1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δι-
οικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν.2190/1920, έξι
(6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γε-
νικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που
έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημε-
ρήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικη-
τικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλε-
ται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν
από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υπο-
χρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες
συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας,
στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική
εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις, οι αιτούν-
τες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους
ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά
την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη
αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ ή η πι-
στοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρο-
νική σύνδεση του αρχείου της ΕΧΑΕ και της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ’, δ’ και ε’
του κ.ν.2190/1920, το κείμενο των τυχόν εγγράφων, σχε-
δίων, αποφάσεων και εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν
για την άσκηση δικαιώματος ψήφου θα διατίθενται και σε
έγχαρτη μορφή, στα γραφεία της Εταιρείας.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την δι-
οίκηση της Εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γε-
νική Συνέλευση, έξω δε από αυτή μόνο στις περιπτώσεις
που ορίζει ο Νόμος. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις
κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κύριο και κά-
τοχό της, η δε κυριότητα του τίτλου αυτής σημαίνει αυτο-
δίκαια την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων
της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού
Συμβουλίου, που πάρθηκαν μέσα στα όρια της δικαιοδο-
σίας τους. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες απέ-
ναντί της και η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο έναν
κύριο κάθε μετοχής. Οι τυχόν εξ αδιαιρέτου συγκύριοι με-
τοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την
ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συ-
νέλευση από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς

ομόφωνα. Αν η εκπροσώπηση μίας μετοχής δεν καθορί-
ζεται από ένα πρόσωπο, κοινό αντιπρόσωπο όλων των δι-
καιούχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να
αναστείλει κάθε δικαίωμα από τη μετοχή αυτή. Κάθε με-
τοχή δίνει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση
και δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και στην
περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης.

Λοιπές Πληροφορίες

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν.2190/1920
συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης αυτής, της διαδι-
κασίας για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπρο-
σώπου, των εντύπων διορισμού και ανάκλησης αντι-
προσώπου, των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης καθώς και πληρέστερες πληροφορίες
σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των πα-
ραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν.2190/1920
διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας (www.eydap.gr).

iv. Εσωτερικός Έλεγχος και Διαχείριση Κινδύνων

Κύρια χαρακτηριστικά του Συστήματος Εσωτερικού
Ελέγχου

Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από τη Δι-
εύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και πραγματοποιείται σύμ-
φωνα με το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι ο έλεγχος στην βάση του οποίου συντάσ-
σεται και η σχετική Έκθεση διενεργείται εντός του κανονι-
στικού πλαισίου του ν.3016/2002, όπως ισχύει σήμερα
και ειδικότερα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του εν λόγω
νόμου, καθώς επίσης και με βάση τα οριζόμενα στην Από-
φαση 5/204/2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την Απόφαση
του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό
3/348/19.7.2005.

Κατά την άσκηση του ελέγχου η Υπηρεσία εσωτερικού
ελέγχου λαμβάνει γνώση όλων των αναγκαίων βιβλίων,
εγγράφων, αρχείων, τραπεζικών λογαριασμών και χαρτο-
φυλακίων της Εταιρείας και ζητεί την απόλυτη και διαρκή
συνεργασία της Διοικήσεως προκειμένου να της παρασχε-
θούν όλες οι αιτηθείσες πληροφορίες και στοιχεία με
σκοπό την απόκτηση εκ μέρους της εύλογης διασφάλισης
για την κατάρτιση μίας Έκθεσης η οποία θα είναι απαλλαγ-
μένη από ουσιώδεις ανακρίβειες σχετικά με τις πληροφο-
ρίες και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτήν.

Αντικείμενο του ελέγχου είναι η αξιολόγηση του γενικότε-
ρου επιπέδου και των διαδικασιών λειτουργίας του συστή-
ματος εσωτερικού ελέγχου. Σε κάθε ελεγχόμενη περίοδο
επιλέγονται ορισμένες περιοχές-πεδία ελέγχου, ενώ σε
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σταθερή και μόνιμη βάση ελέγχονται και εξετάζονται αφε-
νός μεν η λειτουργία και οργάνωση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Εταιρείας και αφετέρου η λειτουργία των 2
βασικών Υπηρεσιών που λειτουργούν με βάση τις διατά-
ξεις του ν.3016/2002, ήτοι η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Με-
τόχων και η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων.

Διαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση με την
διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών κατα-
στάσεων

Η Εταιρεία έχει αναπτύξει και λειτουργεί προηγμένες μη-
χανογραφικές υποδομές που εξασφαλίζουν μέσα από
σειρά δικλείδων ασφαλείας την ορθή απεικόνιση των οι-
κονομικών μεγεθών. Παράλληλα, ανάλυση των αποτελε-
σμάτων πραγματοποιείται σε ημερήσια βάση καλύπτοντας
όλα τα σημαντικά πεδία της επιχειρηματικής δραστηριότη-
τας. Αντιπαραβολές πραγματοποιούνται μεταξύ πραγμα-
τικών, ιστορικών και προϋπολογισμένων λογαριασμών
εσόδων και εξόδων με επαρκή λεπτομερή εξήγηση όλων
των σημαντικών αποκλίσεων.

v. 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.

ΣΤ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ

Η αγορά του νερού προσελκύει τα τελευταία έτη το έντονο
ενδιαφέρον των αρμόδιων οργανισμών διαχείρισής του,
των εταιριών που εμπλέκονται με την εμπορική εκμετάλ-
λευσή του καθώς και των επενδυτών παγκοσμίως.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών, οι προοπτι-
κές της αγοράς νερού είναι εξαιρετικά ευοίωνες. Από πολ-
λούς χαρακτηρίζεται ως ο «διάφανος χρυσός», καθώς η
χρήση του αυξάνεται με ρυθμό διπλάσιο από την αύξηση

του παγκόσμιου πληθυσμού, την ίδια ώρα που η φυσική
προσφορά του διαρκώς μειώνεται.

Ήδη αναφέρεται ότι, το ένα τρίτο περίπου του παγκόσμιου
πληθυσμού αντιμετωπίζει συνθήκες οριακής εξυπηρέτη-
σης λόγω περιορισμένων αποθεμάτων, ενώ μέχρι το 2025
εκτιμάται ότι 64% του πληθυσμού θα αντιμετωπίζει σε με-
γαλύτερο ή μικρότερο βαθμό πρόβλημα λειψυδρίας.

Οι κλιματικές αλλαγές και η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση
του πόσιμου νερού, το καθιστούν αναμφίβολα αγαθό κοι-
νωνικά πολύτιμο και επιχειρηματικά πολλά υποσχόμενο,
θέτοντας νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για ανάληψη πε-
ραιτέρω επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Στην εκτίμηση
αυτή βέβαια, θα πρέπει να συνυπολογιστεί το σημερινό
πραγματικά δυσχερές οικονομικό περιβάλλον μέσα στο
οποίο δραστηριοποιείται και η ΕΥΔΑΠ με τις ανάλογες
επιπτώσεις στην επιχειρηματική της λειτουργία. Επίσης,
θα πρέπει να συνεκτιμηθούν, οι υψηλές οφειλές των
Δήμων και του ελληνικού Δημοσίου και η απουσία ενός
πλαισίου τιμολογιακής πολιτικής εναρμονισμένου με το
επενδυτικό σχέδιο της Εταιρείας, λόγω του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος της.

Είναι προφανές ότι μέσα σε ένα τόσο ευμετάβλητο επιχει-
ρηματικό και οικονομικό πλαίσιο, είναι δύσκολο να γίνουν
προβλέψεις και εκτιμήσεις σε βάθος χρόνου για τη μελ-
λοντική πορεία της Εταιρείας. Το βέβαιο πάντως είναι ότι
οι στρατηγικές επιλογές και δράσεις που έχουν ήδη ανα-
ληφθεί, εξασφαλίζουν στην Εταιρεία τη βιώσιμη ανάπτυξη
της και θέτουν τις βάσεις για περαιτέρω μεγέθυνση και κερ-
δοφορία προασπίζοντας τα συμφέροντα τόσο των μετό-
χων όσο και των πελατών της.

Ζ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως παρα-
τίθενται στους ακόλουθους πίνακες:
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Α) ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

31/12/2011 31/12/2010

Αμοιβές (Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου και Εκτελεστικών Συμβούλων) 132 127

Αμοιβές & έξοδα παράστασης μελών Δ.Σ. 75 68

207 195



Η. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 7
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3556/2007 –
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 7 του ν.3556/2007, η Εται-
ρεία δημοσιεύει στην παρούσα έκθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα
παρακάτω θέματα:

α) Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας

Με βάση το άρθρο 5 παράγραφος 3 του Κωδικοποιημέ-
νου Καταστατικού της Εταιρείας όπως εγκρίθηκε από την
24η Τακτική Συνέλευση των Μετόχων της 30/06/2006 το
Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε
εξήντα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ
(63.900.000) και διαιρείται σε εκατόν έξι εκατομμύρια πεν-
τακόσιες χιλιάδες μετοχές (106.500.000) ονομαστικής
αξίας εκάστης μετοχής εξήντα εκατοστών ευρώ (0,60).

Με βάση το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού οι μετοχές
της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Κάθε με-
τοχή δίνει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση
και δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και στην
περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης.

β) Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών 
της Εταιρείας

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορί-
ζει η εκάστοτε νομοθεσία και δεν υφίστανται εκ του κατα-
στατικού της περιορισμοί στη μεταβίβαση.

γ) Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά
την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 έως 11
του ν.3556/2007

Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια
των διατάξεων των άρθρων 9 έως 11 του ν.3556/2007 με
ποσοστό μεγαλύτερο άμεσα ή έμμεσα από 5% του συνο-
λικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας κατέχουν οι πα-
ρακάτω μέτοχοι:

Αριθμός 
Μετοχών % στο σύνολο

Μέτοχοι >5%

Ελληνικό Δημόσιο 36.245.240 34,03%

Ταμείο Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας
Δημοσίου 29.074.500 27,30% 

Αγροτική Τράπεζα 
της Ελλάδος Α.Ε. 10.648.800 10,00%

Λοιποί Μέτοχοι <5% 30.531.460 28,67%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 106.500.000 100,00%

δ) Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους
κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου.
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Β) ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΟΤΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

1) Συναλλαγές

Έσοδα 69.320 68.590 69.323 68.590 

Κόστος πωληθέντων (κόστος κατασκευής έργων) (3.084) (1.192) (3.084) (1.192) 

Διάφορες Προβλέψεις (7.288) (10.573) (7.288) (10.573) 

2) Υπόλοιπα

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
(έργα για λογαριασμό τρίτων) 110.598 107.329 110.598 107.329 

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
(διακανονισμοί Δήμων) 23.102 25.264 23.102 25.264 

Απαιτήσεις από Πελάτες 
(ΟΤΑ, Ελληνικό Δημόσιο) 177.179 154.709 177.179 154.709 

Λοιπές Απαιτήσεις (από το Ελληνικό Δημόσιο 
για κάλυψη ελλείμματος από 
ειδική εφάπαξ αποζημίωση προσωπικού) 62.433 51.383 62.433 51.383



ε) Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου

Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορι-
σμοί του δικαιώματος ψήφου που απορρέουν από τις με-
τοχές της. Οι κανόνες του καταστατικού της Εταιρείας που
ρυθμίζουν τα ζητήματα της ψηφοφορίας αναφέρονται στο
άρθρο 28 και 29 του καταστατικού.

στ) Συμφωνίες Μετόχων της Εταιρείας, οι οποίες
συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση
μετοχών ή περιορισμούς στην άσκηση
δικαιωμάτων ψήφου

Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών με-
ταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορι-
σμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των
δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της.

ζ) Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών
Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού

Οι κανόνες διορισμού και αντικατάστασης των μελών του
Δ.Σ. ορίζονται από το άρθρο 11 του καταστατικού το
οποίο αναφέρει τα ακόλουθα:

Άρθρο 11: Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο
αριθμός των μελών του οποίου είναι περιττός και δεν δύ-
ναται να υπερβαίνει τα δεκατρία (13) μέλη ή να είναι μι-
κρότερος των επτά (7) μελών. 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 με την παρούσα παράγραφο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται:
α) 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.

β) Από δύο (2) μέλη που εκπροσωπούν τους μετόχους
της μειοψηφίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 18, παρ. 3 και 5 του κ.ν.2190/1920 και εκλέ-
γονται κατά τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 36
του παρόντος Καταστατικού.

γ) Από εκπροσώπους των μετόχων, που εκλέγονται
από τη Γενική Συνέλευση, στην οποία όμως δεν μπο-
ρούν να μετέχουν οι μέτοχοι που συμμετέχουν στην
Ειδική Συνέλευση που προβλέπεται στο άρθρο 36
του παρόντος Καταστατικού για την εκλογή του υπο-
λοίπου συμβουλίου.

3. 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.

4. α) 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 συγκροτεί-
ται και λειτουργεί νόμιμα χωρίς τα μέλη αυτά. Από τον
ορισμό τους και εξής, συμμετέχουν αυτοδίκαια στη σύν-
θεση του οργάνου, που αν έχει ήδη συγκροτηθεί σε
σώμα, ανασυγκροτείται ώστε να περιλάβει και τα μέλη
αυτά στη σύνθεσή του.

β) 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 Συμ-
βουλίου και ο αριθμός αυτών δεν υπολογίζεται για την
διαμόρφωση της απαρτίας και πλειοψηφίας.

5. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συγκρο-
τείται και λειτουργεί νόμιμα χωρίς τους εκπροσώπους
των εργαζομένων στην Εταιρεία αν παρέλθει άπρακτη
η παραπάνω προθεσμία του άρθρου 11 παρ. 4 του πα-
ρόντος. Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός τους αντιστοί-
χως δεν υπολογίζεται για την διαμόρφωση της απαρτίας
και πλειοψηφίας.

6. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι
πενταετής και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι της υπο-
δείξεως ή της εκλογής νέων συμβούλων σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 επί του παρόντος άρ-
θρου. Η παράταση δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1)
έτος.

7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται
ελευθέρως. Η ανάκληση και η αντικατάσταση γίνεται
από εκείνους που έχουν δικαίωμα εκλογής ή υπόδειξης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω παράγραφο 2
του παρόντος άρθρου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να
αντικαθιστά οποιαδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου που εξέλεξε σύμφωνα με την παραπάνω
παρ. 2, εδ. γ΄ του παρόντος άρθρου και πριν από την
λήξη της θητείας τους.

8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ορί-
ζονται εκ νέου ή να επανεκλέγονται απεριόριστα και
είναι απεριόριστα ανακλητά.

9. 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 επι-
χείρησης που είναι συνδεδεμένη με την Εταιρεία, κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 42ε κ.ν.2190/1920.
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Σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού η τροποποί-
ηση του καταστατικού συμπεριλαμβάνεται στις αρμοδιό-
τητες της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

η) Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορι-
σμένων μελών του για την έκδοση νέων μετοχών ή
για την αγορά ιδίων μετοχών

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 απόσβε-
σης 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 μετό-
χων της Εταιρείας για την τροποποίηση του σχετικού με
το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού, η
οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλει-
οψηφία του άρθρου 31 του Καταστατικού.

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 αυ-
ξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκ-
δοση νέων μετοχών, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που
είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορη-
γήθηκε 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 άρ-
θρου αποφασιζόμενη αύξηση του μετοχικού κεφα-
λαίου δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού.

4. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παραπάνω παραγρά-
φου 2 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της
Εταιρείας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετο-
χικού κεφαλαίου, για την αύξησή του απαιτείται πάντοτε
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 αυτού του Κατα-
στατικού («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.

θ) Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ,
τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση
αλλαγής ελέγχου της Εταιρείας

Δεν υφίστανται συμφωνίες οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τρο-
ποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο
της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης.

ι) Συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της οι οποίες
να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε πε-
ρίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή
τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας
δημόσιας πρότασης.

Θ. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτίθεται να προ-
τείνει στην 30η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έχει
προγραμματιστεί για την 12η Ιουνίου 2012 διανομή μερί-
σματος για την χρήση του 2011 συνολικού ύψους
18.105.000,00 ευρώ (0,17 ευρώ ανά μετοχή). Το προτει-
νόμενο μέρισμα είναι παραπάνω από τετραπλάσιο έναντι
του αντιστοίχου του 2010 (0,04 ευρώ) και επιβαρύνεται
με τις νόμιμες κρατήσεις φόρου, σύμφωνα με το
ν.3943/2011, όπου έχει εφαρμογή.

Ι. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Από τη λήξη της χρήσης (31/12/2011) μέχρι την ημερο-
μηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης δεν συνέβη κανένα
σημαντικό γεγονός που να επηρεάζει την χρηματοοικονο-
μική δομή ή τη δραστηριότητα της Εταιρείας.

ΙΑ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Εταιρεία δεν έχει αναπτύξει σημαντικές δραστηριότητες
έρευνας και ανάπτυξης.

Γαλάτσι, 28 Μαρτίου 2012

Ετήσια Οικονομική
Έκθεση

V.

53



Ετήσιο Δελτίο 2011

54

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

Θεμιστοκλής Λέκκας Πρόεδρος Δ.Σ – εκτελεστικό μέλος

Νικόλαος Μπάρδης Δ/νων Σύμβουλος – εκτελεστικό μέλος

Αντώνιος Αντωνόπουλος Μέλος Δ.Σ. – ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

Γεώργιος Κοντορούπης Μέλος Δ.Σ. – μη εκτελεστικό μέλος

Παναγιώτης Μπέης Μέλος Δ.Σ. – μη εκτελεστικό μέλος

Διονύσης Ασημακόπουλος Μέλος Δ.Σ. – μη εκτελεστικό μέλος

Αντώνιος Κοτσώνης Μέλος Δ.Σ. – μη εκτελεστικό μέλος

Νικόλαος Κογιουμτσής Μέλος Δ.Σ. – μη εκτελεστικό μέλος

Επαμεινώνδας Σκλαβενίτης Μέλος Δ.Σ. – μη εκτελεστικό μέλος

Παναγιώτης Σκουλαρίκης Μέλος Δ.Σ. – μη εκτελεστικό μέλος

Χρήστος Μιστριώτης Μέλος Δ.Σ. – μη εκτελεστικό μέλος

Ευάγγελος Μουτάφης Μέλος Δ.Σ. – μη εκτελεστικό μέλος

Εμμανουήλ Αγγελάκης Μέλος Δ.Σ. – μη εκτελεστικό μέλος

Ακριβές Αντίγραφο εκ του υπ’ αριθμ. 1067
Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου

της 28ης Μαρτίου 2012

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Μπάρδης
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Γ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης
1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς της Εταιρείας ΕΥΔΑΠ 
την 31η Δεκεμβρίου 2011

Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, σελ. 56 έως 109 εγκρίθηκαν κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας την 28η Μαρτίου 2012 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Υπογράφηκαν κατ’ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου από τους κάτωθι:

Αθήνα 28 Μαρτίου 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος O Διευθυντής Η Προϊσταμένη
Οικονομικών Υπηρεσιών Λογιστηρίου

Λέκκας Θεμιστοκλής Μπάρδης Νικόλαος Μισαηλίδης Μιχάλης Σκυλάκη Λεμονιά
Α.Δ.Τ. ΑΕ 144774 Α.Δ.Τ. Φ 472635 Α.Δ.Τ. Ρ 227188 Α.Δ.Τ. Ξ 971227

Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/1496 Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/17806



1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡEΙΑ

Επωνυμία Εταιρείας: ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Έδρα: Ωρωπού 156 – Γαλάτσι 

Ημερομηνία σύστασης: 25/10/1999 

Διάρκεια Εταιρείας: 100 έτη 

Κύρια δραστηριότητα: Ύδρευση – Αποχέτευση 

Αρ. Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: 44724/06/B/99/52 

Αρμόδια Νομαρχία: Αθηνών 

Αρ. Φορολογικού Μητρώου: 094079101 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Θεμιστοκλής Λέκκας, Νικόλαος Μπάρδης, Γεώργιος Κοντορούπης, 
Παναγιώτης Μπέης, Διονύσης Ασημακόπουλος, Αντώνιος Κοτσώνης,
Επαμεινώνδας Σκλαβενίτης, Νικόλαος Κογιουμτσής,
Χρήστος Μιστριώτης, Εμμανουήλ Αγγελάκης, Ευάγγελος Μουτάφης,
Παναγιώτης Σκουλαρίκης, Αντώνιος Αντωνόπουλος

Ημερομηνία λήξης της τρέχουσας περιόδου: 31 Δεκεμβρίου 2011 

Διάρκεια: 12 μήνες 

Τύπος των Οικονομικών Καταστάσεων: Ετήσιες 

Ημερομηνία έγκρισης 
των Οικονομικών Καταστάσεων: 28 Μαρτίου 2012 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές: Νικόλαος Σοφιανός (ΑΜ ΣΟΕΛ 12231)
Νικόλαος Παπαδημητρίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 14271)

Ελεγκτική εταιρεία: ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ 
Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
δ.τ. DELOITTE

Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
επί των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Με Σύμφωνη Γνώμη – Θέματα Έμφασης

Διεύθυνση διαδικτύου όπου έχουν 
καταχωρηθεί οι Οικονομικές Καταστάσεις: www.eydap.gr

Τα ποσά στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Σημειώσεις είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά.
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2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 & 2010

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ποσά σε χιλ. ευρώ σημειώσεις 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Κύκλος εργασιών 10 358.550 378.965 358.550 378.965

Κόστος πωληθέντων 11 (208.684) (230.100) (208.684) (230.100)

Μικτό Κέρδος 149.866 148.865 149.866 148.865

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 10 1.953 2.755 1.956 2.755

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 11 (58.989) (62.995) (58.982) (62.995)

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 11 (41.667) (49.078) (41.667) (49.078)

Κέρδη Εκμεταλλεύσεως 51.163 39.547 51.173 39.547

Λοιπά έξοδα (4.534) (4.847) (4.534) (4.847)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 14 4.788 5.922 4.788 5.922

Χρηματοοικονομικά έξοδα 15 (15.849) (10.618) (15.849) (10.618)

Αποτίμηση συμμετοχής σε συγγενή εταιρεία (76) (176)

Κέρδη προ Φόρων 35.492 29.828 35.578 30.004

Φόρος εισοδήματος 16 (9.442) (18.487) (9.443) (18.487)

Κέρδη μετά από Φόρους 26.050 11.341 26.135 11.517

Κέρδη ανά μετοχή (σε ευρώ) 17 0,24 0,11 0,25 0,11

Προτεινόμενο μέρισμα (σε ευρώ) 17 0,17 0,04

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 & 2010

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ποσά σε χιλ. ευρώ 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Καθαρά κέρδη χρήσης 26.050 11.341 26.135 11.517

Αποτίμηση μετοχών χαρτοφυλακίου (205) (210) (205) (210)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
μετά από φόρους 25.845 11.131 25.930 11.307

Οι σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 62-109 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών Κατα-
στάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας. Τα συγκριτικά στοιχεία επαναταξινομήθηκαν συντάσσοντας ατομικές και ενοποι-
ημένες οικονομικές καταστάσεις (σημείωση 39).
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3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 & 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ποσά σε χιλ. ευρώ σημειώσεις 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Υπεραξία 18 3.357 3.357 3.357 3.357

Λοιπές άυλες ακινητοποιήσεις 19 3.185 5.389 3.185 5.389

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 20 1.017.919 1.021.193 1.017.919 1.021.193

Επενδύσεις σε Συγγενείς Εταιρείες 21 130 207 542 542

Επενδύσεις σε Θυγατρικές 22 0 0 60 0

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 23 847 1.057 847 1.057

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 24 136.024 135.304 136.023 135.304

Αναβαλλόμενη φορολογική Απαίτηση 25 53.303 49.371 53.302 49.372

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 1.214.765 1.215.878 1.215.235 1.216.214

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα 26 16.288 18.731 16.288 18.731

Απαιτήσεις από Πελάτες 27 322.012 291.890 322.015 291.890

Λοιπές Απαιτήσεις 28 82.120 69.590 82.120 69.590

Τρέχουσες φορολογικές Απαιτήσεις 16 577 0 577 0

Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα 29 21.975 27.842 21.920 27.842

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 442.972 408.053 442.920 408.053

Σύνολο Ενεργητικού 1.657.737 1.623.931 1.658.155 1.624.267

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 30 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 31 380.258 379.933 380.258 379.933

Συσσωρευμένα κέρδη (κέρδη εις νέον) 32 367.437 346.177 367.858 346.513

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 852.097 830.512 852.518 830.848

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό 34 224.690 216.124 224.690 216.124

Προβλέψεις 35 59.418 48.398 59.418 48.398

Επιχορηγήσεις επενδ. & συμμετοχές καταναλ. 36 213.737 209.479 213.737 209.479

Εγγυήσεις Καταναλωτών 37 17.777 17.523 17.777 17.523

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 515.622 491.524 515.622 491.524

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Λειτουργικές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 38 56.743 54.241 56.740 54.241

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 16 0 12.979 0 12.979

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 33 201.674 204.164 201.674 204.164

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 38 31.601 30.511 31.601 30.511

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 290.018 301.895 290.015 301.895

Σύνολο Παθητικού 1.657.737 1.623.931 1.658.155 1.624.267

Οι σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 62-109 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και
της Εταιρείας. Τα συγκριτικά στοιχεία επαναταξινομήθηκαν συντάσσοντας ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (σημείωση 39).
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4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 & 2010

ΟΜΙΛΟΣ

2011 Μετοχικό Διαφορά Τακτικό Λοιπά αφορ. Λοιπά Αποτελ. Σύνολο
κεφάλαιο από έκδοση αποθεματικό Αποθεματικά Αποθεματικά (κέρδη) ιδίων

μετοχών υπέρ εις νέον κεφαλαίων
το άρτιο

Υπόλοιπο την 
1η Ιανουαρίου 2011 63.900 40.502 21.080 358.283 570 346.177 830.512

Καθαρά Κέρδη περιόδων 467 25.583 26.050

Τακτοποίηση αποθεματικού 
μη διανεμηθ. μερισμάτων 33 (33) 0

Kέρδη από αποτίμηση χαρτοφ. 
διαθέσιμου προς πώληση (205) (205)

Μερίσματα 30 (4.290) (4.260)

Υπόλοιπο την
31η Δεκεμβρίου 2011 63.900 40.502 21.547 358.283 428 367.437 852.097

2010 Μετοχικό Διαφορά Τακτικό Λοιπά αφορ. Λοιπά Αποτελ. Σύνολο
κεφάλαιο από έκδοση αποθεματικό Αποθεματικά Αποθεματικά (κέρδη) ιδίων

μετοχών υπέρ εις νέον κεφαλαίων
το άρτιο

Υπόλοιπο την
1η Ιανουαρίου 2010 63.900 40.502 20.513 358.283 780 337.533 821.511

Καθαρά Κέρδη περιόδων 567 10.774 11.341

Kέρδη από αποτίμηση χαρτοφ. 
διαθέσιμου προς πώληση (210) (210)

Μερίσματα (2.130) (2.130)

Υπόλοιπο την
31η Δεκεμβρίου 2010 63.900 40.502 21.080 358.283 570 346.177 830.512

Οι σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 62-109 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
του Ομίλου και της Εταιρείας. Τα συγκριτικά στοιχεία επαναταξινομήθηκαν συντάσσοντας ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις (σημείωση 39).



Ετήσιο Δελτίο 2011

60

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2011 Μετοχικό Διαφορά Τακτικό Λοιπά αφορ. Λοιπά Αποτελ. Σύνολο
κεφάλαιο από έκδοση αποθεματικό Αποθεματικά Αποθεματικά (κέρδη) ιδίων

μετοχών υπέρ εις νέον κεφαλαίων
το άρτιο

Υπόλοιπο την 
1η Ιανουαρίου 2011 63.900 40.502 21.080 358.283 570 346.513 830.848

Καθαρά Κέρδη περιόδων 467 25.668 26.135

Τακτοποίηση αποθεματικού 
μη διανεμηθ. μερισμάτων 33 (33) 0

Kέρδη από αποτίμηση χαρτοφ. 
διαθέσιμου προς πώληση (205) (205)

Μερίσματα 30 (4.290) (4.260)

Υπόλοιπο την 
31η Δεκεμβρίου 2011 63.900 40.502 21.547 358.283 428 367.858 852.518

2010 Μετοχικό Διαφορά Τακτικό Λοιπά αφορ. Λοιπά Αποτελ. Σύνολο
κεφάλαιο από έκδοση αποθεματικό Αποθεματικά Αποθεματικά (κέρδη) ιδίων

μετοχών υπέρ εις νέον κεφαλαίων
το άρτιο

Υπόλοιπο την 
1η Ιανουαρίου 2010 63.900 40.502 20.513 358.283 780 337.693 821.671

Καθαρά Κέρδη περιόδων 567 10.950 11.517

Κέρδη από αποτίμηση χαρτοφ. 
διαθέσιμου προς πώληση (210) (210)

Μερίσματα (2.130) (2.130)

Υπόλοιπο την 
31η Δεκεμβρίου 2010 63.900 40.502 21.080 358.283 570 346.513 830.848

Οι σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 62-109 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
του Ομίλου και της Εταιρείας. Τα συγκριτικά στοιχεία επαναταξινομήθηκαν συντάσσοντας ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις (σημείωση 39).
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5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 & 2010
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1–31/12/2011 1/1–31/12/2010 1/1–31/12/2011 1/1–31/12/2010
Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 35.492 29.828 35.578 30.004
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων 
και ασώματων ακινητοποιήσεων 38.250 35.795 38.250 35.795
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων και συμμετοχών καταναλωτών (7.314) (7.308) (7.314) (7.308)
Έσοδα χρεογράφων (30) (35) (30) (35)
Απομείωση Συμμετοχών 76 176 0 0
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 7.955 10.905 7.955 10.905
Λοιπές Προβλέψεις 19.455 20.505 19.455 20.505
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (4.758) (5.887) (4.758) (5.887)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 15.848 10.617 15.848 10.617
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
(Αύξηση) Μείωση
Απαιτήσεων (51.403) (58.405) (51.403) (58.405)
Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα 2.490 1.610 2.490 1.610
Αύξηση (Μείωση)
Λειτουργικών Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (227) 7.488 (232) 7.488
Εγγυήσεις καταναλωτών 254 391 254 391
Υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό 611 517 611 517
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι 
και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (12.131) (10.411) (12.131) (10.411)
Καταβεβλημένοι φόροι (26.017) (7.979) (26.017) (7.979)
Σύνολο εισροών / (εκροών) 
από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 18.551 27.807 18.556 27.807

Επενδυτικές δραστηριότητες
Μερίσματα εισπραχθέντα 30 35 30 35
Τόκοι εισπραχθέντες 3.344 3.686 3.344 3.686
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (32.131) (49.814) (32.131) (49.814)
Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (640) (2.025) (640) (2.025)
Είσπραξη επιχορηγήσεων 
και συμμετοχών καταναλωτών 11.572 15.595 11.572 15.595
Απόκτηση Θυγατρικών 0 0 (60) –
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (17.825) (32.523) (17.885) (32.523)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 64.800 – 64.800
Εξοφλήσεις δανείων (4.600) (53.500) (4.600) (53.500)
Μερίσματα πληρωθέντα (1.993) (1.366) (1.993) (1.366)
Σύνολο εισροών / (εκροών) 
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (6.593) 9.934 (6.593) 9.934
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) (5.867) 5.218 (5.922) 5.218
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 27.842 22.624 27.842 22.624
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 21.975 27.842 21.920 27.842

Οι σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 62-109 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
του Ομίλου και της Εταιρείας. Τα συγκριτικά στοιχεία επαναταξινομήθηκαν συντάσσοντας ατομικές και ενοποιημένες οικονομι-
κές καταστάσεις (σημείωση 39).



6. ΣΥΣΤΑΣΗ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ & 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η «Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης»
(η «ΕΥΔΑΠ», ή η «Εταιρεία») ιδρύθηκε το 1980 μετά από
την συγχώνευση των δύο επιχειρήσεων Ελληνική Εταιρεία
Υδάτων και Οργανισμός Αποχέτευσης Πρωτευούσης.

Τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται στην οδό Ω -
ρωπού 156, Γαλάτσι 111 46, Αθήνα.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα διύλισης και
προμήθειας νερού και την παροχή υπηρεσιών αποχέτευ-
σης και επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή της Αττικής.
Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, όπου αναφέ-
ρονται οι όροι λειτουργίας της, η ΕΥΔΑΠ είναι υπεύθυνη
για την μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκ-
μετάλλευση, συντήρηση, ανάπτυξη και ανανέωση των εγ-
καταστάσεων και δικτύων προμήθειας νερού και αποχέ-
τευσης μέσα στα όρια της περιοχής ευθύνης της.

Η ΕΥΔΑΠ παρέχει υπηρεσίες παροχής νερού μέσω των
8.446 χιλιομέτρων δικτύου διανομής νερού. Η εταιρεία
επίσης διαχειρίζεται τέσσερις μονάδες επεξεργασίας και
διύλισης νερού με συνολική δυναμικότητα 1,8 εκατ. κυ-
βικά μέτρα νερού ημερησίως.

Το δίκτυο αποχέτευσης έχει συνολικό μήκος 6.000 χιλιό-
μετρα και αποτελείται από το δίκτυο των κύριως συλλε-
κτήρων και το δευτερεύων δίκτυο αποχέτευσης.

Στην δικαιοδοσία της ΕΥΔΑΠ επίσης ανήκει το κέντρο επε-
ξεργασίας λυμάτων Ψυττάλειας, το κέντρο επεξεργασίας
λυμάτων Μεταμόρφωσης και το κέντρο επεξεργασίας λυ-
μάτων του Θριασίου.

Από την 28/2/2009 η ΕΥΔΑΠ μετά την υπογραφή με το
ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ. (νυν Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και
Δικτύων) του πρωτοκόλλου διοικητικής παράδοσης–πα-
ραλαβής της μονάδας Ξήρανσης αφυδατωμένης ιλύος του
Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας, έχει στην αρμοδιότητά της το σύνολο
των εγκαταστάσεων του Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας (A’ φάση, Β’
φάση, Ξήρανση και ΣΗΘΕ). Η ΕΥΔΑΠ έχει επίσης την ευ-
θύνη και το κόστος διαχείρισης (μεταφορά και ενεργειακή
αξιοποίηση ) του ξηραμένου προϊόντος.

Στην Ψυτάλλεια έχουν κατασκευασθεί από την ΕΥΔΑΠ και
λειτουργούν 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.

Επίσης η ΕΥΔΑΠ έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί τέσσερις
μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς στις θέσεις Κίρφη,
Ελικώνα, Κιθαιρώνα & Μάνδρα του Υδραγωγείου Μόρ-

νου. Επίσης ολοκληρώθηκε η κατασκευή και παρελήφθη
ο μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός Ευήνου (ισχύος
820KW).

Η Εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υπο-
δομών Μεταφορών & Δικτύων και διέπεται από τις διατά-
ξεις του Νόμου περί ανωνύμων εταιρειών 2190/1920 και
τον ιδρυτικό νόμο 1068/1980 όπως τροποποιήθηκε από
το ν.2744/1999.

Μέχρι την θέσπιση του ν.2744/1999, η Εταιρεία λειτουρ-
γούσε ως επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας. Το 1999 το Ελ-
ληνικό Δημόσιο αποφάσισε να ιδιωτικοποιήσει μερικώς
την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σχετικά
με την ιδιωτικοποίηση αυτή, ψηφίστηκε ο ν.2744/1999 με
τις εξής κύριες διατάξεις:
• Η διάρκεια ζωής της ΕΥΔΑΠ ορίστηκε σε 100 χρόνια αρ-

χίζοντας από τις 25 Οκτωβρίου 1999, ημερομηνία δη -
μοσίευσης του ν.2744/1999. Η περίοδος αυτή μπορεί να
επεκταθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

• Το Ελληνικό Δημόσιο δεν επιτρέπεται να κατέχει ποσο-
στό του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μικρότερο
του 51%.

• Η ΕΥΔΑΠ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να παρέχει υπη-
ρεσίες προμήθειας και διανομής νερού και υπηρεσίες
αποχέτευσης στην περιοχή της Αττικής για 20 χρόνια ξε-
κινώντας από την ημερομηνία δημοσίευσης του
ν.2744/1999. Το δικαίωμα αυτό δεν είναι μεταβιβάσιμο
και μπορεί να ανανεωθεί μετά από γραπτή συμφωνία της
Εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο.

• Με το άρθρο 35 παρ. 2 του ν.4053/2012 η ΕΥΔΑΠ μπο-
ρεί μέσω θυγατρικών εταιριών να αναλαμβάνει δραστη-
ριότητες και εκτός πεδίου αρμοδιότητάς της, όπως ισχύει
με το ν.1068/80 όπως ισχύει μέσω προγραμματικών
συμβάσεων του άρθρου 100 του ν.3852/2010. Στην πε-
ρίπτωση αυτή στις θυγατρικές εφαρμόζεται το σύνολο
του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΥΔΑΠ
με εξαίρεση την τιμολογιακή πολιτική η οποία θα καθο-
ρίζεται με τις προγραμματικές συμβάσεις.

Για την περίοδο 2000 έως 2011 οι τιμοκατάλογοι παροχής
νερού και υπηρεσιών αποχέτευσης καθορίζονται μετά από
κοινές αποφάσεις του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών
και Δικτύων και του Υπουργείου Οικονομικών και αφού
ληφθούν υπόψη και οι εισηγήσεις του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.2744 έχει συσταθεί ΝΠΔΔ
με την ονομασία «Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ» (ΕΥ-
ΔΑΠ ΝΠΔΔ) με σκοπό κυρίως τη διαχείριση, λειτουργία
και συντήρηση των φραγμάτων, των ταμιευτήρων και των
κύριων αγωγών μεταφοράς νερού. Ο ν.2744 αναφέρει
τα εξής:

Τον Οκτώβριο του 1999 τα φράγματα, οι ταμιευτήρες και
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οι αγωγοί ύδρευσης της λίμνης του Μαραθώνα, της λίμνης
Υλίκης και του ποταμού Μόρνου, όπου είναι και οι κυ-
ριότερες εγκαταστάσεις για την ύδρευση της περιοχής της
Αττικής, μεταφέρθηκαν στην «ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ» με μείωση
του Ειδικού Αφορολόγητου Αποθεματικού.

Το Ελληνικό Δημόσιο μέσω της «ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ» υπο-
χρεούται να παρέχει ικανοποιητικές ποσότητες μη επεξερ-
γασμένου νερού στην Εταιρεία ώστε να μπορεί να αντα-
ποκριθεί στις απαιτήσεις για ύδρευση.

Η «ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ» είναι υπεύθυνη για την ορθή λειτουρ-
γία και την συντήρηση των φραγμάτων και των αγωγών
ύδρευσης που έχουν μεταφερθεί σε αυτήν. Η ως άνω
συντήρηση πραγματοποιείται από την ΕΥΔΑΠ Το ετήσιο
κόστος της συντήρησης και λειτουργίας αυτών των εγκα-
ταστάσεων συμψηφιζόταν με το κόστος του ακατέργαστου
νερού που παρέχει η «ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ» στην Εταιρεία,
μέχρι το 2004. Δεν έχει συμφωνηθεί νέα σύμβαση μετά
το πέρας της περιόδου που ίσχυε η ανωτέρω συμφωνία.

Σύμφωνα με το ν.2939/2001 η ΕΥΔΑΠ εξακολουθεί και
μετά την έναρξη της ισχύος του ν.2744/1999 να είναι ο φο-
ρέας υλοποίησης των έργων που αφορούν στο υδροδοτικό
σύστημα της μείζονος περιοχής της Αθήνας τα οποία ήταν
ενταγμένα στο Ταμείο Συνοχής κατά το χρόνο αυτό, και
μέχρι την ολοκλήρωση τους. Η ΕΥΔΑΠ δικαιούται να ει-
σπράττει την επιχορήγηση του Ταμείου Συνοχής αναδρομικά
για τα ποσά που καταβλήθηκαν ή καταβάλλονται μετά την
έναρξη της ισχύος του ν.2744/1999.

Η Εταιρεία παρουσιάζει κυκλικότητα των εσόδων της (αυ-
ξημένη κατανάλωση ύδατος κατά τους καλοκαιρινούς μή-
νες), με συνέπεια να υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις
από τρίμηνο σε τρίμηνο στον κύκλο εργασιών και στα απο-
τελέσματα της. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα των τριμή-
νων δεν μπορούν αυτά κάθε αυτά να είναι ενδεικτικά της
τάσης των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν στο τέλος
της χρήσης αλλά είναι ενδεικτικά εφόσον συγκριθούν με
τα αντίστοιχα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης.

7. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και
διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά
για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια
της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του
Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών
των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών πα-
ρατίθεται παρακάτω.

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές 
για την τρέχουσα οικονομική χρήση

ΔΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμέ-
νων μερών»

Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει τις γνωστο-
ποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε συνδεδεμένα μέρη
δημοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει
την έννοια του συνδεδεμένου μέρους. Συγκεκριμένα, καταρ-
γείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να
γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών
με το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη δημοσίου,
αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου
μέρους και επιβάλλει τη γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέ-
σεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα
συνδεδεμένα μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις ατο-
μικές όσο και στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η
τροποποίηση αυτή δεν έχει σημαντική επίδραση στον Όμιλο.

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα:
Παρουσίαση»

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά με
τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα δικαιώματα πρέπει να
ταξινομηθούν. Συγκεκριμένα, δικαιώματα, δικαιώματα
προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής για την από-
κτηση συγκεκριμένου αριθμού ιδίων συμμετοχικών τίτλων
της οικονομικής οντότητας για ένα συγκεκριμένο ποσό
οποιουδήποτε νομίσματος αποτελούν συμμετοχικούς τίτ-
λους εάν η οικονομική οντότητα προσφέρει αυτά τα δι-
καιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς
μετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους
της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, μη παραγώγων, συμμετο-
χικών τίτλων. Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν έχει επί-
δραση στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου.

ΕΔΔΠΧΑ 19 «Διαγραφή Χρηματοοικονομικών Υπο-
χρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους»

Η Διερμηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό από
την οικονομική οντότητα που εκδίδει συμμετοχικούς τίτ-
λους σε έναν πιστωτή, προκειμένου να διακανονιστεί, ολό-
κληρη ή εν μέρει, μία χρηματοοικονομική υποχρέωση. Η
διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.

ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοι-
χείων Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούμενο
Σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους»

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται σε περιορισμένες περι-
πτώσεις: όταν η οικονομική οντότητα υπόκειται σε ελάχιστο
απαιτούμενο σχηματισμένο κεφάλαιο και προβαίνει σε
πρόωρη καταβολή των εισφορών για κάλυψη αυτών των
απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε μία
τέτοια οικονομική οντότητα να αντιμετωπίσει το όφελος
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από μία τέτοια πρόωρη πληρωμή ως περιουσιακό στοι-
χείο. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν 
ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων
για το 2010 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων)

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικό-
τερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ ως επακό-
λουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος
βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον Μάιο 2010.
Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις
αυτές δεν έχουν σημαντική επίπτωση στις Οικονομικές Κα-
ταστάσεις του Ομίλου.

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»

Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις
σχετικά με: (α) συμφωνίες ενδεχόμενου τιμήματος που
προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων με ημερομηνίες
απόκτησης που προηγούνται της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 3
(2008), (β) την επιμέτρηση της μη ελέγχουσας συμμετοχής,
και (γ) λογιστική αντιμετώπιση των συναλλαγών πληρωμής
που βασίζονται σε αξίες μετοχών και που αποτελούν μέρος
μίας επιχειρηματικής συνένωσης, συμπεριλαμβανομένων
των επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες μετοχών και
που δεν αντικαταστάθηκαν ή εκούσια αντικαταστάθηκαν.

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»

Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις
σχετικά με τις γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών
μέσων.

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονομικές οντότητες
μπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των συστατικών
στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατά-
σταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις σημειώσεις.

ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Κα-
ταστάσεις»

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ΔΛΠ
21, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31 που απορρέουν από την αναθε-
ώρηση του ΔΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρμόζονται μελ-
λοντικά.

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά»

Η τροποποίηση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις αρχές γνω-
στοποίησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε σχέση με ση-
μαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων
των μεταβολών αναφορικά με επιμετρήσεις στην εύλογη
αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετι-
κών πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση.

ΕΔΔΠΧΑ 13 «Προγράμματα Πιστότητας Πελατών»

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη
αξία», στο πλαίσιο της επιμέτρησης της επιβράβευσης των
προγραμμάτων πιστότητας πελατών.

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές 
από περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 
1η Ιανουαρίου 2012

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1η Ιανουαρίου 2015)

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ
(Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντι-
κατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση
και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ
στις επόμενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9
έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την απομείωση
της αξίας και τη λογιστική αντιστάθμισης. Το ΔΠΧΑ 9 δεν
μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν
υιοθετηθεί, ο Όμιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το
ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1η Ιανουαρίου 2015.

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρμόζεται
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1η Ιανουαρίου 2013)

Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέ-
τρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποι-
ήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη
χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις
για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους
επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ΔΠΧΑ
13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και
οδηγίες αναφορικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας
και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το
πρότυπο με βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων
αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν
διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία
και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία
και όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά. Το πρότυπο δεν έχει
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες απογύμνωσης υπαίθριων ορυ-
χείων κατά το στάδιο της παραγωγής» (εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1η Ιανουαρίου 2013)

Αυτή η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικο-
ποίηση των δαπανών της απομάκρυνσης των στείρων
υπερκείμενων («απογύμνωση») κατά το στάδιο της παρα-
γωγής ενός ορυχείου. Βάσει αυτής της διερμηνείας, οι με-
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ταλλευτικές οικονομικές οντότητες πιθανώς να χρειαστεί
να διαγράψουν στα αποτελέσματα εις νέον της έναρξης
της περιόδου τις ήδη κεφαλαιοποιημένες δαπάνες απο-
γύμνωσης των ορυχείων οι οποίες δεν μπορούν να απο-
δοθούν σε ένα αναγνωρίσιμο συστατικό ενός αποθέματος
μεταλλεύματος (“ore body”). Η διερμηνεία έχει εφαρμογή
μόνο σε δαπάνες υπαίθριων ορυχείων και όχι σε υπόγεια
ορυχεία ή σε δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου και
φυσικού αερίου. Η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα:
Γνωστοποιήσεις» - μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων (εφαρμόζεται για ετήσιες λογι-
στικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου
2011)

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για
μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου καθώς
και για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου αλλά
για τα οποία ο Όμιλος έχει συνεχιζόμενη ανάμειξη. Παρέχει
επίσης καθοδήγηση για την εφαρμογή των απαιτούμενων
γνωστοποιήσεων.

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» (εφαρ-
μόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2012)

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει μία πρακτική μέθοδο
για την επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών
υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών περι-
ουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιμετρώνται
με τη μέθοδο εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 40
«Επενδύσεις σε ακίνητα». Η τροποποίηση αυτή δεν έχει
ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Κα-
ταστάσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιό-
δους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2012)

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες
να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά
συνολικά εισοδήματα σε δύο ομάδες, με βάση το αν αυτά
στο μέλλον είναι πιθανό να μεταφερθούν στα αποτελέ-
σματα χρήσεως ή όχι. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί
ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκι-
νούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)

Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην
αναγνώριση και επιμέτρηση του κόστους των προγραμ-
μάτων καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου

από την υπηρεσία (κατάργηση της μεθόδου του περιθω-
ρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών
σε εργαζομένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως
στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών,
στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας / περικοπών,
στην επιμέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούμενες
γνωστοποιήσεις, στο χειρισμό των εξόδων και των φόρων
που σχετίζονται με τα προγράμματα καθορισμένων παρο-
χών, καθώς και στη διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων
και μακροπρόθεσμων παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα:
Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές πε-
ριόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)

Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειμένου
να συμπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα
βοηθήσει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων
μίας οικονομικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση
ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συμφωνίες για
διακανονισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοι-
χείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του δι-
καιώματος για συμψηφισμό που σχετίζεται με αναγνωρι-
σμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις, στην οικονομική θέση της οικονομικής ον-
τότητας. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα:
Παρουσίαση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές πε-
ριόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014)

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ
32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες απαιτήσεις
για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής
θέσης. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από
κοινού συμφωνίες (εφαρμόζονται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
1η Ιανουαρίου 2013)

Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με ενο-
ποίηση και τις από κοινού συμφωνίες: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ
11, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση), ΔΛΠ 28 (Τροπο-
ποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρμόζονται στις ετήσιες λο-
γιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουα-
ρίου 2013. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή τους μόνο
εάν ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα.
Τα παρακάτω πρότυπα δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων
είναι οι εξής:



Ετήσιο Δελτίο 2011

66

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»

Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες
αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέ-
χονται στο ΔΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλ-
λάζει τον ορισμό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα
προκειμένου να αποφασιστεί εάν μία οικονομική οντότητα
θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταμένες
διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρό-
πους κατά τους οποίους μία οικονομική οντότητα (επεν-
δυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα
(επένδυση). Ο αναθεωρημένος ορισμός του ελέγχου εστιά-
ζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (η
δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επη-
ρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) και οι μεταβλητές απο-
δόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου να
υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευ-
κρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και δι-
καιώματα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης
και αναφορικά με σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευο-
μένου.

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες»

Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μία πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των
από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των
συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμε-
νες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της ανα-
λογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμε-
τέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την
ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομι-
κές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμε-
νες δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χει-
ρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμ-
μετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοι-
χεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το
πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμ-
μετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει
από κοινού έλεγχος.

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικο-
νομικές οντότητες»

Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποι-
ήσεις μίας οικονομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένων
σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν
στους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιο-
λογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές
επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομι-
κής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμ-
φωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (struc-
tured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη
δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παρα-
πάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να

εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή
11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28.

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Κατα-
στάσεις»

Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ
10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το
ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστά-
σεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χει-
ρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με
τις συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς
όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει ατομικές Οικονο-
μικές Καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε
στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς
επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπρα-
ξίες» που αφορούν τις ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις.

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επι-
χειρήσεις και Κοινοπραξίες»

Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοι-
νοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς
επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορί-
σει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε
συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για
την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη
λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες,
όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11.

8. 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).

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ίδρυσε την 18η Ιουλίου 2011, (Aπόφ. Δ.Σ.
17241–13/05/2011), εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ» με
το διακριτικό τίτλο «ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.», στης οποίας
το μετοχικό κεφάλαιο συμμετέχει με ποσοστό 100%. Συ-
νεπώς συντάσσει για πρώτη φορά Ενοποιημένες Οικονο-
μικές Καταστάσεις.

Βάση ενοποίησης

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας πε-
ριόδου περιλαμβάνουν την Εταιρεία και τις θυγατρικές της.

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 οι-
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κονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών περι-
λαμβάνονται 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 περί-
πτωση 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 στοι-
χείων και των υποχρεώσεων που αναγνωρίστηκαν.

Οι αποκτήσεις θυγατρικών λογιστικοποιούνται με την μέ-
θοδο της αγοράς. Τα αποτελέσματα χρήσης θυγατρικών,
οι οποίες αποκτώνται ή πωλούνται κατά τη διάρκεια της
χρήσης, συμπεριλαμβάνονται στην ενοποιημένη κατά-
σταση αποτελεσμάτων χρήσης, από την ημερομηνία από-
κτησης τους ή μέχρι την ημερομηνία πώλησής τους, αντί-
στοιχα.

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 υπό-
λοιπα καθώς και τα κέρδη και ζημίες μεταξύ των εταιρειών
του Ομίλου απαλείφονται.

Στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, οι συμμετοχές
σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες φέρονται στο κό-
στος 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 περι-
λαμβάνουν 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 λογι-
στική 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, απα-
λείφονται 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 μίας θυγα-
τρικής ή μίας από κοινού ελεγχόμενης οντότητας ή άλλης
επιχειρηματικής δραστηριότητας αντιπροσωπεύει τη δια-
φορά μεταξύ του κόστους της απόκτησης και της συμμε-
τοχής της Εταιρείας στην καθαρή εύλογη αξία των ανα-
γνωρίσιμων 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 κα-
τανέμεται σε κάθε μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών
της Εταιρείας. Μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών στις
οποίες έχει κατανεμηθεί υπεραξία εξετάζονται για απομεί-
ωση ετησίως ή περισσότερο συχνά όταν υπάρχει μία έν-
δειξη ότι η μονάδα μπορεί να είναι απομειωμένη. 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 τη
λογιστική αξία κάθε υπεραξίας που έχει κατανεμηθεί στην
μονάδα και κατόπιν στα άλλα περιουσιακά στοιχεία της
μονάδας αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία των περι-
ουσιακών 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.
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Η πολιτική της Εταιρείας για την υπεραξία που προκύπτει
κατά την απόκτηση μίας 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 επιστροφές από τους πελάτες τις μει-
ώσεις τιμών και άλλες όμοιες εκπτώσεις.

Πωλήσεις των αγαθών

Το έσοδο από πωλήσεις αγαθών καταχωρείται όταν πλη-
ρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:
• Η Εταιρεία έχει μεταφέρει στον αγοραστή τους ουσιαστι-

κούς κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας των αγα-
θών,

• Η Εταιρεία δεν εξακολουθεί να αναμειγνύεται στη δια-
χείριση των πωληθέντων στο βαθμό που συνήθως σχε-
τίζεται με την κυριότητα, ούτε διατηρεί τον πραγματικό
έλεγχο πάνω στα αγαθά,

• Το ποσό του εσόδου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα,
• Πιθανολογείται ότι τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται

με τη συναλλαγή θα εισρεύσουν στην οντότητα, και
• Τα κόστη που αναλήφθηκαν ή πρόκειται να αναληφθούν

σε σχέση με τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν
αξιόπιστα.

Παροχή υπηρεσιών

Τα έσοδα από συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καταχω-
ρούνται 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
μίας χρονικής αναλογίας αναφορικά με το ανεξόφλητο
κεφάλαιο και το εφαρμόσιμο πραγματικό επιτόκιο το οποίο
είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί τις εκτιμώμενες μελλον-
τικές ταμειακές εισπράξεις οι οποίες αναμένεται να εισρεύ-
σουν καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοι-
χείου, 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 μί-
σθωσης (βλέπε κατωτέρω «Μισθώσεις»).

Συμβάσεις κατασκευής έργων

Σε περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα μίας σύμβασης κα-
τασκευής έργων μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, τα συμ-
βατικά 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 συμβατι-
κού 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 πλη-
ρωμές κινήτρων περιλαμβάνονται στο βαθμό που έχουν
συμφωνηθεί με τον πελάτη.

Σε περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα μίας σύμβασης κατα-
σκευής έργων δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, τα συμ-
βατικά έσοδα αναγνωρίζονται στην έκταση που τα πραγ-
ματοποιημένα 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 ζη-
μία 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 μισθίο.
Το εισόδημα από αυτά τα μισθώματα κατανέμεται στις λο-
γιστικές χρήσεις έτσι ώστε να αντανακλά ένα σταθερό πε-
ριοδικό ποσοστό απόδοσης πάνω στο εκάστοτε υπόλοιπο
της καθαρής επένδυσης της Εταιρείας στο μισθίο.

Το εισόδημα από μισθώματα λειτουργικής μίσθωσης ανα-
γνωρίζεται με βάση την σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια
της σχετικής μίσθωσης. Αρχικά άμεσα κόστη που πραγ-
ματοποιούνται κατά την διαπραγμάτευση και συμφωνία
μίας λειτουργικής μίσθωσης προστίθενται στην λογιστική
αξία του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου και ανα-
γνωρίζονται με βάση την σταθερή μέθοδο κατά την διάρ-
κεια της μίσθωσης.

Η Εταιρεία ως μισθωτής

Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται στα πλαίσια χρη-
ματοδοτικής μίσθωσης αναγνωρίζονται ως περιουσιακά
στοιχεία της Εταιρείας στην εύλογη αξία τους κατά την
έναρξη της μίσθωσης ή αν είναι μικρότερη, στην παρούσα
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αξία των ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων. Η αντίστοιχη
υποχρέωση προς τον εκμισθωτή συμπεριλαμβάνεται στην
Κατάσταση Οικονομικής θέσης ως υποχρέωση από χρη-
ματοδοτική μίσθωση.

Οι πληρωμές μισθωμάτων διαχωρίζονται σε κόστος χρη-
ματοδότησης και στη μείωση της υποχρέωσης της μίσθω-
σης έτσι ώστε να επιτευχθεί μία 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 κε-
φαλαιοποιείται σύμφωνα με γενικές πολιτικές της Εταιρείας
που διέπουν το κόστος δανεισμού (βλέπε κατωτέρω). Εν-
δεχόμενα μισθώματα αναγνωρίζονται στα έξοδα στις πε-
ριόδους που προκύπτουν.

Οι πληρωμές μισθωμάτων σε περίπτωση λειτουργικής μί-
σθωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με βάση τη
σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της σχετικής μίσθωσης
εκτός και αν μία άλλη συστηματική βάση είναι πιο αντι-
προσωπευτική προκειμένου να εξαντικρυσθούν τα οικο-
νομικά οφέλη του εκμισθούμενου περιουσιακού στοιχείου
που αναμένεται να αναλωθούν. Ενδεχόμενα μίσθια που
προκύπτουν στα πλαίσια λειτουργικής μίσθωσης αναγνω-
ρίζονται στα έξοδα στις περιόδους που προκύπτουν.

Σε περίπτωση που λαμβάνονται κίνητρα στα πλαίσια λει-
τουργικής μίσθωσης, αυτά τα κίνητρα θα πρέπει να κατα-
χωρούνται ως υποχρέωση. Τα σωρευτικά οφέλη των κι-
νήτρων καταχωρούνται ως μείωση των εξόδων από μι-
σθώματα σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο, εκτός εάν μία
άλλη συστηματική βάση είναι πιο αντιπροσωπευτική προ-
κειμένου να εξαντικρυσθούν τα οικονομικά οφέλη εκμι-
σθούμενου 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) καταχω-
ρούνται με τις ισοτιμίες που ισχύουν κατά τις ημερομηνίες
των συναλλαγών. Σε κάθε ημερομηνία Αναφοράς των οι-
κονομικών καταστάσεων τα εκφραζόμενα σε ξένο νόμισμα
νομισματικά στοιχεία επαναμετατρέπονται με την ισοτιμία
που ισχύει κατά την ημερομηνία Αναφοράς των οικονομι-
κών καταστάσεων. Τα μη-νομισματικά στοιχεία που επι-
μετρώνται 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 συν-

θήκες ιστορικού κόστους σε ξένο νόμισμα δεν επαναμε-
τατρέπονται.

Οι συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στα απο-
τελέσματα της περιόδου με εξαίρεση:
• Συναλλαγματικές διαφορές που σχετίζονται με περιου-

σιακά στοιχεία υπό κατασκευή με σκοπό την μελλοντική
χρήση τους στην παραγωγή, οι οποίες περιλαμβάνονται
στο κόστος αυτών των περιουσιακών στοιχείων και θε-
ωρούνται ως προσαρμογή στο επιτοκιακό κόστος δα-
νεισμού σε συνάλλαγμα,

• Συναλλαγματικές διαφορές σε συναλλαγές αντιστάθμι-
σης συγκεκριμένων κινδύνων συναλλάγματος και

• Συναλλαγματικές διαφορές σε νομισματικά στοιχεία ει-
σπρακτέα από ή πληρωτέα σε δραστηριότητα στο εξω-
τερικό 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 με-
τατροπής συναλλάγματος καθώς και στα αποτελέσματα
κατά τη διάθεση αυτής της καθαρής επένδυσης.

H υπεραξία και οι προσαρμογές των εύλογων αξιών που
προκύπτουν κατά την απόκτηση δραστηριότητας στο εξω-
τερικό, αντιμετωπίζονται ως περιουσιακά στοιχεία και υπο-
χρεώσεις της δραστηριότητας στο εξωτερικό και μετατρέ-
πονται με την ισοτιμία κλεισίματος.

Κόστος δανεισμού

Το κόστος δανεισμού σε όλες τις περιπτώσεις επιβαρύνει
τα αποτελέσματα της χρήσης μέσα στην οποία πραγματο-
ποιείται.

Eπιχορηγήσεις

Οι επιχορηγήσεις δεν αναγνωρίζονται μέχρις ότου υπάρχει
εύλογη βεβαιότητα ότι η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με
τους όρους που τη διέπουν και η επιχορήγηση θα ει-
σπραχθεί.

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 συ-
στηματική 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, ανα-
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γνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου κατά την
οποία καθίσταται εισπρακτέα.

Η Εταιρεία εισπράττει επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, το Ελληνικό Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης για τη χρηματοδότηση ειδικών έργων. Επι-
πλέον, οι πελάτες της ΕΥΔΑΠ απαιτείται να συμμετέχουν
στα έξοδα του αρχικού δικτύου σύνδεσης (παροχές, δίκτυα
διανομής, συνδετικούς σωλήνες κ.λπ.) ή στην αναβάθμιση
ή επέκταση των δικτύων της Εταιρείας. Οι επιχορηγήσεις
και οι συνεισφορές των πελατών λογίζονται ως έσοδα επο-
μένων χρήσεων και αναγνωρίζονται στα έσοδα με τον ίδιο
συντελεστή απόσβεσης με τον οποίο αποσβένονται τα σχε-
τικά πάγια που επιδοτήθηκαν. Τα έσοδα αυτά εμφανίζονται
αφαιρετικά από τις αποσβέσεις στα αποτελέσματα χρήσης.

Οι κρατικές επιχορηγήσεις για επανεκπαίδευση του προ -
σω πικού αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά την
διάρκεια των περιόδων που απαιτούνται για να ε ξαντι κρυ -
σθούν με τα ανάλογα συσχετιζόμενα έξοδα και παρου-
σιάζονται 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 πα ρο -
χών, το κόστος των παροχών αυτών προσδιορίζεται με τη
χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μο νά -
δας με βάση τις εκτιμήσεις αναλογιστικών μελετών, οι
οποίες πραγματοποιούνται σε κάθε ημερομηνία κλει σί -
ματος της Κατάστασης Οικονομικής θέσης. Τα ανα λο γι στι -
κά κέρδη ή ζημίες τα οποία υπερβαίνουν το 10% της
διαφοράς μεταξύ της παρούσας αξίας των υποχρεώσεων
καθορισμένων παροχών της Εταιρείας και της εύλογης α -
ξίας των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος, α -
ποσβένονται εντός του αναμενόμενου μέσου όρου της
υπολειπόμενης εργασιακής ζωής των συμμετεχόντων ερ -
γα ζομένων. Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμε -
σα στο βαθμό που οι παροχές είναι ήδη κα το χυ ρω μένες,
διαφορετικά αποσβένονται σε μία σταθερή βάση, σε τόσα
έτη όσα και η μέση περίοδος κατοχύρωσης των παροχών
αυτών.

Η υποχρέωση για καθορισμένες παροχές κατά την απο χώ -
ρηση που αναγνωρίζεται στην κατάσταση Οικονομικής
Θέσης, αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία της υ πο -
χρέωσης 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 τρέ-
χοντος 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 ου-
δέποτε 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 χρησιμοποι-
ούνται για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών.
Η αναβαλλόμενη φορολογία λογιστικοποιείται με την
χρήση της μεθόδου της υποχρέωσης στον Ισολογισμό.
Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία γενικά ανα-
γνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές δια-
φορές και απαιτήσεις από αναβαλλόμενη φορολογία γε-
νικά αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές
διαφορές στην έκταση που είναι πιθανό ότι φορολογητέα
κέρδη θα είναι διαθέσιμα, έναντι των οποίων, αυτές οι εκ-
πεστέες προσωρινές διαφορές, θα μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν. Τέτοιες απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν ανα-
γνωρίζονται αν οι προσωρινές διαφορές προκύπτουν από
υπεραξία ή από την αρχική αναγνώριση (εκτός από μία
συνένωση επιχειρήσεων) περιουσιακών στοιχείων και υπο-
χρεώσεων σε συναλλαγές που δεν επηρεάζουν ούτε τα
φορολογητέα ούτε τα λογιστικά κέρδη.

Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρί-
ζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές
που προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς
και συμμετοχές σε κοινοπραξίες με εξαίρεση τις περιπτώ-
σεις όπου η Εταιρεία μπορεί να ελέγξει την αναστροφή
των προσωρινών διαφορών και είναι πιθανό ότι οι διαφο-
ρές αυτές δεν θα αναστραφούν στο ορατό μέλλον. Απαι-
τήσεις από αναβαλλόμενη φορολογία, οι οποίες προκύ-
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πτουν από εκπεστέες προσωρινές διαφορές που συνδέ-
ονται με επενδύσεις και συμμετοχές, αναγνωρίζονται μόνο
στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φο-
ρολογητέα 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 φο-
ρολογία 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 στοι-
χείου εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει.

Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φο-
ρολογία 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 φο-
ρολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή που ου-
σιαστικά είναι θεσπισμένοι κατά την ημερομηνία Αναφοράς
των Οικονομικών Καταστάσεων. Η επιμέτρηση των απαι-
τήσεων και υποχρεώσεων από αναβαλλόμενη φορολογία
αντικατοπτρίζει τα φορολογικά αποτελέσματα που θα ακο-
λουθήσουν, σύμφωνα με τον τρόπο που αναμένει η Εται-
ρεία, κατά την ημερομηνία Αναφοράς των οικονομικών
καταστάσεων, να επανακτήσει ή να διακανονίσει τη λογι-
στική αξία των περιουσιακών της στοιχείων και των υπο-
χρεώσεων της.

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις
συμψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νομικά εκτελεστό δι-
καίωμα να συμψηφισθούν τρέχουσες φορολογικές απαι-
τήσεις με τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν
αυτές σχετίζονται με φόρους εισοδήματος επιβαλλόμενους
από την ίδια φορολογική αρχή και επιπλέον όταν η Εται-
ρεία 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 υπολογι-
σμό της υπεραξίας ή τον προσδιορισμό του υπερβάλλον-
τος μεταξύ της συμμετοχής του αποκτώντα στην εύλογη
αξία των αναγνωρισμένων περιουσιακών στοιχείων, υπο-
χρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων και του κό-
στους 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 με-
ταγενέστερες συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις μεταγε-
νέστερες 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 μει-
ωμένα 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.

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 εξαί-
ρεση την αξία των γηπέδων και των ακινήτων υπό κατα-
σκευή, κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής
τους, χρησιμοποιώντας την σταθερή μέθοδο. Οι εκτιμώ-
μενες ωφέλιμες ζωές, οι υπολειπόμενες αξίες και η μέθο-
δος 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 ζημία 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 διακεκρι-
μένα απεικονίζονται στο κόστος μειωμένο κατά τις συσ-
σωρευμένες αποσβέσεις και τις συσσωρευμένες ζημίες
απομείωσης. Η απόσβεση καταχωρείται στα αποτελέσματα
σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέ-
λιμης ζωής των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Η εκτι-
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μώμενη ωφέλιμη ζωή και η μέθοδος απόσβεσης επανε-
ξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και τα αποτελέσματα
που επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στις εκτιμήσεις υπο-
λογίζονται 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 στοι-
χείο που προκύπτει από την ανάπτυξη (ή από φάση ανά-
πτυξης μίας εσωτερικής μελέτης) αναγνωρίζεται μόνο και
μόνο όταν αποδεικνύονται όλα τα ακόλουθα:
• η τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης του άυλου περι-

ουσιακού στοιχείου, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμο προς
χρήση ή πώληση,

• η πρόθεση να ολοκληρωθεί το άυλο περιουσιακό στοι-
χείο 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 περιουσια-
κού στοιχείου, και

• η ικανότητα να αποτιμώνται αξιόπιστα οι αποδοτέες δα-
πάνες στο άυλο περιουσιακό στοιχείο κατά τη διάρκεια
της ανάπτυξής του.

Το ποσό που αρχικά αναγνωρίζεται για το εσωτερικώς δη-
μιουργούμενο 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 αναγνω-
ρισθούν εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα περιουσιακά
στοιχεία, τα έξοδα ανάπτυξης καταχωρούνται στα αποτε-
λέσματα της περιόδου που προκύπτουν.

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησης τα εσωτερικώς
δημιουργούμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία απεικονίζον-
ται στο κόστος μειωμένο κατά τις συσσωρευμένες απο-
σβέσεις 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 συνέ-
νωση επιχειρήσεων προσδιορίζονται και γνωστοποιούνται
ξεχωριστά από την υπεραξία όταν πληρούν τις προϋπο-
θέσεις του ορισμού του άυλου περιουσιακού στοιχείου
και η εύλογη αξία τους 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 περι-
ουσιακά στοιχεία αποκτώμενα σε συνένωση επιχειρήσεων
απεικονίζονται στο κόστος, μειωμένο κατά τις συσσωρευ-
μένες αποσβέσεις και τις συσσωρευμένες ζημίες απομεί-
ωσης, στην ίδια βάση όπως και τα άυλα περιουσιακά στοι-
χεία που αποκτώνται διακεκριμένα.

Απομείωση αξίας ενσώματων και άυλων
περιουσιακών στοιχείων εκτός από υπεραξία

Σε κάθε ημερομηνία Αναφοράς των Οικονομικών Καταστά-
σεων, 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 ανακτή-
σιμη αξία ενός επί μέρους περιουσιακού στοιχείου, η Εταιρεία
εκτιμά την ανακτήσιμη αξία της μονάδας δημιουργίας ταμει-
ακών ροών στην οποία το περιουσιακό στοιχείο ανήκει.

Όταν μία εύλογη και σταθερή βάση επιμερισμού μπορεί
να αναγνωρισθεί, τα ενσωματωμένα περιουσιακά στοιχεία
μπορούν επίσης να επιμερισθούν σε μεμονωμένες μονά-
δες δημιουργίας ταμειακών ροών ή διαφορετικά, να επι-
μερισθούν 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 δια-
θέσιμα 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 εύ-
λογης 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
μίας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών) εκτιμάται ότι
είναι μικρότερο από τη λογιστική αξία του, η λογιστική
αξία του περιουσιακού στοιχείου (ή μίας μονάδας δημι-
ουργίας ταμειακών ροών) μειώνεται μέχρι το ανακτήσιμο
ποσό αυτού. Μια ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται αμέ-
σως στα αποτελέσματα.
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Όταν, μεταγενέστερα, μία ζημία απομείωσης αναστραφεί,
η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (ή μίας μο-
νάδας δημιουργίας ταμειακών 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 ζημία απομείωσης της αξίας του περιουσιακού στοι-
χείου (ή μίας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών) στα
προηγούμενα έτη. Μία αναστροφή της ζημίας απομείωσης
αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα.

Αποθέματα

Τα αποθέματα παρουσιάζονται στη χαμηλότερη μεταξύ της
αξίας κτήσης τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας
τους. Το κόστος συμπεριλαμβάνει τα άμεσα υλικά και, όπου
συντρέχει περίπτωση, τα άμεσα εργατικά κόστη και εκείνα
τα γενικά βιομηχανικά έξοδα που πραγματοποιούνται προ-
κειμένου να φέρουν τα αποθέματα στην παρούσα τους
θέση και κατάσταση. Το κόστος υπολογίζεται χρησιμοποι-
ώντας τη μέθοδο του σταθμισμένου μέσου όρου. Η καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία αντιπροσωπεύει την εκτιμώμενη αξία
πώλησης μειωμένη με όλα τα εκτιμώμενα κόστη ολοκλή-
ρωσης και τα έξοδα πώλησης, προβολής διάθεσης και δια-
νομής που θα πραγματοποιηθούν.

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μία
παρούσα υποχρέωση (νομική ή τεκμαιρόμενη) ως αποτέ-
λεσμα ενός γεγονότος του παρελθόντος, είναι πιθανό ότι
η Εταιρεία θα απαιτηθεί να διακανονίσει αυτή την υπο-
χρέωση και μπορεί να γίνει μία αξιόπιστη εκτίμηση για το
ποσό αυτής της υποχρέωσης. 

Το ποσό που αναγνωρίζεται ως πρόβλεψη αποτελεί την κα-
λύτερη εκτίμηση των απαιτούμενων δαπανών να διακανο-
νιστεί η παρούσα υποχρέωση κατά την ημερομηνία Ανα-
φοράς 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 λογι-
στικό υπόλοιπο της πρόβλεψης αυτής είναι η παρούσα αξία
αυτών των ταμειακών ροών.

Όταν μέρος ή το σύνολο της απαιτούμενης οικονομικής
ωφέλειας για τον διακανονισμό μίας πρόβλεψης αναμέ-
νονται να αποζημιωθεί από άλλο μέρος, η απαίτηση κα-
ταχωρείται 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 συμ-
βάσεις καταχωρείται και επιμετράται σαν μία πρόβλεψη.

Μία επαχθής σύμβαση θεωρείται ότι υπάρχει όταν η Εται-
ρεία έχει μία σύμβαση στα πλαίσια της οποίας τα αναπό-
φευκτα κόστη εκπλήρωσης των δεσμεύσεων της σύμβα-
σης 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, σε
εκείνους που επηρεάζονται, ότι θα φέρει σε πέρας την
αναδιάρθρωση, αρχίζοντας την εφαρμογή αυτού του πλά-
νου ή δηλώνοντας τα κύρια χαρακτηριστικά σε αυτούς
που επηρεάζονται από αυτό. Η επιμέτρηση μίας πρόβλε-
ψης αναδιάρθρωσης περιλαμβάνει μόνο τις άμεσες δα-
πάνες που προκύπτουν από την αναδιάρθρωση, οι οποίες
αναγκαστικά προέρχονται από την αναδιάρθρωση και ταυ-
τόχρονα δεν συνδέονται με τις συνεχιζόμενες δραστηριό-
τητες της επιχείρησης.

Εγγυήσεις

Προβλέψεις για δαπάνες εγγυήσεων καταχωρούνται την
ημερομηνία της πώλησης των σχετικών προϊόντων, σύμ-
φωνα 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 χρονοδιά-
γραμμα, 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 αποτελε-
σμάτων» (FVTPL), «διακρατούμενα μέχρι τη λήξη», «δια-
θέσιμα προς πώληση» (AFS) και «δάνεια και απαιτήσεις».
Η ταξινόμηση εξαρτάται από τη φύση και το σκοπό του
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και καθορί-
ζεται την στιγμή της αρχικής αναγνώρισης.

Μέθοδος πραγματικού επιτοκίου

Η μέθοδος του πραγματικού επιτοκίου είναι η μέθοδος
σύμφωνα με την οποία υπολογίζεται το αποσβεσμένο κό-
στος 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
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των προμηθειών που πληρώθηκαν ή εισπράχθηκαν και
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πραγματικού επιτο-
κίου, 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 απο-
τελέσματα 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 κατατάσσον-
ται ως «στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων» (FVTPL)
όταν αποκτώνται με σκοπό την πώληση ή έχουν προσ-
διορισθεί ως τέτοια. Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό
στοιχείο κατατάσσεται ως προοριζόμενο για εμπορική εκ-
μετάλλευση αν:
• αποκτήθηκε κυρίως με σκοπό την πώληση στο εγγύς

μέλλον ή
• αποτελεί μέρος χαρτοφυλακίου εξατομικευμένων χρη-

ματοοικονομικών μέσων που η Εταιρεία διαχειρίζεται
από κοινού και για το οποίο υπάρχει πρόσφατο πραγ-
ματικό σχέδιο βραχυπρόθεσμης αποκόμισης κερδών ή
είναι παράγωγο που δεν είναι προσδιορισμένο και απο-
τελεσματικό μέσο αντιστάθμισης.

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο εκτός εκεί-
νων που προορίζονται για πώληση, μπορεί να προσδιο-
ρισθεί ως «στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων»
(FVTPL) κατά την αρχική αναγνώρισή του αν:
• ένας τέτοιος καθορισμός απαλείφει ή μειώνει σημαντικά

μία ανακολουθία που αφορά στην επιμέτρηση ή αναγνώ-
ριση που σε διαφορετική περίπτωση θα προέκυπτε, ή

• το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο αποτελεί
μία ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
ή υποχρεώσεων ή και των δύο, η οποία βρίσκεται υπό
διαχείριση και η απόδοσή της εκτιμάται βάσει της εύλο-
γης 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 εύ-
λογη 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 ζη-
μία που καταχωρείται στα αποτελέσματα ενσωματώνει
οποιοδήποτε μέρισμα ή τόκο που επιφέρει το χρηματοοι-
κονομικό περιουσιακό στοιχείο. Η εύλογη αξία προσδιο-
ρίζεται με τον τρόπο που περιγράφεται στη Σημείωση 47.

Επενδύσεις διακρατούμενες ως τη λήξη

Οι συναλλαγματικές και οι ομολογίες με σταθερές ή κα-
θορισμένες πληρωμές και σταθερές λήξεις, τις οποίες η
Εταιρεία έχει τον θετικό σκοπό και την ικανότητα να δια-
κρατήσει ως τη λήξη, κατατάσσονται ως επενδύσεις δια-
κρατούμενες ως τη λήξη.

Οι επενδύσεις αυτές λογιστικοποιούνται στο αποσβεσμένο κό-
στος, 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 εξα-
γοράσιμα 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 47. Κέρδη και ζημίες
που προκύπτουν από μεταβολές στην εύλογη αξία κατα-
χωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση, σε αποθεματικό
αναπροσαρμογής επενδύσεων, με εξαίρεση τη ζημία απο-
μείωσης, 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 επέν-
δυση διατίθεται ή προσδιορίζεται ως απομειωμένη, τα
σωρευτικά κέρδη ή ζημίες που προηγούμενα είχαν κατα-
χωρηθεί σε αποθεματικό αναπροσαρμογής επενδύσεων,
συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα της περιόδου.

Μερίσματα των διαθεσίμων προς πώληση συμμετοχικών
τίτλων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν οριστικο-
ποιηθεί το δικαίωμα είσπραξής τους από τους μετόχους.

Η εύλογη αξία των διαθέσιμων προς πώληση νομισματι-
κών περιουσιακών στοιχείων σε ξένο νόμισμα προσδιορί-
ζεται σε εκείνο το ξένο νόμισμα και μετατρέπεται στην spot
ισοτιμία κατά την ημερομηνία Αναφοράς των οικονομικών
καταστάσεων. Οι μεταβολές στην εύλογη αξία που απο-
δίδονται 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 διαπραγ-
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ματεύονται σε ενεργή αγορά κατατάσσονται στα «Δάνεια
και Απαιτήσεις». Τα δάνεια και οι απαιτήσεις επιμετρώνται
στην αρχική καταχώρηση στην εύλογη αξία και μεταγενέ-
στερα στο αποσβεσμένο κόστος, με την μέθοδο του πραγ-
ματικού επιτοκίου μειωμένο κατά οποιαδήποτε απομείωση.

Έσοδα από τόκους καταχωρούνται εφαρμόζοντας τη μέ-
θοδο του πραγματικού επιτοκίου, με εξαίρεση τις βραχυ-
πρόθεσμες απαιτήσεις των οποίων η αναγνώριση του τό-
κου θα ήταν ασήμαντη.

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός των προσ-
διοριζόμενων 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 πε-
ριουσιακά στοιχεία που λογιστικοποιούνται στο αποσβεσμένο
κόστος, το ποσό της απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της
λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρού-
σας 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 πε-
ριουσιακά στοιχεία, με εξαίρεση των εμπορικών απαιτή-
σεων 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. Μεταγενέ-
στερες 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 αν-
τικειμενικά να συνδεθεί με ένα γεγονός που συνέβη μετά
την αναγνώριση της απομείωσης, η προηγούμενη αναγνω-
ρισμένη ζημία απομείωσης αναστρέφεται μέσω των απο-
τελεσμάτων στην έκταση που η λογιστική αξία της επένδυ-
σης, κατά την ημερομηνία της αναστροφής της απομεί-
ωσης, δεν υπερβαίνει το αποσβεσμένο κόστος που θα
υπήρχε αν δεν είχε αναγνωρισθεί η απομείωση.

Όσον αφορά τις διαθέσιμες προς πώληση μετοχές, οποιαδή-
ποτε 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 κεφά-
λαια, σύμφωνα με την ουσία της συμβατικής συμφωνίας.

Συμμετοχικοί τίτλοι

Ένας συμμετοχικός τίτλος είναι κάθε σύμβαση που απο-
δεικνύει ένα δικαίωμα στο υπόλοιπο που απομένει, αν
από το περιουσιακό στοιχείο μίας οντότητας αφαιρεθούν
όλες οι υποχρεώσεις της. Οι συμμετοχικοί τίτλοι καταχω-
ρούνται 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 καταχω-
ρείται ως υποχρέωση στο αποσβεσμένο κόστος μέχρις
ότου εξαλειφθεί μέσω της μετατροπής ή μέχρι τη λήξη
του μέσου. Το συστατικό των ιδίων κεφαλαίων προσδιο-
ρίζεται αφού αφαιρεθεί το ποσό του συστατικού της υπο-
χρέωσης από την εύλογη αξία ολόκληρου του σύνθετου
μέσου. Το ποσό αυτό αναγνωρίζεται και συμπεριλαμβά-
νεται στα ίδια κεφάλαια, καθαρό από επιδράσεις φόρων
εισοδήματος και δεν επιμετράται ξανά, σε μεταγενέστερη
ημερομηνία.

Υποχρεώσεις συμβολαίων Χρηματοοικονομικής εγγύησης

Οι υποχρεώσεις συμβολαίων χρηματοοικονομικής εγγύη-
σης επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία και μεταγενέ-
στερα επιμετρώνται στο μεγαλύτερο μεταξύ:

• του ποσού της συμβατικής υποχρέωσης, όπως καθορί-
ζεται 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 χρηματοοι-
κονομικές υποχρεώσεις.
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Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων (FVTPL)

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατατάσσονται ως
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων (FVTPL) όταν η χρηματοοικονομική υπο-
χρέωση είτε προορίζεται για πώληση είτε έχει καθορισθεί
ως τέτοια.

Μία χρηματοοικονομική υποχρέωση κατατάσσεται ως προ-
οριζόμενη για πώληση αν:
• έχει επέλθει κυρίως με σκοπό την επαναγορά στο κοντινό

μέλλον ή
• αποτελεί μέρος χαρτοφυλακίου εξατομικευμένων χρη-

ματοοικονομικών μέσων που η Εταιρεία διαχειρίζεται
από κοινού και για το οποίο υπάρχει πρόσφατο πραγ-
ματικό 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 σημαν-

τικά μια ανακολουθία που αφορά στην επιμέτρηση ή
αναγνώριση που σε διαφορετική περίπτωση θα προ-
έκυπτε, ή

• η χρηματοοικονομική υποχρέωση αποτελεί μια ομάδα
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή υπο-
χρεώσεων ή και των δύο, η οποία βρίσκεται υπό διαχεί-
ριση 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 τη 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 εύ-
λογη αξία μέσω αποτελεσμάτων» (FVTPL).

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις «στην εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων» (FVTPL) απεικονίζονται στην εύ-
λογη αξία, και οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία προκύψει κα-
ταχωρείται στα αποτελέσματα. Το καθαρό κέρδος ή ζημία
που καταχωρείται στα αποτελέσματα ενσωματώνει οποι-
οδήποτε τόκο πληρωτέο πάνω στη χρηματοοικονομική
υποχρέωση. Η εύλογη αξία προσδιορίζεται με τον τρόπο
που περιγράφεται στη Σημείωση 46.

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 πραγ-
ματική απόδοση.

Η μέθοδος του πραγματικού επιτοκίου είναι η μέθοδος
σύμφωνα με την οποία υπολογίζεται το αποσβεσμένο κό-
στος μίας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και το επιτο-
κιακό έξοδο κατανέμεται κατά τη διάρκεια της σχετικής πε-
ριόδου. Το πραγματικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο το οποίο
ακριβώς προεξοφλεί τις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμει-
ακές πληρωμές κατά τη διάρκεια της προσδοκώμενης
ζωής της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης ή, όπου κρί-
νεται σκόπιμο, σε μικρότερη περίοδο.

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 ταμειακά ισοδύναμα

Το ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν με-
τρητά 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 δραστηριο-
ποιείται σ’ έναν γεωγραφικό τομέα (λεκανοπέδιο Αττικής).
Η πολιτική και η λήψη αποφάσεων είναι κοινή για όλους
τους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας.

9. ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΩΝ

Κατά τη διαδικασία της εφαρμογής των λογιστικών πολι-
τικών της Εταιρείας, οι οποίες περιγράφονται στη σημείωση
8, η διοίκηση απαιτείτο να προβεί σε κρίσεις, εκτιμήσεις
και παραδοχές σχετικά με τη λογιστική αξία των περιου-
σιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, οι οποίες δεν εί-
ναι ευκολοδιάκριτες από άλλες πηγές. Οι εκτιμήσεις και
οι σχετικές παραδοχές βασίζονται σε προηγούμενη εμπει-
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ρία καθώς επίσης και σε άλλους παράγοντες που κρίνονται
ότι είναι σημαντικοί. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί
να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.

Οι εκτιμήσεις επανεξετάζονται σε συνεχή βάση. Οι αναθε-
ωρήσεις των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται την
περίοδο όπου γίνεται αναθεώρηση των εκτιμήσεων αν η
αναθεώρηση αυτή επηρεάζει μόνο αυτήν την περίοδο, ή
στην περίοδο της αναθεώρησης και μελλοντικών περιόδων
αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα όσο και
μελλοντικές περιόδους.

Σημαντικές κρίσεις κατά την εφαρμογή λογιστικών
πολιτικών

Παρακάτω παρατίθενται όλες οι κρίσιμες λογιστικές αντι-
μετωπίσεις, εκτός από εκείνες που αφορούν προβλέψεις
(βλέπε κατωτέρω), τις οποίες έχει κάνει η διοίκηση στα
πλαίσια της εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών και οι
οποίες έχουν την πιο σημαντική επίδραση στα ποσά που
απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.

1) Πρόγραμμα επενδύσεων

(α) Η Εταιρεία σύμφωνα με τον ιδρυτικό της ν.2744/99,
υπέγραψε Σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με
την οποία το Δημόσιο ανέλαβε δέσμευση για την επιχορή-
γηση της ΕΥΔΑΠ είτε από Κοινοτικούς Πόρους είτε από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την κάλυψη του
60% της κεφαλαιακής δαπάνης που θα καταβάλει η ΕΥ-
ΔΑΠ για τη συντήρηση, ανακαίνιση, βελτίωση ή και την
επέκταση του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης για
την οκταετία από το 2000 έως το 2008. Έναντι του παρα-
πάνω Επενδυτικού Προγράμματος ύψους 1,22 δις ευρώ
περίπου, στο οποίο περιλαμβάνονται όπως προαναφέρα-
με και οι συντηρήσεις, η Εταιρεία έχει δαπανήσει για κεφα-
λαιουχικές δαπάνες μέχρι 31/12/2008 ποσό 432,49 εκατ.
ευρώ περίπου για τις οποίες δικαιούται επιχορήγηση
ύψους 259,49 εκατ. ευρώ περίπου (432,49*60%) ενώ για
τις δαπάνες συντήρησης διεκδικεί την αντίστοιχη επιχορή-
γηση. Η Εταιρεία έναντι της επιχορήγησης που δικαιούται,
έχει λάβει μέχρι 31/12/2011 ποσό 9,08 εκατ. ευρώ περί-
που. Με βάση τα ανωτέρω η απαίτηση της Εταιρείας από
το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται τουλάχιστον σε 250,41
εκατ. ευρώ περίπου (259,49-9,08). Επομένως δεν έχει κα-
ταχωρηθεί στους λογαριασμούς των απαιτήσεων με ισό-
ποση πίστωση των λογαριασμών των μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων το υπόλοιπο των οποίων θα μεταφερόταν
σταδιακά στα αποτελέσματα ανάλογα με το βαθμό από-
σβεσης του επιχορηγημένου συστήματος ύδρευσης και
αποχέτευσης.

Αν διενεργούνταν οι προαναφερόμενες εγγραφές θα εμ-
φανίζονταν βελτιωμένα τα αποτελέσματα της προηγούμε-
νης και της τρέχουσας χρήσης κατά 5,2 εκατ. ευρώ και

βελτιωμένη η καθαρή θέση κατά 50,2 εκατ. ευρώ περίπου.
Διευκρινίζεται ότι με την από 10/08/2004 απόφαση της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων επήλθε τρο-
ποποίηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας,
από την οποία δεν επηρεάζεται η ανωτέρω απαίτηση από
το Ελληνικό Δημόσιο.

Επισημαίνεται ότι μετά την υποβολή αίτησης της Εταιρείας
προς το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία προβλέπεται στο πα-
ράρτημα 4 της προαναφερόμενης σύμβασης η Εταιρεία
για τις Κεφαλαιουχικές δαπάνες που πραγματοποίησε την
περίοδο 1/1/2009–31/12/2010 ποσού 105,3 εκατ. ευρώ
περίπου θα δικαιούται επιχορήγηση ποσού 63,2 εκατ.
ευρώ περίπου (105,3*60%).

(β) Η Εταιρεία διεκδικεί και επιχορήγηση για τις δαπάνες
συντήρησης σύμφωνα με την σύμβαση με το Ελληνικό
Δη μόσιο. Από το σύνολο των δαπανών που αφορούν λει-
τουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων ύψους 704,43 εκατ.
ευρώ δεν είναι εφικτό να απομονωθεί το ποσό που αντι-
στοιχεί μόνο στην συντήρηση. Μέχρι την ημερομηνία σύν-
ταξης των οικονομικών καταστάσεων, δεν έχει οριστικο-
ποιηθεί μεταξύ της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου
το ποσό της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στις δαπάνες
συντήρησης.

(γ) Παράλληλα με τα ανωτέρω, από τη χρήση 2004 εκ-
κρεμεί η σύναψη σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου
και Εταιρείας, σχετικά με την παροχή από το Ελληνικό Δη-
μόσιο στην εταιρεία ακατέργαστου νερού η οποία με βάση
την ισχύουσα μέχρι 31/12/2004 σύμβαση συμψηφίζεται
με το παρεχόμενο από την εταιρεία κόστος συντήρησης
και λειτουργίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων απο-
ταμίευσης και μεταφοράς ύδατος που ανήκουν στο Ελλη-
νικό Δημόσιο.

2) ΝΠΔΔ Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ

Το ΝΠΔΔ Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ ιδρύθηκε κατά την ει-
σαγωγή της Εταιρείας στο ΧΑ με τον ν.2744/99 με σκοπό
τη διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία των μεταβιβαζό-
μενων παγίων στοιχείων από την ΕΥΔΑΠ όπως φράγματα
ταμιευτήρες κ.λπ. Εκτός από τις κατασκευές και επεκτάσεις
των εγκαταστάσεων που συνδέονται με τα ανωτέρω φράγ-
ματα και ταμιευτήρες το Ελληνικό Δημόσιο έχει αναλάβει
την υποχρέωση μέσω του ΝΠΔΔ «Εταιρεία Παγίων ΕΥ-
ΔΑΠ» να προμηθεύει την Εταιρεία με ακατέργαστο νερό
ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις
της για παροχή νερού στους καταναλωτές της. Το τίμημα
του ακατέργαστου νερού συμψηφίζεται με το κόστος υπη-
ρεσιών που πραγματοποιεί η Εταιρεία για την συντήρηση
και λειτουργία των παγίων που ανήκουν κατά κυριότητα
στο ΝΠΔΔ Έταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ. Όπως προαναφέρουμε
από τη χρήση 2004 εκκρεμεί η σύναψη σύμβασης μεταξύ
Ελληνικού Δημοσίου και Εταιρείας, σχετικά με την παροχή
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από το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρεία ακατέργαστου νε-
ρού η οποία με βάση την ισχύουσα μέχρι 31/12/2004 σύμ-
βαση, συμψηφίζεται με το παρεχόμενο από την εταιρεία
κόστος συντήρησης και λειτουργίας των παγίων περιουσια-
κών στοιχείων αποταμίευσης και μεταφοράς ύδατος που
ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Σημαντικές πηγές εκτίμησης αβεβαιοτήτων

Οι σημαντικές υποθέσεις που αφορούν το μέλλον και άλ-
λες σημαντικές πηγές εκτίμησης αβεβαιοτήτων κατά την
ημερομηνία Αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων,
οι οποίες έχουν ένα σημαντικό κίνδυνο πρόκλησης μίας
σημαντικής τακτοποίησης στις λογιστικές αξίες των περι-
ουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εντός του επόμενου
διαχειριστικού έτους σχολιάζονται παρακάτω.

1) Εκκρεμείς Δικαστικές Υποθέσεις

Έχουν ασκηθεί αγωγές για αστικές υποθέσεις κατά της
Εταιρείας συνολικού ύψους περίπου 80,9 εκατ. ευρώ κατά
την 31/12/2011. Οι αγωγές αυτές αφορούν κυρίως απο-
ζημιώσεις λόγω καταστροφών από πλημμύρες (λόγω
θραύσης αγωγών ή βροχοπτώσεων), είτε αγωγές διάφο-
ρων αντισυμβαλλόμενων προμηθευτών και εργολάβων
για παραβάσεις συμβατικών όρων. Επίσης υπάρχουν σε
εκκρεμότητα δικαστικές υποθέσεις για εργατικές διαφορές
ύψους 54,8 εκατ. ευρώ περίπου. Έναντι των προαναφερ-
θέντων ζημιών που πιθανόν να προκύψουν, αφού κατα-
στούν αμετάκλητες οι ανωτέρω εκκρεμείς δικαστικές υπο-

θέσεις, η Εταιρεία έχει σχηματίσει προβλέψεις συνολικού
ύψους 59,4 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2011 και 48,4
εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2010, οι οποίες και εκτιμώνται
ως επαρκείς.

Στις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις περιλαμβάνεται και η
ασκηθείς κατά της ΕΥΔΑΠ αγωγή εκ μέρους του Δήμου
Μαραθώνα ύψους 5.402 εκατ. ευρώ για την οποία η εται-
ρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη λόγω του ότι τη θεωρεί
«παντελώς νόμω και ουσία αβάσιμη».

2) Ασφαλιστικές καλύψεις

Οι εγκαταστάσεις και ο λοιπός εξοπλισμός της Εταιρείας,
βρίσκεται διασπαρμένος σε διάφορα σημεία κυρίως στην
περιοχή της Αττικής, με συνέπεια να περιορίζεται ο κίνδυ-
νος σοβαρής απώλειας. Η Εταιρεία δεν έχει ασφαλίσει τα
περιουσιακά της στοιχεία.

3) Φορολογικά Ανέλεγκτες χρήσεις

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2007. Οι συνημμένες οικο-
νομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν σχετική πρόβλεψη για
τους πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις που πιθανόν
να καταλογισθούν κατά το φορολογικό έλεγχο των ανέ-
λεγκτων χρήσεων 2008–2011. Σύμφωνα με το άρθρο 82
του ν.2238/1994 και την Α.Υ.Ο. πολ.1159–22/7/2011, από
τη χρήση 2011 οι νόμιμοι ελεγκτές της εταιρείας, εκδίδουν
φορολογικό πιστοποιητικό μετά από φορολογικό έλεγχο
που διενεργούν στα τηρούμενα βιβλία της εταιρείας.

10. ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Έσοδα από παροχή νερού 
και σχετιζόμενων υπηρεσιών 237.378 249.492 237.378 249.492

Έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης 116.638 125.812 116.638 125.812

Έσοδα από κατασκευές 
έργων για τρίτους 3.270 1.263 3.270 1.263

Έσοδα από πώληση ηλεκτρικού ρεύματος 1.261 2.240 1.261 2.240

Πωλήσεις αποθεμάτων 3 158 3 158

Κύκλος εργασιών 358.550 378.965 358.550 378.965

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 1.953 2.755 1.956 2.755

Χρηματοοικονομικά έσοδα 4.788 5.922 4.788 5.922

Συνολικά έσοδα 365.291 387.642 365.294 387.642

Η μείωση των εσόδων κατά 5,8% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, οφείλεται κυρίως στη μείωση των νέων παροχών,
στη μείωση της κατανάλωσης νερού και των συναφών εργασιών ύδρευσης και αποχέτευσης.
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11. ΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

11.1 Οι λογαριασμοί εξόδων (κατά φύση) έχουν μερισθεί στο κόστος πωλήσεων και στις λειτουργίες διοίκησης και
διάθεσης ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ

31/12/2011 Κόστος Πωληθέντων Έξοδα Διάθεσης Έξοδα Διοίκησης Σύνολο

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 65.852 155 3.114 69.121

Κόστος Ιδιοκατασκευών (28.020) – – (28.020)

Σύνολο Α 37.832 155 3.114 41.101

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 94.207 25.976 45.097 165.280

Παροχές τρίτων 31.270 5.080 5.044 41.394

Αποσβέσεις 26.582 961 3.396 30.939

Διάφορες προβλέψεις 10.973 8.377 – 19.350

Διάφορα έξοδα 4.112 820 1.911 6.843

Αναλώσεις υλικών 11.139 298 427 11.864

Κόστος ιδιοκατασκευών (7.431) – – (7.431)

Σύνολο Β 170.852 41.512 55.875 268.239

Σύνολο (Α + Β) 208.684 41.667 58.989 309.340

31/12/2010 Κόστος Πωληθέντων Έξοδα Διάθεσης Έξοδα Διοίκησης Σύνολο

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 77.867 420 3.448 81.735

Κόστος Ιδιοκατασκευών (38.969) – – (38.969)

Σύνολο Α 38.898 420 3.448 42.766

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 117.333 29.699 48.876 195.908

Παροχές τρίτων 32.916 4.527 5.612 43.055

Αποσβέσεις 24.745 940 2.802 28.487

Διάφορες προβλέψεις 8.290 12.078 – 20.368

Διάφορα έξοδα 6.476 1.078 1.829 9.383

Αναλώσεις υλικών 10.474 336 428 11.238

Μερισμός εξόδων στο 
κόστος ιδιοκατασκευών (9.032) – – (9.032)

Σύνολο Β 191.202 48.658 59.547 299.407

Σύνολο (Α + Β) 230.100 49.078 62.995 342.173



Ετήσιο Δελτίο 2011

80

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2011 Κόστος Πωληθέντων Έξοδα Διάθεσης Έξοδα Διοίκησης Σύνολο

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 65.852 155 3.114 69.121

Κόστος Ιδιοκατασκευών (28.020) – – (28.020)

Σύνολο Α 37.832 155 3.114 41.101

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 94.207 25.976 45.097 165.280

Παροχές τρίτων 31.270 5.080 5.041 41.394

Αποσβέσεις 26.582 961 3.393 30.936

Διάφορες προβλέψεις 10.973 8.377 – 19.350

Διάφορα έξοδα 4.112 820 1.910 6.842

Αναλώσεις υλικών 11.139 298 427 11.864

Κόστος ιδιοκατασκευών (7.431) – – (7.431)

Σύνολο Β 170.852 41.512 55.868 268.232

Σύνολο (Α + Β) 208.684 41.667 58.982 309.333

31/12/2010 Κόστος Πωληθέντων Έξοδα Διάθεσης Έξοδα Διοίκησης Σύνολο

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 77.867 420 3.448 81.735

Κόστος Ιδιοκατασκευών (38.969) – – (38.969)

Σύνολο Α 38.898 420 3.448 42.766

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 117.333 29.699 48.876 195.908

Παροχές τρίτων 32.916 4.527 5.612 43.055

Αποσβέσεις 24.745 940 2.802 28.487

Διάφορες προβλέψεις 8.290 12.078 – 20.368

Διάφορα έξοδα 6.476 1.078 1.829 9.383

Αναλώσεις υλικών 10.474 336 428 11.238

Μερισμός εξόδων 
στο κόστος ιδιοκατασκευών (9.032) – – (9.032)

Σύνολο Β 191.202 48.658 59.547 299.407

Σύνολο (Α + Β) 230.100 49.078 62.995 342.173

Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν λόγω της εφαρμογής του ν.3845/2010 για ολόκληρη τη χρήση του 2011
καθώς και στις σημαντικές αποχωρήσεις προσωπικού εντός του 2011 (217 άτομα).

Επίσης στην προαναφερόμενη μεταβολή επισημαίνεται ότι στις αμοιβές προσωπικού περιλαμβάνεται και το κόστος από
την αποτίμηση των παροχών των εργαζομένων σύμφωνα με το ΔΛΠ το οποίο συγκριτικά με το 2010 είναι μικρότερο κατά
ποσό 7.376 χιλ. ευρώ (2010, 32.884 ευρώ). Σημειώνεται ότι τα λειτουργικά έξοδα έχουν παρουσιάσει σημαντική βελτίωση
συγκριτικά με τη χρήση του 2010.
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31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
ΝΠΔΔ ΥΠΕΧΩΔΕ ΝΠΔΔ ΥΠΕΧΩΔΕ

Δαπάνες μισθοδοσίας 138  – – –

Αναλώσεις υλών–υλικών 41 – – –

Υπεργολαβίες 1.745 – 272 –

Λοιπές δαπάνες (926) 133 – 452

Παροχές ΔΕΗ – 1.048 – 335

Αναλογία γενικων εξόδων παραγωγής 386 518 110 23

1.384 1.699 382 810

Ι. ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

1. Υδραγωγεία 50 χρ.

2. Κύριοι τροφοδοτικοί αγωγοί 45 χρ.

3. Δευτερεύοντες τροφοδοτικοί αγωγοί 45 χρ.

4. Δίκτυα διανομής, εξωτερικά και εσωτερικά αντλιοστάσια 10-45 χρ.

5. Δεξαμενές–Διυλιστήρια 25-50 χρ.

ΙΙ. ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

1. Έργα βαριάς υποδομής και βασικοί συλλεκτήρες 50 χρ.

2. Δευτερεύοντες αγωγοί 40 χρ.

3. Εξωτερικές διακλαδώσεις 25 χρ.

4. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 15-30 χρ.

IΙΙ. ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

1. Ερευνητικά κέντρα λυμάτων 20 χρ.

2. Κέντρα λυμάτων 20 χρ.

Έπιπλα και εξοπλισμός 5 χρ.

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1-4 χρ.

Μεταφορικά μέσα 5-7 χρ.

Μηχανολογικός εξοπλισμός 7 χρ.

Κτίρια 40 χρ.

11.2 Κόστος κατασκευών έργων τρίτων

Πρόκειται για το κόστος κατασκευής των έργων και τεχνικών εγκαταστάσεων, που κατασκευάζει η ΕΥΔΑΠ για λογαρια-
σμό του ΥΠΕΧΩΔΕ και της ΕΥΔΑΠ Παγίων (ΝΠΔΔ) και το οποίο αναλύεται ως κάτωθι:

12. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων λογίζονται με βάση την ωφέλιμη ζωή τους με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης ως
ακολούθως:
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Τα ποσά που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων 35.406 32.905 35.406 32.905

Αποσβέσεις λογισμικού 
& εξόδων πρώτης εγκατάστασης 2.846 2.890 2.844 2.890

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων 
και συμμετοχών καταναλωτών (7.314) (7.308) (7.314) (7.308)

Σύνολο 30.938 28.487 30.936 28.487

13. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

31/12/2011 31/12/2010

Μισθοί και Ημερομίσθια 115.868 134.301

Εργοδοτικές εισφορές 
σε ασφαλιστικά ταμεία 23.087 26.964

Προβλέψεις για 
αποζημίωση προσωπικού 3.307 3.475

Ειδική εφάπαξ αποζημίωση 90 152

Προβλέψεις Ιατροφαρμα -
κευτικής Περίθαλψης 
για τους δικαιούχους 22.928 31.016

Σύνολο (σημείωση 11) 165.280 195.908

Ο συνολικός αριθμός εργαζομένων στην Εταιρεία κατά την
31η Δεκεμβρίου του 2011 και 2010 ανέρχεται σε 2.671
και 2.911 αντίστοιχα. Η Εταιρεία εφαρμόζοντας τους
ν.3833/2010 και ν.3845/2010 έχει μειώσει τις αμοιβές και
τα έξοδα του προσωπικού. 

14. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
(ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

31/12/2011 31/12/2010

Τόκοι Πελατών 4.312 5.545

Μερίσματα 30 35

Λοιπά Έσοδα 446 342

Σύνολο 4.788 5.922

15. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
(ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της Εταιρείας ποσού 
15.849 ευρώ και 10.618 ευρώ κατά την 31η Δεκεμβρίου
2011 και 2010 αντίστοιχα αφορούν κυρίως τόκους των
δανείων της Εταιρείας από πιστωτικά ιδρύματα.

16. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ο φόρος εισοδήματος αναλύεται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Αναλογούν φόρος εισοδήματος 12.456 16.282 12.456 16.282

Έκτακτη εισφορά ν.3808/09 και ν.3845/10 0 2.261 0 2.261

Φόρος ανέλεγκτων περιόδων 917 972 917 972

Αναβαλλόμενη φορολογία (3.931) (1.028) (3.930) (1.028)

Σύνολο 9.442 18.487 9.443 18.487

Η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της τρέχουσας χρήσης με φόρο εισοδήματος αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντος
φόρου εισοδήματος, της αναβαλλόμενης φορολογίας καθώς και της πρόβλεψης του φόρου ανέλεγκτων χρήσεων. 

Ο ισχύων συντελεστής τρέχοντος φόρου εισοδήματος για τη χρήση 2011 και 2010 ανέρχεται σε 20% και 24% αντίστοιχα.
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Ο φόρος εισοδήματος για την τρέχουσα περίοδο προέκυψε ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Κέρδη προ φόρων 35.492 29.828 35.578 30.004

Φόρος εισοδήματος υπολογιζόμενος 
με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή 
(20% & 24% αντίστοιχα ) 7.098 7.159 7.116 7.201

Έκτακτη εισφορά ν.3808/09 και ν.3845/10 – 2.261 – 2.261

Φόρος ανέλεγκτων περιόδων 917 972 917 972

Φόρος επί μη εκπιπτόμενων μόνιμων δαπανών 1.427 5.693 1.410 5.650

Επίδραση από διαφορά συντελεστών μεταξύ 
τρέχοντος φόρου εισοδήματος και συντελεστή 
αναβαλλόμενου φόρου κατά τον χρόνο 
τακτοποίησης των προσωρινών διαφορών – 2.402 – 2.403

Σύνολο 9.442 18.487 9.443 18.487

Το ποσό της απαίτησης από φόρο εισοδήματος ανέρχεται στο ποσό των 577 ευρώ και το ποσό της υποχρέωσης 
12.979 ευρώ αντίστοιχα κατά την 31/12/2011 και την 31/12/2010. Η σημαντική μείωση οφείλεται στη μεγάλη προκαταβολή
φόρου εισοδήματος της χρήσεως 2010 που καταβλήθηκε εντός του 2011 ποσού 12.973 ευρώ έναντι φόρου εισοδήματος
12.456 ευρώ.

Ο σταθμισμένος φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 26,54% για τη χρήση του 2011 και σε 61,61% για τη χρήση του
2010.

17. 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 τη διάρ-
κεια της χρήσης. Τα κέρδη ορίζονται ως τα κέρδη ή ζημίες
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Εταιρείας. Διευκρι-

νίζεται ότι στην τρέχουσα χρήση δεν υπάρχουν μη συνεχι-
ζόμενες δραστηριότητες. Δεν υπήρξαν ομολογίες μετατρέ-
ψιμες σε μετοχές ή άλλοι δυνητικοί τίτλοι μετατρέψιμοι σε
μετοχές που είναι μειωτικοί των κερδών κατά τις περιόδους
στις οποίες αναφέρονται οι συνημμένες οικονομικές κατα-
στάσεις και συνεπώς δεν έχουν υπολογιστεί απομειωμένα
κέρδη ανά μετοχή.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 26.050 11.341 26.135 11.517

Σταθμικός Μέσος Όρος 
των σε κυκλοφορία μετοχών 106.500 106.500 106.500 106.500

Κέρδη ανά μετοχή – Βασικά 0,24 0,11 0,25 0,11

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να προ-
τείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή του
υποχρεωτικά πρώτου μικτού του άρθρου 45 του
κ.ν.2190/1920, μερίσματος ποσού δέκα επτά λεπτών (0,17
ευρώ) ανά μετοχή, (συνολικό ποσό σε 18.105 εκατ. ευρώ)

για τη χρήση 2011. Το μέρισμα αποτελεί αντικείμενο έγ-
κρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων
και περιλαμβάνεται στο υπόλοιπο του λο γα ριασμού «Συσ-
σωρευμένα αποτελέσματα εις νέον».



18. ΥΠΕΡΑΞΙΑ

Το ποσό της υπεραξίας 3.357 ευρώ κατά την 31η Δεκεμβρί-
ου 2011 αφορά το υπερβάλλον τίμημα εξαγοράς των δι-
κτύων Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Λυκόβρυσης από το
αναπόσβεστο κόστος αντικατάστασης, όπως αποτιμήθηκε
κατά την εξαγορά. Οι μονάδες δημιουργίας ταμειακών 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 υποδει-
κνύουν ότι θα μπορούσε να απομειωθεί η αξία. Από τον
έλεγχο αποτίμησης της υπεραξίας από την εξαγορά των δι-
κτύων δεν προέκυψε ζημία απομείωσης. Ο έλεγχος απομεί-
ωσης έγινε από τη Δ/νση Οικονομικού Προγραμματισμού
& Ελέγχου της Εταιρείας το Δεκέμβριο του 2011.

Ειδικότερα: Στο πλαίσιο της τακτοποίησης απαιτήσεων της
από συγκεκριμένους ΟΤΑ, η Εταιρεία υπέγραψε συμβάσεις
με τρεις δήμους (Ασπρόπυργου και Ελευσίνας κατά τη
διάρκεια του Β΄ εξαμήνου 2003 και Λυκόβρυσης κατά την
διάρκεια του Β΄ εξαμήνου 2006) για τη μεταβίβαση της κυ-
ριότητας των δικτύων ύδρευσης των εν λόγω δήμων. Στα
πλαίσια των ανωτέρων συμβάσεων περιήλθαν στην κυριό-
τητα της Εταιρείας δίκτυα ύδρευσης συνολικού μήκους πε-
ρίπου 327 χιλιομέτρων τα οποία εξυπηρετούν, μέσω
26.786 παροχών, περίπου 65.000 κατοίκους των εν λόγω
δήμων, οι οποίοι εντάσσονται στη βάση καταναλωτών της
Εταιρείας. Η απόκτηση του δικτύου του Δήμου Ασπρο-
πύργου, κόστισε 2.749 ευρώ και διακανονίστηκε με συμ-
ψηφισμό 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 2.192 ευρώ. 

Η απόκτηση του δικτύου του Δήμου Ελευσίνας, κόστισε
1.800 ευρώ και διακανονίστηκε με συμψηφισμό οφειλών
του 1.500 ευρώ και καταβολή από την Εταιρεία ποσού 300
ευρώ. Η αποτίμηση του δικτύου σε τιμές αντικατάστασης,
που έγινε από τις τεχνικές υπηρεσίες της Εταιρείας και συμ-
φωνήθηκε με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις των τεχνικών υπη-
ρεσιών του Δήμου, ανέρχεται στο ποσό των 681 ευρώ.

Η απόκτηση του δικτύου του Δήμου Λυκόβρυσης, κόστισε
2.271 ευρώ και διακανονίστηκε με συμψηφισμό ισόποσων
οφειλών. Η αποτίμηση του δικτύου σε τιμές αντικατάστα-
σης, που έγινε από τις τεχνικές υπηρεσίες της Εταιρείας και
συμφωνήθηκε με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις των τεχνικών
υπηρεσιών του Δήμου, ανέρχεται στο ποσό των 590 ευρώ.

19. ΛΟΙΠΕΣ ΑΫΛΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
(ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

Κόστος κτήσης 31η Δεκεμβρίου 2010 19.375

Προσθήκες 640

Υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου 2011 20.015

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

31η Δεκεμβρίου 2010 (13.986)

Αποσβέσεις χρήσης (2.844)

Σύνολο Αποσβέσεων 31η Δεκεμβρίου 2011 (16.830)

Αναπόσβεστη αξία 

31η Δεκεμβρίου 2010 5.389

31η Δεκεμβρίου 2011 3.185

Οι λοιπές άυλες ακινητοποιήσεις αφορούν την δαπάνη για
αγορά λογισμικού, το οποίο θα επιφέρει μελλοντικά οφέ-
λη στην Εταιρεία, η οποία καταχωρείται ως άυλο στοιχείο
του Ενεργητικού και αποσβένεται σε τρία έτη.

20. 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 1η Ιανουαρίου 2004. Στα πλαίσια αυτά θε-
ωρεί 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 εύ-
λογες αξίες όπως αυτές καθορίστηκαν από μελέτες ανεξαρ-
τήτων εκτιμητών. Οι εύλογες αυτές αξίες αποτέλεσαν το
τεκμαιρόμενο κόστος για την σύνταξη του Ισολογισμού.
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Κατωτέρω παρατίθεται ο πίνακας μεταβολών παγίων των χρήσεων 2011 και 2010 για τον Όμιλο και την Εταιρεία

2011 Κτίρια- Μηχαν/ματα Δίκτυο Δίκτυο Οχήματα Προκαταβολές Σύνολο
Γήπεδα & Μηχαν/κός ύδρευσης υπονόμων– Έπιπλα & έργα υπό

εξοπλισμός & μετρητές Βιολογικός κατασκευή
κατανάλωσης καθαρισμός

Αναπόσβεστη αξία την 
1η Ιανουαρίου 2011 279.908 2.840 312.793 314.861 5.707 105.084 1.021.193

Προσθήκες 460 1.145 7.463 7.866 872 30.464 48.270

Μειώσεις / Μεταφορές – (3) – – (98) (16.138) (16.239)

Αναστροφή αποσβέσεων – 3 – – 98 – 101

Αποσβέσεις Χρήσης (2.880) (793) (17.033) (12.196) (2.504) – (35.406)

Αναπόσβεστη αξία 
την 31/12/2011 277.488 3.192 303.223 310.531 4.075 119.410 1.017.919

1/1/2011

Κόστος 294.459 17.425 453.634 417.174 46.997 105.084 1.334.773

Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις (14.551) (14.585) (140.841) (102.313) (41.290) – (313.580)

Καθαρή 
αναπόσβεστη αξία 279.908 2.840 312.793 314.861 5.707 105.084 1.021.193

31/12/2011

Κόστος 294.918 18.570 461.097 425.040 47.869 119.410 1.366.904

Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις (17.430) (15.378) (157.874) (114.509) (43.794) – (348.985)

Καθαρή 
αναπόσβεστη αξία 277.488 3.192 303.223 310.531 4.075 119.410 1.017.919

2010 Κτίρια- Μηχαν/ματα Δίκτυο Δίκτυο Οχήματα Προκαταβολές Σύνολο
Γήπεδα & Μηχαν/κός ύδρευσης υπονόμων– Έπιπλα & έργα υπό

εξοπλισμός & μετρητές Βιολογικός κατασκευή
κατανάλωσης καθαρισμός

Αναπόσβεστη αξία την 
1η Ιανουαρίου 2010 276.817 2.772 313.630 310.545 6.154 94.522 1.004.440

Προσθήκες 5.784 790 15.010 15.503 2.009 38.468 77.564

Μειώσεις / Μεταφορές – – – – (426) (27.906) (28.331)

Αναστροφή αποσβέσεων – – – – 425 – 425

Αποσβέσεις Χρήσης (2.694) (722) (15.847) (11.187) (2.455) – (32.905)

Αναπόσβεστη αξία 
την 31/12/2010 279.908 2.840 312.793 314.861 5.707 105.084 1.021.193

1/1/2010

Κόστος 288.674 16.635 438.624 401.671 45.414 94.522 1.285.540

Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις (11.857) (13.863) (124.994) (91.126) (39.260) – (281.100)

Καθαρή 
αναπόσβεστη αξία 276.817 2.772 313.630 310.545 6.154 94.522 1.004.440

31/12/2010

Κόστος 294.459 17.425 453.634 417.174 46.997 105.084 1.334.773

Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις (14.551) (14.585) (140.841) (102.313) (41.290) – (313.580)

Καθαρή 
αναπόσβεστη αξία 279.908 2.840 312.793 314.861 5.707 105.084 1.021.193
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21. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Οι επενδύσεις σε συγγενείς Εταιρείες ποσού 130 ευρώ πε-
ριλαμβάνουν τη συμμετοχή της Εταιρείας στην Επιχείρηση
Αερίου Προαστίων Α.Ε. (ΕΑΠ). Τον Φεβρουάριο του 2003
η Κοινοπραξία ΕΥΔΑΠ – ΑΚΤΩΡ – Ελληνική Τεχνοδομική
ΤΕΒ επελέγη από την ΕΠΑ Αττικής να αναλάβει την «Προ-
ώθηση συνδέσεων φυσικού αερίου στον τομέα της οικια-
κής και μικρής επαγγελματικής κατανάλωσης» για το
Βόρειο Τομέα του Λεκανοπεδίου καθώς και για μέρος του
Δήμου Αθηναίων. Για τον σκοπό αυτό ιδρύθηκε η Επιχεί-
ρηση Αερίου Προαστίων Α.Ε., στην οποία η Εταιρεία συμ-
μετέχει με ποσοστό 35%.

Κατά την 31/12/2011 το κόστος κτήσης της ΕΑΠ ανερχόταν
σε 542 ευρώ ενώ οι συσσωρευμένες ζημίες από τη συμ-
μετοχή αυτή ανήλθαν σε 413 ευρώ.

Τα κυριότερα μεγέθη της συγγενούς ΕΑΠ κατά την
31/12/2011 και την 31/12/2010 είναι ως εξής:

31/12/2011 31/12/2010

Σύνολο Ενεργητικού 436 679

Σύνολο Υποχρεώσεων 66 89

Κύκλος εργασιών 166 173

Κέρδη – Ζημία (220) (484)

Λόγω της ίδρυσης θυγατρικής (ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.) μέσα
στο 2011, η Εταιρεία από την 30/09/2011 συντάσσει ατο-
μικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σε αντί-
θεση με τη συγκριτική περίοδο της 31/12/2010 όπου
συνέτασσε μόνο ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις,
αποτιμώντας τις συμμετοχές της σε συγγενείς εταιρείες με
τη μέθοδο της καθαρής θέσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
απόφαση 39–10/2/05 της ΕΛΤΕ. Προκειμένου λοιπόν τα
συγκριτικά στοιχεία των ατομικών οικονομικών καταστά-

σεων να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με την τρέ-
χουσα χρήση ορισμένα κονδύλια επαναταξινομήθηκαν,
συντάσσοντας και για την προηγούμενη χρήση ατομικές
οικονομικές καταστάσεις. Η επαναταξινόμηση των κονδυ-
λίων παρατίθεται στην σημείωση 39 των ετήσιων οικονο-
μικών καταστάσεων.

22. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

Την 18η Ιουλίου 2011 η εταιρεία ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ίδρυσε με
την υπ’ αριθμ. Aπόφαση Δ.Σ. 17241–13/05/2011 εταιρεία
με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ-
ΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΕΥΔΑΠ
ΝΗΣΩΝ Α.Ε.», στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 100%
στο μετοχικό της κεφάλαιο (60.000 ευρώ) με σκοπό την
ανάπτυξη δραστηριοτήτων στους τομείς ύδρευσης, απο-
χέτευσης, άρδευσης και συλλογής ομβρίων υδάτων της
νησιωτικής Ελλάδας.

23. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ 
ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

31/12/2011 31/12/2010

Εύλογη αξία (Ε.Υ.Α.Θ.) 847 1.057

847 1.057

Η επένδυση που περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα,
απεικονίζει την συμμετοχή στην Ε.Υ.Α.Θ., εταιρεία εισηγ-
μένη στο Χ.Α.Α. η οποία δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία
να αποκομίσει έσοδα από μερίσματα και ενδεχομένως κε-
φαλαιακά κέρδη. Από την πώληση της η ακριβοδίκαιη
αξία αυτής της μετοχής βασίζεται στην επίσημη τιμή του
Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών κατά την ημερομηνία σύν-
ταξης των Οικονομικών Καταστάσεων.

24. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

Ο λογαριασμός αναλύεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις από ΟΤΑ 23.102 25.264 23.102 25.264

Δάνεια Προσωπικού (Σημείωση 28) 1.647 2.057 1.647 2.057

Έργα για λογαριασμό τρίτων 110.598 107.329 110.598 107.329

Εγγυήσεις (ΔΕΗ, Ακινήτων) 677 654 676 654

Σύνολα 136.024 135.304 136.023 135.304
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Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις από ΟΤΑ: Η Εταιρεία στο
πλαίσιο της δραστηριότητάς της τροφοδοτεί με νερό (διυ-
λισμένο ή αδιύλιστο) διάφορους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) οι οποίοι διαχειρίζονται τα δικά τους
δίκτυα διανομής και τιμολογούν τους δημότες τους. Κατά
το παρελθόν η Εταιρεία αντιμετώπισε σημαντικές καθυστε-
ρήσεις στην είσπραξη των σχετικών απαιτήσεων από τους
ΟΤΑ. Αρχής γενομένης από το Φεβρουάριο 2001 η Εται-
ρεία προχώρησε και συνεχίζει έως σήμερα στην κατάρτιση
συμβάσεων με συγκεκριμένους ΟΤΑ, με βάση τις οποίες
τα υπόλοιπά αυτών των ΟΤΑ διακανονίζονται σε άτοκες
μηνιαίες δόσεις. Οι μακροπρόθεσμες αυτές απαιτήσεις εμ-
φανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο αναπόσβεστο
κόστος.

Το προεξοφλητικό επιτόκιο που εφαρμόστηκε για ληξιπρό-
θεσμες απαιτήσεις από Δήμους, για τις οποίες η Εταιρεία
από το 2001 έως σήμερα, προέβη σε άτοκους διακανονι-
σμούς, αντιπροσωπεύει το πραγματικό επιτόκιο που προ-
εξοφλεί το ονομαστικό ποσό των παραπάνω απαιτήσεων
κατά την ημερομηνία του διακανονισμού τους. Το επιτόκιο
αυτό ανέρχεται για το 2011 σε 6,5%. Το ποσό που κατα-
χωρήθηκε στα χρηματοοικονομικά έξοδα για τις προανα-
φερόμενες απαιτήσεις ανέρχεται σε 0,6 ευρώ.

Έργα για λογαριασμό τρίτων (Ομιλος & Εταιρεία)

Ο λογαριασμός στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις
αναλύεται ως εξής:

31/12/2011 31/12/2010

ΥΠΕΧΩΔΕ 65.995 64.193

Ληφθείσες Επιδοτήσεις /
Προκαταβολές (1.022) (1.022)

64.973 63.171

ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ 99.635 98.168

Ληφθείσες Επιδοτήσεις /
Προκαταβολές (54.010) (54.010)

45.625 44.158

110.598 107.329

Η Εταιρεία έχει αναλάβει ένα κατασκευαστικό πρόγραμμα
που αφορά έργα αντιπλημμυρικής υποδομής του πρώην
Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., όπως και έργα αναβάθμισης και
επέκτασης των τεχνικών εγκαταστάσεων ύδρευσης οι
οποίες έχουν μεταφερθεί στην «ΕΥΔΑΠ Παγίων ΝΠΔΔ»
το 1999.

Με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο η Εταιρεία
κατασκευάζει έργα αντιπλημμυρικής προστασίας για λο-
γαριασμό του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ και έργα αναβάθμισης και
επέκτασης των φραγμάτων και ταμιευτήρων που έχουν πε-
ριέλθει στην κυριότητα της «Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ
ΝΠΔΔ». Τα εν λόγω προγράμματα επιδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση ή / και το Ελληνικό Δημόσιο και με την
ολοκλήρωσή τους θα παραδοθούν στους κύριους δι-
καιούχους των έργων.

Οι ήδη εισπραχθείσες επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο εμφανίζονται ανωτέρω
αφαιρετικά των σχετικών μη τιμολογηθέντων εσόδων
καθώς με την παράδοση τους, το Ελληνικό Δημόσιο είναι
υποχρεωμένο να καταβάλλει στην Εταιρεία τη διαφορά.
Επιπλέον η Εταιρεία δικαιούται εύλογης αμοιβής για την
κατασκευή των ανωτέρω τεχνικών έργων η οποία έχει νο-
μοθετικά ορισθεί σε ποσοστό 6% επί του κόστους κατα-
σκευής τους, όπως αυτό προκύπτει από τα λογιστικά της
βιβλία και αφού έχει πιστοποιηθεί από Ορκωτούς Ελεγ-
κτές. Σημειώνεται ότι δεν συνάπτονται σχετικές συμβάσεις
για την κατασκευή των έργων (οι σχετικοί γενικοί όροι ρυθ-
μίζονται από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο), κατά τη
διάρκεια δε της εκτέλεσής τους δεν εκδίδονται τμηματικές
πιστοποιήσεις και τμηματικές τιμολογήσεις. Για σκοπούς
σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων με βάση τα
Δ.Π.Χ.Α. (αναγνώριση του εσόδου από την κατασκευή
των έργων), εφαρμόστηκε το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο
11: Συμβάσεις Κατασκευής Έργων με βάση το οποίο κα-
ταχωρήθηκε στα έσοδα και η εύλογη αμοιβή που αντι-
στοιχεί στο μέρος που κατασκευάσθηκε στη χρήση 2011
και 2010 αντίστοιχα.



Η χρέωση στους λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσεως
για αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος (έξοδο χρή-
σης – αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση), περιέχει
τις προσωρινές φορολογικές διαφορές που προκύπτουν
κυρίως από λογισθέντα έσοδα – κέρδη τα οποία θα φο-
ρολογηθούν σε μελλοντικό χρόνο. Η πίστωση για α να -
βαλ λόμενους φόρους (έσοδο χρήσης – αναβαλλόμενη
φο ρο-  λογική απαίτηση) περιέχει κυρίως προσωρινές φο-
ρολογικές διαφορές που προκύπτουν από συγκεκριμένες
προβλέψεις, οι οποίες είναι φορολογικά εκπεστέες κατά
την πραγματοποίηση της αντίστοιχης δαπάνης.

26. ΥΛΙΚΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

Ο λογαριασμός στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις
αναλύεται ως εξής:

31/12/2011 31/12/2010

Aναλώσιμα υλικά 
και ανταλλακτικά 18.560 21.050

Πρόβλεψη Απαξίωσης 
Αποθεμάτων (2.272) (2.319)

16.288 18.731

Τα αποθέματα προορίζονται για την εξυπηρέτηση των δι-
κτύων (συντήρηση και επέκταση).
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25. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

2010 2011

Περιγραφή Υπόλοιπο Επιβάρυνση/ Επιβάρυνση/ Υπόλοιπο (Επιβάρυνση)/ Υπόλοιπο
έναρξης Ωφέλεια στα Ωφέλεια λόγω λήξης Ωφέλεια στα λήξης

01/01/2010 αποτελέσματα αλλαγής 31/12/2010 αποτελέσματα 31/12/2011
περιόδου από φορ. περιόδου

μεταβολές συντελεστή
προσωρινών

διαφορών

Εξοδοποίηση αύλων ακινητοποιήσεων 101 (35) (17) 49 (32) 17

Απομείωση αποθεμάτων 469 37 (43) 463 (9) 454

Υποχρέωση για παροχές 
στο προσωπικό 24.172 1.985 (214) 25.943 1.666 27.609

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 3.108 – – 3.108 3.108

Λοιπές προβλέψεις για
κινδύνους και έξοδα 7.199 1.621 (1.107) 7.713 2.204 9.917

Συμμετοχές καταναλωτών & 
ΟΤΑ–Δήμων 13.465 (250) – 13.215 (351) 12.864

Διαφορά αποσβέσεων 
από επαναπροσδιορισμό 
ωφέλιμης ζωής (3.831) (404) – (4.235) (372) (4.607)

Έσοδα και έξοδα 
δεδουλευμένα (1.764) (39) (11) (1.814) (95) (1.909)

Αναβ. Φορ. στο Φορ. Αποθεματικό 
από αναπροσαρμογή ακινήτων 3.265 – – 3.265 – 3.265

Λοιπά αναβαλλόμενα 
φορολ. στοιχεία 2.159 (131) (364) 1.665 919 2.584

48.343 2.784 (1.756) 49.372 3.930 53.302



Η πλειοψηφία των οικιακών χρηστών τιμολογείται κάθε
τρεις μήνες με βάση τις ενδείξεις των υδρομετρητών. Τα
μη τιμολογημένα έσοδα αφορούν τα έσοδα που προέρ-
χονται από παροχή νερού και υπηρεσιών αποχέτευσης με-
ταξύ της ημερομηνίας της τελευταίας καταμέτρησης και της
ημερομηνίας λήξης της χρήσης, τα οποία δεν έχουν τιμο-
λογηθεί.

Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις που
έχει σχηματισθεί για εκτιμώμενα μη ανακτήσιμα ποσά από
την παροχή ύδρευσης – αποχέτευσης αναλύεται ως εξής:

31/12/2011 31/12/2010

Υπόλοιπο Έναρξης 48.049 35.834

Πρόβλεψη χρήσης 8.481 12.215

Υπόλοιπο λήξης 56.530 48.049

Η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις έχει καθορισθεί με
βάση την εμπειρία αθετήσεων του παρελθόντος, στατιστι-
κών στοιχείων εισπραξιμότητας των λογαριασμών καθώς
επίσης και λοιπών παραμέτρων που σχετίζονται με τη δυ-
νατότητα είσπραξης των απαιτήσεων.

Η Εταιρεία υπολογίζει προσαυξήσεις επί των ληξιπρόθε-
σμων οφειλών με ποσοστό 1% μηνιαίως, το οποίο δεν
λογιστικοποιείται και παρακολουθείται εξωλογιστικώς και
ισούται με το ποσοστό προσαύξησης εκπρόθεσμης κατα-
βολής οφειλών προς το Δημόσιο και ορίζεται με απόφαση
του Υπουργείου Οικονομικών.

28. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
(ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής:

31/12/2011 31/12/2010

Προκαταβολές 
και δάνεια Προσωπικού 5.063 5.302

Προκαταβολές σε εργολάβους 
και προμηθευτές 538 522

Απαίτηση για συμμετοχή 
του Ελληνικού Δημοσίου 
στην κάλυψη αποζημίωσης 
προσωπικού, λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 62.433 51.383

Προκαταβολές διάφορες 3.058 2.490

Απαίτηση από επιστροφή 
εισφορών ΙΚΑ 4.399 4.399

Απαίτηση από Εκπαιδευτικά 
Προγρ. Προσωπικού 1.600 1.622

Λοιπές απαιτήσεις 5.029 3.872

82.120 69.590

Προκαταβολές και Δάνεια προσωπικού

Η Εταιρεία παρέχει στο προσωπικό άτοκα δάνεια, άτοκες
βραχυπρόθεσμες προκαταβολές μισθοδοσίας και μακρο-
πρόθεσμα έντοκα δάνεια τα οποία φέρουν επιτόκιο ίσο με
το μέσο μηνιαίο επιτόκιο των αλληλόχρεων λογαριασμών
τραπεζών που τηρεί η Εταιρεία. Στο ποσό 5.063 ευρώ δεν
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27. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

Ο λογαριασμός στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Ιδιώτες 108.638 93.097 108.641 93.097

Τοπική Αυτοδιοίκηση,
Ελληνικό Δημόσιο, ΔΕΚΟ 212.938 184.674 212.938 184.674

321.576 277.771 321.579 277.771

Δεδουλευμένα, μη τιμολογημένα έσοδα 56.966 62.168 56.966 62.168

378.542 339.939 378.545 339.939

Μείον: Πρόβλεψη 
για επισφαλείς απαιτήσεις (56.530) (48.049) (56.530) (48.049)

322.012 291.890 322.015 291.890
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συμπεριλαμβάνεται το μακροπρόθεσμο μέρος των δα-
νείων προς το προσωπικό κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011
και την 31η Δεκεμβρίου 2010 το οποίο ανέρχεται σε 1.647
ευρώ και 2.057 ευρώ αντίστοιχα και συμπεριλαμβάνεται
στις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (Σημείωση 24).

Συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στην κάλυψη
της αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία

Το ποσό αφορά την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου
βάσει του ν.2939/01 να καλύψει το έλλειμμα του λογα-
ριασμού της ειδικής εφάπαξ αποζημίωσης για το προσω-
πικό που αποχωρεί και που εργαζόταν στην Εταιρεία μέχρι
την 25η Οκτωβρίου 1999. Το ποσό αφορά αποζημιώσεις
που έχουν ήδη πληρωθεί από την Εταιρεία και απαιτούν-
ται από το Ελληνικό Δημόσιο.

Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο των λοιπών απαιτήσεων αυ-
ξάνεται κάθε διαχειριστική χρήση λόγω:
α) της μη έκδοσης της απόφασης από το Ελληνικό Δη-

μόσιο για την κάλυψη του υπολοίπου της Ειδικής Εφά-

παξ αποζημίωσης του αποχωρούντος προσωπικού
(ν.2939/2001 άρθρο 26) και

β) της αυξανόμενης οικιοθελούς αποχώρησης του προ-
σωπικού.

Η κίνηση του μέρους των αποζημιώσεων που ανέλαβε να
καλύψει το Ελληνικό Δημόσιο, έχει ως εξής:

1/1–31/12/2011 1/1–31/12/2010

Συσσωρευμένο 
έλλειμμα αρχής 51.383 22.625

Πληρωμές 
προς εργαζομένους 12.908 30.986

Κρατήσεις 
εργαζομένων (1.858) (2.228)

Συσσωρευμένο 
έλλειμμα απαιτητό 
από το Ελληνικό 
Δημόσιο 
τέλους χρήσης 62.433 51.383

Οι λογαριασμοί καταθέσεων όψεως και προθεσμίας έχουν
κυμαινόμενα επιτόκια ανάλογα με το ύψος της κατάθεσης.
Η τρέχουσα αξία των εν λόγω καταθέσεων όψεως και προ-
θεσμίας προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία λόγω των κυ-
μαινόμενων επιτοκίων και των βραχυπρόθεσμων λήξεών
τους. Στους λογαριασμούς όψεως δεν περιλαμβάνονται τα
αντίστοιχα ποσά 8.563 ευρώ και 5.531 ευρώ των ληξι-
πρόθεσμων επιταγών πληρωτέων κατά την 31 Δεκεμ-
βρίου 2011 και 2010 τα οποία απεικονίζονται στο
λογαριασμό λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
(Σημείωση 38).

Τα έσοδα τόκων από τραπεζικές καταθέσεις, αναγνωρίζον-
ται με βάση την αρχή του δεδουλευμένου εσόδου και
συμπεριλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έσοδα.

30. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η Eταιρεία ιδρύθηκε το 1980 σε εφαρμογή του ν.1068/1980
ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης των δύο εταιρειών
ύδρευσης και αποχέτευσης Αθηνών της εποχής, που ονο-
μάζονταν Ελληνική Εταιρεία Ύδρευσης και Οργανισμός
Αποχέτευσης Πρωτευούσης.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καθορίστηκε
αποτιμημένο σε ευρώ στο ποσό των 130.502 ευρώ βάσει
αποτίμησης του ενεργητικού και του παθητικού των εται-
ρειών που συγχωνεύθηκαν και σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν.1068/1980.

Το 1992 το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε
1.253.507 ευρώ αποτελούμενο από 213.566.282 κοινές
μετοχές ονομαστικής αξίας 5,87 ευρώ έκαστη. Η αύξηση
προέκυψε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1914/1990, με
βάση μια νέα αποτίμηση της καθαρής θέσης της Εταιρείας

29. ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Ταμείο 397 369 397 369

Λογαριασμοί Καταθέσεως 
Όψεως και προθεσμίας 21.578 27.473 21.523 27.473

21.975 27.842 21.920 27.842



Ετήσια Οικονομική
Έκθεση

V.

91

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 6.845 ευρώ μέσω της κεφαλαιοποίησης των
επιχορηγήσεων που είχαν εισπραχθεί μέχρι την 31η Δε-
κεμβρίου 1997. Μετά την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο
της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε 1.260.352 ευρώ αποτε-
λούμενο από 214.732.544 κοινές μετοχές ονομαστικής
αξίας 5,87 ευρώ (δύο χιλιάδες δραχμές) έκαστη.

Κατά τη χρήση 1999, λόγω της εισαγωγής της Εταιρείας στο
Χρηματιστήριο Αθηνών και σύμφωνα με το ν.2744/1999,
το μετοχικό της κεφάλαιο ορίστηκε σε 58.694 ευρώ απο-
τελούμενο από 100.000.000 κοινές μετοχές ονομαστικής
αξίας 0,59 ευρώ (διακόσιες δραχμές) έκαστη. Σύμφωνα
με τον ίδιο Νόμο το υπολειπόμενο μέρος του μετοχικού
κεφαλαίου ποσού 1.201.658 ευρώ μετατράπηκε σε «Ει-
δικό Αφορολόγητο Αποθεματικό», το οποίο μεταξύ
άλλων μειώθηκε με την αξία των παγίων τα οποία μεταβι-

βάσθηκαν στην «ΕΥΔΑΠ Παγίων» άνευ ανταλλάγματος.
Το Δεκέμβριο του 1999 εκδόθηκαν 6.500.000 νέες κοινές
μετοχές ονομαστικής αξίας 0,59 ευρώ (διακόσιες δραχμές)
έκαστη και καλύφθηκαν μέσω της αρχικής δημόσιας εγ-
γραφής κατά την εισαγωγή της ΕΥΔΑΠ στο Χρηματιστήριο
Αθηνών.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2000 ανερχόταν σε 62.509 ευρώ
αποτελούμενο από 106.500.000 κοινές μετοχές ονομαστι-
κής αξίας  0,59 ευρώ (διακόσιες δραχμές) έκαστη.

Τον Μάιο 2001 η Εταιρεία αποφάσισε να μετατρέψει το
μετοχικό της κεφάλαιο σε ευρώ μέσω αύξησης της ονο-
μαστικής αξίας έκαστης μετοχής από 0,59 ευρώ σε 0,60
ευρώ με το συνολικό ποσό της προκύψασας αύξησης
1.391 ευρώ να μεταφέρεται από τη «Διαφορά Υπέρ το
Άρτιο». Κατά συνέπεια κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και
2010 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε
63.900 ευρώ διαιρούμενο σε 106.500.000 μετοχές ονο-
μαστικής αξίας 0,60 ευρώ έκαστη.

31. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Ο λογαριασμός στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Τακτικό αποθεματικό 21.547 21.080 21.547 21.080

Ειδικό Αφορολόγητο 
Αποθεματικό ν.2744/99 352.078 352.078 352.078 352.078

Αποθεματικό από Αφορολόγητα Έσοδα 2.518 2.518 2.518 2.518

Αποθεματικό από 
Έσοδα Φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο 3.687 3.687 3.687 3.687

Λοιπά Αποθεματικά 428 570 428 570

380.258 379.933 380.258 379.933

Τακτικό αποθεματικό: Σύμφωνα με τον Ελληνικό εμπο-
ρικό 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 κατα-
βλημένου 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 μετοχι-
κού κεφαλαίου της.

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 58.694 ευρώ το δε αρχικό του υπόλοιπο
ήταν 1.201.658 ευρώ. Με βάση τις διατάξεις του
ν.2744/99 το αρχικό υπόλοιπο του αποθεματικού:
• μειώθηκε με την αναπόσβεστη αξία των εγκαταστάσεων

που εκχωρήθηκαν στην ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ άνευ ανταλλάγ-
ματος.

• μειώθηκε με τη λογιστικοποίηση διαφόρων λογαρια-
σμών προβλέψεων που καταχωρήθηκαν στα βιβλία
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κατά την εισαγωγή της Εταιρείας στο Χ.Α.Α.
• αυξήθηκε με την υπεραξία που προέκυψε κατά την απο-

τίμηση σε τρέχουσες αξίες των εγκαταστάσεων και δι-
κτύων που παρέμειναν στην κυριότητα της Εταιρείας.

• και αυξήθηκε με τη μεταφορά του λογαριασμού «Υπό-
λοιπο κερδών εις Νέον» που εμφανιζόταν στον Ισολο-
γισμό της 31ης Δεκεμβρίου 1998.

Σύμφωνα με το ν.2744/99 το εν λόγω αποθεματικό ορί-
σθηκε σαν «Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό» κατά τη
δημιουργία του και δεν υπαγόταν σε καμία φορολογία.

Αποθεματικά από αφορολόγητα ή φορολογηθέντα
κατ’ ειδικό τρόπο έσοδα: Αφορούν έσοδα από τόκους οι
οποίοι είτε δε φορολογήθηκαν είτε έχει γίνει παρακράτηση
φόρου στην πηγή. Στην περίπτωση που διανεμηθούν υπό-
κεινται σε φορολόγηση με βάση τις γενικές διατάξεις φο-
ρολογίας εισοδήματος. Στην παρούσα φάση η Εταιρεία
δεν προτίθεται να διανείμει τα ανωτέρω αποθεματικά και
σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 δεν έχει υπολογιστεί αναβαλλό-
μενη φορολογία.

Λοιπά αποθεματικά: Η μείωση της τιμής της μετοχής της
Ε.Υ.Α.Θ. την 31/12/2011 (χαρτοφυλάκιο διαθέσιμο προς
πώληση), είχε ως αποτέλεσμα την αντίστοιχη μείωση των
λοιπών αποθεματικών. 

32. ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

Ο λογαριασμός στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις
αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπο κατά 
την 01/01/2010 337.533 337.693

Μερίσματα πληρωθέντα (2.130) (2.130)

Καθαρά κέρδη χρήσης 2010 11.341 11.517

Μεταφορά στο 
τακτικό αποθεματικό (567) (567)

Υπόλοιπο 01/01/2011 346.177 346.513

Μερίσματα πληρωθέντα (4.290) (4.290)

Καθαρά κέρδη χρήσης 2011 26.050 26.135

Τακτοποίηση αποθεματικού 
μη διανεμηθ. μερισμάτων (33) (33)

Μεταφορά στο τακτικό 
αποθεματικό (467) (467)

Υπόλοιπο 31/12/2011 367.437 367.858

33. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

Ο λογαριασμός στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις
αναλύεται ως εξής:

31/12/2011 31/12/2010

Τραπεζικά δάνεια 198.532 201.022

Δάνεια Ελληνικού Δημοσίου 3.142 3.142

201.674 204.164

Ο δανεισμός είναι αποπληρωτέος άμεσα ή εντός έτους και
περιλαμβάνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας είναι σε ευρώ και
επομένως δεν υπόκειται σε συναλλαγματικό κίνδυνο. Ο
τραπεζικός δανεισμός πραγματοποιήθηκε με κυμαινόμενα
επιτόκια και κατά συνέπεια η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη
στον κίνδυνο των μελλοντικών ταμειακών ροών, αλλά δεν
είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο της εύλογης αξίας των δα-
νείων. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα σε χρημα-
τοοικονομικά προϊόντα προκειμένου να μειώσει την
έκθεση της στον κίνδυνο ταμειακών ροών λόγω της μετα-
βολής των επιτοκίων, κατά την ημερομηνία σύνταξης του
ισολογισμού επειδή η Διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι
δεν θα υπάρξουν σημαντικές αυξήσεις των επιτοκίων.

Οι εύλογες αξίες των δανείων προσεγγίζουν τα ανωτέρω
υπόλοιπα, λόγω των κυμαινόμενων επιτοκίων.

Η Εταιρεία έχει συνάψει τις ακόλουθες δανειακές συμβάσεις:
α) Ανοιχτός αλληλόχρεος λογαριασμός με πιστωτικό όριο

20.000 ευρώ και υπόλοιπο κατά την 31/12/10 και την
31/12/2011 10.600 ευρώ. Το επιτόκιο του δανείου υπο-
λογίζεται με βάση το Euribor (κυμαινόμενο την ημέρα
εκτοκισμού ανανέωσης) πλέον του περιθωρίου κέρδους
της τράπεζας. Η αρχική δανειακή σύμβαση υπογράφηκε
τον Δεκέμβριο 2004 με δυνατότητα ανανέωσης.

β) Ανοιχτός αλληλόχρεος λογαριασμός με πιστωτικό όριο
40.000 ευρώ και υπόλοιπο κατά την 31/12/10 και την
31/12/11 39.872 ευρώ. Το επιτόκιο του δανείου υπολο-
γίζεται με βάση το Euribor κυμαινόμενο που αλλάζει
κάθε μέρα (έως τις 15/6/2010). Από την 16/6/2010 υπο-
λογίζεται με βάση το Euribor (που ισχύει κατά τη διάρκεια
εκτοκισμού και ανανέωσης) πλέον του περιθωρίου κέρ-
δους της τράπεζας. Η αρχική δανειακή σύμβαση υπο-
γράφηκε τον Οκτώβριο 2004 με δυνατότητα ανανέωσης.

γ) Ανοιχτός αλληλόχρεος λογαριασμός με πιστωτικό όριο
40.000 ευρώ και υπόλοιπο κατά την 31/12/10 και την
31/12/2011 38.500 ευρώ. Το επιτόκιο του δανείου υπο-
λογίζεται με βάση το Euribor (κυμαινόμενο μηνός που
θα αλλάζει κάθε μέρα) πλέον του περιθωρίου κέρδους
της τράπεζας. Η αρχική δανειακή σύμβαση υπογράφτηκε
τον Μάρτιο του 2006 με δυνατότητα ανανέωσης.



δ) Ανοιχτός αλληλόχρεος λογαριασμός με πιστωτικό όριο
40.000 ευρώ. Το υπόλοιπο κατά την 31/12/10 και την
31/12/2011 ήταν 40.000 ευρώ. Το επιτόκιο του δα-
νείου υπολογίζεται με βάση το Euribor τριμήνου (που
ισχύει κατά τη διάρκεια έναρξης και ανανέωσης) πλέον
του περιθωρίου κέρδους της τράπεζας. Η αρχική δανει-
ακή σύμβαση υπογράφτηκε τον Δεκέμβριο του 2004.

ε) Ανοιχτός αλληλόχρεος λογαριασμός με πιστωτικό όριο
24.000 ευρώ και υπόλοιπο κατά την 31/12/2011
19.000 ευρώ και 31/12/10 22.000 ευρώ. Το επιτόκιο
του δανείου υπολογίζεται με βάση το Euribor τριμήνου
(που ισχύει την προηγούμενη εργάσιμη της αρχής του
εκάστοτε μηνός) πλέον του περιθωρίου κέρδους της
τράπεζας. Η αρχική δανειακή σύμβαση υπογράφτηκε
το Νοέμβριο του 2007 με δυνατότητα ανανέωσης.

στ) Ανοιχτός αλληλόχρεος λογαριασμός με πιστωτικό
όριο 25.000 ευρώ και υπόλοιπο κατά την 31/12/10
25.000 ευρώ και 31/12/2011 23.400 ευρώ. Το επιτό-
κιο του δανείου υπολογίζεται με βάση το Euribor
μηνός (που ισχύει κατά την ημέρα του εκτοκισμού,
ανανέωσης) πλέον του περιθωρίου κέρδους της τρά-
πεζας. Η αρχική δανειακή σύμβαση υπογράφτηκε τον
Νοέμβριο του 2007 με δυνατότητα ανανέωσης.

ζ) Ανοιχτός αλληλόχρεος λογαριασμός με πιστωτικό
όριο 20.000 ευρώ και υπόλοιπο κατά την 31/12/10
και την 31/12/2011 8.000 ευρώ. Το επιτόκιο του δα-
νείου υπολογίζεται με βάση το Euribor (που ισχύει
κατά την ημέρα έναρξης και ανανέωσης και σχετίζεται
με τη διάρκεια της χρηματοδότησης) πλέον του περι-
θωρίου κέρδους της τράπεζας. Η αρχική δανειακή
σύμβαση υπογράφτηκε τον Ιούλιο του 2009 και είναι
αόριστης διάρκειας.

η) Ανοιχτός αλληλόχρεος λογαριασμός με πιστωτικό όριο
25.000 ευρώ και υπόλοιπο κατά την 31/12/10 και την
31/12/2011 15.000 ευρώ. Το επιτόκιο του δανείου
υπολογίζεται με βάση το Euribor (κυμαινόμενο που αλ-
λάζει κάθε μέρα) πλέον του περιθωρίου κέρδους της
τράπεζας. Η αρχική δανειακή σύμβαση υπογράφτηκε
τον Αύγουστο του 2002 και είναι αόριστης διάρκειας.

Οι δεδουλευμένοι τόκοι των δανείων κατά την 31/12/2011
και 31/12/2010 ανέρχονταν σε 973 χιλ. ευρώ και 176 χιλ.
ευρώ αντίστοιχα και συμπεριλαμβάνονται στο υπόλοιπο
των δανειακών υποχρεώσεων.

34. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

Ο λογαριασμός στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις
αναλύεται ως εξής:

31/12/2011 31/12/2010

Πρόβλεψη αποζημίωσης 
Προσωπικού Λόγω 
Εξόδου από την υπηρεσία 18.516 20.831

Ιατροφαρμακευτική 
κάλυψη προσωπικού 201.048 190.868

Ειδική εφάπαξ αποζημίωση 
προσληφθέντων 
από 26/10/99 5.126 4.425

224.690 216.124

Η Εταιρεία έχει σε ισχύ πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής πε-
ρίθαλψης που καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων, των
συνταξιούχων και των προστατευμένων μελών τους. Δια-
τηρεί επίσης λογαριασμό αποζημίωσης προσωπικού λόγω
συνταξιοδότησης, καταβάλλοντας ένα ποσό εφάπαξ κατά
την αποχώρηση (απόλυση ή οικειοθελής αποχώρηση).

Η αναλογιστική αποτίμηση υποχρεώσεων καταρτίστηκε
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 19 από ανεξάρτητους
εκτιμητές. 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθη-
καν για τον υπολογισμό των σχετικών προβλέψεων (απο-
ζημίωσης προσωπικού λόγω αποχώρησης και ιατρο  φαρ -
μα  κευτικής περίθαλψης) έχουν ως εξής:
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2011 2010

Πληθωρισμός 2% 2%

Επιτόκιο προεξόφλησης ν.2112/20: 4,40% ν.2112/20: 4,59%
Ειδικός λογ.: 4,90% Ειδικός λογ.: 5,16%

Υγ. περίθαλψη: 4,85% Υγ. περίθαλψη: 4,93%

Απόδοση επενδύσεων 6% 6%

Νοσηρότητα 1,7% 1,7%

Αναμενόμενη αύξηση αποδοχών 2012: -18,0% 1,5% ετησίως
2013–15: 0,0% πλέον του πληθωρισμού

2016+: 3,5%

Αναμενόμενη αύξηση κόστους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 2,4% 2,4%



α. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν μέσω αναλογιστικής μελέτης για τη χρήση που έληξε την
31η Δεκεμβρίου 2011 και 2010, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες παραδοχές. 

Η κίνηση της πρόβλεψης για αποζημίωση για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011 και 2010 έχει ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1–31/12/11 1/1–31/12/10

Παρούσα Αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 26.155 28.682

Μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη / ζημίες (7.639) (7.851)

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό 18.516 20.831

Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 1.255 1.334

Τόκος στην υποχρέωση 1.221 1.675

Αναγνώριση αναλογιστικής ζημίας / κέρδους 407 275

Κανονικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 2.883 3.284

Κόστος περικοπών / διακανονισμών / τερματισμού Υπηρεσίας 424 191

Συνολικό έξοδο στο λογ/μό αποτελεσμάτων 3.307 3.475

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον Ισολογισμό

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 20.831 26.470

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (5.622) (9.114)

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε 
στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 3.307 3.475

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 18.516 20.831

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης

Παρούσα αξία της υποχρέωσης κατά την έναρξη του έτους 28.682 32.359

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 1.255 1.334

Κόστος τόκου 1.221 1.675

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (5.622) (9.114)

Επιπλέον πληρωμές ή έξοδα / (έσοδα) 363 166

Αναλογιστικά κέρδη / ζημίες 256 2.262

Παρούσα αξία της υποχρέωσης στο τέλος της χρήσης 26.155 28.682
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β. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Η Εταιρεία καλύπτει έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους εργαζομένους, τους συνταξιούχους και των προστα-
τευμένων μελών τους με βάση τον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται, μερικώς, από εισφο-
ρές των εργαζομένων. Οι σχετικές υποχρεώσεις της Εταιρείας που απορρέουν από το πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης προσδιορίσθηκαν με βάση αναλογιστική μελέτη που διενεργήθηκε για τις χρήσεις 2011 και 2010.

Η κίνηση της πρόβλεψης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2011 και 2010 έχει ως ακο-
λούθως:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1–31/12/11 1/1–31/12/10

Παρούσα Αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 248.187 281.085

Μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη / ζημίες (47.139) (90.217)

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό 201.048 190.868

Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 3.914 5.145

Τόκος στην υποχρέωση 13.513 16.654

Αναγνώριση αναλογιστικής ζημίας / κέρδους 4.684 7.458

Κανονικό έξοδο στο λογ/μό αποτελεσμάτων 22.111 29.257

Συνολικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 22.111 29.257

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον Ισολογισμό

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 190.868 174.476

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (11.931) (12.865)

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 22.111 29.257

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 201.048 190.868

Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης 

Παρούσα αξία της υποχρέωσης κατά την έναρξη του έτους 281.085 285.020

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 3.914 5.145

Κόστος τόκου 13.513 16.654

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (11.931) (12.865)

Αναλογιστικά κέρδη / ζημίες (38.394) (12.869)

Παρούσα αξία της υποχρέωσης στο τέλος της χρήσης 248.187 281.085
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γ. Ειδικός εφάπαξ λογαριασμός προσληφθέντων από 26/10/1999

Για τους προσληφθέντες μεταγενέστερα της 25η Οκτωβρίου 1999, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει τις απο-
ζημιώσεις στο σύνολό τους, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο και τη συλλογική σύμβαση εργασίας.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1–31/12/11 1/1–31/12/10

Παρούσα Αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 3.748 3.989

Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος (3.812) (3.201)

(64) 788

Μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη / ζημίες 1.378 436

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό 1.314 1.224

Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 90 88

Τόκος στην υποχρέωση 204 197

Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων (202) (128)

Αναγνώριση αναλογιστικής ζημίας / κέρδους (2) (5)

Κανονικό έξοδο στο λογ. αποτελεσμάτων 90 152

Κόστος περικοπών / διακανονισμών / τερματισμού υπηρεσίας – –

Συνολικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 90 152

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον Ισολογισμό

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 1.224 1.072

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογ. αποτελ. 90 152

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 1.314 1.224

Μεταβολή στην Παρούσα Αξία της Υποχρέωσης

Παρούσα αξία της υποχρέωσης κατά την έναρξη του έτους 3.989 3.327

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 90 88

Κόστος τόκου 204 197

Εισφορές εργαζομένων 373 377

Παροχές που πληρώθηκαν από το σχέδιο (7) (7)

Αναλογιστικά κέρδη / ζημίες (901) 7

Παρούσα αξία της υποχρέωσης στο τέλος της χρήσης 3.748 3.989

Μεταβολή στην αξία των περιουσιακών στοιχείων

Αξία περιουσ. στοιχ. προγρ. στην αρχή της περιόδου 3.201 2.684

Αναμενόμενη απόδοση περιουσιακών στοιχείων 202 128

Εισφορές εργοδότη – –

Εισφορές εργαζομένων 373 377

Παροχές που πληρώθηκαν από το σχέδιο (7) (7)

Έξοδα – –

Αναλογιστική (ζημία) / κέρδος 43 19

Αξία περιουσιακών στοιχείων στο τέλος της περιόδου 3.812 3.201

Σημειώνεται ότι η εύλογη αξία των προγραμμάτων που αναφέρονται ανωτέρω ανέρχεται σε 3.812 ευρώ και 3.201 ευρώ
κατά την 31/12/2011 και την 31/12/2010 αντίστοιχα, περιλαμβάνεται στα περιουσιακά στοιχεία της ΕΥΔΑΠ και αντιστοιχεί
κυρίως σε ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων.
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δ. Ειδικός εφάπαξ λογαριασμός προσληφθέντων
μέχρι 25/10/1999

Σύμφωνα με τις από 2/4/1990, 2/7/1991 και 25/5/1992
Ειδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.), κατα-
βάλλεται επιπλέον της αποζημιώσεως του ν.2112/20 και
ειδική εφάπαξ αποζημίωση που προέρχεται από ειδικό
λογαριασμό που δημιουργείται από εισφορές του προσω-
πικού και τόκους επί των εισφορών αυτών. Σύμφωνα με
τον ν.2939/2001 το Δημόσιο ανέλαβε την υποχρέωση να
καλύπτει το τυχόν έλλειμμα του ειδικού εφάπαξ λογαρια-
σμού στο τέλος κάθε χρήσης, για το προσωπικό που ερ-
γαζόταν στην Εταιρεία κατά την 25η Οκτωβρίου 1999 και
συνταξιοδοτήθηκε ή πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί. Συνε-
πώς η Εταιρεία για το λόγο αυτό δεν έχει σχηματίσει οποι-
αδήποτε πρόβλεψη (Σημείωση 28).

ε. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού
ΕΥΔΑΠ (ΤΕΑΠ ΕΥΔΑΠ):

Το προσωπικό της Εταιρείας είναι ασφαλισμένο, για την
υποχρεωτική επικουρική σύνταξη, στο επικουρικό ταμείο
ΤΕΑΠ ΕΥΔΑΠ το οποίο συγχωνεύτηκε με άλλα επικουρικά
Ταμεία με την ονομασία ΤΑΥΤΕΚΩ και αποτελεί ξεχωριστό
νομικό πρόσωπο.

Με το άρθρο 44 παρ. 3 του ν.3996/2011 από 1/10/2011
ο τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΥΔΑΠ
(ΤΕΑΠ ΕΥΔΑΠ) του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του
Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρή-
σεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΕΥΤΕΚΩ) συγχωνεύτηκε με το

Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ).

Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να καλύψει οποιαδήποτε
ελλείμματα του Επικουρικού Ταμείου, επομένως δεν προ-
κύπτει ότι υπάρχει μελλοντικά υποχρέωση κάλυψης
αυτών των ελλειμμάτων.

35. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΕΣ
(ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

Ο λογαριασμός στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις
αναλύεται ως εξής:

31/12/2011 31/12/2010

Προβλέψεις για 
εκκρεμοδικίες 
με εργαζομένους 41.938 33.015

Προβλέψεις για 
αστικές εκκρεμοδικίες 17.480 15.383

59.418 48.398

Η Εταιρεία έχει σχηματίσει προβλέψεις για διάφορες εκ-
κρεμείς αστικές και εργατικές δικαστικές υποθέσεις, οι
οποίες κρίνονται επαρκείς. Η πρόβλεψη βασίστηκε στην
καλύτερη δυνατή εκτίμηση της Διοίκησης της εταιρείας σε
συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους που διαχειρί-
ζονται τις υποθέσεις. Η παρούσα χρήση επιβαρύνθηκε με
ποσό 11.020 ευρώ.

36. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
(ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

Η κίνηση του λογαριασμού στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

31/12/2011 31/12/2010

Αρχική Αξία:

− Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 222.880 212.246

− Συμμετοχές Καταναλωτών 99.698 98.777

322.578 311.023

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

− Επιχορηγήσεις Επενδύσεων (73.464) (68.844)

− Συμμετοχές Καταναλωτών (35.377) (32.700)

(108.841) (101.544)

Αναπόσβεστη Αξία

− Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 149.416 143.402

− Συμμετοχές Καταναλωτών 64.321 66.077

213.737 209.479
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Η Εταιρεία επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω
του Ελληνικού Δημοσίου για τη χρηματοδότηση συγκεκρι-
μένων έργων. Επιπροσθέτως, οι πελάτες της Εταιρείας
(συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου και της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης) απαιτείται όπως συμμετέχουν στη χρηματοδό-
τηση του αρχικού κόστους ανάπτυξης του δικτύου (μετρη-
τές, δικτυακές ενώσεις κ.λπ.) ή της αναβάθμισής του.

Οι ως άνω επιχορηγήσεις και συμμετοχές καταναλωτών
λογίζονται κατά την είσπραξη και εμφανίζονται στην Κατά-
σταση Οικονομικής Θέσης στις μακροπρόθεσμες υποχρε-
ώσεις. Τα ποσά αυτά αποτελούν έσοδα επομένων χρήσε-
ων και αποσβένονται βάσει της ωφέλιμης ζωής των σχετι-
κών παγίων, όταν αυτά τεθούν σε λειτουργία. Η απόσβεση
των επιχορηγήσεων και των συμμετοχών καταναλωτών
εμφανίζεται αφαιρετικά των αποσβέσεων παγίων στα απο-
τελέσματα χρήσεως.

Σύμφωνα με την ΕΔΔΠΧΑ 18 που αναφέρεται στη μεταβί-
βαση περιουσιακών στοιχείων από πελάτες η Εταιρεία α -

ναγνώρισε από την εφαρμογή της ανωτέρω ερμηνείας
(1/7/2009) στα έσοδα της από κατασκευές κεφαλαιοποι-
ούμενες, από εξωτερικές διακλαδώσεις καθώς και από δι-
καιώματα σύνδεσης αποχέτευσης το ποσό 2.058 ευρώ το
2011 αντίστοιχα 2.730 ευρώ το 2010.

37. EΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Το ποσό 17.777 ευρώ την 31/12/2011 και 17.523 ευρώ
την 31/12/2010 αφορά εγγυήσεις από πελάτες για τη
χρήση του μετρητή, εισπραχθείσες κατά την αρχική σύν-
δεση παροχής. Οι εν λόγω εγγυήσεις επιστρέφονται (χωρίς
τόκο) με τον τερματισμό της σύνδεσης από μέρους του πε-
λάτη. Οι ανωτέρω εγγυήσεις έχουν καταχωρηθεί στην
ονομαστική τους αξία και όχι στην εύλογη αξία τους κατά
την αρχική καταχώρηση και μεταγενέστερα στο αναπόσβε-
στο κόστος τους, επειδή μπορούν να απαιτηθούν από τους
καταναλωτές σε οποιοδήποτε χρόνο.

38. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο λογαριασμός στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Προμηθευτές 31.231 34.136 31.228 34.136

Παρακρατημένοι πληρωτέοι φόροι 8.569 4.914 8.569 4.914

Ασφαλιστικές και λοιπές εισφορές 3.348 3.549 3.348 3.549

Προκαταβολές πελατών 2.108 2.076 2.108 2.076

Μερίσματα πληρωτέα 11.487 9.566 11.487 9.566

Λειτουργικές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 56.743 54.241 56.740 54.241

Έξοδα πληρωτέα 87 603 87 603

Επιταγές πληρωτέες 8.563 5.531 8.563 5.531

Εισπράξεις για λογ/σμό τρίτων 1.275 1.246 1.275 1.246

Πρόβλεψη μη ληφθείσας άδειας 4.739 4.365 4.739 4.365

Αποζημιώσεις προσωπικού 3.843 7.188 3.843 7.188

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.771 6.315 7.771 6.315

Βραχυπρόθεσμες Εγγυήσεις καταναλωτών 5.323 5.263 5.323 5.263

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 31.601 30.511 31.601 30.511

Το υπόλοιπο των λειτουργικών και λοιπών υποχρεώσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.
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39. ΕΠΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Όπως αναφέρεται και στην σημείωση 22, λόγω της σύν-
ταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, ορισμένα
κονδύλια (χρηματοοικονομικά έξοδα, επενδύσεις σε συγ-
γενείς και μεταβολή αξίας συμμετοχών) της συγκριτικής
περιόδου, των καταστάσεων λογαριασμού αποτελεσμά-
των, συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφα-

λαίων, κατάστασης οικονομικής θέσης, ταμειακών ροών
και φόρου εισοδήματος επαναταξινομήθηκαν σε σχέση με
τα αντίστοιχα κονδύλια των δημοσιευθέντων κονδυλίων.
Η μεταβολή ουσιαστικά επέφερε επουσιώδεις αλλαγές
στα αποτελέσματα (κέρδη) και στα ίδια κεφάλαια πλην
όμως παρουσιάζει με σαφήνεια και πληρότητα τις μετα-
βολές των κονδυλίων από περίοδο σε περίοδο.

Ειδικότερα:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ποσά σε χιλ. ευρώ 31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2010
όπως δημοσιεύτηκαν όπως επαναταξινομήθηκαν

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ

Κύκλος εργασιών 378.965 378.965 378.965

Κόστος πωληθέντων (230.100) (230.100) (230.100)

Μικτά Αποτελέσματα 148.865 148.865 148.865

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 2.755 2.755 2.755

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (62.995) (62.995) (62.995)

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (49.078) (49.078) (49.078)

Κέρδη Εκμεταλλεύσεως 39.547 39.547 39.547

Λοιπά έξοδα (4.847) (4.847) (4.847)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 5.922 5.922 5.922

Χρηματοοικονομικά έξοδα (10.794) (10.618) (10.618)

Αποτίμηση συμμετοχών σε συγγενή εταιρεία – (176) –

Κέρδη περιόδου προ Φόρων 29.828 29.828 30.004

Φόρος εισοδήματος (18.487) (18.487) (18.487)

Καθαρά Κέρδη περιόδου 11.341 11.341 11.517

Αριθμός Μετοχών 106.500 106.500 106.500

Κέρδη περιόδου ανά μετοχή (σε ευρώ) 0,11 0,11 0,11

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ποσά σε χιλ. ευρώ 31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2010
όπως δημοσιεύτηκαν όπως επαναταξινομήθηκαν

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ

Καθαρά Κέρδη περιόδου 11.341 11.341 11.517

Αποτίμηση Μετοχών Χαρτοφυλακίου 
διαθέσιμων προς πώληση (210) (210) (210)

Συγκεντρωτικά Συνολικά έσοδα 
μετά από φόρους 11.131 11.131 11.307
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ

Μετοχικό Διαφορά από Τακτικό Λοιπά Λοιπά Αποτελ. Σύνολο
κεφάλαιο έκδοση μετοχών αποθεματικό αφορ. αποθεματικά (κέρδη) ιδίων

2010 υπέρ το άρτιο αποθεματικά εις νέον κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 
1η Ιανουαρίου 2010 63.900 40.502 20.513 358.283 780 337.533 821.511

Καθαρά Κέρδη περιόδων 567 10.774 11.341

Kέρδη από αποτίμηση 
χαρτοφ. διαθέσιμου 
προς πώληση (210) (210)

Μερίσματα (2.130) (2.130)

Υπόλοιπο την 
31η Δεκεμβρίου 2010 63.900 40.502 21.080 358.283 570 346.177 830.512

ΟΠΩΣ ΕΠΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΘΗΚΑΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Μετοχικό Διαφορά από Τακτικό Λοιπά Λοιπά Αποτελ. Σύνολο
κεφάλαιο έκδοση μετοχών αποθεματικό αφορ. αποθεματικά (κέρδη) ιδίων

2010 υπέρ το άρτιο αποθεματικά εις νέον κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 
1η Ιανουαρίου 2010 63.900 40.502 20.513 358.283 780 337.533 821.511

Καθαρά Κέρδη περιόδων 567 10.774 11.341

Kέρδη από αποτίμηση 
χαρτοφ. διαθέσιμου 
προς πώληση (210) (210)

Μερίσματα (2.130) (2.130)

Υπόλοιπο την 
31η Δεκεμβρίου 2010 63.900 40.502 21.080 358.283 570 346.177 830.512

ΑΤΟΜΙΚΕΣ Μετοχικό Διαφορά από Τακτικό Λοιπά Λοιπά Αποτελ. Σύνολο
κεφάλαιο έκδοση μετοχών αποθεματικό αφορ. αποθεματικά (κέρδη) ιδίων

2010 υπέρ το άρτιο αποθεματικά εις νέον κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 
1η Ιανουαρίου 2010 63.900 40.502 20.513 358.283 780 337.693 821.671

Καθαρά Κέρδη περιόδων 567 10.950 11.517

Kέρδη από αποτίμηση 
χαρτοφ. διαθέσιμου 
προς πώληση (210) (210)

Μερίσματα (2.130) (2.130)

Υπόλοιπο την 
31η Δεκεμβρίου 2010 63.900 40.502 21.080 358.283 570 346.513 830.848
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2010
όπως δημοσιεύτηκαν όπως επαναταξινομήθηκαν

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Υπεραξία 3.357 3.357 3.357
Λοιπές άυλες ακινητοποιήσεις 5.389 5.389 5.389
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1.021.193 1.021.193 1.021.193
Επενδύσεις σε Συγγενείς 207 207 542
Επενδύσεις σε Θυγατρικές 0 0 0
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 1.057 1.057 1.057
Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 135.304 135.304 135.304
Αναβαλλόμενη φορολογική Απαίτηση 49.371 49.371 49.372
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 1.215.878 1.215.878 1.216.214
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα 18.731 18.731 18.731
Απαιτήσεις από Πελάτες 291.890 291.890 291.890
Λοιπές Απαιτήσεις 69.590 69.590 69.590
Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα 27.842 27.842 27.842
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 408.053 408.053 408.053
Σύνολο Ενεργητικού 1.623.931 1.623.931 1.624.267

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο 63.900 63.900 63.900
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 40.502 40.502 40.502
Αποθεματικά Κεφάλαια 379.933 379.933 379.933
Συσσωρευμένα κέρδη (κέρδη εις νέον) 346.177 346.177 346.513
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 830.512 830.512 830.848
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό 216.124 216.124 216.124
Προβλέψεις 48.398 48.398 48.398
Επιχορηγήσεις επενδύσεων 
και συμμετοχές καταναλωτών 209.479 209.479 209.479
Εγγυήσεις Καταναλωτών 17.523 17.523 17.523
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 491.524 491.524 491.524
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Λειτουργικές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 54.241 54.241 54.241
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 12.979 12.979 12.979
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 204.164 204.164 204.164
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 30.511 30.511 30.511
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 301.895 301.895 301.895
Σύνολο Παθητικού 1.623.931 1.623.931 1.624.267
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2010
όπως δημοσιεύτηκαν όπως επαναταξινομήθηκαν

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ
Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη περιόδου 29.828 29.828 30.004
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων 35.795 35.795 35.795
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων και 
συμμετοχών καταναλωτών (7.308) (7.308) (7.308)
Έσοδα χρεογράφων (35) (35) (35)
Μεταβολή αξίας Συμμετοχών 176 176 –
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 10.905 10.905 10.905
Λοιπές Προβλέψεις 20.505 20.505 20.505
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (5.887) (5.887) (5.887)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 10.617 10.617 10.617
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
(Αύξηση) Μείωση:
Απαιτήσεις (58.405) (58.405) (58.405)
Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα 1.610 1.610 1.610
Αύξηση (Μείωση):
Υποχρεώσεων 7.488 7.488 7.488
Εγγυήσεις καταναλωτών 391 391 391
Υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό 517 517 517
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (10.411) (10.411) (10.411)
Καταβεβλημένοι φόροι (7.979) (7.979) (7.979)
Σύνολο εισροών / (εκροών) 
από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 27.807 27.807 27.807

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (49.814) (49.814) (49.814)
Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (2.025) (2.025) (2.025)
Είσπραξη επιχορηγήσεων και συμμετοχών καταναλωτών 15.595 15.595 15.595
Τόκοι εισπραχθέντες 3.686 3.686 3.686
Μερίσματα Εισπραχθέντα 35 35 35
Απόκτηση Θυγατρικών 0 0 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (32.523) (32.523) (32.523)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 64.800 64.800 64.800
Εξοφλήσεις δανείων (53.500) (53.500) (53.500)
Μερίσματα πληρωθέντα (1.366) (1.366) (1.366)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 9.934 9.934 9.934
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 5.218 5.218 5.218
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 22.624 22.624 22.624
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 27.842 27.842 27.842
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Κατάσταση Ταμειακών ροών.

Μεταφέρθηκε ποσό 10.905 χιλ. ευρώ από το κονδύλι «Υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό» στο κονδύλι «Προ-
βλέψεις για αποζημίωση προσωπικού».

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2010
όπως δημοσιεύτηκαν όπως επαναταξινομήθηκαν

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ

Κέρδη προ φόρων 29.828 29.828 30.004

Φόρος εισοδήματος υπολογιζόμενος 
με τον ισχύοντα φορολογικό
συντελεστή (20% & 24% αντίστοιχα ) 7.159 7.159 7.201

Επίδραση από αλλαγή φορολογικών συντελεστών 1.756 – –

Έκτακτη εισφορά ν.3808/09 και ν.3845/10 2.261 2.261 2.261

Φόρος επί μη εκπιπτόμενων μόνιμων δαπανών 4.925 5.693 5.650

Επίδραση από διαφορά συντελεστών μεταξύ 
τρέχοντος φόρου εισοδήματος 
και συντελεστή αναβαλλόμενου φόρου 
κατά τον χρόνο τακτοποίησης 
των προσωρινών διαφορών 1.414 2.402 2.403

Σύνολο 18.487 18.487 18.487

40. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ψήφιση Νόμου 4053/2012

Η ψήφιση του ν.4053/2012, βάσει του οποίου η ΕΥΔΑΠ
δύναται να παρέχει όλο το εύρος των υπηρεσιών που ορί-
ζονται στο ν.2744/1999 και εκτός περιοχής αρμοδιότητας
της Εταιρείας, μέσω θυγατρικών εταιρειών και μέσω σύ-
ναψης προγραμματικών συμβάσεων με τους ΟΤΑ διαμορ-
φώνει ένα νέο αναπτυξιακό πλαίσιο για την Εταιρεία,
διευρύνοντας την αγορά στην οποία μπορεί να δραστη-
ριοποιηθεί και αναπτυχθεί η ΕΥΔΑΠ.

Μεταφορά μεριδίου 27,3% από το Ελληνικό
Δημόσιο στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.»

Σύμφωνα με την από 27/01/2012 σχετική γνωστοποίηση,
μεταβιβάστηκε από το Ελληνικό Δημόσιο 29.074.500 με-
τοχές της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και ισάριθμων δικαιωμάτων ψή -
φου, ήτοι ποσοστό 27,30% του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας
του Δημοσίου Α.Ε.». Η μεταβίβαση έγινε κατόπιν εκτέλε-
σης εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, σε εφαρμογή των
παραγράφων 4 & 5 του άρθρου 2 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ
152/Α’) και της υπ’ αριθμ. 195/2011 (ΦΕΚ 2501/Β’) Από-

φασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και
Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ).

Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχοντας 100% το «Ταμείο Αξιο-
ποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», ελέγ-
χει έμμεσα τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου.

Με εξαίρεση τα παραπάνω δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός
το οποίο επηρεάζει σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή
την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας από της 31/12/2011
μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστά-
σεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Άλλα Ενεργειακά Έργα Α.Π.Ε.

Η ΕΥΔΑΠ διαθέτει άδεια παραγωγής και απόφαση έγκρι-
σης περιβαλλοντικών όρων για τη δημιουργία Φωτοβολ-
ταϊκού Πάρκου ισχύoς 1,971 MW σε τμήμα του οικοπέ-
δου της στις Αχαρνές Αττικής. Επίσης έχει καταθέσει την
28/1/2010 αίτηση με πλήρη φάκελο στο ΔΕΣΜΗΕ για
υπογραφή σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και
αναμένει την οριστικοποίηση της τιμής πώλησης.

Παραλαβές Δικτύων

Η ΕΥΔΑΠ διαπραγματεύεται την παραλαβή και ενσωμά-
τωση τμημάτων του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Βά-
ρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, το δίκτυο της Δημοτικής



Ενότητας Μαγούλας, του Δήμου Ελευσίνας καθώς και τα
δίκτυα ύδρευσης των περιοχών Αγ. Γεώργιος του Δήμου
Ασπροπύργου και Αγ. Παντελεήμονας της Δημοτικής Ενό-
τητας Ν. Περάμου του Δήμου Μεγαρέων.

Έργα ανάπτυξης

Στον τομέα ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων η ΕΥΔΑΠ
έχει υπογράψει ήδη προσύμφωνα προγραμματικών συμ-
βάσεων με τους Δήμους Σαρωνικού, Σπάτων–Αρτέμιδος,
Μαραθώνος, Παιανίας, Αμαρουσίου, Μαρκοπούλου Με-
σογαίας και Δήμου Μεγαρέων για την πιθανή ανάληψη
της διαχείρισης των δικτύων ύδρευσής τους και εξετάζει
την υπογραφή προσυμφώνου για την πιθανή ανάληψη της
διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης των Δήμων Σαλαμίνας
και Λαυρεωτικής.

Επίσης έχει καταθέσει, σε συνεργασία με την Περιφέρεια
Αττικής, πρόταση για χρηματοδότηση έργου επαναχρησι-
μοποίησης των λυμάτων της Ψυττάλειας και του νέου Κέν-
τρου Επεξεργασίας Λυμάτων Θριασίου (ΚΕΛΘ), για βιομη-
χανικές και ορισμένες γεωργικές χρήσεις, για πότισμα του
αστικού πρασίνου, αναδάσωση και για κάθε άλλη χρήση.

Με εξαίρεση τα παραπάνω δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός
το οποίο επηρεάζει σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή
την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας από την 31/12/2011
μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστά-
σεων από το Διοικητικό Συμβούλιο τη Εταιρείας.

41. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ & ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ–ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

41.1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οι-
κονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός και
αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν οι-
κονομικά οφέλη είναι ελάχιστη.

Η Εταιρεία έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές για εξασφά-
λιση υποχρεώσεων ποσού 1.155 ευρώ την 31/12/2011.

Εκκρεμείς Δικαστικές Υποθέσεις: Έχουν ασκηθεί αγωγές
για αστικές υποθέσεις κατά της Εταιρείας συνολικού ύψους
περίπου 80,9 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2011. Οι αγωγές
αυτές αφορούν κυρίως αποζημιώσεις λόγω καταστροφών
από πλημμύρες (λόγω θραύσης αγωγών ή βροχοπτώ-
σεων), είτε αγωγές διάφορων αντισυμβαλλόμενων προμη-
θευτών και εργολάβων για παραβάσεις συμβατικών όρων.

Επίσης υπάρχουν σε εκκρεμότητα δικαστικές υποθέσεις για
εργατικές διαφορές ύψους 54,8 εκατ. ευρώ περίπου. Έναντι
των ζημιών που πιθανόν να προκύψουν, αφού καταστούν
αμετάκλητες οι ανωτέρω εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, η

ΕΥΔΑΠ έχει σχηματίσει προβλέψεις συνολικού ύψους 59,4
εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2011 και 48,4 εκατ. ευρώ κατά
την 31/12/2010, οι οποίες και εκτιμώνται ως επαρκείς. Στις
εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις περιλαμβάνεται και η ασκη-
θείς κατά της ΕΥΔΑΠ αγωγή εκ μέρους του Δήμου Μαρα-
θώνα ύψους 5.402 εκατ. ευρώ για την οποία η εταιρεία δεν
έχει σχηματίσει πρόβλεψη λόγω του ότι τη θεωρεί «παντε-
λώς νόμω και ουσία αβάσιμη».

Φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις: Η Εταιρεία έχει ελεγχ-
θεί φορολογικά μέχρι και την χρήση που έληξε την 31η

Δεκεμβρίου 2007. Σύμφωνα με το άρθρο 82 του
ν.2238/1994 και την Α.Υ.Ο. πολ.1159–22/7/2011, από
τη χρήση 2011 οι νόμιμοι ελεγκτές της εταιρείας, εκδίδουν
φορολογικό πιστοποιητικό μετά από φορολογικό έλεγχο
που θα διενεργούν στα τηρούμενα βιβλία της εταιρείας.

Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν σχετική ε -
παρκή πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους και προ-
σαυξήσεις που πιθανόν να καταλογισθούν κατά το
φο ρολογικό κλείσιμο των χρήσεων 2008–2011.

Δεσμεύσεις από Ανεκτέλεστες Συμβάσεις: Οι δεσμεύσεις
της Εταιρείας που αφορούν επεκτάσεις, βελτιώσεις και συν-
τηρήσεις δικτύων και εγκαταστάσεων, τοποθετήσεις παροχών
μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας
κ.λπ. ανέρχονται την 31/12/2011 σε 96 εκατ. ευρώ περίπου
και την 31/12/2010 σε 123 εκατ. ευρώ περίπου.

41.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα επενδύσεων:

(α) Η Εταιρεία σύμφωνα με τον ιδρυτικό της Νόμο
2744/99, υπέγραψε Σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο
σύμφωνα με την οποία το Δημόσιο ανέλαβε δέσμευση
για την επιχορήγηση της ΕΥΔΑΠ είτε από Κοινοτικούς
Πόρους είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ σεων
για την κάλυψη του 60% της κεφαλαιακής δα πά νης που
θα καταβάλει η ΕΥΔΑΠ για τη συ ντή ρη ση, ανακαίνιση,
βελτίωση ή και την επέκταση του συστήματος ύδρευσης
και αποχέτευσης για την οκταετία από το 2000 έως το
2008. Έναντι του παραπάνω Επενδυτικού Προγράμματος
ύψους 1,22 δις ευρώ περίπου, στο οποίο περιλαμβάνονται
όπως προαναφέραμε και οι συντηρήσεις, η Εταιρεία έχει
δαπανήσει για κεφαλαιουχικές δαπάνες μέχρι 31/12/2008
ποσό 432,49 εκατ. ευρώ περίπου για τις οποίες δικαιούται
επιχορήγηση ύψους 259,49 εκατ. ευρώ περίπου
(432,49*60%) ενώ για τις δαπάνες συντήρησης διεκδικεί
την αντίστοιχη επιχορήγηση. Η Εταιρεία έναντι της επι χο ρή -
 γησης που δικαιούται, έχει λάβει μέχρι 31/12/2010 ποσό
9,08 εκατ. ευρώ περίπου. Με βάση τα ανωτέρω η απαί-
τηση της Εταιρείας από το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται
τουλάχιστον σε 250,41 εκατ. ευρώ περίπου (259,49-9,08)
και σύμφωνα με την αρχή της συντηρητικότητας δεν έχει
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καταχωρηθεί στους λογαριασμούς των απαιτήσεων με
ισόποση πίστωση των λογαριασμών των μακροπρόθε-
σμων υποχρεώσεων το υπόλοιπο των οποίων μεταφέρεται
σταδιακά στα αποτελέσματα ανάλογα με το βαθμό από-
σβεσης του επιχορηγημένου συστήματος ύδρευσης και
αποχέτευσης. Αν διενεργούνταν οι προαναφερόμενες εγ-
γραφές θα εμφανίζονταν βελτιωμένα τα αποτελέσματα της
προηγούμενης και της τρέχουσας χρήσης κατά 5,2 εκατ.
ευρώ περίπου αντιστοίχως και βελτιωμένη η καθαρή θέση
την 31/12/2011 κατά 50,2 εκατ. ευρώ περίπου. Διευκρι-
νίζεται ότι με την από 10/08/2004 απόφαση της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων επήλθε τροποποίηση
του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας, από την
οποία δεν επηρεάζεται η ανωτέρω απαίτηση από το Ελ-
ληνικό Δημόσιο.
Επισημαίνεται ότι μετά από υποβολή αίτησης της Εταιρείας
προς το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία προβλέπεται στο πα-
ράρτημα 4 της προαναφερόμενης σύμβασης, μεταξύ της
Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου η Εταιρεία για τις
Κεφαλαιουχικές δαπάνες που πραγματοποίησε την πε-
ρίοδο 1/1/2009–31/12/2010 ποσού 105,3 εκατ. περίπου
θα δικαιούται επιχορήγηση ποσού 63,2 εκατ. περίπου.

(β) Η Εταιρεία διεκδικεί και επιχορήγηση 60% για τις δαπά-
νες συντήρησης σύμφωνα με την σύμβαση με το Ελληνικό

Δημόσιο. Από το σύνολο των δαπανών που αφορούν λει-
τουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων ύψους 704,43 εκατ.
ευρώ περίπου που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την
31/12/2008 δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί το ποσό που
αντιστοιχεί μόνο στη συντήρηση. Μέχρι την ημερομηνία
σύνταξης των οικονομικών καταστά σεων, δεν έχει οριστι-
κοποιηθεί μεταξύ της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημο-
σίου το ποσό της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στις
δαπάνες συντήρησης.

42. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

Α) Συναλλαγές με Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

31/12/2011 31/12/2010

Αμοιβές (Προέδρου & 
Δ/ντος Συμβούλου 
και Εκτελεστικών Συμβούλων) 132 127

Αμοιβές & έξοδα 
παράστασης μελών Δ.Σ.          75          68

207 195
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Β) Συναλλαγές και υπόλοιπα με Ελληνικό Δημόσιο και ΟΤΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

1) Συναλλαγές

Έσοδα 69.320 68.590 69.323 68.590

Κόστος πωληθέντων (κόστος κατασκευής έργων) (3.084) (1.192) (3.084) (1.192)

Διάφορες Προβλέψεις (7.288) (10.573) (7.288) (10.573)

2) Υπόλοιπα

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 
(Έργα για λογαριασμό τρίτων) 110.598 107.329 110.598 107.329

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 
(Διακανονισμοί Δήμων) 23.102 25.264 23.102 25.264

Απαιτήσεις από Πελάτες (ΟΤΑ, Ελληνικό Δημόσιο) 177.079 154.709 177.079 154.709

Λοιπές Απαιτήσεις 
(από το Ελληνικό Δημόσιο για κάλυψη 
ελλείμματος από αποζημίωση προσωπικού) 62.433 51.383 62.433 51.383



43. ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

31/12/2011 31/12/2010

Αμοιβές Ελεγκτών 
για τον έλεγχο 
των ετήσιων λογ/σμών 120 125

Αμοιβές Ελεγκτών 
για τον έλεγχο 
κόστους έργων ΝΠΔΔ 
«Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ» 
& ΥΠΕΧΩΔΕ (2008–2010) 25,5 –

44. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ «ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ»

Η «ΕΥΔΑΠ Παγίων ΝΠΔΔ» ιδρύθηκε κατά την εισαγωγή
της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών με σκοπό τη μετα-
βίβαση των φραγμάτων και ταμιευτήρων του Μαραθώνα,
του Μόρνου, του Ευήνου και της Υλίκης. Εκτός από τις κα-
τασκευές και επεκτάσεις των εγκαταστάσεων που συνδέ-
ονται με τα ανωτέρω φράγματα και τους ταμιευτήρες, το
Ελληνικό Δημόσιο μέσω της «ΕΥΔΑΠ Παγίων ΝΠΔΔ»
προμηθεύει την Εταιρεία με ακατέργαστο νερό ώστε να
είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της πα-
ροχής υπηρεσιών ύδρευσης. Το τίμημα του ακατέργαστου
ύδατος μέχρι το 2004 συμψηφιζόταν με το κόστος υπηρε-
σιών που πραγματοποιεί η ΕΥΔΑΠ για την συντήρηση και
λειτουργία των παγίων που ανήκουν κατά κυριότητα στην
«ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ». Δεν έχει συμφωνηθεί νέα σύμβαση
μετά το πέρας της περιόδου που ίσχυε η ανωτέρω συμ-
φωνία.

Σημειώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία έγκρισης από το Δι-
οικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων δεν
είχε μεταγραφεί το σύνολο των εκχωρηθέντων ακινήτων
στο ΝΠΔΔ «Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ» συνολικής αναπό-
σβεστης αξίας 657 εκατ. ευρώ περίπου.

45. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται το κεφάλαιό της με τρόπο τέτοιο
ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχισθεί η δραστηριότητά
της ενώ θα μεγιστοποιεί τις αποδόσεις των μετόχων μέσω
βελτιστοποίησης της σχέσης χρέους και καθαρής θέσης. Η
κεφαλαιακή δομή της Εταιρείας αποτελείται από χρέη, που
περιλαμβάνονται στο δανεισμό (Σημείωση 33), μετρητά και
ισοδύναμα αυτών καθώς επίσης και την καθαρή θέση που
αποτελείται από εκδοθέν κεφάλαιο, αποθεματικά, υπό-
λοιπο εις νέον (σημειώσεις 30, 31, 32 αντίστοιχα).

Η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει την κεφαλαιακή δομή σε
διαρκή βάση, το κόστος του κεφαλαίου και τους κινδύνους
που συνδέονται με κάθε κατηγορία κεφαλαίου. Σύμφωνα
με τις εισηγήσεις της Διοίκησης η Εταιρεία εξισορροπεί τη
συνολική κεφαλαιακή δομή μέσω πληρωμής των μερι-
σμάτων, καθώς επίσης και με βραχυπρόθεσμο τραπεζικό
δανεισμό.

Η Διοίκηση του Ομίλου επισκοπεί την κεφαλαιακή διάρ-
θρωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στο πλαίσιο αυτής
της επισκόπησης υπολογίζεται το κόστος κεφαλαίου και οι
σχετικοί κίνδυνοι για κάθε κατηγορία κεφαλαίου. Η σχέση
αυτή έχει ως ακολούθως:
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Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Δανειακές Υποχρεώσεις 201.674 204.164 201.674 204.164

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα (21.975) (27.842) (21.920) (27.842)

Καθαρός Δανεισμός 179.699 176.322 179.754 176.322

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων 852.097 830.512 852.518 830.848

Δείκτης καθαρού χρέους 
προς ίδια κεφάλαια 21,09% 21,23% 21,09% 21,22%
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46. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Λόγω των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε
ιδιαίτερους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύ-
νους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες,
επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευ-
στότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της
Εταιρείας εστιάζεται στο να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη
αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση
της Εταιρείας. 

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική
Οικονομική Υπηρεσία της Εταιρείας, η οποία λειτουργεί με
συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοι-
κητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδη-
γίες και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύνου
καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριμένων
κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος
επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.

(α) Κίνδυνος αγοράς

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο κύριος όγκος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας γίνεται
στην Ευρωζώνη και διεξάγεται σε ευρώ. Συνεπώς, ο συ-
ναλλαγματικός κίνδυνος που διατρέχει η Εταιρεία είναι
ανύπαρκτος.

Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων

Λόγω του ότι η Εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό της σημαντικά
έντοκα στοιχεία, τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές
είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των
επιτοκίων. Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας συνδέονται
με κυμαινόμενα επιτόκια τα οποία ανάλογα με τις συνθήκες
της αγοράς μπορούν είτε να παραμείνουν κυμαινόμενα ή να
μετατραπούν σε σταθερά. 

Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα.
Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων αφορά στα δάνεια.
Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίν-
δυνο ταμειακών ροών.

Ανάλυση ευαισθησίας των Δανείων 
της Εταιρείας, υποκείμενων σε κίνδυνο 
ταμειακών ροών, από μεταβολές επιτοκίων

Μεταβλητότητα Επίδραση στα κέρδη 
επιτοκίων μετά από φόρους 

Χρήση 2011 +1% (1.996)

-1% 1.996

(β) Πιστωτικός κίνδυνος

Η έκθεση της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο
περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
τα οποία την ημερομηνία Αναφοράς των Οικονομικών Κα-
ταστάσεων αναλύονται ως εξής:

Κατηγορίες ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
χρηματοοικονομικών στοιχείων 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Διαθέσιμα για πώληση 
χρηματοοικονομικά στοιχεία 847 1.057 847 1.057

Ταμειακά διαθέσιμα 
και ταμειακά ισοδύναμα 21.975 27.842 21.920 27.842

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 404.133 361.480 404.135 361.480

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 136.024 135.304 136.023 135.304

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες 130 207 542 542

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες – – 60 –

563.109 525.890 563.527 526.225



Η Εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της, είτε χωριστά
είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις πληροφορίες αυτές στις
διαδικασίες του πιστωτικού ελέγχου. Οι μακροπρόθεσμες
απαιτήσεις της Εταιρείας προέρχονται κυρίως από το Δημόσιο
και συνεπώς δεν ενέχουν σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο.

Το ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα δεν ενέχουν πιστω-
τικό κίνδυνο, επειδή αφορούν κυρίως καταθέσεις σε Τρά-
πεζες με επαρκή πιστοληπτική αξιολόγηση. Στις εμπορικές
και λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνονται απαιτήσεις από
ιδιώτες πελάτες, οι οποίες έχουν ελάχιστο βαθμό κινδύνου
απωλειών κυρίως λόγω της ευρείας διασποράς των απαι-
τήσεων, ενώ για τις απαιτήσεις από ΟΤΑ, η Εταιρεία εξε-

τάζει τη δυνατότητα είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφει-
λών μέσω κατάρτισης συμβάσεων. Οι οφειλές αυτές ανέρ-
χονται σε 194 εκατ. ευρώ περίπου.

Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
δεν έχει εξα σφα λιστεί με υποθήκη ή άλλη μορφή πιστω-
τικής εξασφάλισης. Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματο-
οικονομικά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους η
οποία είναι η χρηματιστηριακή τους αξία και συνεπώς κα-
τατάσσονται σε επίπεδο 1, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ΔΠΧΑ 7, παρ. 27Β.

Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας χρονοανάλυσης για τις λη-
ξιπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας:
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(γ) Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται με τη διατήρηση
ικανών ρευστών διαθεσίμων και την εξασφάλιση τραπεζι-
κών πιστώσεων προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες
αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς
την Εταιρεία, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποι-
αδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων.

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις της Εταιρείας, ταξινομημένες σε σχετικές ομα-
δοποιημένες ημερομηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται
σύμφωνα με το χρονικό υπόλοιπο από την ημερομηνία
ισολογισμού μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης, σε
μη προεξοφλημένες τιμές.

ΧΡΟΝΟΑΝΑΛΥΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

2011 Μη 0–1 1–6 6 μήνες –
Ληξιπρόθεσμες μήνα μήνες 2 έτη 2–5 έτη >5 έτη ΣΥΝΟΛΟ

ΙΔΙΩΤΕΣ 24.730 10.746 20.690 24.126 19.130 5.398 104.820

ΔΗΜΟΣΙΟ 3.208 1.311 6.114 8.418 8.387 23.632 51.070

ΟΤΑ 8.750 4.315 17.497 55.057 61.077 46.981 193.677

ΣΥΝΟΛΟ 36.688 16.372 44.301 87.601 88.594 76.011 349.567

2010 Μη 0–1 1–6 6 μήνες –
Ληξιπρόθεσμες μήνα μήνες 2 έτη 2–5 έτη >5 έτη ΣΥΝΟΛΟ

ΙΔΙΩΤΕΣ 22.062 11.596 19.271 20.531 16.029 3.746 93.235

ΔΗΜΟΣΙΟ 5.812 1.013 3.900 7.508 9.702 21.732 49.667

ΟΤΑ 9.820 4.491 19.998 41.998 53.896 33.429 163.632

ΣΥΝΟΛΟ 37.694 17.100 43.169 70.037 79.627 58.907 306.534

Η λογιστική αξία των απαιτήσεων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο αναδιαπραγμάτευσης διακανονισμού είσπραξης κατά
την 31/12/2011 και την 31/12/2010 ανερχόταν σε 48,2 εκατ. ευρώ και 45,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
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47. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΕΥΛΟΓΩΝ ΑΞΙΩΝ

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δια-
πραγματεύονται σε ενεργείς αγορές (χρηματιστήρια) (π.χ.
παράγωγα, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια), προσ-
διορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά
την ημερομηνία Αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων.

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 πραγ-
ματική τους αξία. Οι πραγματικές αξίες των χρηματοοικο-
νομικών υποχρεώσεων για σκοπούς εμφάνισής τους στις
οικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με βάση την πα-
ρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών που προ-
κύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας
το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιμο για την Εται-
ρεία για τη χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων.

ΧΡΟΝΟΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

2011 0–1 2–3 3–6 6–12
μήνα μήνες μήνες μήνες 1–5 έτη >5 έτη ΣΥΝΟΛΟ

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 7.006 85.123 33.600 75.945 – – 201.674 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
& ΛΟΙΠΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 59.735 16.876 4.992 9.960 86.218 211.869 389.650 

ΣΥΝΟΛΟ 66.741 101.999 38.592 85.905 86.218 211.869 591.324

2010 0–1 2–3 3–6 6–12
μήνα μήνες μήνες μήνες 1–5 έτη >5 έτη ΣΥΝΟΛΟ

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 16.016 71.600 69.548 47.000 0 0 204.164 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
& ΛΟΙΠΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 58.471 18.960 12.202 21.543 92.646 175.954 379.776 

ΣΥΝΟΛΟ 74.487 90.560 81.750 68.543 92.646 175.954 583.940
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Δ. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση
οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2011, 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 Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών κα-
ταστάσεων 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 κα-
τάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 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 οικονομικών καταστάσεων με βάση τον
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. 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 οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστο-
ποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστά-
σεων, 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 οικονομικών κα-
ταστάσεων 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 αξιο-
λόγηση 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 οικονομικών κατα-
στάσεων.

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 οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και τη χρηματοοικονομική
τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρημα-
τοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έμφαση Θεμάτων
Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:

1. Στην υπ’ αρίθμ. 41.2 σημείωση των οικονομικών καταστάσεων όπου όπως περιγράφεται η Εταιρεία σύμφωνα με τον ιδρυτικό
της Νόμο 2744/99, υπέγραψε Σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο στην οποία το Δημόσιο ανέλαβε δέσμευση για την επιχορήγηση
της Eταιρείας είτε από Κοινοτικούς Πόρους είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την κάλυψη του 60% της κεφα-
λαιακής δαπάνης που θα καταβάλει η Εταιρεία για την συντήρηση, ανακαίνιση, βελτίωση, ή και την επέκταση του συστήματος
ύδρευσης και αποχέτευσης για την οκταετία από το 2000 έως το 2008. Έναντι του παραπάνω Επενδυτικού Προγράμματος ύψους
1,22 δις ευρώ περίπου, στο οποίο περιλαμβάνονται, όπως προαναφέραμε και οι συντηρήσεις, η Εταιρεία έχει δαπανήσει για κε-
φαλαιουχικές δαπάνες μέχρι 31/12/2008 ποσό 432,5 εκατ. ευρώ περίπου για τις οποίες δικαιούται επιχορήγηση ύψους 259,5
εκατ. ευρώ περίπου (432,5 Χ 60%) ενώ για τις δαπάνες συντήρησης διεκδικεί την αντίστοιχη επιχορήγηση σύμφωνα με τα προ-
αναφερόμενα. Η Εταιρεία έναντι της επιχορήγησης που δικαιούται, έχει λάβει μέχρι 31/12/2011 ποσό 9 εκατ. ευρώ περίπου. Η
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ανωτέρω απαίτηση της Εταιρείας από το Ελληνικό Δημόσιο η οποία ανέρχεται σε 250,5 εκατ. ευρώ περίπου (259,5 εκατ - 9 εκατ.),
με βάση την αρχή της συντηρητικότητας, δεν έχει καταχωρηθεί στους λογαριασμούς των απαιτήσεων με ισόποση πίστωση των
λογαριασμών των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων το υπόλοιπο των οποίων θα μεταφερόταν σταδιακά στα αποτελέσματα ανά-
λογα με το βαθμό απόσβεσης του επιχορηγούμενου συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης. Αν διενεργούνταν οι προαναφε-
ρόμενες εγγραφές θα εμφανίζονταν βελτιωμένα τα αποτελέσματα της τρέχουσας περιόδου κατά 5,2 εκατ. ευρώ περίπου και της
αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου κατά 5,2 εκατ. ευρώ περίπου και βελτιωμένη η καθαρή θέση κατά την 31/12/2011 κατά
50,2 εκατ. ευρώ περίπου. Διευκρινίζεται ότι με την από 10/08/2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
επήλθε τροποποίηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας από την οποία δεν επηρεάζεται η ανωτέρω διεκδίκηση της
απαίτησης της Εταιρείας από το Ελληνικό Δημόσιο. Επισημαίνεται ότι μετά την υποβολή αίτησης της Εταιρείας προς το Ελληνικό
Δημόσιο, η οποία προβλέπεται στο Παράρτημα 4 της προαναφερόμενης Σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και του Ελληνικού Δη-
μοσίου, η Εταιρεία για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες που πραγματοποίησε την περίοδο 01/01/2009–31/12/2010 ποσού 105,3
εκατ. ευρώ περίπου θα δικαιούται επιχορήγηση ποσού 63,2 εκατ. ευρώ περίπου (105,3 Χ 60%).

2. Όπως αναφέρεται στην προηγούμενη υπ’ αριθμ. 1 έμφασή μας και στην υπ’ αριθμ. 41.2 σημείωση των οικονομικών καταστά-
σεων, στο ποσό των 250,5 εκατ. ευρώ περίπου δεν συμπεριλαμβάνονται οι απαιτήσεις για επιχορηγήσεις των δαπανών συν-
τήρησης, δεδομένου ότι από το σύνολο δαπανών ύψους 704,4 εκατ. ευρώ περίπου, που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την
31/12/2008 και αφορούσαν λειτουργία και συντήρηση, δεν ήταν εφικτό να απομονωθεί από την Εταιρεία το ποσό που αντι-
στοιχούσε στις συντηρήσεις. Μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου μας, αν και στην υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ
της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου (Παράρτημα 4 – Οικονομικές Δεσμεύσεις Δημοσίου υπό τον τίτλο «Εγγυημένες από
το κράτος επιδοτήσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες») αναφέρεται ότι το Δημόσιο εγγυάται την επιχορήγηση της Εταιρείας που
θα ανέρχεται συνολικά στο 60% της κεφαλαιουχικής δαπάνης που κατέβαλε η Εταιρεία για τη συντήρηση, ανακαίνιση, βελτίωση
ή επέκταση του Συστήματος για οποιοδήποτε έτος από το 2000 έως και το 2008, δεν έχει μέχρι σήμερα οριστικοποιηθεί μεταξύ
της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου η δυνατότητα είσπραξης της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στις δαπάνες συντήρη-
σης.

3. Στην υπ’ αριθμ. 44 σημείωση των οικονομικών καταστάσεων όπου όπως περιγράφεται εκκρεμεί από τη χρήση 2004 η σύναψη
σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εταιρείας, σχετικά με την παροχή από το Ελληνικό Δημόσιο στην Εταιρεία ακατέρ-
γαστου ύδατος η οποία με βάση την ισχύουσα μέχρι 31/12/2004 σύμβαση συμψηφίζεται με το παρεχόμενο από την Εταιρεία
κόστος συντήρησης και λειτουργίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων αποταμίευσης και μεταφοράς ύδατος που ανήκουν
στο ΝΠΔΔ «Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ».

4. Στην υπ’ αριθμ. 44 σημείωση των οικονομικών καταστάσεων όπου όπως περιγράφεται, μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οι-
κονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο και της έκδοσης της παρούσας έκθεσης ελέγχου δεν είχαν μεταγραφεί
τα εκχωρηθέντα ακίνητα στο ΝΠΔΔ «Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ» συνολικής αναπόσβεστης αξίας ευρώ 657 εκατ. περίπου.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα ανωτέρω θέματα.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων

α) Στην Ετήσια Ενοποιημένη Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης,
η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α και στην παράγραφο 3στ του
άρθρου 107 του κ.ν.2190/1920.

β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Ετήσιας Ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης του Διοι-
κητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από
τα άρθρα 43α, 108 και 37 του κ.ν.2190/1920.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Νικόλαος Κ. Σοφιανός Νικόλαος Α. Παπαδημητρίου
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 12231 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 14271

Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές & Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι

Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι
Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε120
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Αρμόδια Νομαρχία: Αθηνών
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.eydap.gr 
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Θ. Λέκκας, Ν. Μπάρδης, Α. Αντωνόπουλος, Γ. Κοντορούπης, Π. Μπέης, Δ. Ασημακόπουλος, Α. Κοτσώνης, 

Ε. Σκλαβενίτης, Π. Σκουλαρίκης, Χ. Μηστριώτης, Ν. Κογιουμτσής, Ε. Αγγελάκης, Ε. Μουτάφης
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο 
των οικονομικών καταστάσεων: 28 Μαρτίου 2012
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές: Νικόλαος Σοφιανός (ΑΜ ΣΟΕΛ 12231) / Νικόλαος Παπαδημητρίου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 14271)
Ελεγκτική Εταιρεία: Deloitte, Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης, 

Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων (Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε120)
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών: Με Σύμφωνη Γνώμη – Θέματα Έμφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 1.017.919 1.021.193 1.017.919 1.021.193
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 3.185 5.389 3.185 5.389
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 193.661 189.296 194.131 189.632
Αποθέματα 16.288 18.731 16.288 18.731
Απαιτήσεις από πελάτες 322.012 291.890 322.015 291.890
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       104.672         97.432       104.617         97.432

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.657.737 1.623.931 1.658.155 1.624.267

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 63.900 63.900 63.900 63.900
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων       788.197       766.612       788.618       766.948
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων       852.097       830.512        852.518       830.848
Υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόμενους 224.690 216.124 224.690 216.124
Επιχορηγήσεις επενδύσεων και συμμετοχές καταναλωτών 213.737 209.479 213.737 209.479
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 77.196 65.921 77.196 65.921
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 201.674 204.164 201.674 204.164
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις         88.343         97.731          88.340         97.731
Σύνολο υποχρεώσεων       805.640       793.419        805.637       793.419

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.657.737 1.623.931 1.658.155 1.624.267

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Κύκλος εργασιών 358.550 378.965 358.550 378.965
Μικτά κέρδη 149.866 148.865 149.866 148.865
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 46.628 34.699 46.638 34.699
Κέρδη προ φόρων 35.492 29.828 35.578 30.004
Κέρδη μετά από φόρους (Α) 26.050 11.341 26.135 11.517
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (205) (210) (205) (210)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 25.845 11.131 25.930 11.307
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρείας 25.845 11.131 25.930 11.307
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε ευρώ) 0,24 0,11 0,25 0,11
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε ευρώ) – – 0,17 0,04
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων 
και συνολικών αποσβέσεων 77.564 63.186 77.574 63.186

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ήταν 2.671 άτομα και την 31 Δεκεμβρίου 2010 ήταν 2.911 άτομα. 
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 41 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
3. Οι προβλέψεις που έχει σχηματίσει η Εταιρεία μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2011 αφορούν: α) Αγωγές για αστικές υποθέσεις που έχουν ασκηθεί κατά της Εταιρείας συνολικού ύψους περίπου 80,9 εκατ. ευρώ 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. Επίσης υπάρχουν σε εκκρεμότητα
δικαστικές υποθέσεις για εργατικές διαφορές ύψους 54,8 εκατ. ευρώ περίπου. Έναντι των ζημιών που πιθανόν να προκύψουν αφού καταστούν αμετάκλητες οι προαναφερόμενες (α και β) εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις η ΕΥΔΑΠ έχει σχηματίσει
προβλέψεις συνολικού ύψους 59,4 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2011 έναντι 48,4 εκατ. ευρώ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010, οι οποίες και εκτιμώνται ως επαρκείς. β) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 4,6 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου
2011 έναντι 3,0 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και γ) Λοιπές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και απαξιωμένα αποθέματα 58,8 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2011 έναντι 50,4 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2010. 

4. Τα θέματα έμφασης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών είναι τα ακόλουθα: α) Η Εταιρεία σύμφωνα με τον ιδρυτικό της Νόμο 2744/99, υπέγραψε Σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με την οποία το Δημόσιο ανέλαβε
δέσμευση για την επιχορήγηση της ΕΥΔΑΠ είτε από Κοινοτικούς Πόρους είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την κάλυψη του 60% της κεφαλαιακής δαπάνης που θα καταβάλει η ΕΥΔΑΠ για τη συντήρηση, ανακαίνιση,
βελτίωση ή και την επέκταση του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης για την οκταετία από το 2000 έως το 2008. Έναντι του παραπάνω Επενδυτικού Προγράμματος ύψους 1,22 δις ευρώ περίπου, στο οποίο περιλαμβάνονται
όπως προαναφέραμε και οι συντηρήσεις, η Εταιρεία έχει δαπανήσει για κεφαλαιουχικές δαπάνες μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 ποσό 432,49 εκατ. ευρώ περίπου για τις οποίες δικαιούται επιχορήγηση ύψους 259,49 εκατ. ευρώ
περίπου (432,49x60%) ενώ για τις δαπάνες συντήρησης διεκδικεί την αντίστοιχη επιχορήγηση. Η Εταιρεία έναντι της επιχορήγησης που δικαιούται, έχει λάβει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011 ποσό 9,08 εκατ. ευρώ περίπου. Με βάση τα
ανωτέρω η απαίτηση της Εταιρείας από το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται τουλάχιστον σε 250,41 εκατ. ευρώ περίπου (259,49-9,08) και σύμφωνα με την αρχή της συντηρητικότητας, δεν έχει καταχωρηθεί στους λογαριασμούς των
απαιτήσεων με ισόποση πίστωση των λογαριασμών των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων το υπόλοιπο των οποίων θα μεταφερόταν σταδιακά στα αποτελέσματα ανάλογα με το βαθμό απόσβεσης του επιχορηγημένου συστήματος
ύδρευσης και αποχέτευσης. Αν διενεργούνταν οι προαναφερόμενες εγγραφές θα εμφανίζονταν βελτιωμένα τα συνολικά έσοδα της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης κατά 5,2 εκατ. ευρώ περίπου και βελτιωμένα τα ίδια
κεφάλαια κατά 50,2 εκατ. ευρώ περίπου. Διευκρινίζεται ότι με την από 10 Αυγούστου 2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων επήλθε τροποποίηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας, από την
οποία δεν επηρεάζεται η ανωτέρω απαίτηση από το Ελληνικό Δημόσιο. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το παράρτημα 4 της προαναφερόμενης σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου, η Εταιρεία για τις Κεφα-
λαιουχικές δαπάνες που πραγματοποίησε για τα έτη 2009 και 2010 ποσό 105,3 εκατ. ευρώ περίπου θα δικαιούται επιχορήγηση ύψους 63,2 εκατ. ευρώ περίπου (105,3x60%). β) Η Εταιρεία διεκδικεί και επιχορήγηση για τις δαπάνες
συντήρησης σύμφωνα με την σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο. Δεδομένου όμως ότι από το σύνολο των δαπανών που αφορούν λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων ύψους 704,43 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκαν
μέχρι την 31/12/2008 δεν είναι εφικτό να απομονωθεί το ποσό που αντιστοιχεί μόνο στη συντήρηση, μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, δεν είχε οριστικοποιηθεί μεταξύ της Εταιρείας και του Ελληνικού
Δημοσίου η δυνατότητα είσπραξης της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στις δαπάνες συντήρησης. γ) Παράλληλα με τα ανωτέρω από τη χρήση 2004 εκκρεμεί η σύναψη σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εταιρείας, σχετικά
με την παροχή από το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρεία ακατέργαστου ύδατος η οποία με βάση την ισχύουσα μέχρι 31/12/2004 σύμβαση συμψηφίζεται με το παρεχόμενο από την εταιρεία κόστος συντήρησης και λειτουργίας των
παγίων περιουσιακών στοιχείων αποταμίευσης και μεταφοράς ύδατος που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο (ΝΠΔΔ “Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ”). δ) Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών κα-
ταστάσεων δεν είχε μεταγραφεί το σύνολο των εκχωρηθέντων ακινήτων στο ΝΠΔΔ “Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ” συνολικής αναπόσβεστης αξίας 657 εκατ. ευρώ περίπου.

Ε. Δημοσιευμένα Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ A.E. (ΕΥΔΑΠ) ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε. 44724/06/Β/99/52 • Ωρωπού 156, ΤΚ 11146 Γαλάτσι
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011 (δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συν-
τάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Λ.Π.).
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ευρώ)    ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2011 και 01/01/2010 αντίστοιχα) 830.512 821.511 830.848 821.671
Κέρδη μετά από φόρους 26.050 11.341 26.135 11.517
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση (205) (210) (205) (210)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 25.845 11.131 25.930 11.307
Διανεμηθέντα Μερίσματα (4.260) (2.130) (4.260) (2.130)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2011 και 31/12/2010 αντίστοιχα)    852.097    830.512    852.518    830.848

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 35.492 29.828 35.578 30.004
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 38.250 35.795 38.250 35.795
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων και συμμετοχών καταναλωτών (7.314) (7.308) (7.314) (7.308)
Εσοδα χρεογράφων (30) (35) (30) (35)
Μεταβολή αξίας Συμμετοχών 76 176 0 0
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 7.955 10.905 7.955 10.905
Λοιπές Προβλέψεις 19.455 20.505 19.455 20.505
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (4.758) (5.887) (4.758) (5.887)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 15.848 10.617 15.848 10.617
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
(Αύξηση) Μείωση:
Απαιτήσεων (51.403) (58.405) (51.403) (58.405)
Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα 2.490 1.610 2.490 1.610
Αύξηση (Μείωση):
Υποχρεώσεων (227) 7.488 (232) 7.488
Εγγυήσεις καταναλωτών 254 391 254 391
Υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό 611 517 611 517
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (12.131) (10.411) (12.131) (10.411)
Καταβεβλημένοι φόροι    (26.017)      (7.979)    (26.017)      (7.979)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)      18.551      27.807      18.556      27.807
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (32.131) (49.814) (32.131) (49.814)
Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (640) (2.025) (640) (2.025)
Είσπραξη επιχορηγήσεων και συμμετοχών καταναλωτών 11.572 15.595 11.572 15.595
Τόκοι εισπραχθέντες 3.344 3.686 3.344 3.686
Μερίσματα εισπραχθέντα 30 35 30 35
Απόκτηση Θυγατρικών               0               0           (60)               0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)    (17.825)    (32.523)    (17.885)    (32.523)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 64.800 0 64.800 
Εξοφλήσεις δανείων (4.600) (53.500) (4.600) (53.500)
Μερίσματα πληρωθέντα      (1.993)      (1.366)      (1.993)      (1.366)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)      (6.593)        9.934      (6.593)        9.934 
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) (5.867) 5.218 (5.922) 5.218 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 27.842 22.624 27.842 22.624 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 21.975 27.842 21.920 27.842 

5. 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 συ-
ναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη προς αυτήν κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής: (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2011 2010 2011 2010
i) Έσοδα (Δωδεκάμηνο 2011 και Δωδεκάμηνο 2010 αντίστοιχα). 69.320 68.590 69.323 68.590
ii) Απαιτήσεις (31 Δεκεμβρίου 2011 και 31 Δεκεμβρίου 2010 αντίστοιχα). 373.212 338.685 374.212 338.685
iii) Αμοιβές και αποζημιώσεις Διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης (Δωδεκάμηνο 2011 και Δωδεκάμηνο 2010 αντίστοιχα). 207 195 207 195

6. Στην τρέχουσα χρήση καταχωρήθηκε στα “Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους” της κατάστασης συνολικού εισοδήματος έξοδο ευρώ 205 χιλ. που αφορά μεταβολή της εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων
προς πώληση. 

7. Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, δεν έχουν προκύψει ουσιώδη γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την περιουσιακή διάρθρωση ή την πορεία των δραστηριοτήτων του Ομίλου
και της Εταιρείας, όπως είναι διαμορφωμένη την 31/12/2011. 

8. Λόγω της ίδρυσης θυγατρικής (ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.) μέσα στο 2011, η Εταιρεία από την 30/09/2011 συντάσσει ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σε αντίθεση με τη συγκριτική περίοδο της 31/12/2010 όπου
συνέτασσε μόνο ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, αποτιμώντας τις συμμετοχές της σε συγγενείς εταιρείες με τη μέθοδο της καθαρής θέσης σύμφωνα με την υπ.’ αριθμ. απόφαση 39–10/2/05 της ΕΛΤΕ. Προκειμένου λοιπόν
τα συγκριτικά στοιχεία των ατομικών οικονομικών καταστάσεων να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με την τρέχουσα χρήση ορισμένα κονδύλια επαναταξινομήθηκαν, συντάσσοντας και για την προηγούμενη χρήση ατομικές οι-
κονομικές καταστάσεις. Η επαναταξινόμηση των κονδυλίων παρατίθεται στην σημείωση 39 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

9. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός της ΕΥΔΑΠ, περιλαμβάνονται οι κάτωθι εταιρείες: α) η ΕΑΠ Α.Ε. με έδρα την Κηφισιά με ποσοστό συμμετοχής 35% της ΕΥΔΑΠ στο κεφάλαιό της, η οποία ενοποιήθηκε με την μέθοδο της καθαρής
θέσης και β) η ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. με έδρα τον Πειραιά με ποσοστό συμμετοχής 100% της ΕΥΔΑΠ στο κεφάλαιό της, η οποία ενοποιήθηκε με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Ως εκ τούτου δεν υπολογίζονται δικαιώματα μειοψηφίας.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΠΑΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΚΥΛΑΚΗ ΛΕΜΟΝΙΑ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 144774 Α.Δ.Τ. Φ 472635 Α.Δ.Τ. Ρ 227188 Α.Δ.Τ. Ξ 971227
Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/1496 Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/17806

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα απο-
τελέσματα του Ομίλου και της ΕΥΔΑΠ 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.
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ΣΤ. Πληροφορίες άρθρου 10 του ν.3401/2005

Στην παρούσα ενότητα αναφέρονται οι πληροφορίες που η Εταιρεία δημοσίευσε και κατέστησε διαθέσιμες στο επενδυτικό κοινό
κατά τη διάρκεια της χρήσης 2011 κατ’ εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Οι παρακάτω ανακοινώσεις γνωστοποιήσεις έχουν
σταλεί στο ημερήσιο δελτίο τιμών και βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα
της Εταιρείας, www.eydap.gr.

Ημερομηνία

3/1/2011 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

3/2/2011 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

22/2/2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011 

31/3/2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2010 

20/4/2011 ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ 

10/5/2011 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

18/5/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

31/5/2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 

10/6/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ 2011 

15/6/2011 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

30/6/2011 ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2010 

31/8/2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΔΑΠ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

14/10/2011 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

15/11/2011 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

17/11/2011 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

22/11/2011 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

29/11/2011 ΙΔΡΥΘΗΚΕ Η ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. 

30/11/2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 

13/12/2011 ΝΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Σημειώσεις

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................



Ετήσιο Δελτίο 2011

116

Σημειώσεις

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................



Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε.

Ωρωπού 156, 111 46 Γαλάτσι
Τηλ.: 210 2144 444 • Fax: 210 2144 159
E-mail: grammateia@eydap.gr • www.eydap.gr




