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Κύριες και Κύριοι Μέτοχοι,

Η χρήση του 2015 ολοκληρώθηκε για την ΕΥ∆ΑΠ µε θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα, διασφαλίζοντας περαιτέρω 
την αναπτυξιακή και κερδοφόρα πορεία της Εταιρείας.
 
Ο προσανατολισµός της Εταιρείας επικεντρώθηκε στο σύγχρονο, στοχευµένο και ορθολογικό σχεδιασµό, στον πε-
ριορισµό των δαπανών, στη χρήση βέλτιστης τεχνολογίας, στην οικονοµική ανταπόδοση των έργων, στον ανθρω-
ποκεντρικό σχεδιασµό, στην εφαρµογή φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών και τη στήριξη των νοικοκυριών 
που πλήττονται από την οικονοµική κρίση, µε µια σειρά ενεργειών για την ανακούφισή τους.
 
Προς την κατεύθυνση αυτή, και µεταξύ άλλων κοινωνικών πρωτοβουλιών, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε 
την εφαρµογή ευνοϊκού προγράµµατος διακανονισµών που παρέχει κίνητρα στους πελάτες για διακανονισµό των 
οφειλών τους προς την Εταιρεία.  Το πρόγραµµα προβλέπει απαλλαγή από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιµα 
για ευπαθείς κατηγορίες καταναλωτών και καταναλωτές που επιθυµούν να διακανονίσουν το σύνολο ή το ήµισυ 
της οφειλής τους, ελάχιστη δόση στα 20 ευρώ καθώς και µεγάλη περίοδο αποπληρωµής, σε όλους όσοι προχω-
ρήσουν σε ρύθµιση µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου 2016.  Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι µεταξύ άλλων και 
η µείωση των ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων από τους ιδιώτες πελάτες, µε  στόχο τη διατήρηση της οικονοµικής 
ευρωστίας της Εταιρείας.
 
Παράλληλα µε το κοινωνικό της έργο, η ΕΥ∆ΑΠ πρωταρχικό στόχο έχει και τη διασφάλιση των συµφερόντων 
όλων των Μετόχων και Πελατών, µέσω του περαιτέρω εξορθολογισµού των δαπανών, της µείωσης των λειτουρ-
γικών εξόδων, της συνεχούς βελτίωσης και απλούστευσης εταιρικών διαδικασιών, καθώς και µέσω στοχευµέ-
νων επενδύσεων.
 
Ειδικότερα, µέσα στο 2016 η Εταιρεία θα εφαρµόσει ένα αξιόλογο επενδυτικό πρόγραµµα συνολικού ύψους 76,5 
εκατ. €, το οποίο περιλαµβάνει επενδύσεις έργων και αναδιοργάνωσης, µε την περαιτέρω ανάπτυξη. Επιπλέον, 
στο πλαίσιο του εκσυγχρονιστικού προγράµµατος, η Εταιρεία θα διαθέσει πάνω από 18 εκατ. € για αγορές παγίων 
στοιχείων, εκ των οποίων τα 8,3 εκατ. € αφορούν σε καινούργιο στόλο µηχανηµάτων-οχηµάτων, τα οποία αποτε-
λούν βασικό κοµµάτι της καθηµερινής λειτουργίας της.  Στόχος είναι η συνεχής ενσωµάτωση της νέας τεχνολογί-
ας στις καθηµερινές πρακτικές εφαρµογές.

Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου
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 Συγχρόνως, η Εταιρεία συνεχίζει την εφαρµογή αυστηρών πλαισίων συνεργασίας µε τους ΟΤΑ και λοιπών κα-
τηγοριών πελατών, µε στόχο να αυξηθεί  περαιτέρω το ποσοστό εισπραξιµότητας των απαιτήσεων από αυτούς.
 
Η ιδιαιτερότητα και η ανελαστικότητα του προϊόντος, το φυσικό µονοπώλιο που διαθέτει η ΕΥ∆ΑΠ, η υψηλή ταµει-
ακή ρευστότητα, ο µηδενικός δανεισµός σε συνδυασµό µε τις στρατηγικές επιλογές της για αποτελεσµατικότερη 
και αποδοτικότερη λειτουργία, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, της τεχνογνωσίας και του ανθρώπινου 
δυναµικού, καθώς και  τον εκσυγχρονισµό µέσω εφαρµογής καινοτόµων και νέων δραστηριοτήτων, εξασφαλίζει 
στην Εταιρεία την προοπτική της βιώσιµης ανάπτυξής της και θέτει τις βάσεις για περαιτέρω µεγέθυνση και κερ-
δοφορία.
 
Κινητήρια δύναµη και αρωγός στο έργο της ΕΥ∆ΑΠ, είναι το ανθρώπινο δυναµικό της, το οποίο µε την εξειδικευ-
µένη εµπειρία, την άριστη κατάρτισή του καθώς και την αγάπη µε την οποία περιβάλλει την Εταιρεία, λειτουργεί 
καταλυτικά για την αναπτυξιακή της τροχιά.

Στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία που βιώνει η χώρα µας, αντιµετωπίζουµε διάφορες προκλήσεις, στις οποίες 
ανταποκρινόµαστε µε κινητήρια δύναµη το Ανθρώπινο ∆υναµικό της ΕΥ∆ΑΠ, εκπληρώνοντας  το όραµα µας, το 
οποίο δεν είναι άλλο από τη µέγιστη δυνατή προσφορά στην κοινωνία.

Κύριες και Κύριοι Μέτοχοι,

Ως η µεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, η ΕΥ∆ΑΠ συνεπής όπως 
πάντα προς τους Μετόχους της, προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, µε απόφαση του ∆ιοικητικού της 
Συµβουλίου, τη διανοµή µερίσµατος, µεγαλύτερη κατά 5% από το 2014, ίση µε το 51%, των καθαρών κερδών του 
2015, µεικτού ποσού 22,4 εκατ. ευρώ (0,21 ευρώ ανά µετοχή). 

Σας ευχαριστώ θερµά για την αµέριστη συµπαράστασή σας και την εµπιστοσύνη σας απέναντι στη ∆ιοίκηση
και τους Εργαζόµενους της ΕΥ∆ΑΠ.

Ιωάννης Μπενίσης
Διευθύνων Σύμβουλος
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 121578960000

ΩΡΩΠΟΥ 156, ΓΑΛΑΤΣΙ
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Παρουσίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος Δ.Σ.

O Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος είναι ∆ρ Υδρογεωλόγος 
γεννηµένος στη Θεσσαλονίκη το 1952 µε τις ακόλουθες 
σπουδές : 1978 : Πτυχίο Γεωλογικού τµήµατος (Laurea in 
Scienze Geologiche) της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής του 
Πανεπιστήµιου Πάρµας (Universita degli Studi di Parma 
- Italia) 
1982: ∆ίπλωµα Εµπεριστατωµένων Σπουδών [Diplôme 
d’ Études Approfondies (D.E.A)] στις Επιστήµες του Νε-
ρού [(Sciences de L’Eau) σε θέµατα Υδρολογίας - Υδρο-
γεωλογίας- Υδροχηµείας και ∆ιαχείρισης Υδατικών Πό-
ρων] του Πανεπιστηµίου Pierre et Marie Curie του 
Παρισιού (Paris VI) 
2004: ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στην Υδρογεωλογία του Πα-
νεπιστηµίου Πατρών. Το 1983 εργάστηκε στην Γεωπονι-
κή Σχολή Αθηνών ως Επιστηµονικός συνεργάτης στο 
έργο του Υπουργείου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος 
«Επιπτώσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στο περιβάλ-
λον - Αττική». Από το 1984 έως το 1997 εργάστηκε στο 
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών 
(Ι.Γ.Μ.Ε.), στον τοµέα της βασικής έρευνας και µελέτης 
µικρών και ευρύτερων περιοχών µε ολοκληρωµένη 
προσέγγιση των υδρογεωλογικών συστηµάτων και την 
ποσοτική και ποιοτική διερεύνηση του Κύκλου του νερού 
στο σύνολό του (Μετεωρολογία, Υδρολογία, Υδροδυναµι-
κή και Υδροχηµεία). 
Από το 1997 έως το 2004 εργάστηκε στο Υπουργείο Ανά-
πτυξης ως Εµπειρογνώµονας στη ∆ιαχείρισης Υδατικών 
Πόρων (∆.Υ.Π.)., µε σκοπό την υποστήριξη όλων των πε-
ριφερειακών µονάδων της ∆.Υ.Π., τη σύνταξη προδια-
γραφών, την προκήρυξη, την αξιολόγηση, την ανάθεση 
(1997-2003), την επίβλεψη και παραλαβή (2004-2008) 
των Σχεδίων ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων για το σύνολο 
των Υδατικών ∆ιαµερισµάτων της χώρας. Την χρονική 
περίοδο 1998-2003 υπήρξε επίσης εκπρόσωπος της χώ-
ρας στις Ευρωπαϊκές Επιτροπές για τα θέµατα των υπο-
γείων υδάτων στο πλαίσιο της κατάρτισης της Οδηγίας 
2000/60 και ενός καθοδηγητικού κειµένου υποστήριξης 
της εφαρµογής της Οδηγίας για τον προσδιορισµό των τά-
σεων ποιοτικής και ποσοτικής υποβάθµισης των υπογεί-
ων υδάτων ως συνεργάτης προγράµµατος (Project 
partner). 
Από το 2004 έως το 2011 εργάστηκε στην Μονάδα Οργά-
νωσης της ∆ιαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραµµά-
των (Μ.Ο.∆), στη διαχείριση έργων από την διαδικασία 
ένταξής τους σε κάποιο Χρηµατοδοτικό Μέσο µέχρι την 
Ολοκλήρωση των πράξεων. Παράλληλα, διετέλεσε και 
Σύµβουλος του Προέδρου της Μ.Ο.∆. σε θέµατα ∆ιαχείρι-

σης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων (Γ’ Κ.Π.Σ. - Ε.Σ.Π.Α.) 
Από το 2011 έως το 2014 εργάστηκε στο Εθνικό Κέντρο 
Βιώσιµης και Αειφόρου Ανάπτυξης - Ινστιτούτο Γεωλογι-
κών και Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών 
(Ε.Κ.Β.Α.Α. - Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.), στον τοµέα της βασικής έρευνας 
και µελέτης µικρών και ευρύτερων περιοχών, µε ειδικό-
τερη απασχόληση στα έργα Υδρογεωλογικής Έρευνας. 
Έχει 19 ∆ηµοσιεύσεις - Ανακοινώσεις σε Συνέδρια και 
Ηµερίδες, 27 Μελέτες - Έρευνες και 34 Υπηρεσιακές Εκ-
θέσεις υδρολογικού, υδρογεωλογικού και περιβαλλοντι-
κού περιεχοµένου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΝΙΣΗΣ
Διευθύνων Σύμβουλος

O Ιωάννης Μπενίσης γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Αθη-
να. Πέρασε µε υποτροφία στο Τµήµα Μαθηµατικών του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµιού Αθηνών, 
την οποία διατήρησε και τα τέσσερα χρόνια των σπουδών 
του. Μετά το τέλος της στρατιωτικής του θητείας, από το 
1978 εως το 2000, εργάσθηκε ως καθηγητής και συνέται-
ρος σε αρκετά φροντιστήρια και για αρκετά χρόνια διετέ-
λεσε ∆ιευθύνων Σύµβουλος µεγάλου φροντιστηριακού 
οργανισµού. Από το 2000 ασχολήθηκε επιχειρηµατικά µε 
διάφορες µικρές επιχειρήσεις εστίασης (συνέταιρος σε 
καφετέρια και εστιατόριο) και υπήρξε ιδιοκτήτης εταιρεί-
ας συµβούλων ενεργειακών θεµατων. Είναι από τους 
πρώτους που ασχολήθηκε µε τα φωτοβολταϊκά συστήµα-
τα και υπήρξε ιδιοκτήτης µικρού φωτοβολταϊκού πάρ-
κου. Συνολικα στον επαγγελµατικό του βίο υπήρξε ∆ιευ-
θύνων Σύµβουλος σε µια Α.Ε., διαχειριστής σε τέσσερις 
Ε.Π.Ε. και συνέταιρος σε 15 περίπου Ο.Ε. που αφορούν 
σε εκπαίδευση, εστίαση, κατασκευές και ενέργεια. Έλαβε 
µέρος σε διαγωνισµό που προκήρυξε το Υπουργείο Του-
ρισµού και µαζί µε τους λοιπούς επιτυχόντες προσλή-
φθηκε ως συµβασιούχος µε σύµβαση εργασίας ορισµέ-
νου χρόνου. Αποχώρησε µετά την λήξη της σύµβασής 
του, παρόλο που πολλοί εκ των τότε προσληφθέντων δι-
εκδίκησαν και πέτυχαν την µονιµοποίηση τους. Τα τελευ-
ταία 2,5 χρόνια δεν έχει καµία επαγγελµατική δραστηριό-
τητα καθώς έχει συνταξιοδοτηθεί. Συµµετείχε ενεργά από 
το 1972 στις τάξεις της αριστεράς και του αντιδικτατορι-
κού κινήµατος. Είναι από τα ιδρυτικά στελέχη του Συνα-
σπισµού και στη συνέχεια κατείχε διάφορες θέσεις πολι-
τικής ευθύνης ακόµα και στην Κεντρική Επιτροπή του 
ΣΥΡΙΖΑ. Από τον Ιούλιο του 2015 είναι ∆ιευθύνων Σύµ-
βουλος της ΕΥ∆ΑΠ. 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ
Αρμόδιος για την ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων της 
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και την υλοποίηση των έργων που απορρέ-
ουν από αυτές.

Ο Κωνσταντίνος Βαφειάδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1975. Είναι παντρεµένος και πατέρας δύο παιδιών. Είναι 
διπλωµατούχος της Σχολής Χηµικών Μηχανικών του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1997), κάτοχος µετα-
πτυχιακού διπλώµατος M.Sc. in Advanced Chemical 
Engineering από το Imperial College London (1998) και 
διδακτορικού διπλώµατος Ph.D. in Control Engineering 
από το City University London (2003). Εργάζεται ως Σύµ-
βουλος Επιχειρήσεων µε εξειδίκευση σε σύνθετα έργα 
πληροφορικής, µε έµφαση στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα 
καθώς και στο σχεδιασµό και υλοποίηση επενδυτικών, 
ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων. Κατά τη διάρκεια 
των σπουδών του στο ΕΜΠ ασχολήθηκε ενεργά µε το 
φοιτητικό κίνηµα και διετέλεσε Μέλος του ∆.Σ. του συλ-
λόγου φοιτητών και εκπρόσωπος των φοιτητών στα όρ-
γανα συνδιοίκησης. Είναι εκλεγµένο Μέλος του ∆.Σ. του 
Πανελληνίου Συλλόγου Χηµικών Μηχανικών (ΠΣΧΜ) 
από το 2005, Β’ Αντιπρόεδρος από το 2007 και Πρόεδρος 
στις εκλογές του 2010 και του 2013. Είναι εκλεγµένος 
στην Κεντρική Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιµελητη-
ρίου Ελλάδος (ΤΕΕ). Έχει διατελέσει Μέλος της Μόνιµης 
Επιτροπής Θεµάτων Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτο-
µίας του ΤΕΕ καθώς και της Μόνιµης Επιτροπής Θεµάτων 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων του ΤΕΕ, όπως επίσης έχει δια-
τελέσει Μέλος του ∆.Σ. του Οργανισµού ∆ιεξαγωγής Ιπ-
ποδροµιών Ελλάδος (Ο∆ΙΕ) (2010-2014). Το 2014 εξελέγη 
δηµοτικός σύµβουλος στα Βριλήσσια και στη συνέχεια 
ορίστηκε αντιπρόεδρος του ∆.Σ. του Οργανισµού Κοινω-
νικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του ∆ήµου Βριλησσί-
ων. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΥΝΟΣ
Μέλος Δ.Σ.

Ο Γιώργος Μακρυνός, υγιεινολόγος - επόπτης δηµόσιας 
υγείας γεννήθηκε το 1959 στον Πειραιά. Πτυχιούχος του 
τµήµατος ∆ηµόσιας Υγιεινής (1982) της Σχολής Επαγγελ-
µάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθηνών, µε µετεκπαί-
δευση στην «διαχείριση και τεχνολογία περιβάλλοντος» 
και µεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στη δηµόσια υγεία 
(2007-09) από την Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας (ΕΣ∆Υ). 
Με επαγγελµατική - εκπαιδευτική - επιστηµονική εµπει-
ρία ως εργαστηριακός συνεργάτης-καθηγητής εφαρµο-
γών στο τµήµα ∆ηµόσιας Υγιεινής του ΤΕΙ Αθηνών (1985-
2002), σε γνωστικά αντικείµενα µεταξύ των οποίων: α) η 
Περιβαλλοντική Υγιεινή και Υγειονοµική Μηχανική ( Υγι-

εινή Υδάτων & Ύδρευσης- Υγιεινή Αποχέτευσης, επεξερ-
γασία και διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων ), β) 
Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας. Με εκπαιδευτική 
εµπειρία στην τεχνική εκπαίδευση στον τοµέα υγείας & 
πρόνοιας και στην επαγγελµατική κατάρτιση σε θέµατα 
∆ηµόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος Με ιδιαίτερη ενα-
σχόληση στην Υγιεινή και Ασφάλειας της Εργασίας(ΥΑΕ) 
ως µέλος του ΣΥΑΕ (Συµβούλιο Υγιεινής & Ασφάλειας της 
Εργασίας) του Υπουργείου Εργασίας (2001-05), (2007-09) 
και υπεύθυνος της γραµµατείας Υγιεινής & Ασφάλειας 
της ΠΟΕ-ΟΤΑ. (2007-10) Εξωτερικός συνεργάτης του το-
µέα Επαγγελµατικής & Βιοµηχανικής Υγιεινής της Εθνι-
κής Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας (ΕΣ∆Υ). Με πλούσια κοινω-
νική και πολιτική δράση από τα φοιτητικά χρόνια έως 
σήµερα στους χώρους: της τεχνολογικής εκπαίδευσης, 
δηµόσιας υγείας και περιβάλλοντος , αθλητισµού, πολιτι-
σµού και των κοινωνικών δικαιωµάτων. ∆ηµοτικός σύµ-
βουλος Κορυδαλλού από το 2010 και Πρόεδρος του Ορ-
γανισµού Άθλησης & Πολιτισµού ∆ήµου Κορυδαλλού 
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών ∆ηµόσιας 
Υγείας (ΠΕΕ∆Υ) Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. του Εθνικού ∆ια-
δηµοτικού ∆ικτύου Υγειών Πόλεων και Προαγωγής Υγεί-
ας (Ε∆∆ΥΠΠΥ). Εκλεγµένο µέλος στην γενική συνέλευση 
της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Αττικής (ΠΕ∆Α) και 
µέλος της επιτροπής κοινωνικής προστασίας, υγείας και 
αλληλεγγύης. ∆ιετέλεσε αντιπρόεδρος ∆.Σ. του Γ.Π.Ν. 
∆υτ. Αττικής «Αγία Βαρβάρα» (2010) και αναπληρωτής 
αντιπρόεδρος του ∆.Σ. του ειδ. Νοσοκοµείο «Οφθαλµια-
τρείο Αθηνών (2010). Μέλος του Κ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Ε., γραµ-
µατέας της οµοσπονδίας του έκτακτου εκπαιδευτικού 
προσωπικού των ΤΕΙ και πρόεδρος της ελληνικής οµο-
σπονδίας πυγµαχίας (Ε.Ο.Π).

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ
Μέλος Δ.Σ.

Ο Αλέξανδρος Πουλιάσης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. 
Μεγάλωσε στο Περιστέρι και αποφοίτησε από το 2ο Λύ-
κειο. Εισήχθηκε στο τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του 
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ολοκλήρωσε τις 
σπουδές του ακολουθώντας την κατεύθυνση Λογιστικής 
και Χρηµατοδοτικής ∆ιοίκησης. Μετά την αποφοίτησή του 
από το Λύκειο ο Αλέξανδρος Πουλιάσης εργάστηκε στην 
οικογενειακή επιχείρηση, δραστηριοποιηµένη στον το-
µέα της ένδυσης, µέχρι το 2005, όταν η επιχείρηση διέκο-
ψε τις εργασίες της. Από το 2006 ως το 2015 εργάστηκε 
ως υπεύθυνος πωλήσεων σε εταιρίες παραγωγής θυ-
ρών. Σήµερα εργάζεται ως σύµβουλος στο Υπουργείο 
Οικονοµικών. Έχει διατελέσει ∆ηµοτικός Σύµβουλος, µέ-
λος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και µέλος του Κέ-
ντρου Φροντίδας Οικογένειας του ∆ήµου Περιστερίου. 
Είναι εκλεγµένο µέλος του Συµβουλίου της Αντιπροσω-
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πείας του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδας και µέλος 
του Κέντρου Ειδικών Ατόµων «Χαρά».

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
Μέλος Επιτροπής Ελέγχου

Ο Νικόλαος Σαράντης, ∆ήµαρχος Αγίων Αναργύρων - 
Καµατερού, γεννήθηκε από Ευβοιώτες γονείς το 1957 
στους Αγίους Αναργύρους όπου κατοικεί µόνιµα. Είναι 
παντρεµένος και πατέρας δύο παιδιών.
Είναι γραφίστας, εκπαιδευτικός στο Τµήµα Γραφιστικής 
του Α.ΤΕ.Ι Αθήνας από το 1982 . Κατέχει µεταπτυχιακό µε 
τίτλο «Ευρωπαϊκή Ένωση και Αναπτυσσόµενες Χώρες» 
από το Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπι-
στηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών (χρονο-
λογία).
Εξελέγη, πρώτη φορά ∆ήµαρχος Αγίων Αναργύρων στις 
δηµοτικές εκλογές του 2006. Στις δηµοτικές εκλογές του 
2010, θέτει υποψηφιότητα για τη θέση του ∆ηµάρχου του 
ενιαίου «καλλικρατικού» ∆ήµου Αγίων Ανάργυρων - Κα-
µατερού και εκλέγεται, όπως και στις δηµοτικές εκλογές 
του 2014. Από τον Οκτώβριο του 2011 έως τον Οκτώβριο 
του 2014, διατέλεσε Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένω-
σης ∆ήµων Αττικής (ΠΕ∆Α). 
Από τον Οκτώβριο του 2014 έως και σήµερα είναι Γενικός 
Γραµµατέας Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Αττικής 
(ΠΕ∆Α). 
Στην κοινωνική του συµµετοχή έχει διατελέσει Πρόεδρος 
του Αναπτυξιακού Συνδέσµου ∆υτικής Αθήνας (2009 - 
2011), Μέλος του ∆.Σ. της Τοπικής Ένωσης ∆ήµων και 
Κοινοτήτων Νοµού Αττικής (Τ.Ε.∆.Κ.Ν.Α.) (2006 - 2010), 
Μέλος του ∆.Σ. του ∆ήµου Αγίων Αναργύρων (1986-
2002), Αντιδήµαρχος του ∆ήµου Αγίων Αναργύρων 
(1988-1990), Πρόεδρος ∆.Σ. του ∆ήµου Αγίων Αναργύ-
ρων (1991-2000), Ιδρυτής και Πρόεδρος του Αθλητικού 
Οργανισµού και του Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Αγίων 
Αναργύρων (1986-1988), Μέλος του ∆.Σ. του Ενιαίου 
Συνδέσµου ∆ήµων Κοινοτήτων Νοµού Αττικής (Ε.
Σ.∆.Κ.Ν.Α.) (1998-2002), Πρόεδρος του ∆.Σ. του Γυµνα-
στικού Συλλόγου Αγίων Αναργύρων (1990-1997), Μέλος 
του ∆.Σ. της Ένωσης Σωµατείων Καλαθοσφαίρισης Αττι-
κής - Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.
Σ.Κ.Α. - ΕΟΚ) (1993-1997) και Μέλος του ∆.Σ. της επιτρο-
πής ∆ηµοκρατικών Κατοίκων και Μορφωτικής Λέσχης 
Αγίων Αναργύρων (1974).

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ
Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου

Ο Μιχαήλ Σταυρουλάκης είναι οικονοµολόγος, λογιστής - 
φοροτεχνικός και σπούδασε στο Τεχνολογικό Εκπαιδευ-
τικό ίδρυµα (ΤΕΙ) Ηρακλείου Κρήτης, στη σχολή ∆ιοίκη-

σης Επιχειρήσεων, στο τµήµα Λογιστικής (1981) και στην 
Ανώτατη Βιοµηχανική Σχολή Πειραιά (ΑΒΣΠ) (1986). Κα-
τέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος λογιστή - φοροτεχνι-
κού Α’ τάξης. Έχει εργαστεί ως λογιστής και οικονοµικός 
σύµβουλος σε διάφορες επιχειρήσεις και διαθέτει εµπει-
ρία σε διεθνείς και χρηµατοπιστωτικές συναλλαγές. Από 
το 1992 έως το 2010 διετέλεσε Οικονοµικός ∆ιευθυντής 
στην εταιρεία TRANSDON INC. Μέχρι σήµερα εργάζεται 
ως ανεξάρτητος λογιστής - φοροτεχνικός σύµβουλος. 
Μιλά πολύ καλά Αγγλικά.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΑΜΠΑΚΗΣ
Μέλος Δ.Σ.

Ο Γεώργιος Χαλαµπαλάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο της 
Κρήτης το 1977. Σπούδασε Φυσικές Επιστήµες των Λέι-
ζερ & Υλικών (BSc Hons) στο Πανεπιστήµιο Heriot-Watt 
του Εδιµβούργου της Σκωτίας (2000) και κατέχει ∆ιδακτο-
ρικό (PhD) στην Επιστήµη Συµπυκνωµένης Ύλης και Να-
νοτεχνολογίας των Υλικών από το Πανεπιστήµιο του Μον-
πελιέ της Γαλλίας (2005). Η εργασία του έχει βραβευτεί µε 
το Βραβείο Καλύτερης Έρευνας Νέου Ερευνητή στο ∆ιε-
θνές Συνέδριο Επιστήµης Υλικών (E-MRS) του Στρα-
σβούργου της Γαλλίας, το 2004. Είναι συντάκτης και οµο-
συντάκτης 12 δηµοσιεύσεων και παρουσιάσεων σε 
διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Έχει εργαστεί ως Φυσι-
κός στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής ∆οµής και Λέιζερ (ΙΗ∆Λ) 
στο Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Το 2001 διατέ-
λεσε βοηθός έρευνας στον τοµέα της Νανο-Βιοιατρικής 
στο Biozentrum του Πανεπιστηµίου της Βασιλείας στην 
Ελβετία. Από το 2005 έως το 2007, διετέλεσε ερευνητής 
επιστήµονας στον τοµέα των Λέιζερ & Νανο-δοµικών Υλι-
κών στο Ερευνητικό Κέντρο της Royal Philips Ltd στο Αϊ-
ντχόφεν της Ολλανδίας. To 2007 εργάστηκε ως Ερευνητής 
Επιστήµονας στον τοµέα Νανο-δοµικών Υλικών στο ΕΚΕ-
ΦΕ «∆ηµόκριτος» στην Αθήνα, και από το 2009 έως και 
σήµερα εργάζεται ως ερευνητής στον τοµέα των Φωτο-
βολταϊκών Συστηµάτων και Εξοικονόµησης Ενέργειας 
στο Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε) 
στην Αθήνα. Από το Ιούνιο του 2013 είναι συνιδρυτής εται-
ρείας, η οποία δραστηριοποιείται στην παρασκευή και 
εξαγωγή Ελληνικών Βιολογικών αγροτικών προϊόντων.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡ∆ΑΡΑΣ
Μέλος Επιτροπής Ελέγχου

Ο Ιωάννης Καρδαράς γεννήθηκε στον Πειραιά το 1948. 
Είναι πτυχιούχος της Νοµικής Σχολής Αθηνών (1974), µε 
µεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου 
µε ειδίκευση στο ∆ίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο 
«Συγκριτικό Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο» (1976). Εργάζεται ως δι-
κηγόρος στον Πειραιά από το 1977 και είναι δικηγόρος 
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στον Άρειο Πάγο. Έχει διατελέσει επί 2 τριετίες Μέλος του 
∆.Σ. του «∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιά» καθώς και εκ-
δότης της «∆ικηγορικής Επικαιρότητας». Το 2014 ως υπο-
ψήφιος πρόεδρος διεκδίκησε στο β’ γύρο την Προεδρία 
του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και τελικά εκλέχτηκε 
Μέλος του ∆.Σ., την οποία ιδιότητα διατηρεί έως σήµερα, 
ενώ έχει ενεργή συµµετοχή στην υπεράσπιση κοινωνι-
κών και πολιτικών δικαιωµάτων. Από το 2002 έως το 2014 
εκλέγεται επί 12 έτη ∆ηµοτικός Σύµβουλος στο ∆ήµο Πει-
ραιά µε τη δηµοτική κίνηση «Λιµάνι της Αγωνίας» µε ενα-
σχόληση σε πολλά θέµατα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
αλλά και µε την Ψυτάλλεια που αφορά την ΕΥ∆ΑΠ και τον 
∆ηµόσιο χαρακτήρα της. Από το 2013 έως το 2014 συµµε-
τείχε σε οµάδα νοµικών που ασχολούνταν εθελοντικά µε 
το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσί-
ου (ΤΑΙΠΕ∆), µε σκοπό την αντιδικία στα Ανώτατα ∆ιοικη-
τικά και Πολιτικά ∆ικαστήρια.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΣΤΡΙΩΤΗΣ
Εκπρόσωπος Μετόχων Μειοψηφίας

Ο Χρήστος Μηστριώτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. 
Έλαβε Πτυχίο Οικονοµικών µε ειδίκευση στην Οικονοµε-
τρία από το University of Kent, Canterbury και Μεταπτυχι-
ακό Τίτλο σπουδών στα Χρηµατοοικονοµικά από το 
Imperial College ςτο Λονδίνο. Έχει εργαστεί σε χρηµατι-
στηριακές - επενδυτικές εταιρείες και από το 2004 κατέχει 
τη θέση του ∆ιευθυντή ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων και ∆ια-
χείρισης Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου (Treasurer) σε 
µεγάλο Όµιλο.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ
Εκπρόσωπος Μετόχων Μειοψηφίας

Ο Παναγιώτης Σκουλαρίκης γεννήθηκε στην Αθήνα τον 
Ιανουάριο του 1972. Αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών 
το 1989 και το 1992 έλαβε πτυχίο οικονοµικών από το Πα-
νεπιστήµιο Αθηνών, ενώ ακολούθησαν µεταπτυχιακές 
σπουδές στο London School of Economics απ’ όπου έλα-
βε M.Sc. στα Οικονοµικά/Επιχειρησιακή Έρευνα και M.
Phil. στα Οικονοµικά/Ευρωπαϊκές Σπουδές. Εργάστηκε 
στην Citibank N.A. στο Λονδίνο, στους τοµείς των χρεο-
γράφων και της διαχείρισης ρευστότητας, ενώ µε την επι-
στροφή του στην Ελλάδα το 2001, ανέλαβε καθήκοντα οι-
κονοµικού συµβούλου του ∆ιοικητή της Αγροτικής 
Τράπεζας. Από το 2003 έως το 2005 διετέλεσε Υποδιευθυ-
ντής ∆ιοίκησης και ασχολήθηκε µε τα θέµατα οικονοµικής 
αποδοτικότητας της Τράπεζας και του Οµίλου 
της ATEbank.
Τον Ιούνιο του 2005, στο πλαίσιο της µερικής ιδιωτικοποί-
ησης της ΑΤΕbank, ανέλαβε τη δηµιουργία και διεύθυνση 
των επενδυτικών σχέσεων της Τράπεζας, ενισχύοντας τις 

επαφές και σχέσεις µε την εγχώρια και διεθνή επενδυτική 
κοινότητα και τους θεσµικούς επενδυτές. 
Tον Μάιο 2010 ανέλαβε τη θέση του ∆ιευθυντή Στρατηγι-
κού Σχεδιασµού, Ανάλυσης και Επενδυτικών Σχέσεων 
της Τράπεζας, ενώ παράλληλα ήταν συντονιστής των δια-
πραγµατεύσεων της Τράπεζας µε την Τρόικα σχετικά µε 
την υλοποίηση ενός εκτεταµένου προγράµµατος αναδιάρ-
θρωσης του Οµίλου, υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Ανταγωνισµού. Από τον Αύγουστο 2012, απο-
τελεί στέλεχος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς και από 
τον Φεβρουάριο 2013 ανέλαβε τα καθήκοντα του Βοηθού 
Γενικού ∆ιευθυντή µε κύρια αντικείµενα την παρακολού-
θηση των δεσµεύσεων και της πορείας του Προγράµµα-
τος Αναδιάρθρωσες του Οµίλου Πειραιώς, την ∆ιοικητική 
Πληροφόρηση (MIS) καθώς και την σχέση µε τους Οίκους 
Πιστοληπτικής Αξιολόγησης. Είναι µέλος του ∆.Σ. της ΕΥ-
∆ΑΠ ΑΕ από τον Ιούλιο 2010 ενώ έχει διατελέσει και µέ-
λος του ∆.Σ. της ΑΤΕ Αµοιβαία Κεφάλαια. Είναι παντρεµέ-
νος, έχει µια κόρη και µιλάει αγγλικά και γαλλικά.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Ο Μανώλης Αγγελάκης γεννήθηκε το 1964 στην Αθήνα, 
είναι απόφοιτος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστη-
µίου Αθηνών, και εργάζεται στην ΕΥ∆ΑΠ ως Επιστηµονι-
κό Προσωπικό από το Μάιο του 1993. Από το Φεβρουάριο 
του 2014 είναι Αναπληρωτής ∆ιευθυντής. Ο κ. Αγγελάκης 
διετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζοµένων «Ένω-
σις Υπαλλήλων ΕΥ∆ΑΠ, µέλος του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας 
Εργαζοµένων της ΕΥ∆ΑΠ, είναι Πρόεδρος της ∆ΑΚΕ ΕΥ-
∆ΑΠ, ενώ από τον Απρίλιο του 2009 έχει εκλεγεί ως Εκ-
πρόσωπος των Εργαζοµένων στο ∆.Σ. της ΕΥ∆ΑΠ.
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ
Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Ο Ευάγγελος Μουτάφης γεννήθηκε το 1960. Εργάζεται 
στην ΕΥ∆ΑΠ από το 1984. Έχει αναλάβει διάφορες θέσεις 
στο συνδικαλιστικό κίνηµα της ΕΥ∆ΑΠ, ενώ από το 2000 
– 2005 διατέλεσε Πρόεδρος της ΟΜΕ-ΕΥ∆ΑΠ. Από το 2001 
έως σήµερα έχει διατελέσει µέλος της Εκτελεστικής Επι-
τροπής της Γ.Σ.Ε.Ε., Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας 
ενώ από το 2006 έως σήµερα κατέχει τη θέση του Οργα-
νωτικού Γραµµατέα της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργα-
τών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.).

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΙ∆ΗΣ
Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ
Γραμματέας Δ.Σ.
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ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού & 
Οργανωτικών Λειτουργιών
Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών & 
Ελέγχου

Ο Σπυρίδων Κυριάκης γεννήθηκε στην Άµφισσα τον 
Απρίλιο του 1962 και αποφοίτησε από το Λύκειο της Άµ-
φισσας. Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Οικονοµικών & 
Εµπορικών Επιστηµών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε., νυν Οικονοµικό Πα-
νεπιστήµιο Αθηνών) στο τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. 
Είναι έγγαµος και πατέρας τριών (3) παιδιών. Είναι κάτο-
χος άδειας ασκήσεως Οικονοµολογικού Επαγγέλµατος 
και άδειας Λογιστή-Φοροτεχνικού Α’ τάξης. Έχει εργαστεί 
ως Λογιστής σε εταιρείες του ιδιωτικού τοµέα. Στην ΕΥ-
∆ΑΠ εργάζεται από το 1990 και έχει αναλάβει διάφορες 
θέσεις µεταξύ των οποίων Προϊστάµενος της Υπηρεσίας 
Οικονοµικών Μελετών και Εφαρµογής Λογιστικών Συ-
στηµάτων, Αναπληρωτής ∆ιευθυντής στην ∆ιεύθυνση 
Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ελέγχου, Αναπλη-
ρωτής ∆ιευθυντής Εξυπηρέτησης Πελατών, Αναπληρω-
τής ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπι-
νου ∆υναµικού και ∆ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου. 
Σήµερα κατέχει τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή Ανθρώ-
πινου ∆υναµικού και Οργανωτικών Λειτουργιών έχοντας 
στην αρµοδιότητά του τη ∆ιεύθυνση Ανθρώπινων Πό-
ρων, τη ∆ιεύθυνση Λειτουργικής και ∆ιοικητικής Υπο-
στήριξης, τη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Αν-
θρώπινου ∆υναµικού, τη ∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης 
Πελατών και τη ∆ιεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνολο-
γίας.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ 
Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης & Παραγωγής Έργων

Ο Κωνσταντίνος Βουγιουκλάκης γεννήθηκε στην Αθήνα 
τον Σεπτέµβριο του 1966 και αποφοίτησε από το 5ο Λύ-
κειο Καλλιθέας. Σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο, στο τµήµα των Πολιτικών Μηχανικών, µε την ειδί-

κευση του Συγκοινωνιολόγου. Εργάζεται στην ΕΥ∆ΑΠ 
από το 1993 όπου και έχει αναλάβει διάφορες θέσεις, 
µεταξύ των οποίων, Προϊστάµενος του Β Περιφερειακού 
Τοµέα Συντήρησης (1996-1997), Προϊστάµενος της Υπη-
ρεσίας Προληπτικής Συντήρησης ∆ικτύου Αποχέτευσης 
(1997-2007), ∆ιευθυντής ∆ικτύου Αποχέτευσης (2009-
2013) και Βοηθός Γενικός ∆ιευθυντής Λειτουργίας ∆ικτύ-
ων & Εγκαταστάσεων (2013-2014). Σήµερα κατέχει τη 
θέση του Γενικού ∆ιευθυντή Ανάπτυξης και Παραγωγής 
Έργων έχοντας στην αρµοδιότητα του τη ∆ιεύθυνση Σχε-
διασµού & Ανάπτυξης, τη ∆ιεύθυνση Υποδοµών, τη ∆ιεύ-
θυνση Ποιότητας Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), τη ∆ιεύ-
θυνση Κτιριακών Ακίνητης Περιουσίας & Ενέργειας και 
τη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης σχέσεων µε ΟΤΑ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας Δικτύων & 
Εγκαταστάσεων
 
Ο Γιώργος Καραγιάννης είναι διπλωµατούχος Πολιτικός 
Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του ∆ηµοκρίτειου 
Πανεπιστηµίου Θράκης. Είναι έγγαµος και πατέρας δύο 
(2) παιδιών. Εντάχθηκε στο δυναµικό της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. το 
1990. Ως µηχανικός έχει µελετήσει και κατασκευάσει ση-
µαντικό αριθµό οικοδοµοτεχνικών έργων και επί σειρά 
ετών ασχολήθηκε µε την οργάνωση τον σχεδιασµό και 
την υλοποίηση έργων και διαδικασιών στα ∆ίκτυα Ύδρευ-
σης. Κατέχοντας θέση Προϊσταµένου, Α. ∆ιευθυντή, Β. 
Γενικού ∆ιευθυντή έχει ηγηθεί Υπηρεσιών και ∆ιευθύν-
σεων σε όλο το φάσµα των τεχνικών δραστηριοτήτων της 
Εταιρείας. Σήµερα από τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή 
Λειτουργίας ∆ικτύων και Εγκαταστάσεων παρακολουθεί 
και συντονίζει τις ∆ιευθύνσεις που έχουν την αρµοδιότη-
τα για τις πηγές ύδρευσης, τα εξωτερικά υδραγωγεία, τις 
µονάδες επεξεργασίας νερού, τα δίκτυα ύδρευσης και 
αποχέτευσης και τα κέντρα επεξεργασίας λυµάτων σε 
όλη την περιοχή αρµοδιότητας της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. Υπήρξε 
εκλεγµένο µέλος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επι-
µελητηρίου Ελλάδος από το 2006 έως το 2009.

1.2
Παρουσίαση 

των Στελεχών 
της Εταιρείας
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1.4
Εταιρικοί Σκοποί 

Δραστηριότητες της 
Εταιρείας

Οι Εταιρικοί Σκοποί της λειτουργίας της ΕΥ∆ΑΠ έχουν κα-
θορισθεί από το ν.2744/1999 και από τις τροποποιήσεις αυ-
τού, όπως αναγράφονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 
των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών, Περι-
βάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 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 συµπεριλαµβά-
νονται και η άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθή-
κευση, µεταφορά, διανοµή και διαχείριση πάσης φύσε-
ως υδάτων µε στόχο την υλοποίηση των 
προαναφεροµένων σκοπών της ΕΥ∆ΑΠ. Επιπλέον, συ-
µπεριλαµβάνονται τα έργα και οι δραστηριότητες συλλο-
γής, µεταφοράς, επεξεργασίας, αποθήκευσης καθώς 
και η διαχείριση και διάθεση των προϊόντων της επεξερ-
γασίας των λυµάτων.

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

Η ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. (Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρω-
τευούσης) είναι η µεγαλύτερη Εταιρεία στην Ελλάδα που 
δραστηριοποιείται στη διανοµή και διαχείριση ύδατος κα-
θώς και στην παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης. Το πελα-
τολόγιο της ΕΥ∆ΑΠ στον τοµέα της ύδρευσης, περιλαµβά-
νει περίπου 4.300.000 πελάτες (2.100.000 συνδέσεις), ενώ 
το µήκος των αγωγών ανέρχεται σε περίπου 9.500 χλµ. Ο 
τοµέας της αποχέτευσης εξυπηρετεί  σχεδόν 3.500.000 πε-
λάτες, ενώ το συνολικό µήκος αγωγών ανέρχεται σε περί-
που 8.500 χλµ. 

Η ΕΥ∆ΑΠ ιδρύθηκε το 1980 µε το ν.1068/1980 «περί συστά-
σεως ενιαίου φορέα Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύ-
ουσας», µετά από τη συγχώνευση της Ανωνύµου Ελληνι-
κής Εταιρείας Υδάτων των Πόλεων Αθηνών - Πειραιώς 
και περιχώρων (Ε.Ε.Υ.) και του Οργανισµού Αποχετεύσε-
ως Πρωτευούσης (Ο.Α.Π.).

Το 1999 µε το ν.2744/1999 «Ρυθµίσεις θεµάτων της Εται-
ρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας και άλλες 
διατάξεις» η ΕΥ∆ΑΠ περιήλθε στη σηµερινή της νοµική 
µορφή καθώς τα κυριότερα πάγια της Εταιρείας απορρο-
φήθηκαν από την Εταιρεία Παγίων ΕΥ∆ΑΠ ΝΠ∆∆, παρα-
µένοντας στην ιδιοκτησία του ∆ηµοσίου. Στην κυριότητα 
της Εταιρείας Παγίων ανήκουν τα φράγµατα, οι ταµιευτή-
ρες, τα εξωτερικά υδραγωγεία και αντλιοστάσια, καθώς 
και οι άλλες εγκαταστάσεις που εξασφαλίζουν την ασφαλή 
µεταφορά του νερού µέχρι τις εγκαταστάσεις στις οποίες 
γίνεται η επεξεργασία για την µετατροπή του σε πόσιµο. Με 
σύµβαση όµως που υπογράφηκε µεταξύ της ΕΥ∆ΑΠ και 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου, το ∆εκέµβριο του 1999 η ΕΥ∆ΑΠ 
συνεχίζει να λειτουργεί τα υπόψη έργα για λογαριασµό της 
Εταιρείας Παγίων.

Τον Ιανουάριο του 2000 η ΕΥ∆ΑΠ εισήχθη στην κύρια αγο-
ρά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Σηµαντικό είναι να 
αναφερθεί ότι το 2005 ψηφίστηκε ο ν.3429/2005 για τις 
«∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµούς» (∆ΕΚΟ) ο οποί-
ος προέβλεπε συγκεκριµένες ρυθµίσεις για τις ∆ΕΚΟ. Πιο 
αναλυτικά, οι επιχειρήσεις στις οποίες συµµετέχει το ∆η-
µόσιο, ανάµεσά τους και η ΕΥ∆ΑΠ, και είναι εισηγµένες 
στο Χρηµατιστήριο τίθενται εκτός του ∆ηµοσίου Τοµέα. Ο 
εταιρείες αυτές οργανώνονται, λειτουργούν και διοικού-
νται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.2190/1920 «Περί Ανω-

1.3
Ιστορικό 
Σύσταση

νύµων Εταιρειών» και του ν.3016/2002 «Περί Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης». 
Το 2012, µε την ψήφιση του ν.4053/2012, βάσει του οποίου 
η ΕΥ∆ΑΠ δύναται να παρέχει όλο το εύρος των υπηρεσιών 
που ορίζονται στο νόµο 2744/1999 και εκτός περιοχής αρ-
µοδιότητας της Εταιρείας, µέσω θυγατρικών εταιρειών και 
µέσω σύναψης προγραµµατικών συµβάσεων µε τους 
ΟΤΑ, διαµορφώθηκε ένα νέο αναπτυξιακό πλαίσιο για την 
Εταιρεία, διευρύνοντας την αγορά στην οποία µπορεί να 
δραστηριοποιηθεί και αναπτυχθεί. 

Η έδρα της Εταιρείας είναι στο ∆ήµο Γαλατσίου και στεγά-
ζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις επί της οδού Ωρωπού 
156, Τ.Κ. 111 46, τηλ.: 210-214.4444.
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γ.  Η µελέτη και εκµετάλλευση φυσικών πηγών και υδάτι-
νων πόρων, η παραγωγή και εµφιάλωση ύδατος και πά-
σης φύσεως αναψυκτικών και ποτών που εµπεριέχουν 
νερό.

δ.  Η εκµετάλλευση τεχνογνωσίας και η παροχή υπηρεσιών 
τεχνικής βοήθειας.

ε.  Η πραγµατοποίηση επενδύσεων συναφών µε τους σκο-
πούς και το αντικείµενο της Εταιρείας.

Με βάση το άρθρο 2 του ν.2744/1999, έχει χορηγηθεί στην 
ΕΥ∆ΑΠ το αποκλειστικό δικαίωµα ύδρευσης και αποχέ-
τευσης στη γεωγραφική περιοχή αρµοδιότητάς της για 
χρονική περίοδο 20 ετών, η οποία ξεκινάει από την 25ή 
Οκτωβρίου 1999. Επισηµαίνεται ότι οι δραστηριότητες πα-
ροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, λόγω της 
φύσης του προϊόντος και της εγκατεστηµένης υποδοµής 
αποτελούν φυσικό µονοπώλιο.

Σύµφωνα µε το ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179/2001) η ΕΥ∆ΑΠ εξα-
κολουθεί και µετά την έναρξη της ισχύος του ν.2744/1999 
να είναι ο αποκλειστικός φορέας υλοποίησης των έργων 
που αφορούν στο συνολικό υδροδοτικό σύστηµα της µεί-
ζονος περιοχής της Αττικής. Σε αυτό εντάσσονται και τα 
συγχρηµατοδοτούµενα από το Ταµείο Συνοχής της Ευρω-
παϊκής Ένωσης έργα.

Η ΕΥ∆ΑΠ δικαιούται να εισπράττει την επιχορήγηση του 
Ταµείου Συνοχής αναδροµικά, για τα ποσά που καταβλή-
θηκαν ή καταβάλλονται µετά την έναρξη της ισχύος του 
ν.2744/1999.

1.5
Στρατηγική ΕΥΔΑΠ

Η ΕΥ∆ΑΠ τροφοδοτεί την Αττική µε ένα από τα πιο ποιοτικά 
νερά του κόσµου. Οι κύριες πηγές υδροληψίας και οι τα-
µιευτήρες που χρησιµοποιούνται, βρίσκονται σε περιοχές, 
απαλλαγµένες από γεωργική και βιοµηχανική δραστηριό-
τητα, µε αποτέλεσµα η ελληνική πρωτεύουσα να τροφο-
δοτείται µε άριστης ποιότητας νερό, ενώ η µεταφορά του 
γίνεται  µε φυσικό τρόπο µέσω βαρύτητας, µε  ελάχιστη 
κατανάλωση ενέργειας.
Όραµά της Εταιρείας είναι να παραµείνει η µεγαλύτερη και 
πιο αξιόπιστη Εταιρεία στη διαχείριση του κύκλου του νε-
ρού, προσανατολισµένη πάντα στον Άνθρωπο, την Κοινω-
νία και το Περιβάλλον. Αποστολή της Εταιρείας είναι να 
παρέχει ποιοτικό και φθηνό πόσιµο νερό σε όλο και περισ-
σότερους πολίτες και να το αποδίδει πίσω στο περιβάλλον 
καθαρό, µέσα από την αποτελεσµατική διαχείριση όλων 
των διαθέσιµων πόρων, µε κοινωνική ευαισθησία και µε 
γνώµονα τη συνεισφορά στην κοινωνική ευηµερία.

Η στρατηγική της Εταιρείας είναι βασισµένη στην επίτευξη 
µιας ισορροπηµένης και αειφόρου ανάπτυξης προς όφε-
λος του κοινωνικού συνόλου, των πελατών, των εργαζο-
µένων, των µετόχων και όλων των εχόντων έννοµο συµ-
φέρον απ’ αυτήν.

Οι κύριοι άξονες της στρατηγικής της ΕΥ∆ΑΠ είναι:
•  Αύξηση της αποτελεσματικότητας
•  Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
•  Αύξηση του πελετολογίου-Επέκταση της γεωγραφικής 

κάλυψης.
• Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων.
• Βέλτιστη  αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
• Αξιοποίηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας.
•  Διευθέτηση του ρυθμιστικού και συμβατικού πλαισίου με 

το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
•  Αυστηρή εφαρμογή και συμμόρφωση με όλα τα ποιοτικά 

και λειτουργικά πρότυπα.
Για την επίτευξη παραπάνω στόχων, η ΕΥ∆ΑΠ έχει ανα-
πτύξει ένα Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Εκσυγχρονισµού, 
οι κύριες δράσεις του οποίου είναι εστιασµένες στην:
•  Υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων οικονομικού προγραμ-

µατισµού.
•  Ανασχεδίαση και απλοποίηση εσωτερικών και εξωτερι-

κών διαδικασιών.
•  Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων τηλελέγχου και τηλεχει-

ρισµού για αποτελεσµατική διαχείριση του δικτύου.
•  Εφαρμογή κρίσιμων παρεμβάσεων στο δίκτυο για απο-

φυγή επαναλαµβανόµενων κοστοβόρων βλαβών. Εφαρ-
µογή σύγχρονων µεθόδων και εργαλείων διαχείρισης 
κινδύνων. Επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
για την εξυπηρέτηση των πελατών.

•  Υιοθέτηση σύγχρονων συστημάτων ανάπτυξης και δια-
χείρισης προσωπικού.

•  Εφαρμογή νέου μοντέλου συνεργασίας με τους Δήμους.
•  Ενδυνάμωση της κανονιστικής συμμόρφωσης και τη 

λήψη σχετικών πιστοποιήσεων. 
•  Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για νέες δραστηρι-

ότητες και επέκταση σε περιοχές εκτός Αττικής.

1.6
Τιμολογιακή Πολιτική

Για τη περίοδο 2000 έως 2014 το τιµολόγιο  παροχής νε-
ρού και υπηρεσιών αποχέτευσης καθορίζονταν µετά από 
κοινή απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας, Οι-
κονοµικών και  Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
Έργων, αφού λαµβάνονταν υπόψη και οι εισηγήσεις του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.
Το άρθρο 33 του Ν.4258/2014 τροποποίησε το άρθρο 3 του 
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Ν. 2744/1999 που αφορά στην τιµολογιακή πολιτική και 
αναφέρει τα εξής:
(1)  Μέχρι το τέλος Ιουνίου 2015, τα τιµολόγια των υπηρε-

σιών ύδρευσης και αποχέτευσης, εγκρίνονται µε απο-
φάσεις του Υπουργού Οικονοµικών µετά από πρόταση 
του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων. Οι αποφάσεις του 
Υπουργείου Οικονοµικών όπως και η εισήγηση του Ει-
δικού Γραµµατέα Υδάτων δηµοσιεύονται στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως.

(2)  Από την 1η Ιουλίου του 2015 τα τιµολόγια των υπηρεσι-
ών ύδρευσης και αποχέτευσης εγκρίνονται µε αποφά-
σεις του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων µετά από διαβού-
λευση µε τον Υπουργό Οικονοµικών και άλλους 
εµπλεκόµενους φορείς, οι οποίες δηµοσιεύονται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση που η 
απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων έχει αποκλί-
σεις από τις προτάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, 
όπως εκείνες διατυπώθηκαν κατά την διαβούλευση, 
πρέπει να αιτιολογούνται και να δηµοσιεύονται µαζί µε 
την δηµοσίευση της απόφασης στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

(3)  Οι αποφάσεις που αφορούν τα τιµολόγια των υπηρεσι-
ών ύδρευσης και αποχέτευσης, έχουν πενταετή διάρ-
κεια και εκδίδονται στο τέλος κάθε περιόδου για κάθε 
επόµενη πενταετία.

(4)  Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥ∆ΑΠ, 
η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονοµικών µετά 
από πρόταση του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων, δύναται 
να καθορίζεται ειδικό τιµολόγιο υδρεύσεως ή αποχε-
τεύσεως για τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις και τους 
εν γένει χρήστες οι οποίοι εξυπηρετούνται εξ ιδίου δι-
κτύου είτε υδρεύσεως είτε αποχετεύσεως ανεξαρτή-
του του ενιαίου δικτύου της Εταιρείας.

Σε συνέχεια της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/
ΕΚ, Άρθρο 9) και της εθνικής νοµοθεσίας (Ν. 3199/2003 
όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4117/2013 και το 
Ν.4315/2014 και ισχύει, το Π.∆. 51/2007 και την ΚΥΑ 
322/2013), η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων (ΕΓΥ) του Υπουρ-
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, είναι αρµόδια για το στρατηγικό σχεδιασµό, τη 
διαµόρφωση και αξιολόγηση της πολιτικής για την ορθο-
λογική και βιώσιµη διαχείριση των υπηρεσιών ύδατος, µε 
στόχο την ορθολογική διαχείριση   των υδατικών πόρων 
και τη βιωσιµότητα των υπηρεσιών ύδατος.
Η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων (ΕΓΥ) έθεσε τον Ιούλιο του 
2015 σε δηµόσια διαβούλευση σχέδιο πρότασης για τη δι-
αµόρφωση θεσµικού πλαισίου τιµολογιακής πολιτικής 
των υπηρεσιών ύδατος, στην οποία θα καθορίζονται:
•  Οι διαδικασίες, οι μέθοδοι και τα επίπεδα ανάκτησης του 

κόστους των υπηρεσιών ύδατος, µε στόχο την ώθηση 
στην οικονοµία,

•  Οι γενικοί κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης υπη-

1.7
 ΕΥΔΑΠ Νήσων

Τον Ιούλιο του 2011 ιδρύθηκε η Εταιρεία ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ 
Α.Ε. στης οποίας το µετοχικό κεφάλαιο συµµετέχει η ΕΥ-
∆ΑΠ µε ποσοστό 100%. Σκοπός της Εταιρείας είναι η πα-
ροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευ-
σης και συλλογής οµβρίων υδάτων καθώς και ένα πλήθος 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τα παραπάνω, στη 
νησιωτική Ελληνική Επικράτεια. Στόχος της πρωτοβουλί-
ας αυτής είναι η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της ΕΥ∆ΑΠ 
και η διάχυσή της, για την εξασφάλιση άφθονου πόσιµου 
και φθηνού νερού στους κατοίκους της νησιωτικής Ελλά-
δας και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των κατοίκων 
αλλά και των επισκεπτών των Ελληνικών νησιών.
Το 2015, η ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ δραστηριοποιήθηκε στους ∆ή-
µους Αιδηψού –Ιστιαίας, Αστυπάλαιας, Βόρειας Κυνουρί-
ας. Κέας, Νάξου, Σάµου και Χίου, συντελώντας στην επί-
λυση χρόνιων προβληµάτων

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Στις 16 Οκτωβρίου του 2015, το ∆.Σ. της «ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ» 
Α.Ε. διαµορφώθηκε ως εξής:
1.  Ιωάννης Μπενίσης του Εµµανουήλ, Πρόεδρος του ∆.Σ. 

και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας,
2. Κωνσταντίνος Βαφειάδης, Μέλος, 
3. Κωνσταντίνος Βουγιουκλάκης, Μέλος,
4. Γεώργιος Καραγιάννης, Μέλος,
5. Πέτρος Ματσούκης, Μέλος.
Ο κ. Πέτρος Ματσούκης εκτελεί και χρέη Γενικού ∆ιευθυ-
ντή της «ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ» Α.Ε. ενώ  ο κ. Κωνσταντίνος 
Παπαδάκης, εκτελεί χρέη Βοηθού Γενικού ∆ιευθυντή της 
«ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ» Α.Ε. 

ρεσιών ύδατος, ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή οικο-
νοµικά προσιτού νερού κατάλληλης ποιότητας και ποσό-
τητας στους καταναλωτές.

Εντός του 2016 αναµένεται η έκδοση της Απόφασης από 
την Εθνική Επιτροπή Υδάτων µε θέµα «Γενική κανόνες 
κοστολόγησης και τιµολόγησης υπηρεσιών ύδατος. ∆ιαδι-
κασίες και µέθοδοι για την ανάκτηση του κόστους των 
υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του».
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1.8
 Περιοχή 

Αρμοδιότητας
Ως περιοχή αρµοδιότητας της ΕΥ∆ΑΠ ορίστηκε η µείζων 
περιοχή της Πρωτεύουσας, όπως αυτή καθορίζεται στον 
Ιδρυτικό της Νόµο 1068/1980. Παράλληλα, βάσει του 
ν.2744/1999 η ΕΥ∆ΑΠ έχει το αποκλειστικό δικαίωµα της 
παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στη γε-
ωγραφική περιοχή της δικαιοδοσίας της. Το δικαίωµα 
αυτό είναι ανεκχώρητο και αµεταβίβαστο. 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 Ελληνικό ∆ηµόσιο και την 
ΕΥ∆ΑΠ. Η Σύµβαση αυτή υπεγράφη το ∆εκέµβριο του 
1999. Πρόσφατα µε το άρθρο 68 του Ν.4313/17-12-2014 

τροποποιήθηκε το άρθρο 8 του Ν. 2744/1999 και η περιο-
χή δραστηριότητας της Ε.Υ∆.Α.Π. επεκτάθηκε σε όλους 
τους ∆ήµους της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτοί ορίζο-
νται στο εδάφιο θ΄ της παραγρ 3 του άρθρου 3 του Ν. 
3852/2010 πλην των ∆ήµων Αίγινας, Τροιζηνίας, Κυθή-
ρων, Αγκιστρίου, Σπετσών, Ύδρας και Πόρου, της Περι-
φερειακής ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.   
Πιο συγκεκριµένα, η περιοχή αρµοδιότητας της ΕΥ∆ΑΠ 
καλύπτει τα διοικητικά όρια των εξής ∆ήµων και ∆ηµοτι-
κών Ενοτήτων, τους οποίους υδρεύει είτε απευθείας είτε 
µε µεγάλες παροχές: 

• ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

• ΕΥΘΥΝΗ ΕΥ∆ΑΠ

•ΕΝΙΣΧΥΣΗ ∆ΙΚΤΥΌΥ 
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∆ήµοι και ∆ηµοτικές Ενότητες Εντός Περιοχής Αρµοδιότητας ΕΥ∆ΑΠ

Απευθείας Ύδρευση 

από την ΕΥΔΑΠ

• Αγ. Αναργύρων - Καματερού

• Αγ. Βαρβάρας

• Αγ. Δημητρίου

• Αγ. Παρασκευής

• Αθηναίων

• Αιγάλεω

• Αλίμου

• Ασπροπύργου

•  Βούλα, (Δ. Βάρης – Βούλας – Βου-

λιαγµένης)

•  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, Ν.  Πεντέλη (Δ. Πεντέλης)

• Μεταμόρφωσης

• Μοσχάτου - Ταύρου

• Ν. Ιωνίας

• Αμαρουσίου

• Ν. Σμύρνης

• Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

• Π. Φαλήρου

• Παπάγου - Χολαργού

• Πειραιά

• Περάματος

• Περιστερίου

• Πετρούπολης

• Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνος

• Φιλοθέης - Ψυχικού

• Χαϊδαρίου

• Χαλανδρίου

Ύδρευση μέσω Ενίσχυσης 

Δημοτικού Δικτύου (*)

•  Διόνυσος, Άνοιξη, Αγ. Στέφανος, 

Κρυονέρι, Σταµάτα, ∆ροσιά, Ροδό-

πολη (∆. ∆ιονύσου)

• Άνω Λιόσια,  Φυλή (Δ. Φυλής)

• Βριλησσίων (Δ. Βριλησσίων)

• Εκάλη, Ν. Ερυθραία (Δ. Κηφισιάς)

•  Κερατέα, Λαυρεωτική και Αγ. 

Κωνσταντίνος (∆. Λαυρεωτικής) 

•  Κουβαράς, Ανάβυσσος, Παλαιά 

Φώκαια, Σαρωνίδα (∆. Σαρωνι-

κού) 

• Κρωπίας

•  Μάνδρα, Βίλλια, Ερυθρές, Οινόη 

(∆. Μάνδρας – Ειδυλλίας)

•  Μαραθώνας, Ν. Μάκρη,  Βαρνά-

βας, Γραµµατικό (∆. Μαραθώνα)

•  Μαρκόπουλο Μεσογαίας (Δ. Μαρ-

κοπούλου Μεσογαίας)

• Παιανία (Δ. Παιανίας)

•  Σπάτα, Αρτέμιδα (Δ. Σπάτων - Αρ-

τέµιδος)

• Μαγούλα (Δ. Ελευσίνας)

• Μέγαρα (Δ. Μεγαρέων)

• Ραφήνας - Πικερμίου

•  Ωρωπός, Κάλαμος, Μαλακάσα, 

Αφίδνες, Καπανδρίτι, Μαρκόπουλο 

Ωρωπού, Πολυδένδρι, Συκάµινο 

(∆. Ωρωπίων)

Μικτό σύστημα ύδρευσης (**)

• Αχαρνές (Δ. Αχαρνών) 

•  Βάρη (Δ. Βάρης – Βούλας – Βου-

λιαγµένης)

• Γλυφάδας (Δ. Γλυφάδας)

• Καλύβια Θορικού (Δ. Σαρωνικού)

•  Ανθούσα Γέρακας και Παλλήνη (Δ. 

Παλλήνης)

• Κηφισιά (Δ. Κηφισιάς)

• Ν. Πέραμος (Δ. Μεγαρέων) 

• Πεντέλη (Δ. Πεντέλης)

• Γλυκά Νερά (Δ. Παιανίας)

• Σαλαμίνα (Δ. Σαλαμίνας)

* Περιοχές που τροφοδοτεί η ΕΥΔΑΠ διαμέσου Δήμου χωρίς ευθύνη και συμμετοχή στη λειτουργία του τοπικού εσωτερι-
κού δικτύου.
** Περιοχές με μικτό σύστημα ύδρευσης, δηλαδή περιοχές όπου κάποια τμήματα τα καλύπτει η ΕΥΔΑΠ και άλλα τμήματα 
καλύπτονται είτε με ιδιωτικό δίκτυο είτε με ευθύνη του ΟΤΑ.
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Ύδρευση με ή χωρίς συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ στη λειτουργία του τοπικού δικτύου

Αγκιστρίου Αίγινας

∆ήµοι και ∆ηµοτικές Ενότητες Εκτός Περιοχής Αρµοδιότητας ΕΥ∆ΑΠ

Παράλληλα, υπάρχουν ∆ήµοι, ∆ηµοτικές Ενότητες και 
περιοχές κατά µήκος των υδραγωγείων Μόρνου και Υλί-
κης που βρίσκονται εκτός αρµοδιότητας της ΕΥ∆ΑΠ, 
υδρεύονται όµως από την ΕΥ∆ΑΠ µέσω ταχυδιυλιστηρί-
ων µεγάλων παροχών που έχουν δοθεί στον κάθε Οργα-
νισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), χωρίς συµµετοχή 
της ΕΥ∆ΑΠ στην λειτουργία του τοπικού δικτύου. Τέλος, η 
ΕΥ∆ΑΠ υδροδοτεί µέσω µεγάλων παροχών και νησιά της 
Νοµαρχίας Κυκλάδων. 
Σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι ο ν.2744/99 και η πρό-
σφατη τροποποίηση του άρθρου 8 του ίδιου νόµου παρέ-
χει τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων της Ε.
Υ∆.Α.Π. και σε άλλες περιοχές εκτός των οριζοµένων 
στην παράγραφο 1 του τροποποιηµένου άρθρου 8 του Ν. 
2744/1999.   Προϋπόθεση για την επιχειρούµενη κάθε 
φορά επέκταση δραστηριοτήτων είναι η ΕΥ∆ΑΠ να εξετά-
ζει και να εξασφαλίζει αφενός την εύλογη απόδοση της 
επένδυσης, αφετέρου τη δυνατότητα χρηµατοδότησης 
της Εταιρείας µε ίδια ή ιδιωτικά κεφάλαια για την προσή-
κουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεών της. 

Η ψήφιση του ν.4053/2012, βάσει του οποίου η ΕΥ∆ΑΠ 
δύναται να παρέχει όλο το εύρος των υπηρεσιών που 
ορίζονται στο ν.2744/1999 και εκτός περιοχής αρµοδιότη-
τας της Εταιρείας, µέσω θυγατρικών εταιρειών και µέσω 
σύναψης προγραµµατικών συµβάσεων µε τους ΟΤΑ, δια-
µορφώνει ένα νέο αναπτυξιακό πλαίσιο για την Εταιρεία, 
διευρύνοντας την αγορά στην οποία µπορεί να δραστηρι-
οποιηθεί και αναπτυχθεί.
Για την εξασφάλιση της υδροδότησης της µείζονος περι-
οχής της Πρωτεύουσας, η ΕΥ∆ΑΠ προµηθεύεται ακατέρ-
γαστο νερό από το ∆ηµόσιο, το οποίο έχει συµφωνήσει να 
το εξασφαλίζει από κατάλληλες πηγές και να το παραδίδει 
στην ΕΥ∆ΑΠ. Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.2744/99 
και στην από το ∆εκέµβριο του 1999 σύµβαση µε το Ελλη-
νικό ∆ηµόσιο, το τίµηµα του ακατέργαστου νερού θα συµ-
ψηφίζεται µε το κόστος των υπηρεσιών που προσφέρει η 
ΕΥ∆ΑΠ για τη συντήρηση και λειτουργία των παγίων 
στοιχείων που ανήκουν στην Εταιρεία Παγίων ΕΥ∆ΑΠ 
ΝΠ∆∆.
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η ΕΥΔΑΠ 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 προάσπιση των συμφερόντων 
των μετόχων και όσων έχουν έννομο 

συμφέρον. 
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2.1
Διοικητικό 
Συμβούλιο 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας µε κύρια 

αρµοδιότητά του τη διαµόρφωση της στρατηγικής και της πολιτικής ανάπτυξης της. Γε-

νικότερα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει αποφάσεις για τη διευκόλυνση της πραγ-

µατοποίησης των εταιρικών σκοπών, ενώ παράλληλα παρακολουθεί την πορεία και 

την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Ειδικότερα, το ∆ιοικητικό Συµβού-

λιο είναι αρµόδιο να αποφασίσει για κάθε θέµα που αφορά τη διαχείριση της περιουσί-

ας, τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας. Από τις αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου εξαιρούνται τα θέµατα εκείνα τα οποία σύµφωνα µε τις ∆ιατάξεις του Νό-

µου ή του Καταστατικού της Εταιρείας υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα της 

Γενικής Συνέλευσης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας εκλέγεται από τη Γενική 

συνέλευση των Μετόχων και έχει πενταετή θητεία. Με την Επαναληπτική µετ’ αναβολή 

Τακτική Γενική Συνέλευση της 2ας Ιουνίου 2015,  τη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµ-

βουλίου της 8ης Ιουλίου 2015, τη συνεδρίαση στου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2015 ι µε την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15ης Ιανουαρίου 2016 καθώς και 

µε την συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2016, οριστικο-

ποιήθηκε η σύνθεση του παρόντος ∆ιοικητικού Συµβουλίου η θητεία του οποίου λήγει 

στις 28 Ιουνίου 2018. Στο σύνολο των δεκατριών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλί-

ου τα δύο είναι εκτελεστικά - ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και ένα ακόµα Μέλος - ενώ 

τα έντεκα µέλη είναι µη εκτελεστικά. Από τα µη εκτελεστικά µέλη, το ένα µέλος είναι 

ανεξάρτητο κατά την έννοια του Ν. 3016/2002. Σηµειώνεται, ότι εκτός από τους εκ-

προσώπους των µετόχων πλειοψηφίας που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται και από δύο µέλη εκπροσώπων των εργαζοµένων 

της Εταιρείας καθώς και από δύο µέλη που εκπροσωπούν τους µετόχους της µειοψη-

φίας. Mέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν µπορεί να είναι συγγενείς µεταξύ τους εξ 

αίµατος ή αγχιστείας µέχρι και του τρίτου βαθµού ούτε να είναι µε οποιοδήποτε µορφή 

εργολάβοι ή προµηθευτές της Εταιρείας ή µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή υπάλληλοι 

της επιχείρησης που βρίσκεται σε συναλλακτική σχέση µε την Εταιρεία. Μέλη του ∆ιοι-

κητικού Συµβουλίου της Εταιρείας όµως µπορεί να είναι µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλί-

ου ή υπάλληλοι επιχείρησης που είναι συνδεδεµένη µε την Εταιρεία κατά τα οριζόµενα 

στον Ν. 2190/1920. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει, τουλάχιστον, µία φορά κάθε 

ηµερολογιακό µήνα. Κατά τη χρήση του 2015  το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πραγµατοποί-

ησε 28 συνεδριάσεις. 
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2.2
Μέτοχοι 

 Λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Σύµφωνα µε το Ν. 

2190/1920, όπως ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευ-

ση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανό της και µπορεί να αποφασίζει για 

κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από 

το ∆Σ τακτικά µία φορά το χρόνο κατά το πρώτο εξάµηνο µετά τη λήξη της 

εταιρικής χρήσης, οπότε και εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 

Εταιρείας και απαλλάσσει τα µέλη του ∆ιοικητικού από το ∆ιοικητικό Συµβού-

λιο έκτακτα, όποτε κριθεί σκόπιµο. Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια 

να αποφασίζει για τα εξής θέµατα: α. Για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού. 

Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 8 και της παρ. 5 του άρθ. 9 του Κα-

ταστατικού ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή µείωση του εταιρικού 

κεφαλαίου. β. Για την εκλογή των µελών του ∆ιοικητικού 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 

∆ιοικητικού Συµβουλίου.  ε. Για την απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη. στ. Για την έκ-

δοση 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 Ν. 2190/20, όπως ισχύουν. 

Δικαιώματα Μετόχων και τρόπος άσκησής τους 
Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Στη Γενι-

κή Συνέλευση δικαιούται να συµµετάσχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος στα 

αρχεία του Συστήµατος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηµα-

τιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (µετοχές) της 

Εταιρείας. Η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε την προσκόµιση σχε-

τικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, µε απευθείας 

ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας µε τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότη-

τα 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 ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εται-

ρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ηµέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συ-

νέλευσης. Ο µέτοχος συµµετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτο-

προσώπως είτε µέσω αντιπροσώπων. Κάθε µέτοχος µπορεί να διορίζει µέχρι 

τρεις (3) αντιπροσώπους. Νοµικά πρόσωπα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση 

ορίζοντας ως εκπροσώπους τους µέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν 

ο µέτοχος κατέχει µετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εµφανίζονται σε περισσό-

τερους του ενός λογαριασµούς αξιών, ο περιορισµός αυτός δεν εµποδίζει τον 

εν λόγω µέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις µετοχές που 

εµφανίζονται στον κάθε λογαριασµό αξιών σε σχέση µε τη Γενική Συνέλευση. 

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους µετόχους µπορεί να ψηφίζει 
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διαφορετικά για κάθε µέτοχο. Ο αντιπρόσωπος µετόχου 

υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την 

έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε 

συγκεκριµένο γεγονός, το οποίο µπορεί να είναι χρήσιµο 

στους µετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυ-

πηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συµφέροντα πλην των 

συµφερόντων του αντιπροσωπευόµενου µετόχου. Κατά 

την έννοια της παρούσας παραγράφου, µπορεί να προ-

κύπτει σύγκρουση συµφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρό-

σωπος είναι: α. Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εται-

ρείας ή είναι άλλο νοµικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία 

ελέγχεται από το µέτοχο αυτόν. β. Μέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή µε-

τόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νο-

µικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο 

ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας. γ. Υπάλληλος ή 

νόµιµος ελεγκτής της Εταιρείας ή µετόχου που ασκεί τον 

έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντό-

τητας που ελέγχεται από µέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγ-

χο της Εταιρείας. δ. Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθµού 

µε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως 

άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισµός και η ανάκληση 

αντιπροσώπου του µετόχου γίνεται εγγράφως και κοινο-

ποιείται στην Εταιρεία µε τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον 

τρεις (3) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασης 

της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσε-

λίδα της τα έντυπα που οφείλει να χρησιµοποιεί ο µέτοχος 

για τον ορισµό του/των αντιπροσώπου/-ων του. Τα έντυ-

πα αυτά, κατατίθενται, συµπληρωµένα και υπογεγραµµέ-

να από το µέτοχο στην Εταιρεία τρεις (3) τουλάχιστον ηµέ-

ρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο 

δικαιούχος οφείλει να µεριµνά για την επιβεβαίωση της 

επιτυχούς αποστολής των εντύπων διορισµού και ανά-

κλησης αντιπροσώπου και της παραλαβής τους από την 

Εταιρεία. Τα έντυπα αυτά διατίθενται και σε έγχαρτη µορ-

φή, στα γραφεία της Εταιρείας. Σηµειώνεται ότι η άσκηση 

των εν λόγω δικαιωµάτων (συµµετοχής και ψήφου) δεν 

προϋποθέτει την δέσµευση των µετοχών του δικαιούχου 

ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία 

περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και µεταβίβασης αυ-

τών κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα 

στην ηµεροµηνία καταγραφής και στην ηµεροµηνία της 

Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι 

έχει δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέ-

λευση µόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του µετόχου κατά 

την αντίστοιχη ηµεροµηνία καταγραφής. Σε περίπτωση 

µη συµµόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του 

Ν. 2190/1920, ο εν λόγω µέτοχος µετέχει στη Γενική Συ-

νέλευση µόνο µετά από άδειά της. 

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέ-
λευσης 
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριά-

ζει έγκυρα επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, αν 

εκπροσωπείται σ’ αυτή τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις 

εκατό (51%) του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβλη-

θεί. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούµενης πα-

ραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση 

προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρία-

ση µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη µαταιωθείσα συνε-

δρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλά-

χιστον ηµέρες, οποιοδήποτε και αν είναι το τµήµα του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου που εκπροσω-

πείται κατ’ αυτήν. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέ-

λευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων 

που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. 

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέ-
λευσης 

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 αντικει-

µένου της επιχείρησης της Εταιρείας. γ. Επαύξηση των 

υποχρεώσεων των µετόχων. δ. Αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου µε εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 8 (παρά-

γραφοι 2 και 3 του Καταστατικού) ή που επιβάλλονται από 

διατάξεις Νόµων ή που γίνονται µε κεφαλαιοποίηση απο-

θεµατικών. ε. Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου. στ. Έκ-

δοση δανείου µε οµολογίες, µε την επιφύλαξη των όσων 

ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 4 του Καταστατικού. ζ. Μετα-

βολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. η. Συγχώνευση 

διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παράταση διαρκείας ή 

διάλυση της Εταιρείας. θ. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας 

προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου ή έκδοση οµολογιακού δανείου, σύµφωνα µε 

το άρθρο 8 παρ. 2 και 3 και το άρθρο 9 παρ. 4 του Κατα-

στατικού. ι. Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο 
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Νόµος ή το Καταστατικό αυτό ορίζουν ότι για τη λήψη ορι-

σµένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η 

ειδική αυξηµένη απαρτία της παρούσης παραγράφου. 

Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούµενης παρα-

γράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση 

προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρία-

ση µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη µαταιωθείσα συνε-

δρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλά-

χιστον 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 µετο-

χικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Σε περίπτωση που 

και πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη απαρτία, η Γενική 

Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε δεύτερη επα-

ναληπτική συνεδρίαση σύµφωνα µε την παρ. 3 του Άρ-

θρου 31 του Καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και 

συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της αρχικής ηµε-

ρήσιας διάταξης, όταν σ’ αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο 

το ένα τρίτο (1/3) του µετοχικού κεφαλαίου που έχει κατα-

βληθεί. Όλες οι αποφάσεις για τα παραπάνω θέµατα λαµ-

βάνονται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του µετοχι-

κού κεφαλαίου που εκπροσωπούνται στη Γενική 

Συνέλευση. 

Δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας 
Οι µέτοχοι µειοψηφίας έχουν τα δικαιώµατα που προβλέ-

πονται στον Ν. 2190/1920. Ενδεικτικά, τα δικαιώµατα µει-

οψηφίας, σύµφωνα µε τα ποσοστά εκπροσώπησης και τις 

προθεσµίες που ορίζονται στον Ν. 2190/1920, είναι τα 

εξής: α. Αίτηση για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευ-

σης µε ακριβές αντικείµενο ηµερήσιας διάταξης. β. Αίτη-

ση για εγγραφή πρόσθετων θεµάτων στην ηµερήσια διά-

ταξη της Γενικής Συνέλευσης. γ. Αίτηση για αναβολή 

λήψης απόφασης Γενικής Συνέλευσης. δ. Αίτηση για πα-

ροχή συγκεκριµένων πληροφοριών στη Γενική Συνέλευ-

ση για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο µέτρο που αυτές 

είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων 

της ηµερήσιας διάταξης. ε. Αίτηση για παροχή πληροφο-

ριών στην Τακτική Γενική Συνέλευση σχετικά µε αµοιβές 

µελών ∆Σ & ∆ιευθυντών. στ. Αίτηση για παροχή πληρο-

φοριών στη Γενική Συνέλευση για την πορεία των εταιρι-

κών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της 

Εταιρείας. ζ. Αίτηση ελέγχου διαχείρισης. η. Αίτηση για 

λήψη αποφάσεων επί θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης 

της Γενικής Συνέλευσης µε ονοµαστική κλήση. 

Εκπροσώπηση μετόχων μειοψηφίας στο Διοικητικό 
Συμβούλιο
 Σύµφωνα µε τα άρθρα 11 και 36 του Καταστατικού της 

Εταιρείας, οι µέτοχοι µειοψηφίας εκπροσωπούνται στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο µε δύο (2) µέλη. Οι µέτοχοι µειο-

ψηφίας καλούνται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε ειδική 

συνέλευση µε αποκλειστικό θέµα την εκλογή µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου που δικαιούνται να εκλέξουν. 

Κάθε µέτοχος που παρίσταται και ψηφίζει νοµίµως έχει 

δικαίωµα να προτείνει και να ψηφίσει ένα µόνο σύµβου-

λο, ανεξάρτητα από τον αριθµό των µετοχών που κατέχει. 

Εκλέγονται ο πρώτος ή οι δύο πρώτοι πλειοψηφούντες 

υποψήφιοι. 

2.3
Ελεγκτικοί 

Μηχανισμοί 
Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 
Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρείας ασκείται από τη 

∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου η οποία αποτελεί ανε-

ξάρτητη οργανωτική µονάδα και αναφέρεται στο ∆ιοι-

κητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. Η ∆ιεύθυνση Εσω-

τερικού Ελέγχου εποπτεύεται στο έργο της από την 

Επιτροπή Ελέγχου ∆ιοικητικού Συµβουλίου (Ε.Ε.∆.Σ.) 

τα µέλη της οποίας εκλέγονται µε απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης. Η Ε.Ε.∆.Σ. αποτελείται από τρία µη εκτελε-

στικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκ των οποίων 

το ένα ανεξάρτητο, σύµφωνα µε το Ν 3016/2002. 

Επιτροπή Ελέγχου Δ.Σ. 
Οι αρµοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγ-

χου συνίστανται στην: α. Παρακολούθηση της διαδι-

κασίας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. β. 

Παρακολούθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και του συστήµατος 

διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση 

της ορθής λειτουργίας της µονάδας των εσωτερικών 

ελεγκτών της Εταιρείας. γ. Παρακολούθηση της πορείας 
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του υποχρεωτικού ελέγχου των ατοµικών και ενοποι-

ηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας. δ. 

Επισκόπηση και παρακολούθηση θεµάτων συναφών µε 

την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειµενικότητας και 

της ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτι-

κού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην 

Εταιρεία άλλων υπηρεσιών από το νόµιµο ελεγκτή ή το 

ελεγκτικό γραφείο. 

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
 Σκοπός της ∆ιεύθυνσης 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  εύλογη 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 την λήψη αποφάσεων. 

•  Την ενημέρωση της Διοίκησης για τα αποτελέσματα 

των ελέγχων και τις ανάλογες εισηγήσεις για διορθω-

τικές κινήσεις. 

 •  Την αξιολόγηση των ενεργειών που γίνονται προκει-

µένου να διορθωθούν ελεγκτικά θέµατα που έχουν 

αναγνωριστεί και κοινοποιηθεί κατά το παρελθόν στη 

∆ιοίκηση. 

Ανάµεσα στις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης περιλαµβά-

νονται: Η παρακολούθηση της εφαρµογής και της συ-

νεχούς τήρησης του Εσωτερικού Κανονισµού Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης και Λειτουργίας και του Καταστατικού 

της Εταιρείας καθώς και της εν γένει νοµοθεσίας που 

αφορά την Εταιρεία και ιδιαίτερα της νοµοθεσίας των 

ανωνύµων εταιρειών και της χρηµατιστηριακής αγο-

ράς.  Η αναφορά στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρεί-

ας, περιπτώσεων σύγκρουσης των συµφερόντων των 

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή των διευθυντι-

κών στελεχών Εταιρείας µε τα συµφέροντα της Εται-

ρείας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των κα-

θηκόντων του. Ο Εσωτερικός Έλεγχος, ως λειτουργία, 

ασκεί µε τρόπο ανεξάρτητο και αντικειµενικό τις κάτωθι 

τουλάχιστον δραστηριότητες: 

•  Αναγνώριση και ιεράρχηση των επιχειρηματιών κιν-

δύνων. 

•  Επισκόπηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας προ-

κείµενου να διαπιστωθεί κατά πόσον αυτές γίνονται 

µε τρόπο αποτελεσµατικό και αποδοτικό, και σύµφω-

να µε τις οδηγίες της διοίκησης , τις πολιτικές και δια-

δικασίες της Εταιρείας.  

•  Εξέταση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας 

του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σε όλες τις περι-

οχές δραστηριότητας και µε καθορισµένες προτεραι-

ότητες. 

•  Επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο προστατεύονται 

τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας καθώς και αυτή 

καθαυτή την επιβεβαίωση της ύπαρξης των στοιχείων 

αυτών (π.χ. µε απογραφές, καταµετρήσεις κλπ). 

•  Εκτίμηση της οικονομικότητας και αποδοτικότητας 

στην χρήση των πόρων, και εισηγήσεις σε προβλήµα-

τα που τυχόν υπάρχουν.  

•  Συντονισμός με το έργο των εξωτερικών ελεγκτών. 

•  Αξιολόγηση των συστημάτων επεξεργασίας δεδο-

µένων, προκειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσον τα 

συστήµατα αυτά επιτυγχάνουν τους σκοπούς και στό-

χους τους και έχουν ενσωµατωθεί σε αυτά επαρκείς 

ελεγκτικές διαδικασίες.

•  Παρακολούθηση εισηγήσεων από προγενέστερους 

ελέγχους,  στις οποίες υπάρχουν δεσµεύσεις να γί-

νουν διορθωτικές ενέργειες. 

Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου εκπληρώνει το σκο-

πό της µε το να επισκοπεί, ελέγχει και αξιολογεί λει-

τουργίες και δραστηριότητες και να φέρει εις γνώση τα 

σχετικά ευρήµατα και να παρέχει αναλύσεις, αξιολογή-

σεις και εισηγήσεις µε στόχο τη βελτίωση των λειτουρ-

γιών της Εταιρείας.

Εξωτερικός Έλεγχος 
Ο τακτικός έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από νό-

µιµους ελεγκτές. Για το σκοπό αυτό, κάθε χρόνο, εκλέ-

γεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

µία ελεγκτική Εταιρεία που παρακολουθεί τη λογιστική 

και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας κατά τη δι-

άρκεια της ελεγχόµενης χρήσης. Στην Τακτική Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων της ΕΥ∆ΑΠ τον Απρίλιο του 

2015 εγκρίθηκε η ανάθεση του τακτικού ελέγχου των 

οικονοµικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 

2015 στην ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. 
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2.4
Διαχείριση 
Κινδύνων

Η Εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην αποτελεσµατική 

παρακολούθηση και διαχείριση των ενδεχόµενων κινδύ-

νων ώστε να διατηρηθεί η σταθερότητα και η συνέχεια 

των εργασιών της και συγκεκριµένα δίνει έµφαση:  

•  Στη διαμόρφωση συνολικού πλαισίου και στην εισήγη-

ση στρατηγικής, πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης 

και ελέγχου των κινδύνων που ενδεχοµένως αναλαµ-

βάνει η Εταιρεία, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της ∆ι-

οίκησης. 

•  Στον ορισμό, την αναγνώριση και την αξιολόγηση των 

αναλαµβανόµενων κινδύνων.

•  Στην ανάπτυξη και υλοποίηση μεθόδων προσαρμοσμέ-

νων σε σχέση µε τον κίνδυνο τιµολόγησης των παρεχό-

µενων υπηρεσιών και την εκπαίδευση των οργανωτι-

κών µονάδων για τη χρήση τους. 

•  Στην κατάρτιση Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστάσεων 

Κρίσεων.  

•  Στη διαμόρφωση εταιρικής κουλτούρας διαχείρισης 

κινδύνων σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο της Εταιρείας. 

 Για την αποτελεσµατική άσκηση αυτών των καθηκό-

ντων της η αρµόδια ∆ιεύθυνση, έχει πρόσβαση σε όλες 

τις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς και σε όλα τα 

στοιχεία και πληροφορίες που είναι απαραίτητα για την 

εκπλήρωση των καθηκόντων της. 

2.5
Διαφάνεια 

και Πληροφόρηση
Θεσμοθετημένες διαδικασίες 
Η Εταιρεία, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ενίσχυση 

της διαφάνειας, εφαρµόζει σχετικές διαδικασίες που 

απορρέουν από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο: α. ∆ιαδι-

κασία γνωστοποίησης ρυθµιζόµενων πληροφοριών. 

Εφαρµόζεται στο πλαίσιο του Ν. 3556/2007, της Απόφα-

σης 1/434/3.7.2007 και της εγκυκλίου υπ’ αριθ. 33 της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αφορά στις προϋποθέ-

σεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδό-

τες, των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς 

διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά. Σκοπός της 

διαδικασίας είναι αφενός η έγκαιρη και έγκυρη ενηµέ-

ρωση του επενδυτικού κοινού και λοιπών ενδιαφερο-

µένων σχετικά µε περιπτώσεις µεταβολών (απόκτηση 

ή διάθεση) σηµαντικών συµµετοχών, όπως ορίζονται 

από τον Ν. 3556/2007 και αφετέρου η εναρµόνιση της 

λειτουργίας της ΕΥ∆ΑΠ µε το θεσµικό πλαίσιο. β. ∆ιαδι-

κασίες στο πλαίσιο του Ν. 3340/2005 για την προστασία 

της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέ-

χουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώ-

γησης της αγοράς και του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης. Σε εφαρµογή των παραπάνω Νόµων η 

Εταιρεία έχει θεσπίσει: ∆ιαδικασία γνωστοποίησης συ-

ναλλαγών από τα υπόχρεα πρόσωπα: Τα πρόσωπα που 

ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία, καθώς 

και άτοµα που έχουν στενό δεσµό µε αυτά, οφείλουν να 

γνωστοποιούν στην ΕΥ∆ΑΠ τις συναλλαγές που διενερ-

γούνται για δικό τους λογαριασµό και αφορούν µετοχές 

της Εταιρείας, ή άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα που είναι 

συνδεδεµένα µε αυτές.

 ∆ιαδικασία για την αποφυγή κατάχρησης προνοµιακών 

πληροφοριών: Τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν προνο-

µιακές πληροφορίες που αφορούν στην Εταιρεία, απα-

γορεύεται να χρησιµοποιούν τις πληροφορίες αυτές για 

να αποκτήσουν ή να διαθέσουν άµεσα ή έµµεσα χρη-

µατοπιστωτικά µέσα στα οποία αφορούν οι πληροφο-

ρίες αυτές. Η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων της 

ΕΥ∆ΑΠ έχει την αρµοδιότητα παρακολούθησης των ως 
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άνω διαδικασιών και συµµόρφωσης της Εταιρείας µε 

τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς και την Χρηµατιστηριακή Νοµοθεσία 

για την δηµοσιοποίηση ρυθµιζόµενων και λοιπών πλη-

ροφοριών.

Επικοινωνία με τους μετόχους
 Πέρα από τις θεσµοθετηµένες διαδικασίες που δια-

σφαλίζουν τη διαφάνεια, η Εταιρεία εφαρµόζει και άλ-

λες πρακτικές που ενισχύουν την πληροφόρηση και την 

ενηµέρωση των µετόχων και επενδυτών, και περιλαµ-

βάνουν µεταξύ άλλων: Εξυπηρέτηση και ενηµέρωση 

των µετόχων της Εταιρείας, ιδιωτών και θεσµικών, Ελ-

λάδας και εξωτερικού, σχετικά µε την άσκηση των δι-

καιωµάτων τους και την πληρωµή των µερισµάτων της 

Εταιρείας.  ∆ιοργάνωση των Γενικών Συνελεύσεων των 

Μετόχων, παροχή ενηµέρωσης για την άσκηση των δι-

καιωµάτων ψήφου και πληροφόρηση επί των θεµάτων 

ηµερήσιας διάταξης. Έκδοση και διανοµή του Ετήσιου 

Απολογισµού της Εταιρείας. ∆ηµοσίευση σηµαντικών 

εταιρικών πληροφοριών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, 

στοχεύοντας στην άµεση και ισότιµη ενηµέρωση όλων 

των µετόχων και επενδυτών.  Έκδοση και διανοµή εται-

ρικών εντύπων, που ενισχύουν την ενηµέρωση σχετικά 

µε τις δραστηριότητες, τη στρατηγική, τους στόχους και 

την απόδοση της Εταιρείας.  Αµφίδροµη επικοινωνία 

µεταξύ εκπροσώπων της Εταιρείας και της επενδυτικής 

κοινότητας.  Άµεση και ισότιµη πληροφόρηση των µετό-

χων σε σχέση µε την πορεία των µεγεθών της Εταιρείας 

µέσω παρουσιάσεων, roadshows και συναντήσεων. Η 

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Σχέσεων µε Επεν-

δυτές της ΕΥ∆ΑΠ έχει την αρµοδιότητα της άµεσης, ορ-

θής και ισότιµης εξυπηρέτησης και ενηµέρωσης των 

µετόχων και επενδυτών. 

Η ΕΥ∆ΑΠ, ανταποκρινόµενη στις απαιτήσεις του θεσµικού 

πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης, προχώρησε αρ-

χικά στη σύνταξη Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης µε 

βάση την κείµενη νοµοθεσία, ο οποίος διευκόλυνε τη δια-

µόρφωση πολιτικών και πρακτικών εταιρικής διακυβέρ-

νησης που ανταποκρίνονταν στις συγκεκριµένες ανάγκες 

και της Εταιρείας . Με κεντρικό στόχο τη δηµιουργία ενός 

προσβάσιµου και κατανοητού συστήµατος αναφοράς συ-

ντάχθηκε στη συνέχεια ενιαίο κείµενο Εσωτερικού Κα-

νονισµού Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και Λειτουργίας, µε 

το οποίο επιτυγχάνεται η αποτελεσµατικότερη διάχυση 

ενιαίας επιχειρησιακής αντίληψης. Το επικαιροποιηµένο 

κείµενο του Κανονισµού, είναι δοµηµένο έτσι ώστε να 

παρουσιάζονται µε σαφήνεια τα στοιχεία που αφορούν 

στην Εταιρική ∆ιακυβέρνηση, στο σύστηµα εσωτερικού 

ελέγχου, στην εκτίµηση και στη διαχείριση των επιχει-

ρησιακών κινδύνων, στην οργανωτική δοµή της Εται-

ρείας αλλά και στον τοµέα της κοινωνικής ευθύνης που 

επιδεικνύει η Εταιρεία στα πλαίσια της λειτουργίας της. 

Σκοπός του Κανονισµού είναι να προωθήσει τη χρηστή 

διακυβέρνηση, µε την πεποίθηση ότι αυτή θα ενισχύσει 

τη µακροπρόθεσµη επιτυχία και ανταγωνιστικότητα της 

ΕΥ∆ΑΠ. Η εφαρµογή του Κανονισµού αντιµετωπίζεται 

από την Εταιρεία και τους επενδυτές ως µια διαδικασία 

που προσδίδει αξία στην επιχείρηση και όχι ως απλή 

άσκηση συµµόρφωσης.

2.6
 Εσωτερικός 

Κανονισμός Εταιρικής 
Διακυβέρνησης και 

Λειτουργίας 
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Η δέσμευση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης 
και κοινωνικής ευημερίας αποτελεί σταθερό 
στόχο της ΕΥΔΑΠ  και προϋπόθεση για την 

επιχειρηματική της δράση. Στο πλαίσιο αυτό  
οι αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

(ΕΚΕ) αποτελούν για την ΕΥΔΑΠ τη βάση κάθε 
σχεδιαζόμενης στρατηγικής και δραστηριότητας 
με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, 

την ευημερία και ανάπτυξη για το σύνολο της 
κοινωνίας, τη διαφάνεια, την ηθική ακεραιότητα 

και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών της.
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 121578960000

ΩΡΩΠΟΥ 156, ΓΑΛΑΤΣΙ
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Εταιρική 
Κοινωνική 

Ευθύνη

3.1
Περιβάλλον

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασικό πυλώνα της ΕΚΕ και στο 

πλαίσιο αυτό η ΕΥ∆ΑΠ εντάσσει στοχευόµενες διαδικασίες στην επιχειρηµατι-

κή της δραστηριότητα µε στόχο τη µείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώ-

µατος. Η στρατηγική της Εταιρείας όσον αφορά την προστασία του περιβάλλο-

ντος υλοποιείται µε ανάλογες πρακτικές σε συγκεκριµένους τοµείς.

Εξοικονόμηση Ενέργειας - Μείωση Περιβαλλοντικής Επιβάρυνσης
•  Εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμά-

των για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας.

•  Αξιοποίηση και εκμετάλλευση της παραγόμενης υδραυλικής ενέργειας κατά 

µήκος των υδραγωγείων µεταφοράς νερού µε σκοπό τη µετατροπή της σε 

ηλεκτρική µε την παράλληλη λειτουργία µικρών υδροηλεκτρικών σταθµών.

•  Επενδύσεις και αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

της ΕΥ∆ΑΠ για αποδοτικότερη λειτουργία και συνεπώς µικρότερη κατανά-

λωση ενέργειας.

Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
•  Βιολογικός καθαρισμός των λυμάτων και βοθρολυμάτων της λεκάνης απορ-

ροής της Πρωτεύουσας και σχεδιασµός για δηµιουργία νέων κέντρων βιο-

λογικού καθαρισµού.

•  Έλεγχος των απορρίψεων στο δίκτυο αποχέτευσης.

Προστασία και Εξοικονόμηση του Φυσικού Πόρου
•  Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης με 

στόχο τη µείωση των διαρροών. 

•  Πρόγραμμα  αντικατάστασης των υδρομετρητών.

•  Λειτουργία Κεντρικού Διαχειριστικού Συστήματος Υδατικών Πόρων.

•  Λειτουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών & Διαχείρισης Δικτύων 

για την προληπτική συντήρησή τους και την αποτελεσµατική αντιµετώπιση 

των βλαβών και των διαρροών.

•  Έρευνα και σχεδιασμός για επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νε-

ρού από το Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων στην Ψυττάλεια για άρδευση και 

άλλες δευτερεύουσες χρήσεις. 

Ανάπτυξη  Περιβαλλοντικής Συνείδησης και Ευαισθησίας
•  Υλοποίηση εκπαιδευτικού περιβαλλοντικού προγράμματος που απευθύνεται 

σε µαθητές όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης. Περίπου 20.000 µαθητές πα-

ρακολουθούν δωρεάν κάθε χρόνο το πρόγραµµα και λαµβάνουν  ενηµερω-

τικό και εκπαιδευτικό υλικό  αναφορικά µε το νερό.

•  Περιβαλλοντική ενότητα στην εταιρική ιστοσελίδα με πλούσιο φωτογραφικό 

υλικό και στόχο την ενηµέρωση των πολιτών για τη σηµασία και την προστα-

σία του φυσικού πόρου.

•  Αποστολή ενημερωτικών εντύπων στους πελάτες μαζί με τους λογαρια-

σµούς κατανάλωσης νερού µε οδηγίες για την ορθολογική χρήση του νερού.

•  Δημιουργία παιδικής ταινίας, βασισμένης στην τεχνολογία 3D, με την οποία 
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µεταδίδονται στα παιδιά µηνύµατα για την ορθολογική 

χρήση του νερού, την προστασία των φυσικών πόρων 

και του περιβάλλοντος.

•  Δημιουργία ηλεκτρονικών παιχνιδιών που εξοικειώ-

νουν µε ευχάριστο τρόπο τα παιδιά µε τις πρακτικές της 

σωστής χρήσης του νερού και της προστασίας του περι-

βάλλοντος.

Η ΕΥ∆ΑΠ µεριµνά για την ασφάλεια του προσωπικού, 

επιδιώκει τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου του και 

τη διαρκή βελτίωση των δεξιοτήτων του, εφαρµόζοντας 

νέες τεχνικές διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου 

δυναµικού. Για αυτό το λόγο  παρέχει:

• Ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

•  Προγράμματα εκσυγχρονισμού των συστημάτων διοί-

κησης και διαχείρισης του Ανθρώπινου ∆υναµικού

•  Ευκαιρίες για δια βίου εκπαίδευση στους εργαζομέ-

νους µε στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανο-

τήτων τους. 

•  Οικονομική υποστήριξη για μετεκπαίδευση του προσω-

πικού σε εκπαιδευτικά κέντρα ή ιδρύµατα εκτός ΕΥ-

∆ΑΠ.

•  Οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων για κάλυψη 

δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης.

•  Δάνεια στους εργαζόμενους για κάλυψη έκτακτων ανα-

γκών ή αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή.

 •  Δώρα και εορταστικές εκδηλώσεις για τα παιδιά των 

εργαζοµένων. 

3.2
Ανθρώπινο 
Δυναμικό

3.3
Κοινωνία

Η ΕΥ∆ΑΠ µε στόχο  τη βελτίωση της ζωής των ατόµων 

και την ευηµερία του κοινωνικού συνόλου υποστηρίζει 

ενεργά την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων µε 

γνώµονα την κοινωνική συνεισφορά, αλλά  και την προα-

γωγή του πολιτισµού.  Πιο συγκεκριµένα :

•  Παρέχει ειδικά τιμολόγια χαμηλής χρέωσης σε ευαί-

σθητες κοινωνικά οµάδες, όπως φιλανθρωπικά ιδρύ-

µατα, πολύτεκνες οικογένειες, νοσοκοµεία και προβαί-

νει σε διακανονισµούς και ευνοϊκές ρυθµίσεις για την 

αποπληρωµή υπέρογκων λογαριασµών.

•  Στηρίζει συστηματικά κοινωφελή ιδρύματα, φιλανθρω-

πικές οργανώσεις, υπηρεσίες υγείας και παιδείας µε 

αναγνωρισµένη κοινωνική δράση.

•  Προσφέρει την τεχνογνωσία της σε περιοχές που έχουν 

πληγεί από φυσικά φαινόµενα. 

•  Στηρίζει προγράμματα υποτροφιών και τη διεξαγωγή  

συνεδρίων  που καλύπτουν όλο το φάσµα των επιστη-

µών.

•  Έχει μεριμνήσει για τη διάσωση κι αναπαραγωγή κινη-

µατογραφικού υλικού από τα αρχεία της ULEN και τη 

δηµιουργία ιστορικού ντοκιµαντέρ, στο οποίο απεικονί-

ζονται οι εργασίες κατασκευής του φράγµατος του Μα-

ραθώνα και άλλων συναφών εργασιών κατά τη τρίτη 

δεκαετία του 20ου αιώνα.

•  Θέτει σε λειτουργία το μικρό μουσείο στο Φράγμα Μα-

ραθώνα που έχει  εκθέµατα από την κατασκευή του 

Φράγµατος το 1925.

•  Σχεδιάζει την ανάδειξη του ανεκτίμητης ιστορικής αξίας 

αρχειακού και φωτογραφικού υλικού που διαθέτει 

µέσα από την οργάνωση και λειτουργία ενός κέντρου 

τεκµηρίωσης που θα είναι ανοικτό στο κοινό.
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Η ΕΥ∆ΑΠ δεσµεύεται να διεξάγει όλο το φάσµα των δρα-

στηριοτήτων της µε διαφάνεια, ήθος και ακεραιότητα, δι-

ασφαλίζοντας την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών που 

παρέχει, εστιάζοντας στον πελάτη. Στόχος της είναι να 

εφαρµόζει µια συνεχή διαδικασία βελτίωσης µε σκοπό να 

ενισχύσει τη φήµη της ως Εταιρεία µε ήθος.

Εταιρική Διακυβέρνηση
•  Σύνταξη κειμένου Εσωτερικού Κανονισμού Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης που αποτελεί συγχώνευση και επικαι-

ροποίηση του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και 

του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας της ΕΥ∆ΑΠ 

µε στόχο την εύρυθµη λειτουργία της Εταιρείας. 

•  Εκπροσώπηση μετόχων μειοψηφίας και εργαζομένων 

στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας.

• Λειτουργία Επιτροπής Ελέγχου

Ποιότητα Νερού
•  Καθημερινοί έλεγχοι στο ανεπεξέργαστο νερό των τεσ-

σάρων ταµιευτήρων (Μαραθώνας, Υλίκη, Μόρνος, Εύ-

ηνος) στο πόσιµο νερό των Μονάδων Επεξεργασίας 

Νερού και του δικτύου ύδρευσης.

•  Διαπίστευση κατά ISO EN 17025 των Χημικών Εργαστη-

ρίων Γαλατσίου και Πολυδενδρίου, όπως και του Μι-

κροβιολογικού Εργαστηρίου.

•  Διεξαγωγή 120.000 περίπου χημικών και μικροβιολογι-

κών αναλύσεων ετησίως.

•  Δημιουργία αρχείου έρευνας της ΕΥΔΑΠ από την Υπη-

ρεσία Research  & Development για τη διάχυση της 

επιστηµονικής γνώσης.

•  Συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ σε χρηματοδοτούμενα ερευνητι-

κά προγράµµατα που καλύπτουν τα επιστηµονικά πεδία 

ενδιαφέροντος της.

Εξυπηρέτηση Πελατών
•  Προώθηση καινοτόμων κι ευέλικτων διαδικασιών με  

στόχο τη βελτιστοποίηση  των παρεχόµενων προϊόντων 

και υπηρεσιών προς πελάτες.   

•  Αναβάθμιση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

µε στόχο τη διασφάλιση των συναλλαγών µε τους πελά-

τες και της υψηλής ποιότητας τους.

•  Συνεργασία με ανεξάρτητους φορείς, όπως ο Συνήγο-

ρος του Πολίτη   (ΣτΠ) και ο Συνήγορος του Καταναλωτή 

(ΣτΚ).

•  Διεξαγωγή έρευνας με στόχο την καταγραφή των αντι-

λήψεων των πελατών αναφορικά µε τη δηµόσια εικόνα 

της Εταιρείας και τον βαθµό ικανοποίησής τους µε τις 

προσφερόµενες  υπηρεσίες.

3.4
Υπεύθυνη 

Επιχειρηματική 
Πρακτική 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙKΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙKΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 121578960000

ΩΡΩΠΟΥ 156, ΓΑΛΑΤΣΙ
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4.1  Βασικά χρηματοοικονομικά 
μεγέθη & δείκτες (όμιλος)

Μεγέθη σε χιλιάδες € 2011 2012 2013 2014 2015

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.657.737 1.677.283 1.651.105 1.541.945 1.577.096

ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ(1) 1.031.796 986.038 621.790 687.996 706.521

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 852.097 843.663 950.615 921.310 966.940

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 358.550 353.344 336.165 326.387 324.268

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (EBITDA) 77.564 114.170 84.077 87.597 83.731

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ (EBIT) 46.628 79.960 54.072 49.383 43.708

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 35.492 68.006 61.740 63.497 56.315

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 26.050 51.624 78.160 41.923 43.657

Μεγέθη σε χιλιάδες € 2011 2012 2013 2014 2015

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 0,24 0,48 0,73 0,39 0,41

ΜΕΡΙΣΜΑ 18.105.000 15.975.000 38.340.000 21.300.000 22.365.000

ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 0,17 0,15 0,36 0,2 0,21

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (4) 106.500.000 106.500.000 106.500.000 106.500.000 106.500.000

2011 2012 2013 2014 2015

ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ(2) 2,94 4,64 6,36 88,34 35,25

ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 0,21 0,17 -0,35 -0,25 -0,27

ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 
(EDITDA)

2,32 1,25 -3,91 -2,66 -3,11

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (3) 3,6% 6,5% 6,4% 5,3% 4,4%

Σηµειώσεις:

(1) ΕΠΕΝ∆Ε∆ΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ = Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ + ΚΑΘΑΡΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ

(2) EBIT / ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ∆Α

(3) EBIT x (1-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ) / ΕΠΕΝ∆Ε∆ΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

(4) Για τη χρήση 2012 η Εταιρεία πραγµατοποίησε διανοµή επιπρόσθετου ποσού 0,05€ ανά µετοχή ενώ και για το 2013 

έγινε διανοµή επιπρόσθετου ποσού 0,02€ ανά µετοχή από τα φορολογικά αποθεµατικά.

(5) Τα στοιχεία για το έτος 2012 έχουν επαναταξινοµηθεί λόγω της εφαρµογής του νέου ∆ΛΠ 19 από 1/1/2013
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EBITDA 2015 (Εταιρεία)

Κύκλος Εργασιών 2015 (Εταιρεία)



47

Λειτουργικά Έξοδα 2015 (Εταιρεία)

Κέρδη προ Φόρων 2015 (Εταιρεία)
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KΑΤΑΝΟΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ

4.2  Eξέλιξη & διάρθρωση 
κατανάλωσης
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Ανάλυση ετήσιας μεταβολής τιμολογημένης κατανάλωσης το έτος 2015 σε 
σχέση με το έτος 2014 (η ανάλυση βασίζεται στις κυριότερες κατηγορίες 
τιμολογίου - η κατανάλωση εκφράζεται σε κμ)

• ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ • ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ - ΟΤΑ

• ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ • ΛΟΙΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
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Εξέλιξη τιμολογημένης καταναλωσης (σε κ.μ.)

Εξέλιξη μη τιμολογημένης καταναλωσης (σε κ.μ.)

Εξέλιξη ποσοστού μη τιμολογημένης καταναλωσης (%)
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Εξέλιξη εσόδων πώλησης νερού (σε €)

Εξέλιξη εσόδων χρήσης υπονόμων (σε €)

Εξέλιξη εσόδων πώλησης νερού & χρήσης υπονόμων (σε €)
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Οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ διαπραγματεύονται στην κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Σύμβολο ΕΥΔΑΠ

Σύμβολο Bloomberg EYDAP:GA

Σύμβολο Reuters EYDR.AT

Αριθμός Μετοχών 106.500.000

Κεφαλαιοποίηση 532.500.000 € (31 Δεκεμβρίου 2015)

Τιμή κλεισίματος 5,00 € (31 Δεκεμβρίου 2015)

Ετήσια Ανώτατη Τιμή 7,16 € (24/02/2015)

Ετήσια Κατώτατη Τιμή 4,15 € (21/4/2015)

4.3 Στοιχεία για την Μετοχή

Διάγραμμα σχετικής διακύμανσης μετοχής ΕΥΔΑΠ με Γενικό Δείκτη 
και  δείκτη FTSE Large Cap έτους 2015



53

Μετοχική Σύνθεση  31/12/2015

Μέτοχος % Μετοχών Αριθμός μετοχών Αριθμός Μετόχων

Ελληνικό Δημόσιο 34,03% 36.245.240 1

ΤΑΙΠΕΔ 27,30% 29.074.500 1

Νομικά Πρόσωπα 32,07% 34.152.414 283

Φυσικά Πρόσωπα 6,60% 7.027.846 24.619

Σύνολο 100,00% 106.500.000 24.904

(1) 0,15 € µέρισµα χρήσης 2012 & 0,05 € έκτακτο µέρισµα από κέρδη προηγούµενων χρήσεων

(2) 0,36 €  µέρισµα χρήσης 2013 και 0,02 € διανοµή αποθεµατικού από αφορολόγητα έσοδα 

(3) 0,21 € (προτεινόµενο στη Γενική Συνέλευση των µετόχων)

Διαχρονικά μερίσματα και κέρδη ανά μετοχή

Χρήση 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

2012 0,48    0,20 (1)

2013 0,73   0,38 (2)

2014 0,39 0,20

2015 0,41 0,21 (3)

• Ελληνικό ∆ηµόσιο 

• ΤΑΙΠΕ∆ 

•Νοµικά Πρόσωπα 

• Φυσικά Πρόσωπα



54

ΕΤΗΣΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 

ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
(Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟΝ Ν. 3556/2007
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ΕΤΗΣΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 121578960000

ΩΡΩΠΟΥ 156, ΓΑΛΑΤΣΙ
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Η παρούσα Ετήσια Οικονοµική Έκθεση συντάχθηκε σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007 και τις επ’ αυτού 

αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και περιλαµβάνει : 

 

α) τις δηλώσεις των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

β) την Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

γ) τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως από 01.01.2015 έως 31.12.2015 

δ) την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

ε) τις πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν. 3401/2005

στ) τα Στοιχεία και τις Πληροφορίες της χρήσεως από 01.01.2015 έως 31.12.2015 

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

∆ιοικητικό Συµβούλιο της «Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.» στις  

30.03.2016 και είναι αναρτηµένη στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eydap.gr.  

Ετήσια Οικονομική Έκθεση
Χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2015 – 31η Δεκεμβρίου 2015
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Οι

1.  Κωνσταντίνος Αντ. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου 

2. Ιωάννης Εμμ. Μπενίσης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος

3.  Μιχαήλ Αδ. Σταυρουλάκης, ανεξάρτητο µέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, ειδικά προς τούτο ορισθείς από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν.3556/2007 

δηλώνουµε εξ όσων γνωρίζουµε, ότι:

α.  Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη διαχειριστική χρήση 

από 01.01.2015 έως 31.12.2015 της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε., που καταρτίσθηκαν 

σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 

απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του 

παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της ΕΥ∆ΑΠ 

Α.Ε. και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση 

εκλαµβανοµένων ως σύνολο.

β.  Η ετήσια Ενοποιηµένη Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, απεικονίζει 

κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. 

καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση 

εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των 

κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν.

5.1
Δηλώσεις 

Μελών του 
Διοικητικού 
Συμβουλίου
(σύµφωνα µε το άρθρο 4 
παρ.2 του ν.3556/2007) Αθήνα, 30 Μαρτίου 2016

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
Κωνσταντίνος Αντ. Παπαδόπουλος 

Α.∆.Τ. Π 720446

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Ιωάννης Εμμ. Μπενίσης 

Α.∆.Τ. ΑΒ 521661

Το Μέλος του ∆.Σ
Μιχαήλ Αδ. Σταυρουλάκης 

Α.∆.Τ. ΑΚ 231180
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5.2
Ετήσια 
Έκθεση 

Διαχείρισης 
του 

Διοικητικού 
Συμβουλίου

Σας υποβάλλουµε την ετήσια έκθεση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την 

Εταιρική Χρήση από 01/01/2015 έως 

31/12/2015 η οποία συντάχθηκε σύµ-

φωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρ-

θρου 107 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, τις 

διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 

καθώς και των κατ΄ εξουσιοδότηση του 

ίδιου Νόµου αποφάσεων του ∆ιοικητι-

κού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφα-

λαιαγοράς.

Στην παρούσα έκθεση απεικονίζονται οι 

επιδόσεις, η εξέλιξη και η θέση της 

Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσε-

ως Πρωτευούσης Α.Ε., µε το διακριτικό 

τίτλο ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. (εφεξής καλουµένη 

για λόγους συντοµίας ως «Εταιρεία» ή 

«ΕΥ∆ΑΠ») και του Οµίλου. Γίνεται ο 

απολογισµός της ετήσιας περιόδου µε 

αναφορά των σηµαντικών γεγονότων 

που έλαβαν χώρα κατά την Οικονοµική 

Χρήση 2015 και την επίδρασή τους στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις της ίδιας πε-

ριόδου, περιγράφονται οι κυριότεροι 

κίνδυνοι και αβεβαιότητες και παρατί-

θενται οι σηµαντικές συναλλαγές που 

καταρτίσθηκαν µεταξύ της Εταιρείας 

και των συνδεδεµένων µε αυτήν προ-

σώπων, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24 όπως 

επίσης και των σηµαντικότερων γεγο-

νότων µετά τη λήξη της χρήσης.

Επιπλέον, η Έκθεση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου περιλαµβάνει την επεξη-

γηµατική έκθεση της παρ. 7 του άρθρου 

4 του ν. 3556/2007 καθώς και την ∆ή-

λωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 

Η χρήση του 2015 ολοκληρώθηκε για 

την ΕΥ∆ΑΠ µε θετικά για την Εταιρεία 

αποτελέσµατα, καθώς διατήρησε την 

αναπτυξιακή πορεία της, ενώ ο προσα-

νατολισµός της Εταιρείας επικεντρώ-

θηκε στο σύγχρονο, στοχευµένο και 

ορθολογικό σχεδιασµό, στον περιορι-

σµό των δαπανών, στη χρήση βέλτιστης 

τεχνολογίας, στην οικονοµική ανταπό-

δοση των έργων, στον ανθρωποκεντρι-

κό και κατ’ επέκταση πελατοκεντρικό 

σχεδιασµό, στην εφαρµογή φιλικών 

προς το περιβάλλον διαδικασιών και τη 

στήριξη των νοικοκυριών που πλήττο-

νται από την οικονοµική κρίση, µε µια 

σειρά ενεργειών για την ανακούφισή 

τους. 

Κινητήρια δύναµη και αρωγός στο έργο 

της ΕΥ∆ΑΠ, είναι το ανθρώπινο δυναµι-

κό της, το οποίο τόσα χρόνια µε την 

εξειδικευµένη εµπειρία, την άριστη κα-

τάρτισή του καθώς και την αγάπη µε την 

οποία περιβάλλει την Εταιρεία, λειτουρ-

γεί καταλυτικά για την αναπτυξιακή της  

τροχιά.

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
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Το έτος 2015 η συνολική κατανάλωση νερού  (τιµολογη-
µένη και µη τιµολογηµένη) αυξήθηκε κατά 2,8% σε σχέση 
µε το έτος 2014, έναντι αύξησης 0,8% που σηµειώθηκε το 
έτος 2014 σε σχέση µε το έτος 2013. Η συνολική κατανά-
λωση νερού τα έτη 2013, 2014 και 2015 ήταν 413.003.056 
m3,  415.926.575 m3 και 427.675.474 m3 αντίστοιχα. Ση-
µειώνουµε ότι στην συνολική κατανάλωση, συµπεριλαµ-
βάνονται και όλες οι λοιπές καταναλώσεις όπως της Πυ-
ροσβεστικής και της ΕΥ∆ΑΠ Παγίων στην οποία 
µεταβιβάστηκε στις 18/09/2014 η αρµοδιότητα ύδρευσης 
των ΟΤΑ και ΝΠ∆∆, που βρίσκονται εκτός γεωγραφικής 
περιοχής δραστηριότητας της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. κατά µήκος 
του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήµατος, και οι οποίες 
δεν συγκαταλέγονται στις κατηγορίες τιµολογηµένης και 
µη τιµολογηµένης κατανάλωσης.

Το έτος 2015 η τιµολογηµένη κατανάλωση  παρουσίασε  
µείωση κατά 2,7% σε σχέση µε το έτος 2014, έναντι αύξη-
σης 0,8% που σηµειώθηκε το έτος 2014 σε σχέση µε το 
έτος 2013. Η τιµολογηµένη κατανάλωση νερού τα έτη 
2013, 2014 και 2015 ήταν 312.556.804 m3, 314.982.304 
m3  και 306.446.238 m3, αντίστοιχα.

Κατά τα έτη 2014 και 2013, υπήρξαν έκτακτες τιµολογή-
σεις του ∆ήµου ∆ελφών που αφορούσαν σε 4.247.628 
m3 και 2.293.360 m3 αντίστοιχα. Το έτος 2015, δεν υπήρ-
ξαν έκτακτες τιµολογήσεις καταναλώσεων, µε αποτέλε-
σµα η µη τιµολογηµένη κατανάλωση να αυξηθεί κατά 
9,2% σε σχέση µε το έτος 2014. Χωρίς τις έκτακτες τιµολο-
γήσεις του 2014, η αύξηση της µη τιµολογηµένης κατανά-
λωσης το 2015 σε σχέση µε το 2014, θα ήταν 4,7%.
Τα έτη 2013, 2014 και 2015 η µη τιµολογηµένη κατανάλω-
ση ήταν 100.436.901 m3, 98.958.575 m3 και 108.041.870 
m3, αντίστοιχα.

Επίσης, αύξηση παρουσίασε το ποσοστό της µη τιµολογη-
µένης κατανάλωσης στη συνολική κατανάλωση. Συγκε-
κριµένα, στα έτη 2013, 2014 και 2015 το ποσοστό της µη 
τιµολογηµένης κατανάλωσης στη συνολική κατανάλωση 
ήταν 24,3%, 23,8%  και 25,3%, αντίστοιχα.

Αναφορικά µε τις βασικές κατηγορίες πελατών, η τιµολο-
γηµένη κατανάλωση νερού µε γενικό τιµολόγιο, που αντι-
προσωπεύει και τη µεγαλύτερη κατηγορία πελατών - την 
κατηγορία των οικιακών καταναλωτών - παρουσίασε αύ-
ξηση 3,6% σε σχέση µε το έτος 2014, έναντι µείωσης 1,6% 

που σηµειώθηκε το έτος 2014 σε σχέση µε το έτος 2013. 
Η κατανάλωση νερού µε γενικό τιµολόγιο τα έτη 2013, 
2014 και 2015 ήταν 191.018.069 m3, 187.939.137 m3 και 
194.629.715 m3, αντίστοιχα.

Η τιµολογηµένη κατανάλωση νερού για ενίσχυση δικτύ-
ων ΟΤΑ, που αντιπροσωπεύει και τη δεύτερη σηµαντικό-
τερη κατηγορία τιµολογίου, το έτος 2015 παρουσίασε µεί-
ωση 3,4% σε σχέση µε το έτος 2014, έναντι µείωσης 0,5% 
που σηµειώθηκε το έτος 2014 σε σχέση µε το έτος 2013. 
Η τιµολογηµένη κατανάλωση νερού για ενίσχυση δικτύ-
ων ΟΤΑ τα έτη 2013, 2014 και 2015 ήταν 64.549.037 m3,  
64.201.750m3  και 62.000.704 m3, αντίστοιχα.

Η τιµολογηµένη κατανάλωση νερού των πελατών µε βιο-
µηχανικό και επαγγελµατικό τιµολόγιο, το έτος 2015, πα-
ρουσίασε αύξηση 5,4% σε σχέση µε το έτος 2014, έναντι 
αύξησης 0,6% που σηµειώθηκε το έτος 2014 σε σχέση µε 
το έτος 2013. Η τιµολογηµένη κατανάλωση νερού µε βιο-
µηχανικό και επαγγελµατικό τιµολόγιο τα έτη 2013, 2014 
και 2015 ήταν 21.131.244 m3, 21.252.816 m3 και 
22.405.052 m3, αντίστοιχα.

Η τιµολογηµένη κατανάλωση νερού των πελατών µε τι-
µολόγιο ∆ηµοσίου - ΟΤΑ το έτος 2015 παρουσίασε µείω-
ση κατά 11,9% σε σχέση µε το έτος 2014, έναντι αύξησης 
κατά 3,3% που σηµειώθηκε το έτος 2014 σε σχέση µε το 
έτος 2013. Η τιµολογηµένη κατανάλωση νερού των πελα-
τών ∆ηµοσίου - ΟΤΑ τα έτη 2013, 2014 και 2015 ήταν 
19.227.425 m3 , 19.859.859 m3 ,  και 17.491.777 m3, αντί-
στοιχα.

Τέλος, η τιµολογηµένη κατανάλωση νερού των πελατών 
µε διάφορα λοιπά τιµολόγια το έτος 2015 παρουσίασε µεί-
ωση κατά 54,4% σε σχέση µε το έτος 2014, έναντι αύξησης 
κατά 30,7% που σηµειώθηκε το έτος 2014 σε σχέση µε το 
έτος 2013. Η τιµολογηµένη κατανάλωση νερού των πελα-
τών µε λοιπά τιµολόγια τα έτη 2013, 2014 και 2015 ήταν 
16.631.029 m3 , 21.728.742 m3  και 9.918.990 m3, αντί-
στοιχα.

Η συµβολή της µεταβολής της τιµολογηµένης κατανάλω-
σης κάθε επιµέρους κατηγορίας τιµολογίου στη συνολική 
µεταβολή της τιµολογηµένης κατανάλωσης, η οποία είναι 
αρνητική και ανέρχεται σε 8.536.066 m3, αποτυπώνεται 
στον ακόλουθο πίνακα :

Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις και Επιδόσεις της ΧΡΗΣΗΣ 2015
Ι. Επισκόπηση Δραστηριοτήτων - Εξέλιξη κατανάλωσης νερού και τιμολογημένων 
εσόδων πώλησης νερού & χρήσης υπονόμων
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1. Μεταβολή τιμολογημένης κατανάλωσης του έτους 2015 κατά γενική κατηγορία τιμολογίου σε σχέση με την τιμολογημένη 
κατανάλωση του έτους 2014

2. Κατανομή Τιμολογημένης Κατανάλωσης (κ.μ.)

3. Μερίδια Τιμολογημένης Κατανάλωσης

4. Κατανομή τιμολογημένων εσόδων πώλησης νερού (€)

Κατηγορία Τιμολογίου Μεταβολή (σε κ.μ.)

Γενικό 6.690.578 

Βιομηχανικό - Επαγγελματικό 1.152.236

Δημοσίου - ΟΤΑ -2.368.082

Ενίσχυση Δικτύων ΟΤΑ -2.201.046

Λοιπά τιμολόγια -11.809.752

Συνολική Μεταβολή Τιμολογημένης Κατανάλωσης -8.536.066

Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζεται η κατανοµή της τιµολογηµένης κατανάλωσης (σε κυβικά µέτρα), ως προς τις κυ-
ριότερες κατηγορίες τιµολογίων, για τα έτη 2013, 2014 και 2015:

Αντιστοίχως, στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζεται η κατανοµή της τιµολογηµένης κατανάλωσης σε σχετικούς όρους 
(%), ως προς τις κυριότερες κατηγορίες τιµολογίων, για τα έτη 2013, 2014 και 2015:

Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζεται η ονοµαστική κατανοµή των εσόδων (σε €) από πώληση νερού, ως προς τις κυρι-
ότερες κατηγορίες τιµολογίων, για τα έτη 2013, 2014 και 2015:

Κατηγορία Τιμολογίου 2015 2014 2013

Γενικό 194.629.715 187.939.137 191.018.069

Βιομηχανικό - Επαγγελματικό 22.405.052 21.252.816 21.131.244

Δημοσίου - ΟΤΑ 17.491.777 19.859.859 19.227.425

Ενίσχυση Δικτύων ΟΤΑ 62.000.704 64.201.750 64.549.037

Λοιπά τιμολόγια 9.918.990 21.728.742 16.631.029

Σύνολο 306.446.238 314.982.304 312.556.804

Κατηγορία Τιμολογίου 2015 2014 2013

Γενικό 63,51% 59,67% 61,11%

Βιομηχανικό - Επαγγελματικό 7,31% 6,75% 6,76%

Δημοσίου - ΟΤΑ 5,71% 6,31% 6,15%

Ενίσχυση Δικτύων ΟΤΑ 20,23% 20,38% 20,65%

Λοιπά τιμολόγια 3,24% 6,90% 5,32%

Σύνολο 100,00% 100,00% 100,00%

Κατηγορία Τιμολογίου 2015 2014 2013

Γενικό 151.968.242 145.668.127 148.658.184 

Βιομηχανικό – Επαγγελματικό 17.944.439 17.137.251 20.238.961 

Δημοσίου – ΟΤΑ 17.566.014 19.923.024 19.597.560 

Ενίσχυση Δικτύων ΟΤΑ 30.372.004 31.432.971 31.631.158 

Λοιπά τιμολόγια 3.799.393 5.800.207 5.703.926 

Σύνολο 221.650.092 219.961.580 225.829.789 
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5. Κατανομή τιμολογημένων εσόδων πώλησης νερού και χρήσης υπονόμων (€)

6. Κατανομή τιμολογημένης  ποσότητας νερού με Γενικό Τιμολόγιο σε κλιμάκια τιμολόγησης (%)

7. Μέσο Έσοδο ανά τιμολογημένο κυβικό μέτρο

Στη συνέχεια, στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζεται η ονοµαστική κατανοµή των εσόδων (σε €)  από πώληση νερού και 
χρήση υπονόµων, ως προς τις κυριότερες κατηγορίες τιµολογίων, για τα έτη 2013, 2014 και 2015 :

Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζεται η ποσοστιαία κατανοµή της τιµολογηµένης ποσότητας νερού που τιµολογείται µε 
το γενικό τιµολόγιο, ως προς τα κλιµάκια τιµολόγησης του γενικού τιµολογίου:

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

Τέλος, στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το µέσο έσοδο πώλησης νερού και χρήσης υπονόµων ανά τιµολογηµένο 
κυβικό µέτρο, των ετών 2014 και 2015, για τις κυριότερες κατηγορίες τιµολογίων :

Κατηγορία Τιμολογίου 2015 2014 2013

Γενικό 235.899.318 227.673.815 237.573.217 

Βιομηχανικό – Επαγγελματικό 24.990.736 23.802.250 26.962.229 

Δημοσίου – ΟΤΑ 24.402.726 26.931.989 26.824.251 

Ενίσχυση Δικτύων ΟΤΑ 30.372.004 31.432.971 31.631.158 

Λοιπά τιμολόγια 3.840.580 5.853.120 5.815.446 

Σύνολο 319.505.364 315.694.145 328.806.301 

Κλιμάκια Γενικού Τιμολογίου 2015 2014 2013

1ο Κλιμάκιο (1-15 m3 ανά τρίμηνο) 49,75% 49,70% 49,21%

2ο Κλιμάκιο (16-60 m3 ανά τρίμηνο) 43,70% 43,86% 44,06%

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

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

5ο Κλιμάκιο (>105 m3 ανά τρίμηνο) 2,92% 2,90% 2,96%

Κατηγορία Τιμολογίου Πώληση νερού
Πώληση νερού &
 χρήση υπονόμων Πώληση νερού

Πώληση νερού &
 χρήση υπονόμων

Γενικό 0,78 1,21 0,78 1,21 

Βιομηχανικό - Επαγγελματικό 0,80 1,12 0,81 1,12 

Δημοσίου - ΟΤΑ 1,00 1,40 1,00 1,36 

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

Λοιπά τιμολόγια 0,38 0,39 0,27 0,27 

Σύνολο Μέσο Έσοδο 0,72 1,04 0,70 1,00 

2015 2014
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σε χιλιάδες € Προβλέψεις Χρήσης Επισφαλών Πελατών Προβλέψεις Χρήσης Επίδικων Υποθέσεων

2006 2.689 2.033

2007 3.420 1.218

2008 4.313 -329

2009 2.958 426

2010 12.078 8.103

2011 8.481 11.021

2012 29.133 8.584

2013 -59.953 31.025

2014 13.866 3.008

2015 7.708 11.117

Για το έτος 2015 και ειδικά για το τιµολόγιο ενίσχυσης δι-
κτύων ΟΤΑ σηµειώνουµε ότι, ενώ το 20,23% της τιµολογη-
µένης ποσότητας νερού τιµολογείται µε τιµολόγιο ενίσχυ-
σης δικτύου (βλ. πίνακα 3), τα έσοδα πώλησης νερού από 
το τιµολόγιο ενίσχυσης δικτύων ΟΤΑ ανέρχονται µόλις στο 
13,70% των εσόδων πώλησης νερού (όπως προκύπτει από 
τον πίνακα 4). Αυτό ερµηνεύεται από το γεγονός ότι το µέσο 
έσοδο πώλησης νερού ανά κυβικό µέτρο του τιµολογίου 
ενίσχυσης δικτύων ΟΤΑ (€ 0,49 - βλ. πίνακα 7), είναι κατά 
32% χαµηλότερο του γενικού µέσου εσόδου ανά κυβικό 
µέτρο πώλησης νερού (€ 0,72 - βλ. πίνακα 7).

ΙΙ.  Παρουσίαση βασικών οικονομικών αποτελεσμάτων 
της Εταιρείας 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαµορφώθηκε στα 
324,2 εκατ. € από 326,4 εκατ. € το 2014 παρουσιάζοντας 
µείωση κατά 0,7% (-2,1 εκατ. €). Συνολικά από τις κύριες 
δραστηριότητές της, (ύδρευση και αποχέτευση) η Εταιρεία 
παρουσίασε υποχώρηση εσόδων κατά 2,7 εκατ. € (-0,8%).

Ειδικότερα, τα έσοδα από παροχή νερού και σχετιζόµενες 
υπηρεσίες παρουσίασαν υποχώρηση κατά 2,4 εκατ. € 
(-1,1%), ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης µείωση 
κατά 336 χιλ. € (-0,3%). Μικρή αύξηση παρουσίασαν τα 
έσοδα από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 44 χιλ. € 
(+2,2%), ενώ αυξητικά κινήθηκαν και τα έσοδα από κατα-
σκευές για λογαριασµό τρίτων κατά 545 χιλ. € (+107,9%). 

Το συνολικό λειτουργικό κόστος της Εταιρείας παρέµεινε ου-
σιαστικά αµετάβλητο στα 276,8 εκατ. € από 276,6 εκατ. € το 
2014. Ειδικότερα, µικρή αύξηση παρουσίασε το κόστος πω-
ληθέντων κατά 0,8 εκατ. € (+0,5%) και διαµορφώθηκε στα 
185,9 εκατ. € από 185,0 εκατ. € το 2014, όπως και τα έξοδα 
διάθεσης που επίσης αυξήθηκαν κατά 0,2 εκατ. € (+0,7%), 
ενώ  σε αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκαν τα έξοδα διοίκησης 
που  παρουσίασαν µείωση κατά 0,9 εκατ. € (-1,5%). 

Το αποτέλεσµα αυτών των εξελίξεων ήταν να µειωθεί το 
Μικτό Περιθώριο Κέρδους της Εταιρείας κατά 3,0 εκατ. € 
(-2,1%) και να διαµορφωθεί στα 138,4 εκατ. € από 141,4 
εκατ. το 2014. Το µικτό περιθώριο κέρδους ως ποσοστό επί 
του κύκλου εργασιών υποχώρησε στο 42,7% το 2015 από 
43,3% το 2014. 

Σε ότι αφορά την εξέλιξη των λειτουργικών εξόδων της 
Εταιρείας ανάλογα µε το είδος τους παρουσιάστηκαν αξιο-
σηµείωτες µεταβολές στις αµοιβές & έξοδα προσωπικού 
(-4%) στις διάφορες προβλέψεις (+12%) στις αµοιβές και τα 
έξοδα τρίτων (+4%) αλλά και στα διάφορα έξοδα (-18%).

Ειδικότερα σε ότι αφορά τις αµοιβές και τα έξοδα προσω-
πικού παρουσιάστηκε συνολική µείωση κατά 4,8 εκατ. € 
µε αποτέλεσµα να διαµορφωθούν στα 113,6 εκατ. έναντι 
118,4 εκατ. € το 2014. 

Σε ότι αφορά τις επιµέρους κατηγορίες των αµοιβών και 
εξόδων προσωπικού, οι µισθοί και τα ηµεροµίσθια παρου-
σίασαν υποχώρηση κατά 1,9 εκατ. € (-2,3%) και διαµορ-
φώθηκαν στα 79,8 εκατ. € από 81,7 εκατ. € το 2014, ενώ και 
οι εργοδοτικές εισφορές παρουσίασαν µείωση κατά 1,5 
εκατ. € (-7,6%). Οι προβλέψεις για τις παροχές των εργαζο-
µένων κινήθηκαν επίσης πτωτικά µε την µεγαλύτερη πτώ-
ση να σηµειώνεται στις προβλέψεις για υγειονοµική περί-
θαλψη η οποία υποχώρησε κατά 1,6 εκατ. € (-20,4%).  

Σε ότι αφορά το δεύτερο µεγαλύτερο σε µεταβολή έξοδο, 
τις διάφορες προβλέψεις, αυτές από 17,6 εκατ. € το 2014 
διαµορφώθηκαν σε 19,8 εκατ. το 2015. Στις διάφορες προ-
βλέψεις η Εταιρεία περιλαµβάνει τις προβλέψεις επισφα-
λών απαιτήσεων (8,7 εκατ. € το 2015 από  15 εκατ. € το 
2014) τις προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις (11,1 εκατ. € 
το 2015 έναντι 3 εκατ. € το 2014) και τις προβλέψεις για 
απαξίωση αποθεµάτων (34 χιλιάδων € το 2015 έναντι  -362 
χιλιάδες € το 2014).
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Από τις προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων οι προβλέ-
ψεις για επισφαλείς πελάτες (έξοδο) διαµορφώθηκαν σε 
7,7 εκατ. € από 13,9 εκατ. € το 2014 ενώ πραγµατοποιή-
θηκαν και προβλέψεις για λοιπούς χρεώστες ύψους πε-
ρίπου 1 εκατ. € έναντι 1,1 εκατ. € το 2014. Επίσης κατά 
τη διάρκεια της χρήσης 2015 η Εταιρεία δεν προχώρησε 
σε διαγραφή επισφαλειών προηγουµένων χρήσεων 
(ενώ το 2014 προχώρησε σε διαγραφή ύψους 1.991 χιλ. 
€.)  µε αποτέλεσµα τη διαµόρφωση του υπολοίπου επι-
σφαλών πελατών (στην κατάσταση οικονοµικής θέσης) 
στα 45,3 εκατ. € από 37,6 εκατ. € το 2014. 

Το µερίδιο που το υπόλοιπο των επισφαλών πελατών 
αντιπροσωπεύει επί του υπολοίπου των πελατών προ 
της πρόβλεψης για επισφάλειες αυξήθηκε στο 17% από 
16% το 2014. Ιστορικά το ποσοστό αυτό έχει κυµανθεί 
από 10% έως και 22% κατά την τελευταία δεκαετία.

Σε ότι αφορά τις προβλέψεις για δικαστικές υποθέσεις 
(υποχρέωση στην κατάσταση οικονοµικής θέσης) αυτές 
παρουσίασαν αύξηση κατά 11,1 εκατ. € (ίση µε την πρό-
βλεψη που βάρυνε το αποτέλεσµα) µε αποτέλεσµα να 
ανέλθουν στα 45,2 εκατ. € το 2015 από 34,0 εκατ. € το 
2014. Οι προβλέψεις για εκκρεµοδικίες µε εργαζοµέ-
νους – συνταξιούχους απορρόφησαν το σύνολο σχεδόν 
της νέας πρόβλεψης.

Η κατηγορία των διαφόρων εξόδων παρότι αφορά µόλις 
το 4%-5% των λειτουργικών εξόδων προ αποσβέσεων 
σηµείωσε πτώση κατά 2 περίπου εκατ. € σε σχέση µε το 
2014 (-18%) και διαµορφώθηκαν στα 9 περίπου εκατ. € 
(από 11 περίπου εκατ. το 2014) ως συνέπεια του περιο-
ρισµού των εξόδων προβολής και διαφήµισης κατά 1,3 
εκατ. € ή -61%. 

 
Σε σχέση µε τις υπόλοιπες κατηγορίες εξόδων, οι αµοι-
βές και τα έξοδα τρίτων παρουσίασαν αύξηση κατά 1,9 
εκατ. € (+4%) προερχόµενη κυρίως από την αύξηση των 
σχετικών εξόδων στο ΚΕΛΨ (+2,1 εκατ. € ή +7%) και 
διαµορφώθηκαν στα 47,9 εκατ. € από 46,0 εκατ. € το 
2014. Αύξηση παρουσιάστηκε επίσης και στις αµοιβές 
και έξοδα τρίτων του ∆ικτύου Ύδρευσης κατά 1,3 εκατ. € 
(+37%), ενώ υποχώρηση κατά 1,5 εκατ. € (-14%) σηµεί-
ωσαν οι λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων.

Οι παροχές τρίτων παρέµειναν ουσιαστικά αµετάβλητες 
στα 41,4 εκατ. € από 41,5 εκατ. € το 2014 µε τις δαπάνες 
για ηλεκτρικό ρεύµα και φυσικό αέριο να υποχωρούν 
κατά -3,4% και -27,2% αντίστοιχα, ενώ οι δαπάνες για 
επισκευές –συντηρήσεις αυξήθηκαν κατά +16%. Σηµει-
ώνεται ότι το 2013 οι δαπάνες ηλεκτρικού ρεύµατος και 
φυσικού αερίου ανέρχονταν στα 25 περίπου εκατ. € ενώ 
στο τέλος του 2015 υποχώρησαν κατά 4,8 εκατ. € (-19%) 
στα 20,2 εκατ. €.

Τέλος στις υπόλοιπες κατηγορίες εξόδων οι αναλώσεις 
υλικών µειώθηκαν κατά 0,3 εκατ. (-5%) όπως και το κό-
στος ιδιοκατασκευών (στοιχείο µειωτικό των εξόδων) το 
οποίο παρουσίασε µείωση κατά 0,8 εκατ. € (-26%).

Ωστόσο σηµαντική αύξηση  της τάξης του +113% (+2,9 
εκατ. €) παρουσιάστηκε στα λοιπά έξοδα (από 2,6 εκατ. 
€ το 2014 αυξήθηκε στα 5,5 εκατ. € το 2015. Τα έξοδα 
αυτά που περιλαµβάνουν συνήθως διάφορα έξοδα µη 
κατανεµηµένα στις λειτουργίες όπως οι αποζηµιώσεις 
από ατυχήµατα και ζηµιές δικτύου, διάφορες φορολογι-
κές επιβαρύνσεις,  λοιπές προσαυξήσεις και πρόστιµα 
κτλ. επιβαρύνθηκε στην τρέχουσα χρήση επιπρόσθετα 

σε χιλιάδες € Υπόλοιπο Επισφαλών Πελατών Υπόλοιπο Πελατών προ 
Πρόβλεψης Επισφαλειών Μερίδιο

(1) (2) (3)=(1)/(2)

2006 25.977 256.043 10%

2007 29.397 275.831 11%

2008 33.900 308.748 11%

2009 35.834 313.800 11%

2010 48.049 339.939 14%

2011 56.530 378.545 15%

2012 85.663 395.705 22%

2013 25.710 228.891 11%

2014 37.585 240.699 16%

2015 45.293 269.794 17%
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µε την εξοδοποίηση µελετών και έργων υπό εξέλιξη συ-
νολικού ποσού Ευρώ 3,2 εκατ.  περίπου.

Οι µεταβολές αυτές οδήγησαν στην υποχώρηση των 
κερδών προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 
της Εταιρείας τα οποία παρουσίασαν µείωση κατά 3,9 
εκατ. € (-4,4%) και διαµορφώθηκαν στα  83,8 εκατ. € 
από  87,6 εκατ. € το 2014. Το EBITDA margin µειώθηκε 
στο 25,8% από 26,9% το 2014. 

Οι αποσβέσεις χρήσης παρουσίασαν αύξηση κατά +4,7% 
ή +1,8 εκατ. € και διαµορφώθηκαν στα 40,0 εκατ. € από 
38,2 εκατ. € το 2014. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύ-
ξηση των αποσβέσεων ενσώµατων και ασώµατων ακι-
νητοποιήσεων κατά 4,2 εκατ. € και στην αύξηση των 
αποσβέσεων επιχορηγήσεων και συµµετοχών κατανα-
λωτών κατά 2,4 εκατ. €. 

Η σηµαντική άνοδος των αποσβέσεων επηρέασε τα 
κέρδη προ φόρων και τόκων της Εταιρείας, τα οποία πα-
ρουσίασαν υποχώρηση κατά 5,7 εκατ. € (-11,5%) και 
διαµορφώθηκαν στα 43,7 εκατ. € από 49,4 εκατ. € το 
2014. Το EBIT margin διαµορφώθηκε στο 13,5 % από 
15,1% το 2014.

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα παρουσίασαν αύξηση 
κατά 122% και διαµορφώθηκαν στα 1,2 εκατ. € από 0,6 
εκατ. € το 2014 ενώ τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα είχαν 
µείωση της τάξης του 0,8 εκατ. €  και έφθασαν στα 13,8 
εκατ. € από 14,7 εκατ. € το 2014. 

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας διαµορφώθηκαν στα 
56,3 εκατ. € από 63,5 εκατ. € το 2014 σηµειώνοντας 
πτώση κατά 11,3%. 

Κατά το 2015 η αύξηση του φορολογικού συντελεστή 
από 26% σε 29% επηρέασε θετικά τα αποτελέσµατα της 
τρέχουσας χρήσης µέσω του αναβαλλόµενου φόρου 
κατά ποσό Ευρώ 10,8 εκατ. περίπου και διαµόρφωσε το 
φόρο εισοδήµατος σε 12,7 εκατ. € έναντι 21,6 εκατ. € το 
2014.  Συνέπεια των γεγονότων αυτών ήταν ότι τα κέρδη 
µετά από φόρους της Εταιρείας να σηµειώσουν αύξηση 
κατά 4,1% και να διαµορφωθούν στα 43,7 εκατ. € από 
42,0 εκατ. € το 2014. Το καθαρό περιθώριο κέρδους αυ-
ξήθηκε στο 13,5% από 12,9% το 2014.

Οι Καθαρές Λειτουργικές Ταµιακές εισροές για τον όµι-
λο αναστράφηκαν από αρνητικές σε θετικές  και διαµορ-
φώθηκαν στα 64,4 εκατ. € από -46,4 εκατ. € το 2014. Οι 
καθαρές Επενδυτικές Ταµιακές εκροές του οµίλου αυ-
ξήθηκαν στα 16,7εκατ. € το 2015 από 13,3 εκατ. € το 
2014 κυρίως λόγω της αγοράς χρεογράφων 20 εκατ. € 
(µετοχές της Attica Bank ΑΤΕ) ενώ η αγορά ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων υποχώρησε από 21 εκατ. το 2014 σε 3 
εκατ. €. 

Τέλος οι Ελεύθερες Ταµιακές Ροές της Επιχείρησης  
(Free Cash Flows to the Firm) για τον όµιλο, διαµορφώ-
θηκαν στα  47,7 εκατ. € από -59,7 εκατ. € το 2014.

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

2015 2014 2013

ROE 4,62% 4,48% 8,71%

Tax Burden 0,78 0,66 1,27

Interest Burden 1,29 1,29 1,14

EBIT Margin 13,48% 15,13% 16,08%

Asset Turnover 0,21 0,20 0,20

Leverage 1,65 1,71 1,86

όπου
ROE=Κέρδη µετά από φόρους/Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων
Tax Burden = Κέρδη µετά από φόρους / Κέρδη προ Φόρων
Interest Burden = Κέρδη προ Φόρων / ΕΒΙΤ

EBIT Margin = EBIT / Κύκλος Εργασιών
Asset Turnover = Κύκλος Εργασιών / M.O Ενεργητικού
Leverage = M.O Ενεργητικού / M.O Ιδίων Κεφαλαίων

Η επίδραση της θυγατρικής και συγγενούς Εταιρείας στα ενοποιηµένα κονδύλια είναι αµελητέα και δε χρήζει περαιτέ-
ρω ανάλυσης.
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Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
Η 33η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πραγµα-
τοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Γαλάτσι στις 29 
Απριλίου 2015. Μεταξύ άλλων ενέκρινε την διανοµή µε-
ρίσµατος στους µετόχους για την χρήση του 2014, ίση µε 
το 50%, των καθαρών κερδών του 2014, ποσού 21,3 εκατ. 
€. Όσον αφορά στα θέµατα εκλογής µέχρι εννέα (9) Με-
λών του ∆.Σ. από τον Μέτοχο της πλειοψηφίας Ελληνικό 
∆ηµόσιο, εκλογής Ανεξάρτητου Μέλους του ∆.Σ. για τη 
συµµετοχή του στην Επιτροπή Ελέγχου, σύµφωνα µε το 
άρθρο 37 του Ν.3693/2008 και ορισµού Επιτροπής Ελέγ-
χου, σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν.3693/2008, ο Μέτο-
χος Πλειοψηφίας Ελληνικό ∆ηµόσιο υπέβαλε κατά το 
άρθρο 39 παρ. 3 του ν. 2190/1920 ως ισχύει, αίτηµα ανα-
βολής της συζήτησης για τις 13 Μαΐου 2015 στην έδρα της 
Εταιρείας. Η µετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων της Εταιρείας που ήταν προγραµµατισµένη να 
πραγµατοποιηθεί στις 13 Μαΐου  2015, αναβλήθηκε λόγω 
έλλειψης της απαιτούµενης από το νόµο απαρτίας.

Επαναληπτική μετ’ αναβολή 
Τακτική Γενική Συνέλευση 
Στις 2 Ιουνίου 2015, έλαβε χώρα η Επαναληπτική µετ’ 
αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 
Εταιρείας στην έδρα της Εταιρείας στο Γαλάτσι, όπου 
αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
1.  Ο Μέτοχος Πλειοψηφίας-Ελληνικό ∆ηµόσιο ανακάλεσε 

τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ.κ. Ευάγγελο 
Παλαιολόγο, Γρηγόριο Ζαφειρόπουλο, Λάµπρο Ζω-
γράφο, Παντελεήµονα Καµά, Ελευθερία Καραχάλιου, 
Αναστάσιο Κούρτη και Ιωάννη Χονδρόγιαννο και υπέ-
δειξε προς αντικατάστασή τους, τους κ.κ. Κωνσταντίνο 
Βαφειάδη, Μιχαήλ Σταυρουλάκη, Νικόλαο Σαράντη, 
Ιωάννη Καρδαρά, Γεώργιο Μακρυνό, Ελευθέριο Μα-
γιάκη και Γεώργιο Χαλαµπαλάκη, οι οποίοι και εξελέ-
γησαν. Η θητεία των νέων Μελών λήγει στις 28.06.2018..

2.  Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως Ανεξάρτητο Μέλος 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την συµµετοχή του 
στην Επιτροπή Ελέγχου τον κ. Μιχαήλ Σταυρουλάκη σε 
αντικατάσταση του κ. Λάµπρου Ζωγράφου.

3.  Η Γενική Συνέλευση όρισε την Επιτροπή Ελέγχου της 
ΕΥ∆ΑΠ, σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν.3693/2008, η 
οποία αποτελείται από τους κ.κ. Μιχαήλ Σταυρουλάκη 
ως Πρόεδρο, Ιωάννη Καρδαρά και Ελευθέριο Μαγιάκη 
ως Μέλη, σε αντικατάσταση των κ.κ. Λάµπρου Ζωγρά-
φου, Γρηγόριου Ζαφειρόπουλου και Επαµεινώνδα 
Σκλαβενίτη.

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
Στις 9 Ιουνίου 2015, το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, όπως 
προέκυψε µετά την Επαναληπτική µετ’ αναβολή Τακτική 
Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής:
Αντώνιος Βαρθολοµαίος Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος - Εκτελεστικό Μέλος, Κωνσταντίνος Βαφειά-
δης Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ιωάννης Καρδαράς Μη Εκτε-
λεστικό Μέλος, Ελευθέριος Μαγιάκης Μη Εκτελεστικό Μέ-
λος, Γεώργιος Μακρυνός Μη Εκτελεστικό Μέλος, Νικόλαος 
Σαράντης Μη Εκτελεστικό Μέλος,  Επαµεινώνδας Σκλαβε-
νίτης Μη Εκτελεστικό Μέλος,  Μιχαήλ Σταυρουλάκης Ανε-
ξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Γεώργιος Χαλαµπαλάκης 
Μη Εκτελεστικό Μέλος, Χρήστος Μηστριώτης Μη Εκτελε-
στικό Μέλος, Παναγιώτης Σκουλαρίκης Μη Εκτελεστικό 
Μέλος, Εµµανουήλ Αγγελάκης Μη Εκτελεστικό Μέλος,  
Ευάγγελος Μουτάφης Μη Εκτελεστικό Μέλος.  

Αλλαγή Διοίκησης
Στις 8 Ιουλίου 2015, µετά από παραίτηση του Προέδρου και 
∆ιευθύνοντα Συµβούλου της Εταιρείας κ. Αντώνιου Βαρ-
θολοµαίου καθώς και του Μέλους του ∆.Σ. κ. Επαµεινών-
δα Σκλαβενίτη, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας συ-
νεδρίασε και εξέλεξε τους κ.κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο 
και Ιωάννη Μπενίση σε αντικατάσταση των παραιτηθέ-
ντων.
Στη συνέχεια, και µετά την εκλογή από το ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο του κ. Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου ως Προέδρου 
του ∆.Σ. µε εκτελεστικές αρµοδιότητες και του κ. Ιωάννη 
Μπενίση ως ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο µε εκτελεστικές αρ-
µοδιότητες, το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτήθηκε σε 
σώµα ως εξής:
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Πρόεδρος ∆.Σ. - 
Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Μπενίσης ∆ιευθύνων Σύµβουλος – 
Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Βαφειάδης -  Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Ιωάννης Καρδαράς - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ελευθέριος Μαγιάκης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Μακρυνός - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Σαράντης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μιχαήλ Σταυρουλάκης - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό 
Μέλος
Γεώργιος Χαλαµπαλάκης - Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Χρήστος Μηστριώτης  - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Σκουλαρίκης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Εµµανουήλ Αγγελάκης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ευάγγελος Μουτάφης - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Σημαντικά Γεγονότα της ΧΡΗΣΗΣ 2015
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Ορισμός Εκτελεστικού Μέλους
Στις 22 Ιουλίου 2015, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εται-
ρείας κατά την συνεδρίαση του, όρισε τον κ. Κωνσταντίνο 
Βαφειάδη ως εκτελεστικό Μέλος. Στη συνέχεια, το ∆ιοι-
κητικό Συµβούλιο συγκροτήθηκε σε σώµα.

Παραίτηση Μέλους Δ.Σ.
Στις 17 Οκτωβρίου 2015, ο κ. Ελευθέριος Μαγιάκης πα-
ραιτήθηκε από Μέλος του ∆.Σ. της ΕΥ∆ΑΠ και συνεπώς 
και από Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του ∆.Σ.

Συμμετοχή στην ΑΜΚ της ATTICA BANK A.T.E.
Tο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥ∆ΑΠ, κατά την συνεδρία-
σή του στις 18/12/2015, ενέκρινε τη συµµετοχή της Εται-
ρείας  στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της ATTICA 
BANK ATE, µε το ποσό των 20 εκατ. ευρώ.
Επίσης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε την σύγκλι-
ση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 15 
Ιανουαρίου 2016, για να επικυρωθεί η προαναφερθείσα 
απόφασή του.

ΟΤΑ
Κατά τη διάρκεια του 2015 συνεχίστηκε για τρίτη συνεχή 
χρονιά και µε αµείωτη ένταση η προσπάθεια της ΕΥ∆ΑΠ 
ΑΕ για  τη ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών των 
ΟΤΑ και την αποτροπή συσσώρευσης νέων. Οι ενέργειες 
έγιναν µε βάση την πιστή εφαρµογή των σχετικών απο-
φάσεων του ∆Σ της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ. 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2015, οι ληξιπρόθεσµες οφειλές των 
ΟΤΑ προς την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, ανήλθαν σε 32,8 εκ. ευρώ. Από 
αυτά, τα 9,7 εκ. ευρώ αντιστοιχούν σε ποσά για τα οποία 
έχει ήδη υπογραφεί σύµβαση ρύθµισης οφειλών.
Ο έλεγχος κίνησης κεφαλαίων που επεβλήθη τον Ιούλιο 
2015, περιόρισε σηµαντικά τις δυνατότητες της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ 
για δέσµευση τραπεζικών λογαριασµών ΟΤΑ, όπου αυτό 
κρινόταν αναγκαίο. Επιπλέον, δεδοµένων των δύσκολων 
οικονοµικών συνθηκών, κρίθηκε αναγκαία η επικαιρο-
ποίηση των όρων ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων οφει-
λών, προς όφελος και των δύο µερών. Έτσι, µε την Από-
φαση ∆Σ 18747/25-11-2015, δόθηκε η δυνατότητα 
ρύθµισης των οφειλών ΟΤΑ, που κατέστησαν ληξιπρόθε-
σµες µέχρι την 5η ∆εκεµβρίου 2015, µέσω καταβολής 
δόσεων, µε µέγιστο αριθµό τις 100 και µε βάση αντίστοι-
χες προϋποθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη σταλεί σε 
17 ∆ήµους συµβάσεις ρύθµισης ληξιπρόθεσµων οφει-
λών συνολικού ύψους 27,6 εκ. ευρώ.
Επιπλέον, µε  την Απόφαση  18757/10-12-2015, το ∆Σ της 
ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ αποδέχτηκε την παραχώρηση, κατά κυριότητα 
και χωρίς την καταβολή τιµήµατος, του δικτύου του Εξω-
ραϊστικού  Συλλόγου Άνω  Βλυχάδας  «Ο ΠΛΑΤΩΝ»  του 
∆ήµου Μεγαρέων, µετά από δοκιµαστική λειτουργία πέ-
ντε (5) µηνών από την έναρξη της υδροδότησης και κατό-

πιν ελέγχου της λειτουργικής  επάρκειας, από σχετική 
επιτροπή που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό.

Κοινωνικό Τιμολόγιο
Η ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε., συνέχισε την εφαρµογή του κοινωνικού 
τιµολογίου καθ’ όλη την διάρκεια του 2015, ενώ θέσπισε 
και νέα µέτρα προστασίας των ευαίσθητων κοινωνικών 
οµάδων µε άρση και εξαίρεση από το πρόγραµµα διακο-
πών υδροδότησης όσων οικογενειών βρίσκονται σε απο-
δεδειγµένα πλήρη οικονοµική αδυναµία για την εξόφλη-
ση ή ακόµα και τη ρύθµιση των οφειλών τους προς την 
Εταιρεία, επί ένα (1) έτος, καθώς και µε αναστολή των 
µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης  που λαµβάνει η Εται-
ρεία, µε βάση τον Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων, 
µέχρι του ποσού κύριας οφειλής 3.000,00 €, για τους πε-
λάτες οι οποίοι βρίσκονται σε οικονοµική αδυναµία.

ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.
Σκοπός της ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. είναι η παροχή συµβου-
λευτικών υπηρεσιών σε θέµατα ύδρευσης, αποχέτευσης 
και συλλογής οµβρίων υδάτων καθώς και σε ένα πλήθος 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τα παραπάνω.
Πρωταρχικός στόχος των παραπάνω ενεργειών είναι η 
εξασφάλιση άφθονου πόσιµου και φθηνού νερού στους 
κατοίκους της νησιωτικής Ελλάδας.
Αναλυτικά οι δράσεις της ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. το 2015 
παρουσιάζονται παρακάτω: 

Δήμος  Αιδηψού –Ιστιαίας
Υποβλήθηκαν  2 (δύο) προσφορές στον ∆ήµο Ιστιαίας - 
Αιδηψού για  τον  καθαρισµό και την τηλεοπτική επιθεώ-
ρηση σε δύο τµήµατα αγωγού ακαθάρτων καθώς και τον 
καθαρισµό της δεξαµενής του κεντρικού αντλιοστασίου 
αποχέτευσης και την αποτύπωση και καταγραφή του τρο-
φοδοτικού  δικτύου  Ύδρευσης  και του δικτύου διανοµής, 
την τεχνική  αξιολόγηση  των  υφιστάµενων υποδοµών  
Ύδρευσης και την εκπόνηση  προτάσεων βελτιστοποίη-
σής  τους. 

Νήσος Αστυπάλαια
Επαφές για σύναψη προγραµµατικής σύµβασης  που 
αφορά στην συντήρηση της εγκατάστασης του βιολογικού 
της καθαρισµού καθώς και την συντήρηση  και  αναβάθ-
µιση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και των υπο-
δοµών του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης του νη-
σιού.

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας
Η ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. συµµετείχε ως συντονιστής των 
εργασιών αποτύπωσης και καταγραφής του τροφοδοτι-
κού δικτύου Ύδρευσης της περιοχής ευθύνης της ∆ΕΥΑ 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, της τεχνικής αξιολόγηση των 
υφιστάµενων υποδοµών Ύδρευσης και της εκπόνησης 
προτάσεων βελτιστοποίησης σηµείων του τροφοδοτι-
κού δικτύου που ανέλαβε η ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε.. 
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Το έργο ολοκληρώθηκε µε την επίβλεψη της ΕΥ∆ΑΠ  
ΝΗΣΩΝ Α.Ε. και παραδόθηκε στον ∆ήµο.

Νήσος Κέα
 Η ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε., υπέγραψε  στις  22/12/15 σύµ-
βαση µε τον ∆ήµο Κέας  για την καταγραφή και αξιολό-
γηση υποδοµών ύδρευσης και τον προγραµµατισµό ερ-
γασιών αναβάθµισης και σύνταξης εναλλακτικών 
σεναρίων λειτουργίας. Οι εργασίες ξεκίνησαν στις αρχές 
Ιανουαρίου 2016. Επιπλέον υποβλήθηκε οικονοµική 
προσφορά στα πλαίσια διαγωνισµού για τις χηµικές 
αναλύσεις νερού και  επικαιροποιήθηκε η µελέτη 
ύδρευσης για συγκεκριµένες περιοχές.  

Νήσος  Νάξος 
Η ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε., πραγµατοποίησε µελέτη για την 
ενοποίηση  της τιµολογιακής πολιτικής των υπηρεσιών 
ύδρευσης και αποχέτευσης στον ∆ήµο Νάξου και Μι-
κρών Κυκλάδων καθώς και  πρότεινε µέτρα  εξοικονό-
µησης πόρων. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και παρα-
δόθηκαν.
Ο ∆ήµος εξέφρασε ενδιαφέρον για σύναψη νέας προ-
γραµµατικής σύµβασης που αφορά στη  λειτουργία διυ-
λιστηρίου πόσιµου νερού στη θέση Εγγαρές, των αφα-
λατώσεων στα νησιά Κουφονήσι και Σχοινούσα καθώς 
και των   βιολογικών καθαρισµών που είναι εγκατεστη-
µένοι στις περιοχές αρµοδιότητας του ∆ήµου Νάξου και 
Μικρών Κυκλάδων.

Νήσος Σάμος
Η ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ υπέβαλε προσφορά στον ∆ήµο Σάµου 
για τους 4 κύριους οικισµούς (Βαθύ, Καρλόβασι, Μαρα-
θόκαµπος, Πυθαγόρειο)  για την  αποτύπωση των υφι-
στάµενων δικτύων, την  βελτιστοποίηση  της λειτουργί-
ας  των  αντλιοστασίων των  αντλιοστασίων  
τροφοδοσίας  και την σύνταξη  µοντέλου  λειτουργίας  
των  ζωνών  πίεσης.  

Νήσος Χίος
Η ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε., ολοκλήρωσε και παρέδωσε το 
έργο κατόπιν υπογραφής σχετικής σύµβασης για τη πα-
ροχή υπηρεσιών δηµιουργίας  Ζωνών Πίεσης στο δί-
κτυο ύδρευσης της πόλης Χίου. 

Η ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. συνδιοργάνωσε µε την Πρεσβεία 
του Ισραήλ, ηµερίδα µε τίτλο «Ξεπερνώντας την λειψυ-
δρία µέσω της καινοτοµίας στην τεχνολογία. Η εµπειρία 
του Ισραήλ» µε οµιλητή  τον  Dr. Eibon M. Adar. Επίσης, 
συµφωνήθηκε από κοινού η ανάγκη για  σύναψη προ-
γραµµατικής σύµβασης τόσο από τον Γενικό Γραµµατέα 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής όσο και  από τον  
Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής για παροχή συµ-
βουλευτικών υπηρεσιών  της ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.  µε 
τους αντίστοιχους Νησιωτικούς φορείς.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Στις 16 Οκτωβρίου του 2015, το ∆.Σ. της «ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ» 
Α.Ε. διαµορφώθηκε ως εξής:
1. Ιωάννης Μπενίσης του Εµµανουήλ, Πρόεδρος του ∆.Σ. 
και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας,
2. Κωνσταντίνος Βαφειάδης, Μέλος, 
3. Κωνσταντίνος Βουγιουκλάκης, Μέλος,
4. Γεώργιος Καραγιάννης, Μέλος,
5. Πέτρος Ματσούκης, Μέλος.
Ο κ. Πέτρος Ματσούκης εκτελεί και χρέη Γενικού ∆ιευθυ-
ντή της «ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ» Α.Ε. ενώ  ο κ. Κωνσταντίνος 
Παπαδάκης, εκτελεί χρέη Βοηθού Γενικού ∆ιευθυντή της 
«ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ» Α.Ε. 

Εκσυγχρονισμός τομέων λειτουργίας 
Μέσα στο 2015 η εταιρεία συνέχισε την υλοποίηση των 
δράσεων που είχαν αναληφθεί τα προηγούµενα χρόνια 
σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας της µε 
απώτερο σκοπό τόσο την ενίσχυση της αποδοτικότητας, 
όσο και την αναβάθµιση της ποιότητας εξυπηρέτησης του 
πελάτη. Αναλυτικά, ανά τοµέα οι δράσεις αυτές παρατίθε-
νται ακολούθως: 

Τομέας Ανάπτυξης Νέων Δραστηριοτήτων 
της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
1.  Υπεγράφη η σύµβαση µεταβίβασης και παράδοσης 

κατά κυριότητα στην Ε.Υ∆.Α.Π., του δικτύου ύδρευσης 
της περιοχής του συλλόγου Άνω Βλυχάδας “Ο Πλάτων”, 
του ∆ήµου Μεγαρέων.

2.   Ολοκληρώθηκε η καταγραφή του δηµοτικού δικτύου 
ύδρευσης του ∆ήµου Παλλήνης και συνεχίζονται οι δι-
αδικασίες για την παραλαβή του.

3.  Συνεχίζονται οι συζητήσεις για την παραλαβή κατά κυ-
ριότητα, αδαπάνως, τµηµάτων του δικτύου ύδρευσης 
του ∆ήµου Βάρης-Βούλας- Βουλιαγµένης, του ∆ήµου 
Μεγαρέων και του ∆ήµου Πεντέλης. 

4.  Έναρξη συζητήσεων µε τους ∆ήµους Σαλαµίνας, Μα-
ραθώνα και Μαρκοπούλου Μεσογαίας, για την παραλα-
βή κατά κυριότητα των δηµοτικών δικτύων ύδρευσης 
τους. 

5.  Με ευθύνη της Περιφέρειας Αττικής και των οικείων 
∆ήµων, εξελίσσεται η υλοποίηση των έργων αποχέτευ-
σης ακαθάρτων, σύµφωνα µε τον σχεδιασµό της ΕΥ-
∆ΑΠ, σε περιοχές της Βόρειας και Ανατολικής Αττικής 
όπως ∆ιονύσου, Κορωπίου και Παιανίας, καθώς και 
στην ∆υτική Αττική στις περιοχές Αµπελακίων, Σεληνί-
ων και Αιαντείου Σαλαµίνας. 

6.  Έναρξη συζητήσεων µε τον ∆ήµο Μαρκοπούλου, για 
την παραλαβή κατά κυριότητα των δηµοτικών δικτύων 
αποχέτευσης του και την εγκατάσταση του ΚΕΛ Μαρκο-
πούλου.

7.  Αποφασίσθηκε εκ νέου η χωροθέτηση του ΚΕΛ Β. Με-
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σογείων για την αποχέτευση των ∆ήµων Ραφήνας-Πι-
κερµίου και Σπάτων- Αρτέµιδας στη θέση Πλατύ Χω-
ράφι µετά από εισήγηση της ΕΥ∆ΑΠ στην ∆ιυπουργική 
Επιτροπή Συντονισµού Μεγάλων Έργων στις 30-12-
2015. 

8.  Συµµετοχή της ΕΥ∆ΑΠ, σε συνεργασία µε το ΥΠΕΚΑ και 
τον ∆ήµο Τανάγρας, στο έργο “Ολοκληρωµένη ∆ιαχεί-
ριση Υδατικών Συστηµάτων της περιοχής Ασωπού”, µε 
στόχο την επίλυση του σοβαρού περιβαλλοντικού προ-
βλήµατος της περιοχής.

9.  Υλοποιείται το επενδυτικό πρόγραµµα 2016-2018, το 
µεγαλύτερο που έχει θέσει ως στόχο η ΕΥ∆ΑΠ.

10.  Η ΕΥ∆ΑΠ συνεχίζει την υλοποίηση του ενεργειακού 
της προγράµµατος που βασίζεται τόσο στην αναβάθµι-
ση υπαρχόντων εγκαταστάσεων, µε σκοπό τη µείωση 
της ενεργειακής κατανάλωσης, όσο και στη παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, αξιοποιώντας το δυναµικό των 
υποδοµών της.

11.  Αναπτύσσουµε  µία έντονη ερευνητική δραστηριότητα 
συµµετέχοντας σε ερευνητικά προγράµµατα χρηµατο-
δοτούµενα από την Ε.Ε. και ταυτόχρονα υλοποιούµε 
εσωτερικά ερευνητικά έργα. Οι δράσεις της ΕΥ∆ΑΠ 
στον τοµέα της έρευνας, είναι εστιασµένες  στον τοµέα 
των δραστηριοτήτων της, µε στόχο :  

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

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

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

Στο Τοµέα Πληροφορικής & Τεχνολογίας η ΕΥ∆ΑΠ µέσα 
στο 2015 προχώρησε και στις ακόλουθες δράσεις και 
ενέργειες :
Στον Διοικητικό-Οικονομικό Τομέα :
1.  Εναρµόνιση µε τις αλλαγές στην εφαρµογή του ΚΕ∆Ε 

(Κώδικας Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων). 
2.  ∆υνατότητα πληρωµής διακανονισµών σε Εξωτερικά 

Κανάλια εκτός ταµείων
3.   «Ένταξη πελατών σε Πλήρη Οικονοµική Αδυναµία» και 

σχετικές δράσεις.
4.  Έναρξη και λειτουργία του Περιφερειακού Κέντρου Λα-

οδικείας
5.  Αναβάθµιση του λογισµικού µορφοποίησης λογαρια-

σµών PRINTBOSS.
6.  Ένταξη νέων συµβαλλόµενων συνεργατών (πρακτό-

ρων ΟΠΑΠ) για τη OnLine πληρωµή των Λογαριασµών. 
Ένταξη της VIVA στο δίκτυο εξωτερικών συνεργατών 

για πληρωµές λογαριασµών
7.  Απελευθέρωση είσπραξης ληγµένων λογαριασµών 

από εξωτερικούς συνεργάτες.
8.  Εναρµόνιση µε τον Κανονισµό 260/2012 του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου (SEPA) σχετικά µε τον τρόπο ανταλ-
λαγής των άµεσων χρεώσεων λογαριασµών Ύδρευσης 
– Αποχέτευσης από και προς τις Τράπεζες.

Στον Τομέα του Γεωγραφικού Συστήματος  
Πληροφοριών
1.  Ανάπτυξη διαδυκτιακών εφαρµογών σε tablet για την 

εξυπηρέτηση των συνεργείων Ύδρευσης - Αποχέτευ-
σης και των Απογραφέων Καταναλώσεων

2.  Χορήγηση ψηφιακών δεδοµένων σε ενδιαφερόµενους 
και Φορείς

3.  Εισαγωγή νέων χωρικών δεδοµένων, ενηµέρωση και 
συντήρηση υφιστάµενων στοιχείων  υποβάθρου και 
δικτύων.

4.  Πλήθος υπολογισµών, επιµετρήσεων, χωρικών αναλύ-
σεων και χαρτογραφικών αποδόσεων για υποστήριξη 
των ∆ιευθύνσεων - Υπηρεσιών ΕΥ∆ΑΠ

Στον Τομέα των Υποδομών & των Τηλεπικοινωνιών
1.  Αναβάθµιση όλου της backbone δικτυακής υποδοµής 

στο Κεντρικό Data Center.
2.  Προµήθεια και εγκατάσταση εφαρµογής τηλεφωνίας 

«ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ» στο ενιαίο τηλεφωνικό δίκτυο της 
ΕΥ∆ΑΠ. Η πύλη µπορεί να αναγνωρίζει φωνή και να 
απαντά σε αιτήµατα ή να δίνει πληροφορίες οποιασδή-
ποτε φύσης στους πελάτες αφού είναι πλήρως διασυν-
δέσιµη µε πολλαπλές βάσεις δεδοµένων.

3.  Αναβάθµιση του λειτουργικού συστήµατος όλων των 
εταιρικών Η/Υ από Windows XP σε Windows 7.

Επιχειρησιακό Κέντρο και 1022
Στο πλαίσιο ανάπτυξης και εκσυγχρονισµού της ΕΥ∆ΑΠ 
Α.Ε. δροµολογήθηκαν οι ενέργειες µετεξέλιξης του σηµε-
ρινού Επιχειρησιακού Κέντρου Λειτουργίας & 1022 σε 
Ολοκληρωµένο Επιχειρησιακό Κέντρο (Operation 
Center), µε σκοπό το µετασχηµατισµό του σε στρατηγικό 
κόµβο διαχείρισης των λειτουργιών της Εταιρείας.
Η στρατηγική του νέου Επιχειρησιακού Κέντρου εστιάζει 
στην ουσιαστική, λειτουργική αναβάθµιση της υφιστάµε-
νης µονάδας σε συντονιστικό όργανο για τη διαχείριση 
δικτύων και εγκαταστάσεων σε οριοθετηµένη συνεργασία 
µε όλες τις υπηρεσιακές µονάδες που είτε διαχειρίζονται 
άµεσα τα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, είτε 
αλληλεπιδρούν µε τους πελάτες.
Το µοντέλο λειτουργίας του υπό ανάπτυξη Ολοκληρωµέ-
νου Επιχειρησιακού Κέντρου περιλαµβάνει τις ακόλου-
θες βασικές συνιστώσες:
•  Εστίαση στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του (πελάτη ή 
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καταναλωτή ή πολίτη) µε στόχο τη συνεχή βελτίωση του 
επιπέδου και της επάρκειας των παρεχόµενων υπηρε-
σιών.

•  Δημιουργία ενιαίας δομής σε όλους τους διαύλους επι-
κοινωνίας µε το καταναλωτικό κοινό.

•  Υποστήριξη όλου του κύκλου αντιμετώπισης ενός προ-
βλήµατος ή/και κρίσης, που περιλαµβάνει τρία στάδια: 
(α) Πρόληψη (πριν από την εκδήλωση ενός συµβάντος), 
(β) Αντιµετώπιση (όταν εκδηλωθεί το συµβάν) και (γ) 
Καταγραφή συνεπειών και αποκατάσταση (µετά την εκ-
δήλωση του συµβάντος). Ιδιαίτερη έµφαση θα δίνεται 
στην πρόληψη ή/και στην κατά το δυνατό επίτευξη οικο-
νοµικότερου τρόπου λειτουργίας µέσω ολοκληρωµέ-
νου συστήµατος διαχείρισης δικτύων και εγκαταστάσε-
ων.

•  Παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, της εξέλιξης 
των δράσεων στην περίπτωση εκδήλωσης συµβάντων, 
για την υποστήριξη τόσο των συντονιστών-επιτελών 
(κατάστρωση επιχειρησιακών σχεδίων, ανάπτυξη των 
διαθεσίµων δυνάµεων µε βέλτιστο τρόπο, εκτίµηση της 
εξέλιξης και επέκτασης των κρίσεων, κλπ) όσο και του 
προσωπικού που επεµβαίνει (βέλτιστη δροµολόγηση 
µετάβασης από σηµείο σε σηµείο, οπτικοποίηση της θέ-
σης των άλλων συνεργείων που µετέχουν στην επίλυση 
του προβλήµατος, οπτικοποίηση του πλάνου δράσης και 
των προβλεποµένων κινήσεων όπως σχεδιάζονται από 
τον συντονιστή, κλπ). Συλλογή, οργάνωση και συνδυα-
στική διαχείριση πολυ-επίπεδων γεωγραφικών δεδο-
µένων και περιγραφικών πληροφοριών για την υποστή-
ριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στη διαχείριση 
συµβάντων και στην αντιµετώπιση κρίσεων.

•  Τεκμηρίωση εσωτερικού συστήματος οργάνωσης και 
λειτουργίας και εστίαση στη βέλτιστη διαχείριση του τε-
χνικού προσωπικού.

•  Ολοκληρωμένη διαχείριση εφαρμογών και συστημάτων 
και υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών λογισµικού 
εφαρµογών.

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Η ΕΥ∆ΑΠ επαναβεβαιώνει τη δέσµευσή της για την επί-
τευξη των στόχων που ορίζονται στο πλαίσιο Ηλεκτρονι-
κής ∆ιακυβέρνησης (e-government). Οι στόχοι αυτοί 
αφορούν στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορι-
κής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την αναβάθµιση των πα-
ρεχόµενων υπηρεσιών αλλά και των εσωτερικών λει-
τουργιών έτσι ώστε να εξασφαλίζονται:
•  Ικανοποίηση των πελατών και του κοινωνικού συνόλου 

γενικότερα
•   Ίσες ευκαιρίες σε κάθε συναλλασσόμενο με την ΕΥΔΑΠ
• Διαφάνεια στις εταιρικές διαδικασίες
• Αποτελεσματική Διοίκηση
•  Ικανοποίηση των εργαζομένων μέσω της ενεργού συμ-

µετοχής τους
Για το σκοπό αυτό, το όργανο διαµόρφωσης πολιτικής σε 
θέµατα Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης αναβαθµίστηκε σε 
Επιτροπή αποτελούµενη από στελέχη που προέρχονται 
από όλες τις ∆ιευθύνσεις οι οποίες εµπλέκονται σε εκ-
φάνσεις αντικειµένου Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Πιο 
συγκεκριµένα, η Επιτροπή αυτή καλείται να συγκεράσει 
απόψεις που αφορούν  Εξυπηρέτηση Πελατών, Σχέσεις 
µε Προµηθευτές, Εταιρικές Σχέσεις, Επιχειρησιακό Κέ-
ντρο, ∆ιαδικασίες και Πληροφορική σχεδιάζοντας συγκε-
κριµένες και στοχευµένες δράσεις αναφορικά µε τους 
στόχους της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
Η ΕΥ∆ΑΠ ενστερνίζεται την άποψη ότι η Ηλεκτρονική ∆ι-
ακυβέρνηση αφορά πρωτίστως σε θεσµοθέτηση διαδικα-
σιών. Για το λόγο αυτό προχωρά σε εγκαθίδρυση διεργα-
σιοκεντρικής προσέγγισης αναφορικά µε την Ηλεκτρονική 
∆ιακυβέρνηση θεσµοθετώντας πρακτικές µελέτης των 
σχετικών διαδικασιών.  Η αρχή γίνεται µε την καταγραφή 
και τεκµηρίωσή τους  ενώ ο απώτερος σκοπός είναι η 
ολοκληρωµένη ανάλυση µέτρηση και βελτίωση των εται-
ρικών διαδικασιών ειδικά αυτών που αφορούν στους 
σκοπούς της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζεται η ανάπτυξη και βελτίωση 
εφαρµογών που αφορούν:
•  Την εταιρική ιστοσελίδα (www.eydap.gr) 
•    Τα πληροφοριακά συστήματα εξυπηρέτησης πελατών
•  Το ERP της Εταιρείας
•  Την εσωτερική παραγωγή και διακίνηση εταιρικών εγ-

γράφων
Η ιστοσελίδα της ΕΥ∆ΑΠ (www.eydap.gr) ανανεώνεται 
έτσι ώστε να περιλαµβάνει πλήρη κατάλογο των  υπηρε-
σιών που παρέχονται στους πελάτες µε όλους τους δυνα-
τούς τρόπους διεκπεραίωσης κάθε υπηρεσίας καθώς και 
πλήρη, έγκυρο κατάλογο απαιτούµενων δικαιολογητικών: 
• μέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης πελατών ΕΥΔΑΠ
• μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
• μέσω ιστοθέσης (www.eydap.gr )
• μέσω τηλεφωνικής εξυπηρέτησης
Η εσωτερική επικοινωνία των οργανωτικών µονάδων 
αναδιοργανώνεται µε στόχο την αποτελεσµατική συνερ-
γασία τους καθώς και την άσκηση αποτελεσµατικής διοί-
κησης. Για το σκοπό αυτό θα αξιοποιηθεί και θα αναπτυ-
χθεί η εσωτερική ιστοθέση (portal) η οποία λειτουργεί 
εντός του εταιρικού δικτύου δεδοµένων της ΕΥ∆ΑΠ. Το 
οργανωτικό σχήµα θα βασίζεται σε λογική «εσωτερικών 
υπηρεσιών» και αντίστοιχων διαδικασιών έτσι ώστε να 
υπάρχει αµεσότητα επικοινωνίας, διαφάνεια και ελαχι-
στοποίηση περιττών ενεργειών στις εταιρικές διαδικασί-
ες.
Η ΕΥ∆ΑΠ, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην αξιοποίηση 
των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για 
την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους πελάτες 
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της αλλά και στους πολίτες γενικότερα, δεσµεύεται στη 
συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται ηλε-
κτρονικά αλλά και στη διαρκή έρευνα για την ανάπτυξη 
νέων καινοτόµων υπηρεσιών παρακολουθώντας και αξι-
οποιώντας τις σύγχρονες τάσεις της τεχνολογίας.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ
Η στρατηγική της ΕΥ∆ΑΠ είναι βασισµένη στην επίτευξη 
µιας ισορροπηµένης και συνεχούς ανάπτυξης προς όφε-
λος του κοινωνικού συνόλου, των πελατών, των εργαζο-
µένων, των µετόχων και όλων των εχόντων έννοµο συµ-
φέρον απ’ αυτήν. Η ΕΥ∆ΑΠ, ως η µεγαλύτερη Εταιρεία 
παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης της Ελ-
λάδας και µία από τις µεγαλύτερες στην Ευρώπη, φροντί-
ζει µε συνέπεια, υπευθυνότητα και ευαισθησία να παρέ-
χει άριστης ποιότητας νερό παράλληλα µε σύγχρονες και 
αδιάλειπτες υπηρεσίες αποχέτευσης και βιολογικού κα-
θαρισµού στον εξυπηρετούµενο πληθυσµό της Αττικής, 
ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει το φυσικό περιβάλλον.
Πρωταρχικός στόχος παραµένει, ο περαιτέρω εξορθολο-
γισµός των δαπανών και η µείωση των λειτουργικών εξό-
δων, µέσω της συνεχούς βελτίωσης και απλούστευσης 
εταιρικών διαδικασιών που ενισχύουν και την λειτουργι-
κή αποδοτικότητα της Εταιρείας. 
Η ΕΥ∆ΑΠ θα εφαρµόσει το 2016 ένα αξιόλογο επενδυτικό 
πρόγραµµα συνολικού ύψους 76,5 εκατ. €, το οποίο περι-
λαµβάνει επενδύσεις έργων και αναδιοργάνωσης, µε 
στόχο η Εταιρεία να οδηγηθεί σε περαιτέρω ανάπτυξη. 
Επιπλέον, στο πλαίσιο του εκσυγχρονιστικού προγράµµα-
τος η Εταιρεία θα διαθέσει πάνω από 18 εκατ. € για αγο-
ρές παγίων στοιχείων, εκ των οποίων τα 8,3 εκατ. € αφο-
ρούν σε καινούργιο στόλο µηχανηµάτων-οχηµάτων, τα 
οποία αποτελούν βασικό κοµµάτι της καθηµερινής λει-
τουργίας µας.  Σκοπός µας είναι η συνεχής ενσωµάτωση 
της νέας τεχνολογίας στις καθηµερινές πρακτικές εφαρ-
µογές. 
Συγχρόνως, η Εταιρεία θα συνεχίσει την εφαρµογή αυ-
στηρών πλαισίων συνεργασίας µε τους ΟΤΑ και λοιπών 
κατηγοριών πελατών, µε στόχο να αυξηθεί  περαιτέρω το 
ποσοστό εισπραξιµότητας των απαιτήσεων από αυτούς. Η 
Εταιρεία προβλέπεται να συνεχίσει την έµπρακτη στήριξη 

των ευπαθών κοινωνικών οµάδων, εφαρµόζοντας µειω-
µένη τιµολογιακή πολιτική και ευνοϊκές ρυθµίσεις µε το 
ειδικό κοινωνικό τιµολόγιο.  
Η ιδιαιτερότητα και η ανελαστικότητα του προϊόντος, το 
φυσικό µονοπώλιο που διαθέτει η ΕΥ∆ΑΠ, η υψηλή τα-
µειακή ρευστότητα, ο µηδενικός δανεισµός σε συνδυα-
σµό µε τις στρατηγικές επιλογές της για αποτελεσµατικό-
τερη και αποδοτικότερη λειτουργία, την αξιοποίηση των 
νέων τεχνολογιών, της τεχνογνωσίας και του ανθρώπινου 
δυναµικού, καθώς και  τον εκσυγχρονισµό µέσω εφαρ-
µογής καινοτόµων και νέων δραστηριοτήτων, εξασφαλί-
ζει στην Εταιρεία την προοπτική της βιώσιµης ανάπτυξής 
της και θέτει τις βάσεις για περαιτέρω µεγέθυνση και κερ-
δοφορία, µε στόχο τη διασφάλιση των συµφερόντων τόσο 
των µετόχων όσο και των πελατών της.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ  
Η Εταιρεία διαχειρίζεται το κεφάλαιό της µε τρόπο τέτοιο 
ώστε να εκπληρώνει τους σκοπούς της, όπως αναφέρο-
νται στην παράγραφο 4α του άρθρου 1 του Ν.2744/99. Επί-
σης σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του ιδίου άρθρου απα-
γορεύεται η σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος επί των 
ακινήτων παγίων στοιχείων της, που χρησιµοποιούνται 
για την άσκηση των σχετικών µε την παροχή υπηρεσιών 
ύδρευσης και αποχέτευσης δραστηριοτήτων της. Σηµει-
ώνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ιδίου νόµου δεν 
χωρεί αναγκαστική εκτέλεση του ενεργητικού της ΕΥ∆ΑΠ 
που χρησιµοποιούνται για την άσκηση των σχετικών µε 
την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης δρα-
στηριοτήτων της.
Η Εταιρεία την τρέχουσα περίοδο δεν έχει προβεί σε δα-
νεισµό είτε µακροπρόθεσµο είτε βραχυπρόθεσµο. Μετά 
την εισαγωγή της στο χρηµατιστήριο το 2000 και µέχρι το 
2013 η Εταιρεία είχε προβεί κυρίως σε βραχυπρόθεσµο 
δανεισµό, προκειµένου να ανταποκριθεί στις λειτουργικές 
της υποχρεώσεις λόγω της µη πληρωµής των λογαρια-
σµών ύδρευσης από ορισµένους ΟΤΑ και άλλους δηµόσι-
ους φορείς.
Η Εταιρεία φροντίζει να διατηρεί ικανοποιητικό ύψος κε-
φαλαίων προκειµένου να εξυπηρετεί τους σκοπούς της 
εφαρµόζοντας την κατάλληλη µερισµατική πολιτική.

Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε χιλ € 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Δανειακές Υποχρεώσεις - - - -

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα (260.419) (233.314) (259.342) (232.664)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 966.940 921.310 967.040 921.382

Δείκτης καθαρού χρέους προς ίδια κεφάλαια 0 0 0 0
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Το ταµείο και τα ταµειακά ισοδύναµα ενέχουν πιστωτικό 
κίνδυνο. Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου γίνεται µε 
συγκέντρωση του µεγαλύτερου τµήµατος των διαθεσίµων 
της Εταιρείας στην Τράπεζα της Ελλάδος και µε περιορι-
σµό της έκθεσης στα λοιπά ηµεδαπά πιστωτικά ιδρύµατα. 
Στις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις περιλαµβάνονται 
απαιτήσεις από ιδιώτες πελάτες, οι οποίες έχουν σχετικά 
περιορισµένο  βαθµό κινδύνου απωλειών κυρίως λόγω 
της ευρείας διασποράς των απαιτήσεων, ενώ για τις απαι-
τήσεις από ΟΤΑ, η Εταιρεία εξετάζει την δυνατότητα εί-
σπραξης των ληξιπρόθεσµων οφειλών µέσω κατάρτισης 
συµβάσεων (διαχείρισης δικτύων ή διακανονισµούς) ή 
µέσω νοµοθετικών ρυθµίσεων.
 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 19.395 691 19.395 691

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 260.419 233.314 259.342 232.664

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 240.862 220.109 240.829 220.123

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 12.905 6.135 12.905 6.124

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 0 0 1.210 710

Σύνολο 533.581 460.249 533.681 460.312

Ποσά σε χιλ €                                                                               ΧΡΟΝΟΑΝΑΛΥΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

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

ΙΔΙΩΤΕΣ 29.333 10.629 34.403 43.126 31.535 23.869 172.895

ΔΗΜΟΣΙΟ 2.094 45 1.848 5.814 1.806 3.002 14.610

ΟΤΑ 5.326 727 9.229 19.946 4.147 740 40.115

Σύνολο 36.753 11.401 45.481 68.886 37.488 27.611   227.620

2014 Μη 
Ληξιπρόθεσμες 0-1 μήνα 1-6 μήνες 6 μήνες-2 έτη 2 έτη-5 έτη > 5 έτη Σύνολο

ΙΔΙΩΤΕΣ 19.207 11.011 28.558 37.130 25.193 19.236 140.335

ΔΗΜΟΣΙΟ 2.358 1.146 1.966 1.936 1.806 3.093 12.305

ΟΤΑ 8.135 2.831 8.583 12.555 820 790 33.714

Σύνολο 29.700 14.988 39.107 51.621 27.819 23.119 186.354

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας χρονοανάλυσης για τις  απαιτήσεις της Εταιρείας:

(α) Πιστωτικός κίνδυνος

Η έκθεση της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυ-
νο περιορίζεται στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία τα οποία την ηµεροµηνία αναφοράς των Οικονο-
µικών Καταστάσεων αναλύονται ως εξής:

Η ∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών, η ∆ιεύθυνση Ανά-
πτυξης Σχέσεων µε ΟΤΑ, ελέγχουν διαρκώς τις απαιτή-
σεις της Εταιρείας, είτε χωριστά είτε κατά οµάδα (κωδικοί 
τιµολογίων, κατηγορίες πελατών) και ενσωµατώνουν τις 

πληροφορίες αυτές στις διαδικασίες του πιστωτικού ελέγ-
χου.
Για την αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου η Υπηρε-
σία Αναγκαστικών Εισπράξεων της ∆ιεύθυνσης Νοµικών 
Υπηρεσιών εξετάζει σε συνεχή βάση και διευθετεί µέσω 
της δικαστικής οδού (Ν∆ 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης 
∆ηµοσίων Εσόδων») ληξιπρόθεσµες οφειλές προς εί-
σπραξη από υδροληψία, δικαιώµατα χρήσης και δικαιώ-
µατα σύνδεσης ακινήτων από ιδιώτες και ΟΤΑ. 
Κανένα από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
δεν έχει εξασφαλιστεί µε υποθήκη ή άλλη µορφή πιστωτι-
κής εξασφάλισης.

Η διαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων διεκπεραιώνεται από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις της Εταιρείας, οι οποίες  
λειτουργούν µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
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(γ) Κίνδυνος Αγοράς

Ο κίνδυνος αγοράς σχετίζεται µε το µετοχικό χαρτοφυλάκιο 
της Εταιρείας, το οποίο αποτελεί µακροπρόθεσµη, στρατη-
γική επένδυση κι ως εκ τούτου περιορίζεται σε προκαθο-
ρισµένα όρια θέσης (Position Limits).

(δ) Κίνδυνοι από την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων 
στην Ελλάδα

Με Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου στις 28 Ιουνίου 
2015, οι Ελληνικές τράπεζες τέθηκαν σε αργία και επιβλή-
θηκαν κεφαλαιακοί έλεγχοι. Η τραπεζική αργία έληξε στις 
20 Ιουλίου 2015, ενώ µέρος των κεφαλαιακών ελέγχων 
παραµένει σε ισχύ. Λόγω της ιδιαιτερότητας και της ανελα-
στικότητας του προϊόντος, η ζήτησή του δεν επηρεάζεται 
από την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων, συνεπώς οι σχε-
τικές οικονοµικές εξελίξεις στην Ελλάδα δεν επηρέασαν τις 
εισπράξεις, τις πληρωµές και τον κύκλο εργασιών της 
Εταιρείας.

 (ε) Σχέσεις με Ελληνικό Δημόσιο

Με κοινή υπουργική απόφαση της 3.12.2013 που εκδόθη-
κε βάσει νοµοθετικών ρυθµίσεων ορίστηκε ότι οι οφειλές 

του Ελληνικού ∆ηµοσίου προς την Εταιρεία από επιχορη-
γούµενες δαπάνες επενδυτικού προγράµµατος για τη δε-
καετία 2000-2010 που απορρέουν από την 9.12.1999 σύµ-
βαση του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε την Εταιρεία ύψους 
Ευρώ 294 εκατ. περίπου αποσβένονται µε µη φορολογικές 
οφειλές ισόποσης αξίας της Εταιρείας προς το Ελληνικό 
∆ηµόσιο, µέχρι τις 30.6.2013 οι οποίες αφορούν το κόστος 
του διατεθέντος σε αυτήν αδιύλιστου νερού περιόδου 
25.10.2004-30.06.2013. Με την ίδια κοινή υπουργική από-
φαση αποσβέστηκαν και οι λοιπές αξιώσεις µέχρι την 
30.06.2013 µεταξύ Ελληνικού ∆ηµοσίου και ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ. Με 
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 
την 27η ∆εκεµβρίου 2013 έγινε αποδεκτή η ανωτέρω κοι-
νή υπουργική απόφαση.

Ωστόσο εκκρεµεί από τη χρήση 2004 η σύναψη έγγραφης 
συµφωνίας όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της από 9.12.1999 
σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Εται-
ρείας η οποία θα καθορίζει τη τιµή του αποληφθέντος µη 
επεξεργασµένου ύδατος. Ελλείψει γραπτής συµφωνίας, η 
Εταιρεία  συνεχίζει και µετά την 30.06.2013, να συµψηφίζει 
το τίµηµα του αδιύλιστου ύδατος που αντλεί µε τις υπηρε-
σίες συντήρησης και λειτουργίας που προσφέρει για  τα 
πάγια περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην Εταιρεία 
Παγίων «ΕΥ∆ΑΠ ΝΠ∆∆» (σηµ.36) επιβαρύνοντας τα απο-
τελέσµατα της

Ποσά σε χιλ €                                                               ΧΡΟΝΟΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2015 0-1 μήνα 2-3 μήνες 3-6 μήνες 6-12μήνες 1-5 έτη >5έτη Σύνολο

Δανειακές 
Υποχρεώσεις   - - - - - - -

Προμηθευτές 
& Λοιπές 
Υποχρεώσεις 28.775 19.587 7.803 25.334 41.371 293.633 416.503

Σύνολο 28.775 19.587 7.803 25.334 41.371 293.633 416.503

2014 0-1 μήνα 2-3 μήνες 3-6 μήνες 6-12μήνες 1-5 έτη >5έτη Σύνολο

Δανειακές 
Υποχρεώσεις   - - - - - - -

Προμηθευτές 
& Λοιπές 
Υποχρεώσεις 34.172 20.722 8.319 1.913 41.110 313.624 419.860

Σύνολο 34.172 20.722 8.319 1.913 41.110 313.624 419.860

(β) Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιµετωπίζεται µε τη διατήρηση ικανών ρευστών διαθεσίµων και την εξασφάλιση τραπεζικών 
πιστώσεων προς  χρήση. ∆εν υφίσταται κίνδυνος ρευστότητας λόγω της ύπαρξης ταµειακών διαθεσίµων ικανών να καλύ-
ψουν τις τρέχουσες λειτουργικές και επενδυτικές ανάγκες.
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, ταξινοµηµένες σε σχετικές οµαδοποι-
ηµένες ηµεροµηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύµφωνα µε το χρονικό υπόλοιπο από την ηµεροµηνία ισολογισµού 
µέχρι τη συµβατική ηµεροµηνία λήξης, σε µη προεξοφληµένες τιµές. 
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ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή 
του στις  30.3.2016 ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς 
την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της διανοµής 
µερίσµατος, του άρθρου 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920, ποσού 
είκοσι ενός λεπτών (Ευρώ 0,21) ανά µετοχή, (συνολικό µι-
κτό ποσό σε Ευρώ 22.365 εκατ.) για τη χρήση 2015. Το µέ-
ρισµα αποτελεί αντικείµενο έγκρισης από την Τακτική Γε-
νική Συνέλευση των µετόχων και περιλαµβάνεται στο 
υπόλοιπο του λογαριασµού «Αποτελέσµατα εις νέον».

Ανθρώπινο δυναμικό
Η ΕΥ∆ΑΠ ως Εταιρεία διαχείρισης του πολυτιµότερου φυ-
σικού πόρου, του νερού, υιοθετεί και εφαρµόζει τις αρχές 
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την ανάπτυξη και 
την ευηµερία του κοινωνικού συνόλου.  Η φιλοσοφία της 

Εταιρείας είναι επικεντρωµένη στον ανθρωποκεντρικό και 
κατ’ επέκταση στον πελατοκεντρικό σχεδιασµό προκειµέ-
νου να έχει τη µεγαλύτερη δυνατή συνεισφορά στην κοι-
νωνία. 
Βασική φιλοσοφία της ∆ιοίκησης της ΕΥ∆ΑΠ είναι να πα-
ρέχει γνώσεις που να αναπτύσσουν τις ικανότητες του αν-
θρώπινου δυναµικού της Εταιρείας έτσι ώστε µέσα από 
την ενδοεταιρική βελτιστοποίηση να αυξάνεται ο βαθµός 
ικανοποίησης των πελατών. 
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥ∆ΑΠ  έχει στόχο να προσφέρει ευ-
καιρίες µάθησης που να απαντούν στους στόχους και στις 
προσδοκίες των εκπαιδευοµένων επιτυγχάνοντας τόσο τον 
εµπλουτισµό των γνώσεων και την ανάπτυξη των δεξιοτή-
των τους, όσο και την ενίσχυση της «αφοσίωσής» τους 
στην Εταιρεία δίνοντας προστιθέµενη αξία τόσο στους 
ίδιους τους εργαζόµενους όσο και στην Εταιρεία. Οι εκπαι-

Οι συναλλαγές µε Ελληνικό ∆ηµόσιο και ΟΤΑ αφορούν έσοδα υδροληψίας τιµολογηµένα και δεδουλευµένα, καθώς 
επίσης και δεδουλευµένα έσοδα από το κόστος κατασκευής έργων για λογαριασµό του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδο-
µών, Ναυτιλίας και Τουρισµού και του Ν.Π.∆.∆ «Εταιρεία Παγίων Ε.Υ∆.Α.Π».

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Α) Συναλλαγές με Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2015 31/12/2014

Αμοιβές (Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου και Εκτελεστικών Συμβούλων) 77 57

Αμοιβές & έξοδα παράστασης μελών Δ.Σ. 76 78

Σύνολο 153 135

Συναλλαγές και υπόλοιπα με Ελληνικό Δημόσιο και ΟΤΑ

Ποσά σε χιλ. € ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

1) Συναλλαγές

-  Έσοδα 57.720 55.661 57.720 55.661

-  Κόστος πωληθέντων (κόστος κατασκευής έργων) (1.051) (505) (1.051) (505)

-   Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις / (Διάφορες 
προβλέψεις) - - - -

2) Υπόλοιπα

-  Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 
  (Έργα για λογαριασμό Ελληνικού Δημοσίου ) 3.703 2.652 3.703 2.652

-  Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις  από πελάτες 
  (Διακανονισμοί Δήμων) 5.623 - 5.623 -

- Απαιτήσεις από Πελάτες (ΟΤΑ, Ελληνικό Δημόσιο) 51.488 48.107 51.488 48.107

- Απαίτηση από ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ ΑΕ - - 24 -

- Λοιπές Απαιτήσεις (από το Ελληνικό Δημόσιο για κάλυψη 
ελλείμματος από αποζημίωση προσωπικού) 258 258 258 258
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δευόµενοι στηρίζουν αυτό το πρόγραµµα όπως αποδει-
κνύεται από τη µεγάλη συµµετοχή τους. 
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα που διαµορφώθηκε καλύπτει 
τον ∆ιοικητικό και τον Τεχνικό Τοµέα. Μέσα στο 2015 υλο-
ποιήθηκαν προγράµµατα που έδωσαν τη δυνατότητα σε 
έναν µεγάλο αριθµό εργαζοµένων να πιστοποιηθεί στη 
χρήση Η/Υ από εξειδικευµένο φορέα ενώ υλοποιήθηκαν 
προγράµµατα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Επιπλέον 
πραγµατοποιήθηκαν προγράµµατα εκµάθησης και πιστο-
ποίησης αγγλικών καθώς και εξειδικευµένης ορολογίας 
αγγλικής γλώσσας προσαρµοσµένα στις απαιτήσεις της 
Εταιρείας µας, όπως προγράµµατα ορολογίας για τις Τεχνι-
κές ∆ιευθύνσεις, ορολογίας για τη ∆ιεύθυνση Εξυπηρέτη-
σης Πελατών κ.α., ενώ υλοποιήθηκε και ένας µεγάλος 
αριθµός προγραµµάτων για την κάλυψη των εκπαιδευτι-
κών προτάσεων και αναγκών των διαφόρων τοµέων λει-
τουργίας της επιχείρησης όπως, για παράδειγµα, ∆ιαχείρι-
ση Υδάτινων Πόρων και ∆ικτύου Ύδρευσης καθώς και  
Οδική Ασφάλεια και Τεχνικές Επεµβάσεις σε Οδούς.
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα υποστηρίζεται από καθηγητές 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και αξιόλογους εκ-
παιδευτές, εσωτερικούς και εξωτερικούς, που γνωρίζουν 
σε βάθος το αντικείµενό τους καθώς και την κουλτούρα της 
Εταιρείας ώστε να καλύπτουν ακόµα και τις πιο εξειδικευ-
µένες εκπαιδευτικές ανάγκες. Παράλληλα, η υλοποίησή 
του υποστηρίζεται πλήρως από µια σύγχρονη πληροφορι-
κή εφαρµογή που φέρει τον τίτλο Education. 
Ο αριθµός των προγραµµάτων από εξωτερικούς συνεργά-
τες ανήλθε σε 79 ενώ από εσωτερικούς σε 3. Ο συνολικός 
αριθµός προγραµµάτων που πραγµατοποιήθηκαν µέσα 
στο 2015 είναι 102. Το σύνολο των ανθρωποωρών κατάρ-
τισης ανέρχεται σε 7124 και ο αριθµός καταρτισθέντων σε 
1041. 
Η ∆ία Βίου Εκπαίδευση Education Permanente είναι προ 
πολλού αίτηµα της νεοτερικότητας και επίσης συνειδητο-
ποιηµένο αίτηµα κάθε σύγχρονου ανθρώπου είτε εργαζό-
µενου είτε µη, το οποίο και η Εταιρεία προσπαθεί να υλο-
ποιήσει.

Περιβάλλον
Οι δράσεις της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ για µείωση του περιβαλλοντικού 
της αποτυπώµατος χρονολογούνται από το 1999 και εκτός 
των υλοποιηµένων συνεχώς σχεδιάζονται και υλοποιού-
νται νέες.
Τα υλοποιηµένα αφορούν: α) εκµετάλλευση του παραγό-
µενου βιοαερίου στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµά-
των, για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας 
και την εν συνεχεία εκµετάλλευσή της κατά τον πιο συµφέ-
ροντα οικονοµικά και περιβαλλοντικά τρόπο (λ.χ. ιδιοκατα-
νάλωση θερµικής ενέργειας για µείωση θερµικών εκπο-
µπών στην ατµόσφαιρα) β) εκµετάλλευση της υδραυλικής 
ενέργειας κατά µήκος των υδραγωγείων µεταφοράς νε-

ρού µε µετατροπή της σε ηλεκτρική µέσω µικρών υδροη-
λεκτρικών σταθµών γ) επενδύσεις στις ηλεκτροµηχανολο-
γικές εγκαταστάσεις της ΕΥ∆ΑΠ για αποδοτικότερη 
λειτουργία και συνεπώς µικρότερη κατανάλωση ενέργειας 
δ) αντικατάσταση συστηµάτων πετρελαίου µε αντίστοιχα 
φυσικού αερίου ε) διεξαγωγή ενεργειακής επιθεώρησης 
σε κτήρια και υποβολή συγκεκριµένων προτάσεων.
Τα σχεδιαζόµενα για το 2016 και µετά αφορούν: α) εξέταση 
όλων των πιθανών δυνατοτήτων που προσφέρει το νέο 
ΕΣΠΑ για δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε κτήρια και 
υποβολή προτάσεων β) γενικότερο επανασχεδιασµό των 
έργων ΑΠΕ µετά την οριστικοποίηση του πλαισίου που 
τώρα διαµορφώνεται γ) έµφαση στο σχεδιασµό λεπτοµε-
ρέστερων δράσεων εξοικονόµησης ενέργειας στις εγκατα-
στάσεις λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα ιδιαίτερα στοιχεία κάθε 
µίας δ) εξέταση πιθανών δράσεων εξοικονόµησης ενέρ-
γειας στο στόλο οχηµάτων της Εταιρείας.

Επιπλέον η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ συµβάλλει στην προστασία του θα-
λάσσιου περιβάλλοντος µέσω των βιολογικών καθαρι-
σµών που λειτουργεί και των ελέγχων των απορρίψεων 
που πραγµατοποιεί στο αποχετευτικό δίκτυο και ειδικά στις 
βιοµηχανίες. Παράλληλα, εκσυγχρονίζει τα δίκτυά της και 
τις εγκαταστάσεις της ώστε να ελαχιστοποιήσει τις διαρρο-
ές, ενώ λειτουργεί το Κεντρικό ∆ιαχειριστικό Σύστηµα 
Υδατικών Πόρων και το Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφορι-
ών & ∆ιαχείρισης ∆ικτύων για την προληπτική συντήρησή 
τους και την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των βλαβών 
και των διαρροών.
Σηµαντική είναι και η συµβολή της Εταιρίας στην καλλιέρ-
γεια περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθητοποίησης 
των πολιτών, µε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα που παρακο-
λουθούν περίπου 20.000 µαθητές τον χρόνο.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δράσεις Έρευνας και Ανάπτυξης της ΕΥΔΑΠ 
για το έτος 2015
Οι σύγχρονοι πάροχοι υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέ-
τευσης, θα πρέπει αφενός να εντοπίζουν τις προκλήσεις 
που αναµένεται να αντιµετωπίσουν τα επόµενα 10 - 20 έτη 
και αφετέρου να αναλαµβάνουν δράσεις για την αξιοποίη-
ση των ευκαιριών και ειδικότερα των νέων τεχνολογικών 
δυνατοτήτων.
Μία από τις κύριες δράσεις εκσυγχρονισµού ενός παρόχου 
υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης είναι η επένδυση 
(µε ιδίους πόρους, δηµόσια και ευρωπαϊκή συγχρηµατο-
δότηση) σε δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανά-
πτυξης - καινοτοµίας.
Η ΕΥ∆ΑΠ, διαθέτοντας άρτια κατηρτισµένο επιστηµονικό 
δυναµικό, δηµιούργησε την Υπηρεσία Έρευνας και Ανά-
πτυξης (R&D) της ∆/νσης Ποιότητας, Έρευνας και Ανάπτυ-
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ξης (R&D) στις αρχές του 2011, µε κύριο σκοπό την ανά-
πτυξη και διάδοση της τεχνογνωσίας, της καινοτοµίας, και 
την εδραίωση εξωστρεφούς προοπτικής. Στόχος είναι η 
ενίσχυση της εφαρµοσµένης έρευνας, για την βελτίωση 
και επίλυση θεµάτων που απασχολούν την λειτουργία της 
Εταιρίας προωθώντας προτάσεις για:
•  Απόκτηση νέας τεχνογνωσίας η οποία μπορεί να αξιοποι-

ηθεί από τις παραγωγικές λειτουργίες της.
•  Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

µέσα από την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (π.χ. µείωση 
του περιβαλλοντικού και ενεργειακού αποτυπώµατος).

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

•  Αξιοποίηση εργαλείων και μεθόδων ανοικτής καινοτομί-
ας.

•  Μείωση του κόστους λειτουργίας (π.χ. μέσα από την αυ-
τοµατοποίηση των διαδικασιών).

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

•  Οργάνωση του αρχείου ερευνητικών δραστηριοτήτων 
της ΕΥ∆ΑΠ για διάχυση της επιστηµονικής γνώσης  σε 
όλη την Εταιρεία και διάδοση της κεκτηµένης τεχνογνω-
σίας. 

Στον τοµέα της Έρευνας και Ανάπτυξης τίθενται οι βάσεις 
για ουσιαστική συνεισφορά στην κάλυψη ερευνητικών και 
αναπτυξιακών αναγκών της ΕΥ∆ΑΠ, στη διατήρηση της 
υψηλής τεχνογνωσίας και στην αξιοποίηση καινοτόµων 
ιδεών και τεχνολογιών αιχµής.
Το έτος 2015 η ΕΥ∆ΑΠ κινήθηκε στους παρακάτω άξονες 
δράσης για την ‘Έρευνα και Ανάπτυξη:
Ερευνητική δραστηριότητα 
Συµµετοχή της ΕΥ∆ΑΠ στα κάτωθι χρηµατοδοτούµενα 
ερευνητικά έργα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµ-
µατος FP7:
«DESSIN», µε αντικείµενο την επίδειξη νέων τεχνολογιών 
για την εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο για το Νερό 
(60/2000). Στο «DESSIN» συµµετέχουν συνολικά 20 εταίροι 
και διεξάγονται 5 πιλοτικές εφαρµογές που υλοποιούνται 
στην Γερµανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ισπανία και Ελλάδα. 
Στο πιλοτικό της Αθήνας επιδεικνύονται καινοτόµες τεχνο-
λογίες για την επαναχρησιµοποίηση του νερού που στο-
χεύουν κυρίως στην άρδευση του πράσινου των αστικών 
περιοχών. 
Με τον τρόπο αυτό η ΕΥ∆ΑΠ συµβάλλει σε έναν από τους 
κύριους στόχους του DESSIN, την ουσιαστική επίδειξη τε-
χνολογιών στην πράξη ώστε να µην αναφερόµαστε σε «θε-
ωρητικές λύσεις» αλλά σε πρακτικές και άµεσα εφαρµόσι-
µες, παρέχοντας πρόσθετα κίνητρα και επιχειρήµατα για 
την αποδοχή τους από την αγορά. Στις 20-21 Μαΐου 2015, 
πραγµατοποιήθηκε µε εταίρους του DESSIN το Workshop 
“Route-to-Market”. 
Στο χώρο του ερευνητικού κέντρου, εγκαταστάθηκε και 

ξεκίνησε λειτουργία της πρότυπης πιλοτικής µονάδας. 
«MARSOL», µε αντικείµενο την επίδειξη του εµπλουτισµού 
των υπόγειων υδροφορέων µε επεξεργασµένα λύµατα και 
της αναχαίτισης της εισροής θαλασσινού νερού. Στο 
«MARSOL» συµµετέχουν 4 πανεπιστήµια, 4 Ερευνητικά 
ιδρύµατα, 6 SMEs, 3 τοπικές αρχές και 4 εταιρείες ύδρευ-
σης-αποχέτευσης. Στις πιλοτικές εφαρµογές του προγράµ-
µατος περιλαµβάνονται: 
α)  Αναπλήρωση της υπερεκµετάλλευσης υδροφόρων ορι-

ζόντων (Λαύριο, Arenales-Ισπανία, Llobregat-Ισπανία, 
Brenta-Ιταλία).

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

γ)  Βελτίωση της οικολογικής και χηµικής κατάστασης των 
υπόγειων υδροφορέων (Campina de Faro-Πορτογαλία, 
Llobregat- Ισπανία, Brenta- Ιταλία).

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

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

Στο πλαίσιο του ρόλου της στο πρόγραµµα, η ΕΥ∆ΑΠ έχει 
αναλάβει τα εξής:
α)  Τροφοδοσία των λεκανών διείσδυσης στο Τεχνολογικό 

Πάρκο Λαυρίου µε επεξεργασµένα λύµατα από το 
ΚΕΛΜ.

β)  ∆ιενέργεια χηµικών αναλύσεων.
γ)  Πιλοτική εφαρµογή µε στήλες προσοµοίωσης της λιθο-

στρωµατικής στήλης (υλοποίηση στο αναβαθµισµένο 
κέντρο πιλοτικών δοκιµών του ερευνητικού κέντρου στη 
Μεταµόρφωση).                                                                                                                                                  

Συµµετοχή της ΕΥ∆ΑΠ (χωρίς συµβατικές υποχρεώσεις/ 
επιδότηση) στο Πρόγραµµα COST και συγκεκριµένα στη 
δράση ES1105/ CYANOCOST µε θέµα την αντιµετώπιση 
της ανάπτυξης κυανοφυκών σε ταµιευτήρες. Στο πρό-
γραµµα συµµετέχουν πάνω από 40 επιστηµονικά ιδρύµατα 
και εταιρείες και αφορά στη δικτύωση και µεταφορά γνώ-
σης.
Εσωτερικά ερευνητικά έργα: ∆ιερεύνηση εναλλακτικών 
µεθόδων επεξεργασίας νερού και βελτίωση απόδοσης 
σταδίων αυτής. 
∆ιερεύνηση προτάσεων για ερευνητικά έργα που χρηµα-
τοδοτούνται από την ΕΕ (HORIZON 2020, ΕΣΠΑ) και για 
εσωτερικά ερευνητικά έργα. 
Προετοιµασία υποβολής νέων προτάσεων στο πλαίσιο του 
νέου χρηµατοδοτικού προγράµµατος της Ε.Ε. «HORIZON 
2020» για το οποίο κατατέθηκαν τρεις προτάσεις. Το αποτέ-
λεσµα της αξιολόγησης από την Ε.Ε. υπήρξε ιδιαίτερα ικα-
νοποιητικό λόγω της έγκρισης (∆εκέµβριος 2015) των δύο 
εκ των τριών προτάσεων που είχαν κατατεθεί 
(SMARTPLANT, INTCATCH). 
«SMART-PLANT», µε στόχο την ανάπτυξη και επίδειξη 
καινοτόµων λύσεων για την αναβάθµιση των εγκαταστά-
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σεων επεξεργασίας λυµάτων. Οι λύσεις αυτές θα χαρακτη-
ρίζονται από χαµηλό λειτουργικό κόστος ενώ ταυτόχρονα 
θα επιτυγχάνουν την απαιτούµενη ποιότητα των επεξεργα-
σµένων λυµάτων, ανάκτηση υλικών (στρουβίτη, βιοπολυ-
µερή, σταθεροποιηµένη ιλύς, κυτταρίνη) και ενέργειας 
(βιοαέριο) µε προφανή οικονοµικά οφέλη. Οι τεχνολογίες 
αυτές θα εφαρµοσθούν σε υφιστάµενες εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυµάτων σε πιλοτική κλίµακα. Το SMART-
PLANT θα αναδείξει µέσα από την ανάπτυξη και εφαρµογή 
των εν λόγω συστηµάτων την οικονοµική, περιβαλλοντική 
και τεχνολογική βιωσιµότητά τους. Στην Ελλάδα θα ανα-
πτυχθεί και θα εφαρµοσθεί ένα καινοτόµο σύστηµα επε-
ξεργασίας λυµάτων στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυ-
µάτων της Ψυττάλειας. Το πιλοτικό σύστηµα θα αποτελείται 
από αντιδραστήρα διαλείποντος έργου (sequencing batch 
reactor SBR) για τη βιολογική αποµάκρυνση αζώτου και 
φωσφόρου µέσω νιτρωδών συνδυασµένο µε αντιδραστή-
ρα για την υδρόλυση/ζύµωση της ιλύος για την παροχή της 
απαιτούµενης οργανικής ύλης.
Ο συνολικός αριθµός των εταίρων στο SMART-PLANT 
ανέρχεται στους 27. Η συµµετοχή της ΕΥ∆ΑΠ έγκειται στις 
ακόλουθες δραστηριότητες: 
α)  Εγκατάσταση και λειτουργία πιλοτικής µονάδας στην 

ΚΕΛ της Ψυττάλειας (µαζί µε το ΕΜΠ και την Κοινοπρα-
ξία)   

β)  Ανάπτυξη καινοτόµου συστήµατος επεξεργασίας λυµά-
των (µαζί µε το ΕΜΠ)

γ)  Λειτουργία καινοτόµου συστήµατος (µαζί µε την Κοινο-
πραξία)   

δ)  Εργαστηριακές αναλύσεις συµβατικών παραµέτρων για 
την υποστήριξη της λειτουργίας του καινοτόµου πιλοτι-
κού συστήµατος 

ε)  Συµµετοχή στις συναντήσεις των εταίρων του προγράµ-
µατος 

στ)  ∆ιάχυση των αποτελεσµάτων του προγράµµατος σε 
σχετικούς φορείς 

«INTCATCH», µε κύριο στόχο την ορθότερη διαχείριση των 
υδάτων µε την εφαρµογή καινοτόµων και αποδοτικών συ-
στηµάτων, τεχνολογιών και τεχνικών παρακολούθησης 
των υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Συγκεκριµέ-
να, θα εφαρµοσθούν ροµποτικά σκάφη τα οποία είναι εξο-
πλισµένα µε κατάλληλους αισθητήρες για τη µέτρηση επι-
λεγµένων παραµέτρων σε πραγµατικό χρόνο. Τα ροµποτικά 
σκάφη θα παρέχουν σε πραγµατικό χρόνο δεδοµένα για 
συµβατικούς και µη συµβατικούς ρύπους ελαχιστοποιώ-
ντας τον χρόνο που απαιτείται για την παρακολούθηση της 
ποιότητας των λιµνών και των ποταµών. Επίσης, στα πλαί-
σια του INTCATCH θα αναπτυχθεί µαθηµατικό µοντέλο για 
την προσοµοίωση της λίµνης Garda στην Ιταλία. Το εν 
λόγω µοντέλο θα εφαρµοσθεί και για τη λίµνη Υλίκη. Επι-
πλέον, θα αναπτυχθούν καινoτόµοι αισθητήρες για τη µέ-
τρηση σηµαντικών παραµέτρων στα ύδατα, θα εφαρµο-

σθούν καινοτόµες τεχνικές µέτρησης βιολογικών 
παραµέτρων (microbiological phyla) καθώς και τεχνολογί-
ες επεξεργασίας των οµβρίων υδάτων. Τα παραπάνω ερ-
γαλεία θα εφαρµοσθούν στη λίµνη Garda της Ιταλίας κα-
θώς και στους αστικών ποταµούς του Λονδίνου. Επιπλέον, 
θα πραγµατοποιηθούν επιδεικτικές δράσεις των καινοτό-
µων συστηµάτων στη λίµνη Υλίκη (Ελλάδα), στον ποταµό 
Ter (Ισπανία) και στο ∆ούναβη (Αυστρία). 
Ο συνολικός αριθµός των εταίρων στο INTCATCH ανέρχε-
ται στους 20. Η συµµετοχή της ΕΥ∆ΑΠ έγκειται στις ακό-
λουθες δραστηριότητες: 
α)  Παροχή δεδοµένων σχετικά µε την ποιότητα της λίµνης 

Υλίκης καθώς και άλλων στοιχείων στην ευρύτερη περι-
οχή

β)  ∆ιενέργεια δειγµατοληψιών από τη λίµνη Υλίκη και ερ-
γαστηριακών αναλύσεων συµβατικών παραµέτρων  

γ)  Εφαρµογή και λειτουργία (µαζί µε το ΕΜΠ) των ροµποτι-
κών σκαφών στη λίµνη Υλίκη

δ)  Αξιολόγηση των ροµποτικών σκαφών (µαζί µε ΕΜΠ)   
ε)  Συµµετοχή στις συναντήσεις των εταίρων
στ)  ∆ιάχυση των αποτελεσµάτων του προγράµµατος σε 

φορείς
Λειτουργία πιλοτικών εφαρµογών στο αναβαθµισµένο 
ερευνητικό κέντρο της ΕΥ∆ΑΠ 
Μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης των κτηριακών 
υποδοµών που ήταν απαραίτητες για τον εκσυγχρονισµό 
του ερευνητικού κέντρου της ΕΥ∆ΑΠ και µετατροπή του σε 
σύγχρονο demonstration center, άρχισαν εντός του 2015 
και συνεχίζονται οι πιλοτικές εφαρµογές για τα τρέχοντα 
ερευνητικά προγράµµατα FP7 (DESSIN και MARSOL) της 
ΕΥ∆ΑΠ.
∆ιαχείριση χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων από την 
Ε.Ε. και νέες προτάσεις
Το έτος 2015 συνοδεύτηκε από την διεξαγωγή των δύο 
χρηµατοδοτούµενων έργων του ευρωπαϊκού προγράµµα-
τος FP7 στα οποία συµµετέχει η ΕΥ∆ΑΠ. Η στελέχωση και 
υποστήριξη των έργων αυτών έγινε από  τεχνικό και διοι-
κητικό-οικονοµικό προσωπικό της ΕΥ∆ΑΠ. Υπήρξε στενή 
συνεργασία  µε αρκετές οργανωτικές µονάδες της ΕΥ∆ΑΠ 
και καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια για την τήρηση των 
αυστηρών χρονοδιαγραµµάτων των έργων.
Εργαστήρια της Υπηρεσίας R&D
∆ιατήρηση διαπίστευσης των εργαστηρίων του ερευνητι-
κού κέντρου κατά IS0 17O25. Η διαπίστευση των εργαστη-
ρίων εγγυάται ότι τα αποτελέσµατα των αναλύσεων που 
γίνονται σε αυτά είναι αναγνωρισµένα, έγκυρα και αξιόπι-
στα. 
Στα εργαστήρια του ερευνητικού κέντρου διεξήχθησαν 
κατά το έτος 2015 συνολικά 27.269 προσδιορισµοί φυσι-
κο-χηµικών, µικροβιολογικών και βιολογικών παραµέ-
τρων. Οι πραγµατοποιηθείσες αναλύσεις διενεργήθηκαν 
για :                                                        
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α)  «Εσωτερικές» ανάγκες της Εταιρείας, (∆/νσεις Λειτουρ-
γίας, Υπηρεσίες ∆/νσης Ποιότητας, Έρευνας και Ανάπτυ-
ξης).                                              

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

γ)  Εξυπηρέτηση των τρεχόντων ερευνητικών προγραµµά-
των της ΕΥ∆ΑΠ. 

Ενημερωτικές – Επικοινωνιακές δράσεις  
Στις 19 Μαρτίου 2015 πραγµατοποιήθηκε η 1η ενηµερωτι-
κή συνάντηση στις εγκαταστάσεις του ερευνητικού κέ-
ντρου στη Μεταµόρφωση µε εκπροσώπους από ΕΜΠ, 
ΙΓΜΕ, συνεργάτες στα τρέχοντα ερευνητικά προγράµµατα 
και στελέχη από άλλες οργανωτικές µονάδες σχετικά µε 
τον ρόλο και τη συµµετοχή της ΕΥ∆ΑΠ σε προγράµµατα  
έρευνας και ανάπτυξης:  α) Παρουσίαση των ερευνητικών 
έργων FP7 (DESSIN και MARSOL) στα οποία συµµετέχει η 
Εταιρεία και του COSΤ από τους εκπροσώπους τους. Πρό-
οδος που έχει επιτευχθεί. 
β)  Παρουσίαση και συζήτηση για εσωτερικά ερευνητικά 

έργα.  
γ)  Ανάλυση θεµατικών ενοτήτων που άπτονται του ενδια-

φέροντος της ΕΥ∆ΑΠ,  για πιθανή συµµετοχή σε προ-
γράµµατα  έρευνας και ανάπτυξης.

δ)  Νέες ευκαιρίες συµµετοχής στο πρόγραµµα HORIZON 
2020.

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

στ)  Ξενάγηση των προσκεκληµένων στις εγκαταστάσεις 
του ερευνητικού κέντρου και η ενηµέρωση για τη λει-
τουργία και τις δυνατότητες των εγκατεστηµένων πιλο-
τικών µονάδων  επεξεργασίας λυµάτων.

Συµµετοχή σε “Event”  που πραγµατοποιήθηκε στις 26-6-
2015 στο ΕΚΕΦΕ-∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ µε θέµα «What we 
learned after a year into HORIZON2020 submissions!» και 
παρουσίαση του θέµατος: “R&D in the Athens Water 
Supply and Sewerage Company”.
Στις 18-9-2015, οι φοιτητές θερινής απασχόλησης στην 
Υπηρεσία R&D παρουσίασαν  το θέµα:  «Ο ρόλος της έρευ-
νας και ανάπτυξης (R&D) στις εταιρίες ύδρευσης- αποχέ-
τευσης (ιδιωτικές, δηµόσιες και δηµόσιου χαρακτήρα) ανά 
τον κόσµο». Ακολούθησε συζήτηση που έδωσε την ευκαι-
ρία σε ανοικτή ανταλλαγή απόψεων και προβληµατισµών.   
Το υλικό της παρουσίασης βασίστηκε σε εκτενή αναζήτηση 
που έγινε κυρίως από το  διαδίκτυο. 
Παρουσίαση του θέµατος «Η κλιµατική αλλαγή και οι πόροι 
που θα διατεθούν από την Ε.Ε. µέσω των νέων ερευνητι-
κών προγραµµάτων από το πλαίσιο – HORIZON 2020» στην 
επιστηµονική ηµερίδα «Επιστηµονική – Κοινωνική Προ-
σέγγιση του Θέµατος της Κλιµατικής Αλλαγής και οι Πιθα-
νοί Κίνδυνοι για τις Κρίσιµες υποδοµές της Χώρας» που 

πραγµατοποιήθηκε στην ΕΥ∆ΑΠ στις 27-11-2015.  
Προγραµµατιζόµενες δράσεις και στόχοι για το έτος 2016 
Επιτυχής συνέχιση των δύο εν εξελίξει ερευνητικών προ-
γραµµάτων στο FP7, (DESSIN, MARSOL).
Προετοιµασία και στελέχωση των δύο νέων έργων 
HORIZON 2020 (SMARTPLANT, INTCATCH) που θα ξεκι-
νήσουν µέσα στο 1ο εξάµηνο του έτους 2016.
Αναζήτηση νέων προτάσεων χρηµατοδότησης ερευνητι-
κών προγραµµάτων στο πλαίσιο χρηµατοδότησης της Ε.Ε. 
(HORIZON 2014-2020, ΕΣΠΑ κλπ) στους τοµείς ενδιαφέρο-
ντος της Εταιρείας.
Ανάπτυξη διαδικασιών συγκρότησης εσωτερικού δικτύου 
στην ΕΥ∆ΑΠ, αξιοποιώντας την επιστηµονική γνώση και 
εµπειρία των στελεχών, µε σκοπό τη διερεύνηση συµµετο-
χής της Εταιρείας σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα και 
την αξιοποίηση καινοτόµων ιδεών και τεχνολογιών/ εφαρ-
µογών αιχµής. 
Περαιτέρω διεύρυνση του αρχείου Έρευνας και Ανάπτυ-
ξης της ΕΥ∆ΑΠ µε επιστηµονικό υλικό σχετικό µε τις δρα-
στηριότητες της ΕΥ∆ΑΠ και ηλεκτρονική πρόσβαση σε 
αυτό για διάχυση της γνώσης εντός της Εταιρείας. Εξέταση 
διασύνδεσης του  µε την Υπηρεσία Αρχείου Μελετών & 
Προδιαγραφών της  ΕΥ∆ΑΠ.
Σύνδεση της έρευνας µε την επιχειρηµατικότητα, µέσω 
εφαρµογών που υλοποιούνται στην ΕΥ∆ΑΠ αξιοποιώντας 
και νέους επιστήµονες από Πανεπιστήµια και Πολυτεχνεία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
Στις 15 Ιανουαρίου 2016, πραγµατοποιήθηκε η Έκτακτη Γε-
νική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας όπου µεταξύ 
άλλων, επικυρώθηκε η εκλογή του Προέδρου του ∆.Σ. κ. 
Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου και του ∆ιευθύνοντος Συµ-
βούλου κ. Ιωάννη Μπενίση καθώς και η απόφαση του ∆ι-
οικητικού Συµβουλίου της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. µε θέµα τη συµµε-
τοχή της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. στην αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου της ATTICA BANK ΑΤΕ µε το ποσό των 20 εκα-
τοµµυρίων Ευρώ. 
Επίσης ο κ. Αλέξανδρος Πουλιάσης εκλέχθηκε ως νέο Μέ-
λος του ∆.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους 
κ. Ελευθέριου Μαγιάκη.

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
Στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του οργανογράµµατος της 
Εταιρείας,  στη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
στις 19 Ιανουαρίου 2016, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος κ. Ιωάν-
νης Μπενίσης ανέλαβε και τις εκτελεστικές αρµοδιότητες 
που είχαν ανατεθεί στον Πρόεδρο της Εταιρείας κ. Κων-
σταντίνο Παπαδόπουλο, ο οποίος διατηρεί τις αρµοδιότητες 
που  ορίζει το καταστατικό της Εταιρείας για τον Πρόεδρο 
του ∆.Σ. Το νέο ∆.Σ., µετά και την εκλογή του νέου Μέλους 
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κ. Αλέξανδρου Πουλιάση συγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής:
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ∆.Σ. –
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Μπενίσης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος – 
Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Βαφειάδης - Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Καρδαράς - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Μακρυνός - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αλέξανδρος Πουλιάσης – Μη Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Σαράντης - Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Μιχαήλ Σταυρουλάκης – Ανεξάρτητο, 
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Χαλαµπαλάκης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Χρήστος Μηστριώτης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Σκουλαρίκης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Εµµανουήλ Αγγελάκης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ευάγγελος Μουτάφης - Μη Εκτελεστικό Μέλος. 

Εφαρμογή νέου Κοινωνικού Τιμολογίου
Από την 1η Φεβρουαρίου 2016, η ΕΥ∆ΑΠ εφαρµόζει το νέο 
κοινωνικό της τιµολόγιο (Ειδικό Έκτακτο Τιµολόγιο), το 
οποίο ανταποκρίνεται περισσότερο στις σύγχρονες ανά-
γκες των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων. Συγκεκριµέ-
να, για τους δικαιούχους που έχουν υπαχθεί στο 
Ν.4320/2015, προβλέπεται η δωρεάν (µε έκπτωση 100%) 
παροχή συνολικά 6 κυβικών µέτρων νερού το τρίµηνο σε 
κάθε νοικοκυριό µε ένα ή δύο µέλη ενώ για κάθε επιπλέον 
µέλος πέραν των δύο, θα παρέχονται δωρεάν επιπλέον 3 
κ.µ. νερού. Η τιµολόγηση των χορηγούµενων µε έκπτωση 
100% κυβικών θα αρχίζει από την πρώτη κλίµακα του οικι-
ακού τιµολογίου της ΕΥ∆ΑΠ.
Η µέγιστη ποσότητα που θα δοθεί δωρεάν υπολογίζεται 
περίπου στα 1,72 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα νερού και 
αφορά σε περίπου 58.000 νοικοκυριά και σε περισσότε-
ρους από 111.000 πολίτες. Παράλληλα, µε την παροχή δω-
ρεάν νερού, ξεκίνησε και η διαδικασία απαλλαγής από 
προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιµα όλων όσων προχω-
ρήσουν σε ρύθµιση των οφειλών τους µέχρι το τέλος Μαΐ-
ου 2016.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Η ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 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 ενδιαφερό-
µενων µερών.
Η δοµή της παρούσας ∆ήλωσης Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
επικεντρώνεται στα ακόλουθα θέµατα:

i.  Εσωτερικός Κανονισµός Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και 
Λειτουργίας

ii.  ∆ιοικητικό Συµβούλιο και Επιτροπή Ελέγχου

iii. Γενική Συνέλευση & ∆ικαιώµατα Μετόχων
iv. Εσωτερικός Έλεγχος και ∆ιαχείριση Κινδύνων
v.   Λοιπά διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της 

Εταιρείας

Α. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης 
τον οποίο έχει ενσωµατώσει στον Εσωτερικό Κανονισµό 
Λειτουργίας και αποτελεί ήδη από τις 23.10.2013 ενιαίο 
κείµενο κατονοµαζόµενο πλέον ως Εσωτερικός Κανονι-
σµός Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και Λειτουργίας της ΕΥ-
∆ΑΠ. Ο Κώδικας αυτός βρίσκεται διαθέσιµος στο κοινό 
στην έδρα της Εταιρείας Ωρωπού 156 Γαλάτσι, στην Υπηρε-
σία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Σχέσεων µε Επενδυτές και 
στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, Ιλισίων 9 και Λαο-
δικείας, στην Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων. 

Η εταιρεία δεν εφαρµόζει πρακτικές εταιρικής διακυβέρ-
νησης πέραν των προβλέψεων του νόµου. 

B. Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπή Ελέγχου
Η Εταιρεία διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ο αριθ-
µός των µελών του οποίου είναι περιττός και δεν δύναται 
να υπερβαίνει τα δεκατρία (13) µέλη ή να είναι µικρότερος 
των επτά (7) µελών. Το ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
καθώς επίσης και να αυξάνει ή να µειώνει τον αριθµό αυ-
τών, πάντοτε µέσα στο πλαίσιο που τίθεται από το καταστα-
τικό. Το ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πε-
νταετής και παρατείνεται αυτοδίκαια µέχρι της υποδείξεως 
ή της εκλογής νέων συµβούλων. Η παράταση δεν µπορεί 
να υπερβεί το ένα (1) έτος. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου ανακαλούνται ελευθέρως. Η ανάκληση και η αντι-
κατάσταση γίνεται από εκείνους που έχουν δικαίωµα 
εκλογής ή υπόδειξης. Η Γενική Συνέλευση µπορεί να αντι-
καθιστά οποιαδήποτε από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου που εξέλεξε και πριν από την λήξη της θητείας 
τους. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να 
ορίζονται εκ νέου ή να επανεκλέγονται απεριόριστα και εί-
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ναι απεριόριστα ανακλητά. Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου 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 Εται-
ρείας ή µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή υπάλληλοι επιχεί-
ρησης που βρίσκεται σε συναλλακτική σχέση µε την Εται-
ρεία. Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί, όµως, να 
είναι µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή υπάλληλοι επιχείρη-
σης που είναι συνδεδεµένη µε την Εταιρεία, κατά τα οριζό-
µενα στο άρθρο 42ε κ.ν. 2190/1920.

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου
Το ∆ιοικητικό 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 
∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει δύο φορές το µήνα 
και έκτακτα όταν κριθεί τούτο αναγκαίο από τον Πρόεδρό 
του. Η ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται 
από τον Πρόεδρο και τα θέµατά της περιέχονται στην πρό-
σκληση που αποστέλλεται στους συµβούλους. 

Η πρόσκληση της συνεδρίασης γνωστοποιείται στα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσι-
µες ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση και περιλαµβάνει µε 
σαφήνεια και τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης. ∆ιαφορε-
τικά, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται µόνο εφ’ όσον παρί-
στανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του και κανένα 
δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Κατά τα λοιπά, εφαρ-
µόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1920, 
όπως ισχύει. 

Απαρτία - Πλειοψηφία - Αντιπροσώπευση μελών ΔΣ
Το ∆ιοικητικό 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 εξεύρε-
ση του αριθµού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύ-
πτον κλάσµα. Ουδέποτε ο αριθµός των αυτοπροσώπως 
παρόντων συµβούλων µπορεί να είναι µικρότερος των 
τριών. Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβά-
νονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περί-
πτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύµατος του Προέδρου προεδρεύει ο αναπληρωτής 
του. Στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δύνα-
ται να παρίσταται χωρίς δικαίωµα ψήφου επιστηµονικοί 
σύµβουλοι, νοµικοί ή µη και εµπειρογνώµονες, καθώς και 
ο ∆ιευθυντής των Νοµικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, εφ’ 
όσον κληθούν από τον Πρόεδρο ή το ∆ιοικητικό Συµβού-

λιο, και σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας του ∆ιευθυ-
ντή των Νοµικών Υπηρεσιών της Εταιρείας άλλος δικηγό-
ρος που θα υποδείξει ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. Κάθε σύµβουλος έχει δικαίωµα να ενηµερώ-
νεται εγγράφως από τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο για τη διαχείριση της Εταιρείας και γενικά για 
την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων. Σύµβουλος που 
απουσιάζει µπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύµ-
βουλο µε έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε σύµβουλος µπο-
ρεί να αντιπροσωπεύει ένα µόνο σύµβουλο που απουσιά-
ζει.

Σε κάθε συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τηρού-
νται Πρακτικά που επικυρώνονται αµέσως ή στην επόµενη 
συνεδρίαση. Τα αντίγραφα ή αποσπάσµατα των Πρακτικών 
επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή 
άλλο εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
µετά από σχετική απόφαση του οργάνου. Τα Πρακτικά του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου γράφονται σε ειδικό βιβλίο που 
τηρείται χειρόγραφα ή µηχανογραφικά και υπογράφονται 
από τον Πρόεδρο και τους συµβούλους που πήραν µέρος 
στη συνεδρίαση. Τυχόν άρνηση συµβούλου να υπογράψει 
τα Πρακτικά, αναφέρεται σ’ αυτά. Κάθε σύµβουλος, έχει 
δικαίωµα να ζητήσει να σηµειωθεί η γνώµη του στα Πρα-
κτικά. 

Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
Το ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικό 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 µέ-
τρα και αποφάσεις για την πραγµατοποίηση του σκοπού 
της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επίσης παρακο-
λουθεί την πορεία της Εταιρείας και την υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων της. Εξαιρούνται της αρµοδιότητας του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου τα θέµατα εκείνα τα οποία σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του Νόµου ή του Καταστατικού υπά-
γονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέ-
λευσης. 

Ανάθεση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υπό τους περιορισµούς του Νό-
µου και του Καταστατικού, µπορεί µε απόφασή του να ανα-
θέτει την άσκηση των εξουσιών ή των αρµοδιοτήτων του 
µερικώς στον Πρόεδρο ή τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ή σε 
µέλος ή µέλη αυτού ή σε ∆ιευθυντές της Εταιρείας ή σε 
υπαλλήλους αυτής ή σε τρίτους.
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Πληροφορίες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από τις 01/01/2015 έως 31/12/2015 διαµορφώθηκαν ως εξής:

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου aπό 01/01/2015 έως 09/06/2015
Αντώνιος Βαρθολομαίος, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό Μέλος
Ευάγγελος Παλαιολόγος, Αναπληρωτής Πρόεδρος, μη εκτελεστικό Μέλος
Λάμπρος Ζωγράφος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
Ελευθερία Καραχάλιου, Μη εκτελεστικό Μέλος
Γρηγόριος Ζαφειρόπουλο Μη εκτελεστικό Μέλος
Παντελεήμων Καμάς Μη εκτελεστικό Μέλος
Αναστάσιος Κούρτης Μη εκτελεστικό Μέλος
Επαμεινώνδας Σκλαβενίτης Μη εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Σκουλαρίκης Μη εκτελεστικό Μέλος
Χρήστος Μηστριώτης Μη εκτελεστικό Μέλος
Εμμανουήλ Αγγελάκης Μη εκτελεστικό Μέλος
Ευάγγελος Μουτάφης Μη εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Χονδρόγιαννος Μη εκτελεστικό Μέλος

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου aπό 08/07/2015 έως 22/07/2015
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Μπενίσης Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Βαφειάδης Mη εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Καρδαράς Μη εκτελεστικό Μέλος
Ελευθέριος Μαγιάκης Μη εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Μακρυνός Μη εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Σαράντης Μη εκτελεστικό Μέλος
Μιχαήλ Σταυρουλάκης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Χαλαμπαλάκης Μη εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Σκουλαρίκης Μη εκτελεστικό Μέλος
Χρήστος Μηστριώτης Μη εκτελεστικό Μέλος
Εμμανουήλ Αγγελάκης, Μη εκτελεστικό Μέλος
Ευάγγελος Μουτάφης, Μη εκτελεστικό Μέλος

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου aπό 09/06/2015 έως 08/07/2015
Αντώνιος Βαρθολομαίος, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Βαφειάδης Mη εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Καρδαράς Μη εκτελεστικό Μέλος
Ελευθέριος Μαγιάκης Μη εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Μακρυνός Μη εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Σαράντης Μη εκτελεστικό Μέλος
Επαμεινώνδας Σκλαβενίτης, Μη εκτελεστικό Μέλος
Μιχαήλ Σταυρουλάκης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Χαλαμπαλάκης Μη εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Σκουλαρίκης Μη εκτελεστικό Μέλος
Χρήστος Μηστριώτης Μη εκτελεστικό Μέλος
Εμμανουήλ Αγγελάκης, Μη εκτελεστικό Μέλος
Ευάγγελος Μουτάφης, Μη εκτελεστικό Μέλος
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Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου aπό 22/07/2015 έως 17/10/2015
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Μπενίσης Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Βαφειάδης Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Καρδαράς Μη εκτελεστικό Μέλος
Ελευθέριος Μαγιάκης Μη εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Μακρυνός Μη εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Σαράντης Μη εκτελεστικό Μέλος
Μιχαήλ Σταυρουλάκης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Χαλαμπαλάκης Μη εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Σκουλαρίκης Μη εκτελεστικό Μέλος
Χρήστος Μηστριώτης Μη εκτελεστικό Μέλος
Εμμανουήλ Αγγελάκης, Μη εκτελεστικό Μέλος
Ευάγγελος Μουτάφης, Μη εκτελεστικό Μέλος

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου aπό 17/10/2015 έως 31/12/2015
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Μπενίσης Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Βαφειάδης Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Καρδαράς Μη εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Μακρυνός Μη εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Σαράντης Μη εκτελεστικό Μέλος
Μιχαήλ Σταυρουλάκης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Χαλαμπαλάκης Μη εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Σκουλαρίκης Μη εκτελεστικό Μέλος
Χρήστος Μηστριώτης Μη εκτελεστικό Μέλος
Εμμανουήλ Αγγελάκης, Μη εκτελεστικό Μέλος
Ευάγγελος Μουτάφης, Μη εκτελεστικό Μέλος

Ημερομηνίες Παραιτήσεων Μελών Δ.Σ.
(1) 08/07/2015 παραίτηση Αντωνίου Βαρθολοµαίου
(2) 08/07/2015 παραίτηση Επαµεινώνδα Σκλαβενίτη
(3) 17/10/2015 παραίτηση Ελευθερίου Μαγιάκη

Αποφάσεις Γ.Σ. και Δ.Σ. για την εκλογή 
Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Η σύνθεση του παραπάνω αναφεροµένου ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Εταιρείας προέκυψε από τις παρακάτω 
αποφάσεις Γ.Σ. και ∆.Σ.:

Αποφάσεις Γ.Σ.
(1)  31η Τακτική Γ.Σ. της 28ης/06/2013: εκλογή Αντωνίου 

Βαρθολοµαίου, Ευάγγελου Παλαιολόγου, Λάµπρου 
Ζωγράφου (Ανεξάρτητο Μέλος), Ελευθερίας Καραχά-
λιου, Παντελεήµονα Καµά, Αναστασίου Κούρτη, Επα-

µεινώνδα Σκλαβενίτη, Γρηγορίου Ζαφειρόπουλου και 
Ιωάννη Χονδρόγιαννου.

(2)  Ειδική Γ.Σ. της 28ης/06.2013: εκλογή Παναγιώτη 
Σκουλαρίκη και Χρήστου Μηστριώτη.

(3)  Εκλογές εργαζοµένων Ε.Υ∆.Α.Π. Α.Ε. Ιουνίου 2012: 
εκλογή Ευάγγελου Μουτάφη και Εµµανουήλ Αγγελά-
κη.

(4)  Επαναληπτική µετ’αναβολή 33η Τακτική Γ.Σ. της 
2ας/06/2015: εκλογή Κωνσταντίνου Βαφειάδη, Μιχα-
ήλ Σταυρουλάκη (Ανεξάρτητο Μέλος), Νικολάου Σα-
ράντη, Ιωάννη Καρδαρά, Γεωργίου Μακρυνού, Ελευ-
θέριου Μαγιάκη και Γεωργίου Χαλαµπαλάκη.

Αποφάσεις Δ.Σ.
(1)  18104/28.06.2013: εκλογή Αντωνίου Βαρθολοµαίου 

ως Προέδρου και ∆/ντος Συµβούλου.

Ημερομηνίες παραιτήσεων Μελών Δ.Σ. και Αποφάσεις Γ.Σ. 
και Δ.Σ. για την εκλογή νέων Μελών
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(2)  18105/28.06.2013: εκλογή Ευάγγελου Παλαιολόγου 
ως Αναπληρωτή Προέδρου ∆.Σ.

(3)  18646/08.07.2015: εκλογή Κωνσταντίνου Παπαδό-
πουλου και Ιωάννη Μπενίση ως Προέδρου και ∆/ντος 
Συµβούλου αντίστοιχα και ορισµός τους ως των µό-
νων Εκτελεστικών Μελών του ∆.Σ.

(4)  18648/22.07.2015: ορισµός Κωνσταντίνου Βαφειάδη 
ως Εκτελεστικού Μέλους του ∆.Σ.

Αριθμός συνεδριάσεων Διοικητικού 
Συμβουλίου από 01/01/2015 έως 31/12/2015
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα το ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο πραγµατοποίησε είκοσι οκτώ (28) συνεδριάσεις 
(υπ’αριθ. 1147η/16.01.2015 έως και 1174η/30.12.2015).  

Γ. Γενική Συνέλευση & Δικαιώματα Μετόχων
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 απουσί-
αζαν ή διαφώνησαν. Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη 
αρµόδια να αποφασίζει για τα εξής θέµατα:
α.  Για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού. Με την επι-

φύλαξη 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 ∆ιοικητικού Συµβουλί-
ου και των ελεγκτών µε την επιφύλαξη των άρθρων 11 
και 13 του Καταστατικού.

γ.  Για την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσε-
ων της Εταιρείας.

δ.  Για τη διάθεση των ετησίων κερδών και την έγκριση 
των αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

ε.  Για την απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού 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 Καταστατι-
κού.

ζ.  Για τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη µετατροπή, την 
αναβίωση, την παράταση της διάρκειας και τη λύση της 
Εταιρείας.

η.  Για το διορισµό εκκαθαριστών.
Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 
Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύουν.

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων συγκαλείται από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα 
της Εταιρείας τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, το αργότε-
ρο µέσα σε έξι µήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρή-
σης.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευ-
ση και σε άλλο τόπο κείµενο στην ηµεδαπή µετά από ει-
δική άδεια της εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα κα-
θορίζονται, και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η 
άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση 
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που εκπρο-
σωπούν το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και κανείς 
µέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνε-
δρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη 
συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των µετόχων όταν το 
κρίνει σκόπιµο.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενι-
κή Συνέλευση µετά από αίτηση των ελεγκτών, εντός 
δέκα (10) ηµερών από την επίδοση της αίτησης στον 
Πρόεδρο αυτού, ορίζοντας ως αντικείµενο ηµερήσιας δι-
άταξης το περιεχόµενο αυτής. Την ίδια υποχρέωση υπέ-
χει και όταν την σχετική αίτηση υποβάλει το ∆ηµόσιο. Σε 
περίπτωση άρνησής του, τη Γενική Συνέλευση δικαιού-
ται να συγκαλέσει το ∆ηµόσιον δια του εποπτεύοντος 
Υπουργού, µε έγγραφη δήλωσή του που κοινοποιείται 
στην Εταιρεία. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η 
Γενική Συνέλευση συγκαλείται α) Από προσωρινό ∆ιοι-
κητικό Συµβούλιο που ορίζεται από το αρµόδιο ∆ικαστή-
ριο 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 σύνο-
λο του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
∆εν παρέχεται η δυνατότητα συµµετοχής στη Γενική Συ-
νέλευση και άσκησης του δικαιώµατος ψήφου µε ηλε-
κτρονικά µέσα ή µε αλληλογραφία.

Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη 
της Γενικής Συνέλευσης
Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να περι-
λαµβάνει τουλάχιστον το οίκηµα, τη χρονολογία και την 
ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέµατα της ηµερή-
σιας διάταξης µε σαφήνεια. Η Γενική Συνέλευση συγκα-
λείται µε δηµοσίευση σχετικής πρόσκλησης προς τους 
µετόχους της Εταιρείας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις 
σχετικές µε τους κανόνες δηµοσιότητας διατάξεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 26 παρ. 2 και 26α του Κ.Ν. 
2190/1920 όπως ισχύει σήµερα. Η πρόσκληση τοιχοκολ-
λείται σε εµφανή θέση στην έδρα της Εταιρείας και δηµο-
σιεύεται όπως επιβάλλουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατά-
ξεις.

Η πρόσκληση δηµοσιεύεται πριν από είκοσι πλήρης ηµέ-
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ρες στις προβλεπόµενες ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες πολι-
τικές και οικονοµικές εφηµερίδες και στο Γ.Ε.Μ.Η..Στις 
περιπτώσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων 
οι παραπάνω προθεσµίες συντέµνονται στο µισό και η 
πρόσκληση δηµοσιεύεται και πάλι όπως παραπάνω. ∆ι-
ευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι µη εργάσιµες 
ηµέρες, ενώ η ηµέρα δηµοσίευσης της πρόσκλησης της 
Γενικής Συνέλευσης και η ηµέρα της συνεδρίασής της 
δεν συνυπολογίζονται στις παραπάνω προθεσµίες. 

Εντός της αυτής εικοσαήµερης (20ήµερης) προθεσµίας η 
πρόσκληση γνωστοποιείται στα Υπουργεία Οικονοµικών 
(Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας Περιουσίας, Μονάδα Απο-
κρατικοποιήσεων και ∆ιαχείρισης Κινητών Αξιών) και 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. ∆έκα (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 ∆ιοικη-
τικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών.

Δικαιώματα Μετόχων και τρόπος άσκησής τους
Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου στη Γενική 
Συνέλευση. 

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συµµετάσχει όποιος 
εµφανίζεται ως µέτοχος στα αρχεία του Συστήµατος Άυ-
λων 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 ιδιό-
τητας γίνεται µε την προσκόµιση σχετικής έγγραφης βε-
βαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, µε απευθεί-
ας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας µε τα αρχεία του 
εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υφί-
σταται κατά την ηµεροµηνία καταγραφής (record date), 
ήτοι κατά την έναρξη της πέµπτης (5ης) ηµέρας πριν από 
την ηµέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και η 
σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά 
µε την µετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εται-
ρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ηµέρα πριν από τη συνε-
δρίαση της Γενικής Συνέλευσης.  

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 ορί-
ζοντας ως εκπροσώπους τους µέχρι τρία (3) φυσικά πρό-
σωπα.  Ωστόσο, αν ο µέτοχος κατέχει µετοχές της Εται-
ρείας, οι οποίες εµφανίζονται σε περισσότερους του ενός 
λογαριασµούς αξιών, ο περιορισµός αυτός δεν εµποδίζει 
τον εν λόγω µέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώ-
πους για τις µετοχές που εµφανίζονται στον κάθε λογα-
ριασµό αξιών σε σχέση µε τη Γενική Συνέλευση. Αντι-

πρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους µετόχους 
µπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε µέτοχο. Ο αντι-
πρόσωπος µετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην 
Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενι-
κής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριµένο γεγονός, το οποίο 
µπορεί να είναι χρήσιµο στους µετόχους για την αξιολό-
γηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος 
άλλα συµφέροντα πλην των συµφερόντων του αντιπρο-
σωπευµένου µετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας 
παραγράφου, µπορεί να προκύπτει σύγκρουση συµφε-
ρόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
α)  είναι µέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή εί-

ναι άλλο νοµικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχε-
ται από το µέτοχο αυτόν,

β)  είναι µέλος του ∆ιοικητικού 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, κατατίθε-
νται, συµπληρωµένα και υπογεγραµµένα από το µέτοχο 
στην Εταιρεία τρεις(3) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την 
ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος 
οφείλει να µεριµνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς 
αποστολής των εντύπων διορισµού και ανάκλησης αντι-
προσώπου και της παραλαβής τους από την Εταιρεία. Τα 
έντυπα αυτά διατίθενται και σε έγχαρτη µορφή, στα γρα-
φεία της Εταιρείας.

Το ∆ηµόσιο 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. Ειδι-
κά για την εκλογή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλί-
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ου, η εκπροσώπηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου ως µετό-
χου στην Γενική Συνέλευση γίνεται από τους Υπουργούς 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και τον εποπτεύοντα 
Υπουργό ή το εξουσιοδοτηµένο από αυτούς όργανο.
Σηµειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων 
(συµµετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσµευση 
των µετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης 
ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότη-
τα πώλησης και µεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό δι-
άστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα στην ηµεροµηνία κατα-
γραφής και στην ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωµα συµµε-
τοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση µόνον όποιος 
φέρει την ιδιότητα του µετόχου κατά την αντίστοιχη ηµε-
ροµηνία καταγραφής. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης 
προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν.2190/1920, ο 
εν λόγω µέτοχος µετέχει στη Γενική Συνέλευση µόνο 
µετά από άδειά της.

Όσον αφορά τα λοιπά δικαιώµατα των µετόχων και µετό-
χων µειοψηφίας καθώς και τον τρόπο άσκησής τους 
εφαρµόζονται οι εκάστοτε διατάξεις του Ν. 2190/1920 ως 
ισχύουν.

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής 
Συνέλευσης
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριά-
ζει έγκυρα επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, αν 
εκπροσωπείται σ’ αυτή τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις 
εκατό (51%) του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβλη-
θεί. 

Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούµενης παρα-
γράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση 
προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρί-
αση µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη µαταιωθείσα συ-
νεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) του-
λάχιστον ηµέρες, οποιοδήποτε και αν είναι το τµήµα του 
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου που εκπροσω-
πείται κατ’ αυτήν. 

Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται 
µε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπού-
νται 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 καταβλη-

θεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α)  Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας
β)  Μεταβολή του αντικειµένου της επιχείρησης της Εται-

ρείας.
γ)  Επαύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων.
δ)  Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε εξαίρεση τις αυ-

ξήσεις του άρθρου 8 (παράγραφοι 2 και 3 του Καταστα-
τικού) 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 ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ή έκ-
δοση 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 ειδι-
κή αυξηµένη απαρτία της παρούσης παραγράφου.

Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούµενης παρα-
γράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση 
προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρί-
αση µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη µαταιωθείσα συ-
νεδρίαση 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 απαιτούµε-
νη απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συ-
νέρχεται σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση σύµφω-
να µε την παρ. 2 του Άρθρου 31 του Καταστατικού, 
βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των 
θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, όταν σ’ αυτή 
εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του µετοχι-
κού 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.

Λοιπές Πληροφορίες
Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν.2190/1920 
συµπεριλαµβανοµένης της πρόσκλησης αυτής, της δια-
δικασίας για την άσκηση δικαιώµατος ψήφου µέσω αντι-
προσώπου, των εντύπων διορισµού και ανάκλησης αντι-
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προσώπου, των σχεδίων αποφάσεων για τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης καθώς και πληρέστερες πληροφορί-
ες σχετικά µε την άσκηση των δικαιωµάτων µειοψηφίας 
του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 διατίθενται σε ηλε-
κτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.
eydap.gr).

Δ. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 
και Διαχείριση Κινδύνων
Επιτροπή Ελέγχου
Η Εταιρεία συµµορφούµενη πλήρως µε τις προβλέψεις 
και τις επιταγές του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 έχει θε-
σπίσει Επιτροπή Ελέγχου.

Σύνθεση Μελών Επιτροπής Ελέγχου από 01/01/2015 
έως 31/12/2015
Από 01/01/2015 έως 02/06/2015
Λάµπρος Ζωγράφος, Πρόεδρος
Επαµεινώνδας Σκλαβενίτης, Μέλος
Γρηγόριος Ζαφειρόπουλος, Μέλος

Από 02/06/2015 έως 11/11/2015

Μιχαήλ Σταυρουλάκης, Πρόεδρος
Ιωάννης Καρδαράς, Μέλος
Ελευθέριος Μαγιάκης, Μέλος

Από 11/11/2015 έως 31/12/2015

Μιχαήλ Σταυρουλάκης, Πρόεδρος
Ιωάννης Καρδαράς, Μέλος
Νικόλαος Σαράντης, Μέλος

Αποφάσεις Γ.Σ. και Δ.Σ. για την εκλογή 
Μελών Επιτροπής Ελέγχου
Η σύνθεση της παραπάνω αναφερόµενης Επιτροπής 
Ελέγχου της Εταιρείας προέκυψε από τις παρακάτω απο-
φάσεις Γ.Σ. και ∆.Σ.:

Αποφάσεις Γ.Σ.
(1)  31η Τακτική Γ.Σ. της 28ης/06/2013: εκλογή Λάµπρου 

Ζωγράφου (Ανεξάρτητο Μέλος), Γρηγορίου Ζαφειρό-
πουλου και Επαµεινώνδα Σκλαβενίτη ως Μέλη ∆.Σ.

(2)  Έκτακτη Γ.Σ. της 26η/07/2013: επικύρωση Μελών 
Επιτροπής Ελέγχου Λάµπρου Ζωγράφου ως Προέ-
δρου και Επαµεινώνδα Σκλαβενίτη και Χρήστου Μη-
στριώτη ως Μελών.

(3)  Επαναληπτική µετ’αναβολή 33η Τακτική Γ.Σ. της 
2ας/06/2015: εκλογή Μιχαήλ Σταυρουλάκη (Ανεξάρ-
τητο Μέλος), Ιωάννη Καρδαρά και Ελευθέριου Μαγιά-
κη ως Μέλη ∆.Σ.

(4)  Επαναληπτική µετ’αναβολή 33η Τακτική Γ.Σ. της 

2ας/06/2015: ορισµός Επιτροπής Ελέγχου από τους 
Μιχαήλ Σταυρουλάκη ως Πρόεδρο και Ιωάννη Καρ-
δαρά και Ελευθέριο Μαγιάκη ως Μέλη.

Αποφάσεις Δ.Σ.
(1)  18323/12.03.2014: ορισµός Γρηγορίου Ζαφειρόπου-

λου στη θέση του παραιτηθέντος Χρήστου Μηστριώτη.
(2)  18712/11.11.2015: ορισµός Νικολάου Σαράντη στη 

θέση του παραιτηθέντος Ελευθερίου Μαγιάκη.

Αριθμός Συνεδριάσεων Επιτροπής Ελέγχου 
από 01/01/2015 έως 31/12/2015
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα η Επιτροπή Ελέγχου 
πραγµατοποίησε δεκαέξι (16) συνεδριάσεις.
Οι αρµοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγ-
χου συνίστανται:
α.  στην παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηµατοοι-

κονοµικής πληροφόρησης.
β.  στην παρακολούθηση της αποτελεσµατικής λειτουργί-

ας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και του συ-
στήµατος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρα-
κολούθηση της ορθής λειτουργίας της µονάδας των 
εσωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας.

γ.  στην παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού 
ελέγχου των ατοµικών και ενοποιηµένων οικονοµι-
κών καταστάσεων της Εταιρείας.

δ.  στην επισκόπηση και παρακολούθηση θεµάτων συνα-
φών µε την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειµενικό-
τητας 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 εταιρι-
κών εργασιών, ο έλεγχος της αξιοπιστίας της παρεχόµε-
νης προς το επενδυτικό κοινό και τους µετόχους της 
Εταιρείας χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, η συµ-
µόρφωση της Εταιρείας µε το ισχύον νοµοθετικό και κα-
νονιστικό πλαίσιο, η περιφρούρηση των επενδύσεων και 
των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και ο εντοπι-
σµός και η αντιµετώπιση των σηµαντικότερων κινδύνων.  

Κύρια χαρακτηριστικά του Συστήματος 
Εσωτερικού Ελέγχου
Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρείας ασκείται από τη ∆ι-
εύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου η οποία αποτελεί ανεξάρ-
τητη οργανωτική µονάδα και αναφέρεται στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Εταιρείας. Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού 
Ελέγχου εποπτεύεται στο έργο της από την Επιτροπή 
Ελέγχου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Σκοπός της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου είναι:
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•  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 εταιρικών και ενοποιηµένων οικο-

νοµικών καταστάσεων.
  -  Την αξιοπιστία και αρτιότητα των πληροφοριών οι 

οποίες χρησιµοποιούνται για την λήψη αποφάσεων.
•  Η ενημέρωση της Διοίκησης (ή των στελεχών εκείνων 

που έχουν εξουσιοδοτηθεί ως αρµόδια για την εκτέλε-
ση διορθωτικών ενεργειών) για τα αποτελέσµατα των 
ελέγχων, τη γνώµη που σχηµατίστηκε για κάθε έναν 
από αυτούς και τα αντίστοιχες εισηγήσεις που έγιναν 
(από τον ίδιο τον ελεγκτή).

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

Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου έχει την ευθύνη:
•  Να παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση 

του Εσωτερικού Κανονισµού Εταιρικής ∆ιακυβέρνη-
σης και Λειτουργίας και του καταστατικού της Εταιρεί-
ας, καθώς και της εν γένει νοµοθεσίας που αφορά την 
Εταιρεία και ιδιαίτερα της νοµοθεσίας των Ανωνύµων 
Εταιρειών και της χρηµατιστηριακής.

•  Να ελέγχει την τήρηση των δεσμεύσεων που περιέχο-
νται στα ενηµερωτικά δελτία και τα επιχειρηµατικά σχέ-
δια της Εταιρείας σχετικά µε την χρήση των κεφαλαίων 
που αντλήθηκαν από το χρηµατιστήριο.

•  Να ελέγχει τη νομιμότητα των αμοιβών και πάσης φύ-
σεως παροχών προς τα µέλη της διοικήσεως αναφορι-
κά µε τις αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων της Εται-
ρείας .

•  Να ελέγχει τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με 
τις συνδεδεµένες µε αυτήν  Εταιρείες, κατά την  έννοια 
του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920, κα-
θώς και τις σχέσεις της  Εταιρείας µε τις Εταιρείες στο 
κεφάλαιο των οποίων συµµετέχουν σε ποσοστό τουλά-
χιστον 10% µέλη του ∆.Σ. της Εταιρείας ή µέτοχοι τους 
µε ποσοστό τουλάχιστον 10%.

•  Να ελέγχει και αναγνωρίζει τις περιπτώσεις σύγκρου-
σης των ιδιωτικών συµφερόντων των µελών του διοι-
κητικού συµβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της 
Εταιρείας µε τα συµφέροντα της Εταιρείας, τις οποίες 
διαπιστώνει κατά την άσκηση των  καθηκόντων του (τις 
οποίες και αναφέρει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο).

•  Να ελέγχει το κατά πόσο διασφαλίζεται η εμπιστευτικό-

τητα καθώς και η κατάλληλη γνωστοποίηση γεγονότων 
όπως: αποφάσεις για ουσιώδεις µεταβολές της επιχει-
ρηµατικής δράσης, αποφάσεις ή συµφωνίες για σύνα-
ψη ή λύση συνεργασιών ή επιχειρηµατικών συµµαχιών 
καθώς και για κάθε ουσιώδη διεθνή πρωτοβουλία, 
αποφάσεις για υποβολή δηµόσιας πρότασης αγοράς 
κλπ., καθώς επίσης και το κατά πόσο εφαρµόζονται οι 
προϋποθέσεις για τις συναλλαγές των υπόχρεων προ-
σώπων.

•  Να ελέγχει το κατά πόσο γίνεται «προαναγγελία» συγκε-
κριµένων συναλλαγών που αφορούν σε αξίες της Εται-
ρείας για συγκεκριµένα πρόσωπα όπως ορίζεται στη 
σχετική Νοµοθεσία.

•  Να ελέγχει το κατά πόσο τηρούνται οι υποχρεώσεις της 
Υπηρεσίας Μετοχολογίου και της Υπηρεσίας Εταιρικών 
ανακοινώσεων όπως αυτές απορρέουν από τη σχετική 
Νοµοθεσία.

•  Να ελέγχει το κατά πόσον το ετήσιο δελτίο συντάσσεται 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στην κείµενη 
νοµοθεσία.

Ο εσωτερικός έλεγχος ως λειτουργία ασκεί µε τρόπο ανε-
ξάρτητο και αντικειµενικό τις κάτωθι τουλάχιστον δρα-
στηριότητες:
•  Αναγνώριση και ιεράρχηση των επιχειρηματικών κιν-

δύνων.
•  Επισκόπηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας προ-

κείµενου να διαπιστωθεί κατά πόσον αυτές γίνονται µε 
τρόπο αποτελεσµατικό και αποδοτικό, και σύµφωνα µε 
τις οδηγίες του µάνατζµεντ, τις πολιτικές και διαδικασί-
ες.

•  Εξέταση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας 
του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σε όλες τις περιο-
χές δραστηριότητας και µε καθορισµένες προτεραιότη-
τες.

•  Επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο προστατεύονται 
τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας καθώς και αυτή 
καθαυτή την επιβεβαίωση της ύπαρξης των στοιχείων 
αυτών (πχ µε απογραφές, καταµετρήσεις κλπ).

•  Εκτίμηση της οικονομικότητας και αποδοτικότητας στην 
χρήση των πόρων, και εισηγήσεις σε προβλήµατα που 
τυχόν υπάρχουν.

•  Συντονισμός με το έργο των εξωτερικών ελεγκτών.
•  Αξιολόγηση των συστημάτων επεξεργασίας δεδομέ-

νων, προκειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσον τα συ-
στήµατα αυτά επιτυγχάνουν τους σκοπούς και στόχους 
τους και έχουν ενσωµατωθεί σε αυτά επαρκείς ελεγκτι-
κές διαδικασίες.

•  Παρακολούθηση εισηγήσεων από προγενέστερους 
ελέγχους για τις οποίες υπάρχουν δεσµεύσεις να γί-
νουν διορθωτικές ενέργειες.
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Ο τρόπος µε τον οποίον επιτελείται ο εσωτερικός έλεγχος 
είναι τέτοιος ώστε να υπάρχει συµµόρφωση µε τα διεθνή 
πρότυπα του εσωτερικού ελέγχου και µε τον Κώδικα ∆ε-
οντολογίας του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελε-
γκτών.

Ο ∆ιευθυντής και τα στελέχη της ∆ιεύθυνσης Εσωτερι-
κού Ελέγχου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους εί-
ναι ανεξάρτητα, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καµία άλλη 
υπηρεσιακή µονάδα της Εταιρείας. Ο ∆ιευθυντής και τα 
στελέχη της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου εποπτεύο-
νται από την Επιτροπή Ελέγχου.
Οι εσωτερικοί ελεγκτές ορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο της Εταιρείας και είναι πλήρους και αποκλειστι-
κής απασχόλησης. Στη ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 
δε δύνανται να τοποθετηθούν µέλη του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου, διευθυντικά στελέχη τα οποία έχουν και άλλες 
εκτός του Εσωτερικού Ελέγχου αρµοδιότητες ή συγγε-
νείς των παραπάνω µέχρι  και του δεύτερου βαθµού εξ 
αίµατος ή εξ αγχιστείας. 
Επίσης, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ο ∆ιευ-
θυντής και το στελεχιακό δυναµικό της ∆ιεύθυνσης Εσω-
τερικού Ελέγχου (όπως και τα µέλη της Επιτροπής Ελέγ-
χου) δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιωνδήποτε 
εγγράφων είναι απολύτως αναγκαία για τη διενέργεια του 
ελέγχου.

Διαχείριση κινδύνων 
Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, µέσα από τις διαδι-
κασίες που αναφέρονται παραπάνω είναι αρµόδια για την 
εκτίµηση και διαχείριση των επιχειρησιακών κινδύνων 
που ενδέχεται να αναλαµβάνει η Εταιρεία.
Η Εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην αποτελεσµατική 
παρακολούθηση και διαχείριση των ενδεχόµενων κινδύ-
νων ώστε να διατηρηθεί η σταθερότητα και η συνέχεια 
των εργασιών της και συγκεκριµένα:

•  Στη διαμόρφωση συνολικού  πλαισίου και την εισήγηση 
στρατηγικής, πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης 
και ελέγχου των κινδύνων που ενδεχοµένως αναλαµ-
βάνει η Εταιρεία, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της ∆ι-
οίκησης.

•  Τον ορισμό, την αναγνώριση και την αξιολόγηση των 
αναλαµβανόµενων κινδύνων.

•  Την ανάπτυξη και υλοποίηση εργαλείων προσαρμοσμέ-
νων σε σχέση µε τον κίνδυνο τιµολόγησης των παρεχό-
µενων υπηρεσιών και την εκπαίδευση των οργανωτι-
κών µονάδων για τη χρήση τους.

•  Στην κατάρτιση Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστάσεων 
Κρίσεων.

•  Στη διαμόρφωση εταιρικής κουλτούρας διαχείρισης 
κινδύνων σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο της Εταιρείας.

•  Για την αποτελεσματική άσκηση αυτών των καθηκό-
ντων της η αρµόδια ∆ιεύθυνση, έχει πρόσβαση σε όλες 
τις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς και σε όλα τα 
στοιχεία και πληροφορίες που είναι απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων της.

Ε.  Λοιπά διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή  
επιτροπές της Εταιρείας

∆εν υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγµή άλλα 
διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρεί-
ας.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007

Σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ. 7 του νόµου 3556/2007, η 
Εταιρεία δηµοσιεύει αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά 
µε τα παρακάτω θέµατα:

Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου 
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήµερα 
σε εξήντα τρία εκατοµµύρια εννιακόσιες χιλιάδες Ευρώ 
(€ 63.900.000) και διαιρείται σε εκατόν έξι εκατοµµύρια 
πεντακόσιες χιλιάδες (106.500.000) κοινές ονοµαστικές 
µετοχές, ονοµαστικής αξίας εξήντα λεπτών του Ευρώ (€ 
0,60) η κάθε µια. 

Οι µετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολό τους κοινές 
ονοµαστικές µε δικαίωµα ψήφου και δεν υπάρχουν ειδι-
κές κατηγορίες µετοχών. Κάθε µετοχή ενσωµατώνει όλα 
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από 
τον Κ.Ν. 2190/1920 (στο εξής Νόµος). Οι µετοχές της Εται-
ρείας είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην Αγορά 
Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 
Η κυριότητα εκάστης µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως 
την αποδοχή από τον κύριο αυτής των όρων του Κατα-
στατικού της Εταιρείας και των νοµίµων αποφάσεων των 
Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων, έστω και αν δεν 
έλαβαν µέρος σε αυτές οι µέτοχοι. Η ευθύνη των µετό-
χων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που 
κατέχουν. Οι µέτοχοι συµµετέχουν στη διοίκηση και τα 
κέρδη της Εταιρείας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατά-
ξεις του Καταστατικού.

Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας
Οι µετοχές της Εταιρείας, είναι ελεύθερα διαπραγµατεύ-
σιµες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και η µεταβίβαση τους 
γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος. ∆εν υφίστανται εκ του Κατα-
στατικού της  περιορισµοί για τη µεταβίβαση αυτών. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, 
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τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου της Εταιρείας δεν µπορούν, µεταξύ άλλων, να 
κατέχουν µετοχές της σε ποσοστό πάνω από 0,5% του κα-
ταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.

Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την 
έννοια των άρθρων 9 έως 11 του Ν. 3556/2007 
Οι σηµαντικές άµεσες και έµµεσες συµµετοχές προσώ-
πων (φυσικών και νοµικών) στο σύνολο των δικαιωµά-
των ψήφου της εταιρείας κατά την έννοια των άρθρων 9 
έως 11 του Ν. 3556/2007, παρουσιάζονται ακολούθως: 
Το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατέχει  άµεσα 36.245.240 δικαιώ-
µατα ψήφου, ποσοστό 34,03 % επί του συνόλου των δικαι-
ωµάτων ψήφου της Εταιρείας
Το Ταµείο αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας ∆ηµοσίου 
κατέχει άµεσα 29.074.500 δικαιώµατα ψήφου, ποσοστό 
27,3% επί του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της 
Εταιρείας.
Η “Paulson & Co. Inc.”, κατέχει (έµµεσα) 10.648.800 δι-
καιώµατα ψήφου, ποσοστό 9.99% επί του συνόλου δικαι-
ωµάτων ψήφου της Εταιρείας.
Ο John Paulson, κατέχει (έµµεσα) 10.648.800 δικαιώµατα 
ψήφου ποσοστό 9.99% επί του συνόλου δικαιωµάτων ψή-
φου της Εταιρείας.
* Ο John Paulson ελέγχει την Paulson & Co. Inc., η οποία 
είναι Εταιρεία διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων. Υπό 
την ιδιότητα της αυτή ασκεί τα δικαιώματα ψήφου στην 
Εταιρεία. 

Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου 
∆εν υπάρχουν µετοχές που να παρέχουν ειδικά δικαιώ-
µατα ελέγχου, πλην του δικαιώµατος των µετόχων µειο-
ψηφίας να εκλέγουν σύµφωνα µε τα άρθρα 11 και 36 του 
καταστατικού της Εταιρείας 2 µέλη στο ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο µέσω ειδικής συνέλευσης που συγκαλείται ειδικά 
για το σκοπό αυτό. Για τη σύγκληση και λήψη αποφάσεων 
επί της συνέλευσης αυτής ισχύουν ανάλογα τα άρθρα του 
Νόµου και του Καταστατικού της Εταιρείας που προβλέ-
πουν τη σύγκληση και λήψη αποφάσεων επί Γενικών Συ-
νελεύσεων. Κάθε µέτοχος που παρίσταται και ψηφίζει 
νοµίµως έχει δικαίωµα να προτείνει και να ψηφίσει ένα 
µόνο σύµβουλο ανεξάρτητα από τον αριθµό των µετοχών 
που κατέχει. 

Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου
Στην ειδική συνέλευση των µετόχων µειοψηφίας (άρθρα 
11 και 36 του καταστατικού της Εταιρείας) αποκλείεται η 
παράσταση του µετόχου πλειοψηφίας (πρώην Ελληνικού 
∆ηµοσίου) και στην Γενική Συνέλευση που εκλέγει τα 
λοιπά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αποκλείεται η 
συµµετοχή των µετόχων µειοψηφίας αντίστοιχα (άρθρο 
11 παρ.2 εδ. γ). 

∆εν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας άλλοι 
περιορισµοί του δικαιώµατος ψήφου που απορρέουν 
από τις µετοχές της. 

Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας 
∆εν έχουν περιέλθει εις γνώση της Εταιρείας τυχόν συµ-
φωνίες µεταξύ µετόχων, οι οποίες συνεπάγονται περιο-
ρισµούς στη µεταβίβαση µετοχών ή στην άσκηση των δι-
καιωµάτων ψήφου. 

Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. 
και τροποποίησης καταστατικού 
Σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 1 & 2 του καταστατικού, η 
Εταιρεία διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ο αριθ-
µός των µελών του οποίου είναι περιττός και δεν δύναται 
να υπερβαίνει τα δεκατρία (13) µέλη ή να είναι µικρότε-
ρος των επτά (7) µελών.  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται: 
•  Από δύο (2) εκπροσώπους των εργαζομένων στην Εται-

ρεία, που εκλέγονται (µε τους αναπληρωµατικούς τους) 
µε άµεση και καθολική ψηφοφορία, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 17 παρ. 1 του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38), όπως κάθε 
φορά ισχύει. 

•  Από δύο (2) μέλη που εκπροσωπούν τους μετόχους της 
µειοψηφίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18, 
παρ.3 και 5 του Κ.Ν.2190/1920 και εκλέγονται κατά τον 
τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 36 του παρόντος Κατα-
στατικού. 

•  Από εκπροσώπους των μετόχων, που εκλέγονται από 
τη Γενική Συνέλευση, στην οποία όµως δεν µπορούν να 
µετέχουν οι µέτοχοι που συµµετέχουν στην Ειδική Συ-
νέλευση που προβλέπεται στο άρθρο36 του παρόντος  
Καταστατικού για την εκλογή του υπολοίπου συµβουλί-
ου. 

Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 11, τα εκλεγόµενα 
από τους εργαζόµενους δύο (2) µέλη προτείνονται µέσα 
σε προθεσµία δύο (2) µηνών από της εκλογής τους. Μέ-
χρις ότου οριστούν οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόµιµα 
χωρίς τα µέλη αυτά. Από τον ορισµό τους και εξής, συµ-
µετέχουν αυτοδίκαια στη σύνθεση του οργάνου, που αν 
έχει ήδη συγκροτηθεί σε σώµα, ανασυγκροτείται ώστε να 
περιλάβει και τα µέλη αυτά στη σύνθεσή του. 

Σύµφωνα µε την παρ. 4 εδ (α) του άρθρου 11 η µη εκλογή 
ή ο µη ορισµός ή µη συµπλήρωση για οποιοδήποτε λόγο 
από τους µετόχους της µειοψηφίας των µελών που την 
εκπροσωπούν δεν παρακωλύει την συγκρότηση και την 
λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ο αριθµός 
αυτών δεν υπολογίζεται για την διαµόρφωση της απαρτί-
ας και πλειοψηφίας. 
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Σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 11, σε κάθε περίπτω-
ση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί 
νόµιµα χωρίς τους εκπροσώπους των εργαζοµένων στην 
Εταιρεία αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία 
του άρθρου 11 παρ. 4 του παρόντος. Στην περίπτωση 
αυτή ο αριθµός τους αντιστοίχως δεν υπολογίζεται για την 
διαµόρφωση της απαρτίας και πλειοψηφίας.

Εκτός από τις προαναφερθέντες διαφοροποιήσεις, οι λοι-
ποί κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας 
για το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του ∆ι-
οικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας καθώς και για την 
τροποποίηση των διατάξεών του καταστατικού, δεν δια-
φοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν.2190/1920, 
όπως ισχύει. 

Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων 
μελών του για έκδοση νέων μετοχών / αγορά ίδιων 
μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 
Η αρµοδιότητα του ∆.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 Εταιρεί-

ας, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 
µετόχων της Εταιρείας για την τροποποίηση του σχετι-
κού µε το µετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατι-
κού, η οποία λαµβάνεται µε την αυξηµένη απαρτία και 
πλειοψηφία του άρθρου 31 του Καταστατικού. 

2.  (α)  Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, 
ορίζεται ρητά ότι µε απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιό-
τητας του άρθρου 7β του Ν.2190/1920, όπως ισχύει, 
µπορεί να εκχωρείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο η 
εξουσία ώστε µε απόφασή του, που λαµβάνεται µε 
πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του  συνόλου των 
µελών του, να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο µερικά 
ή ολικά µε την έκδοση νέων µετοχών, µέχρι το ποσό 
του κεφαλαίου που είναι καταβεβληµένο κατά την  
ηµεροµηνία που χορηγήθηκε στο ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο η εν λόγω εξουσία. 

     (β)  Η εξουσία αυτή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί 
να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρο-
νικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για 
κάθε ανανέωση και η ισχύς  της αρχίζει µετά τη 
λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γε-
νικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις  δη-
µοσιότητας του άρθρου 7β  του Ν. 2190/1920, όπως 
ισχύει. 

3.  Η κατά την παραπάνω παράγραφο 2, του παρόντος άρ-
θρου, αποφασιζόµενη αύξηση του µετοχικού κεφαλαί-

ου, 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 µε-
τοχικού κεφαλαίου, για την αύξησή του απαιτείται πά-
ντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαµβάνε-
ται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 αυτού του 
Καταστατικού («Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της 
Γενικής  Συνέλευσης») και µε ανάλογη τροποποίηση 
του σχετικού µε το µετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Κα-
ταστατικού. 

Σε ό, τι αφορά την αγορά ιδίων µετοχών δεν υπάρχουν 
διαφοροποιήσεις σε σχέση µε το Ν.2190/1920. 

Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροπο-
ποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου
∆εν υφίστανται συµφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, 
τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον 
έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης.

Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
ή το προσωπικό της Εταιρείας 
∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρείας µε µέλη του ∆ι-
οικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό της, οι 
οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδι-
κά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο 
λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους 
εξαιτίας δηµόσιας πρότασης.
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Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Πρόεδρος Δ.Σ.,

Ιωάννης Μπενίσης Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Κωνσταντίνος Βαφειάδης Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Καρδαράς Μέλος

Αλέξανδρος Πουλιάσης Μέλος

Γεώργιος Μακρυνός Μέλος

Νικόλαος Σαράντης Μέλος

Μιχαήλ Σταυρουλάκης Ανεξάρτητο Μέλος

Γεώργιος Χαλαμπαλάκης Μέλος

Παναγιώτης Σκουλαρίκης Μέλος

Χρήστος Μηστριώτης Μέλος

Εμμανουήλ Αγγελάκης Μέλος

Ευάγγελος Μουτάφης Μέλος

Γαλάτσι, 30 Μαρτίου 2016

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Ακριβές Αντίγραφο εκ του υπ’ αριθµ. 1180
Πρακτικού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 30ης Μαρτίου 2016

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Ιωάννης Μπενίσης
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5.3
Eτήσιες 

Οικονομικές 
Καταστάσεις

Της χρήσης 
1 Ιανουαρίου 2015 µεχρι 

31 ∆εκεµβρίου 2015
συµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) 

του Οµίλου και της ΕΥ∆ΑΠ 
Α.Ε. (η Εταιρεία)

Ε∆ΡΑ: ΩΡΩΠΟΥ 156  ΓΑΛΑΤΣΙ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.44724/06/Β/99/52
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 121578960000

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

•  Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία
•  Κατάσταση Λογαριασμού αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την  

31η ∆εκεµβρίου 2015 & 2014 
•  Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της Χρήσης που έληξε την  

31η ∆εκεµβρίου 2015 & 2014
•  Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2015 & 2014
•  Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής θέσης 1η Ιανουαρίου- 

31η ∆εκεµβρίου 2015 & 2014
•  Καταστάσεις Ταμειακών Ροών 1η Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2015 & 2014
•  Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την περίοδο που 

έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2015

Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας, σελ. 43 έως 95 εγκρίθηκαν 
κατά την συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας την 30 Μαρτίου 2016 
και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 
Υπογράφηκαν κατ’ εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι:

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2016

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Κωνσταντίνος Αντ. Παπαδόπουλος 

Α.∆.Τ. Π 720446

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Ιωάννης Εμμ. Μπενίσης 

Α.∆.Τ. ΑΒ 521661

Η ∆ιευθύντρια των Οικονοµικών Υπηρεσιών
Ελένη Αθ. Σπυροπούλου

Α.∆.Τ. ΑΙ 060168
Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε.

Α/22806

Η Προϊσταµένη Λογιστηρίου
Λεμονιά Μαρκ. Σκυλάκη 

Α.∆.Τ. Ξ 971227
Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε.

Α/17806
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Επωνυμία Εταιρείας: Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης

Διακριτικός Τίτλος Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.

Έδρα: Ωρωπού 156 – Γαλάτσι

Ημερομηνία Σύστασης: 25.10.1999

Διάρκεια Εταιρείας: 100 έτη

Κύρια Δραστηριότητα: Ύδρευση – Αποχέτευση

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η: 121578960000

Αρμόδιο Υπουργείο: Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

Αρ. Φορολογικού Μητρώου: 094079101

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Κ.Παπαδόπουλος, Ι.Μπενίσης, Κ.Βαφειάδης, Ι.Καρδαράς,  Γ.Μακρυνός, 
Γ.Χαλαμπαλάκης, Μ.Σταυρουλάκης, Ν.Σαράντης, Π.Σκουλαρίκης, Χ.Μηστριώτης, 
Α. Πουλιάσης, Εμ.Αγγελάκης,  Ε.Μουτάφης

Ημερομηνία Λήξης της Τρέχουσας Περιόδου: 31 Δεκεμβρίου 2015

Διάρκεια: 12 μήνες

Τύπος των Οικονομικών Καταστάσεων
 (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά 

στοιχεία):
Ετήσιες

Ημερομηνία Έγκρισης των Οικονομικών 
Καταστάσεων 

(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά 
στοιχεία):

 30 Μαρτίου 2016

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές: Βασίλης Παπαγεωργακόπουλος ΑΜ ΣΟΕΛ 11681
Ευστράτιος Παπαρίδης ΑΜ ΣΟΕΛ 14351
 

Ελεγκτική Εταιρεία: «Σ.Ο.Λ.» Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΑΜ ΣΟΕΛ 125

Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών επί των ετήσιων Οικονομικών 

Καταστάσεων:
Με Σύμφωνη Γνώμη – Θέμα Έμφασης

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

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 
ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 & 2014

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 & 2014

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε χιλ. Ευρώ ΣΗΜ. 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Κύκλος εργασιών 5 324.268 326.387 324.248 326.374

Κόστος πωληθέντων 6 (185.858) (185.022) (185.858) (185.022)

Μικτό Κέρδος 138.410 141.365 138.390 141.352

Άλλα  έσοδα  εκμεταλλεύσεως 5 1.757 2.276 1.757 2.276

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6 (61.482) (62.395) (61.434) (62.342)

Έξοδα  λειτουργίας  διάθεσης 6 (29.498) (29.286) (29.498) (29.286)

Κέρδη Εκμεταλλεύσεως 49.187 51.960 49.215 52.000

Λοιπά  έξοδα 6 (5.479) (2.577) (5.479) (2.577)

Χρηματοοικονομικά  έσοδα 9 13.847 14.673 13.847 14.673

Χρηματοοικονομικά  έξοδα 10 (1.240) (559) (1.240) (559)

Κέρδη προ Φόρων 56.315 63.497 56.343 63.537

Φόρος εισοδήματος 11 (12.658) (21.574) (12.658) (21.580)

Κέρδη μετά από Φόρους 43.657 41.923 43.685 41.957

Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ) 12 0,41 0,39

Προτεινόμενο μέρισμα (σε Ευρώ) 0,21 0,20

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Καθαρά κέρδη χρήσης 43.657 41.923 43.685 41.957

Αποτίμηση μετοχών χαρτοφυλακίου 
διαθέσιμες προς πώληση –Λοιπά εισοδήματα 
που μεταφέρονται στα αποτελέσματα σε 
μεταγενέστερες περιόδους 

(891) (678) (891)                (678)

Αναλογιστικά κέρδη-ζημίες προγραμμάτων 
καθορισμένων παροχών-Λοιπά εισοδήματα 
που δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα σε 
μεταγενέστερες περιόδους 

24.164 (30.080) 24.164 (30.080)

Συγκεντρωτικά  συνολικά  έσοδα μετά από 
φόρους 66.930 11.165 66.958 11.199
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 & 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ποσά σε χιλ. ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Υπεραξία 13 3.357 3.357 3.357 3.357

Λοιπές άυλες ακινητοποιήσεις 14 1.327 2.054 1.327 2.054

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 15 916.555 957.138 916.555 957.138

Επενδύσεις σε Θυγατρικές 16 0 0 1.210 710

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 17 19.395 691 19.395 691

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 18 12.905 6.135 12.905 6.124

Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 19 92.213 87.228 92.213 87.228

Σύνολο  Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 1.045.752 1.056.603 1.046.962 1.057.302

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα 20 12.509 14.371 12.509 14.371

Απαιτήσεις από Πελάτες 21 224.514 203.114 224.501 203.114

Λοιπές Απαιτήσεις 22 16.348 16.996 16.328 17.009

Τρέχουσες Φορολογικές Απαιτήσεις 11 17.554 17.547 17.554 17.541

Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα 23 260.419 233.314 259.342 232.664

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 531.344 485.342 530.234 484.699

Σύνολο Ενεργητικού 1.577.096 1.541.945 1.577.196 1.542.001

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 24 63.900 63.900 63.900 63.900

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 40.502 40.502 40.502 40.502

Αποθεματικά  Κεφάλαια 25 377.353 377.584 377.353 377.584

Συσσωρευμένα κέρδη (κέρδη εις νέον) 26 485.185 439.324 485.285 439.396

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 966.940              921.310 967.040 921.382

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό 27 266.839 298.213 266.840 298.213

Προβλέψεις 28 45.164 34.046 45.164 34.046

Επιχορηγήσεις επενδύσεων και συμμετοχές 
καταναλωτών 29 193.653 200.760 193.653 200.760

Εγγυήσεις Καταναλωτών 30 18.212 18.128 18.212 18.128

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 523.868 551.147 523.869 551.147

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Λειτουργικές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 31 36.847 45.476 36.846 45.471

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 11 28.277 0 28.277 0

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 31 21.164 24.012 21.164 24.001

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 86.288 69.488 86.287 69.472

Σύνολο Παθητικού 1.577.096 1.541.945 1.577.196 1.542.001
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 & 2014

ΟΜ
ΙΛ

ΟΣ
ΕΤ

ΑΙ
ΡΕ

ΙΑ

Ποσά σε χιλ. ευρώ

2015 Μετοχικό 
κεφάλαιο

Διαφορά από 
έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο

Τακτικό 
αποθεματικό

Λοιπά
Αποθεματικά

Αποθεματικά
Χρεογράφων

Αποτελ. 
(κέρδη) 
εις νέον)

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την
1η Ιανουαρίου 2015 63.900 40.502 21.547 355.765 272 439.324 921.310

Καθαρά Κέρδη περιόδων 43.657 43.657

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο 
απ’ ευθείας στην Καθαρή Θέση (891) 24.164 23.273

Χρεωστ. υπόλοιπο αποθεματικών 
(ν. 4172/13 αρθ.72) 660 (660) 0

Μερίσματα (21.300) (21.300)

Υπόλοιπο την   
31 Δεκεμβρίου  2015 63.900 40.502 22.207 355.765 (619) 485.185 966.940

2014 Μετοχικό 
κεφάλαιο

Διαφορά από 
έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο

Τακτικό 
αποθεματικό

Λοιπά
Αποθεματικά

Αποθεματικά
Χρεογράφων

Αποτελ. 
(κέρδη) εις 

νέον)

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την
1η Ιανουαρίου 2014 63.900 40.502 21.547 357.805 950 465.911 950.615

Καθαρά Κέρδη περιόδων 41.923 41.923

Διανομή  αποθεματικού από απαλ. 
της φορολογίας έσοδα (2.040) 2.040 0

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο 
απ’ ευθείας στην Καθαρή Θέση (678) (30.080) (30.758)

Μερίσματα (40.470) (40.470)

Υπόλοιπο την
31 Δεκεμβρίου  2014 63.900 40.502 21.547 355.765 272 439.324 921.310

2015 Μετοχικό 
κεφάλαιο

Διαφορά από 
έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο

Τακτικό 
αποθεματικό

Λοιπά
Αποθεματικά

Αποθεματικά
Χρεογράφων

Αποτελ. 
(κέρδη) εις 

νέον)

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο 
την 1η Ιανουαρίου 2015 63.900 40.502 21.547 355.765 272 439.396 921.382

Καθαρά Κέρδη περιόδων 43.685 43.685

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο 
απ’ ευθείας στην Καθαρή Θέση (891) 24.164 23.273

Χρεωστ. υπόλοιπο αποθεματικών 
(ν. 4172/13 αρθ.72) 660 (660) 0

Μερίσματα (21.300) (21.300)

Υπόλοιπο την 
31η Δεκεμβρίου 2015 63.900 40.502 22.207 355.765 (619) 485.285 967.040

2014 Μετοχικό 
κεφάλαιο

Διαφορά από 
έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο

Τακτικό 
αποθεματικό

Λοιπά
Αποθεματικά

Αποθεματικά
Χρεογράφων

Αποτελ. 
(κέρδη εις 

νέον)

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο 
την 1η Ιανουαρίου 2014 63.900 40.502 21.547 357.805 950 465.949 950.653

Καθαρά Κέρδη περιόδων 41.957 41.957

Διανομή  αποθεματικού από απαλ. 
της φορολογίας έσοδα (2.040) 2.040 0

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο 
απ’ ευθείας στην Καθαρή Θέση (678) (30.080) (30.758)

Μερίσματα (40.470) (40.470)

Υπόλοιπο την 
31η Δεκεμβρίου 2014 63.900 40.502 21.547 355.765 272 439.396 921.382
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 & 2014
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε χιλ. ευρώ 1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 56.315 63.497 56.343 63.537

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων 48.174 43.934 48.174 43.934

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων και συμμετοχών καταναλωτών (8.151) (5.720) (8.151) (5.720)
Μειώσεις /Μεταφορές ενσώματων και ασώματων 
ακινητοποιήσεων (159) 0 (159) 0

Έσοδα  χρεογράφων (64) (75) (64) (75)

Προβλέψεις για παροχές  προσωπικού 2.198 3.197 2.198 3.197

Λοιπές Προβλέψεις 19.810 17.627 19.810 17.627

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (13.783) (14.598) (13.783) (14.598)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.240 559 1.240 559
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
(Αύξηση) Μείωση

Απαιτήσεων (31.283) (12.686) (31.248) (12.685)

Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα 1.828 1.789 1.828 1.789

Αύξηση (Μείωση)

Λειτουργικών Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (12.825) (111.401) (12.815) (111.416)

Εγγυήσεις καταναλωτών 84 87 84 87

Εισφορά εργαζομένων για αποζημίωση 1.618 1.758 1.618 1.758

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (24) (29) (24) (29)

Καταβεβλημένοι φόροι (570) (34.292) (570) (34.292)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 64.408 (46.353) 64.481 (46.327)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Μερίσματα εισπραχθέντα 64 75 64 75

Τόκοι εισπραχθέντες 8.873 9.789 8.873 9.789

Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (2.992) (20.919) (2.992) (20.919)

Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (3.714) (4.147) (3.714) (4.147)

Είσπραξη επιχορηγήσεων και συμμετοχών καταναλωτών 1.044 1.882 1.044 1.882

Αγορά χρεογράφων (20.000) 0 (20.000) 0
Αύξηση κεφαλαίου σε θυγατρική/Είσπραξη από εκκαθ. 
συνδεδεμένης επιχ. 0 0 (500) (650)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (16.725) (13.320) (17.225) (13.970)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Μερίσματα πληρωθέντα (20.578) (38.980) (20.578) (38.980)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) (20.578) (38.980) (20.578) (38.980)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) 27.105 (98.653) 26.678 (99.277)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 233.314 331.967 232.664 331.941

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 260.419 233.314 259.342 232.664
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1.  ΣΥΣΤΑΣΗ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ &  
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η «Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης» 
(η “ΕΥ∆ΑΠ”, ή η “Εταιρεία”) ιδρύθηκε το 1980 µετά από 
την συγχώνευση των δύο επιχειρήσεων Ελληνική Εται-
ρεία Υδάτων και Οργανισµός Αποχέτευσης Πρωτευού-
σης.
Τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται στην οδό 
Ωρωπού 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 ΕΥ∆ΑΠ είναι υπεύθυνη 
για την µελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκ-
µετάλλευση, συντήρηση, ανάπτυξη και εκσυγχρονισµό/
ανακαίνιση των εγκαταστάσεων και δικτύων προµήθειας  
νερού και αποχέτευσης µέσα στα όρια της περιοχής ευ-
θύνης της.
Η δραστηριότητα της ΕΥ∆ΑΠ εκτείνεται στους δήµους της 
Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτοί ορίζονται στο εδάφιο θ΄ 
της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3852/2010, πλην των ∆ή-
µων Αίγινας, Τροιζηνίας, Κυθήρων, Αγκιστρίου, Σπε-
τσών, Ύδρας και Πόρου της Περιφερειακής Ενότητας Νή-
σων της Περιφέρειας Αττικής.
Η ΕΥ∆ΑΠ παρέχει υπηρεσίες υδροδότησης µέσω των 
8.500 χιλιοµέτρων δικτύου ύδρευσης. Η Εταιρεία επίσης 
διαχειρίζεται τέσσερις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού µε  
συνολική δυναµικότητα 1,8 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα 
νερού ηµερησίως.
Το δίκτυο αποχέτευσης έχει συνολικό µήκος περί τα 
6.000 χιλιόµετρα και αποτελείται από το δίκτυο των κυρί-
ως συλλεκτήρων και το δευτερεύον δίκτυο  αποχέτευ-
σης. 
Για την επεξεργασία των λυµάτων η ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. διαθέτει 
τρία κέντρα επεξεργασίας λυµάτων (Κ.Ε.Λ.), το Κ.Ε.Λ. 
Ψυττάλειας δυναµικότητας 5.630.000 ισοδυνάµων κατοί-
κων (Ι.Κ), το Κ.Ε.Λ. Μεταµόρφωσης δυναµικότητας 
500.000 (Ι.Κ) και το Κ.Ε.Λ. Θριασίου δυναµικότητας 
117.000 (Ι.Κ).
Το ΚΕΛ Ψυττάλειας περιλαµβάνει και τρεις  µονάδες Συ-
µπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερµικής Ενέργειας (ΣΗΘΕ), 
η µία µονάδα  ΣΗΘΕ µε καύση φυσικού αερίου ηλεκτρι-
κής ισχύος 12,9 MWe και θερµικής ισχύος 17,3 MWth και 
οι δύο µονάδες ΣΗΘΕ µε καύση Βιοαερίου, συνολικής  
ηλεκτρικής ισχύος 11,4 MWe (7,14 MWe & 4,25 ΜWe) και 
θερµικής ισχύος 17,2 MWth καθώς και ένα µικρό υδροη-

λεκτρικό σταθµό δυναµικότητας 489 KW προς ανάκτηση 
της περιεχόµενης ενέργειας στο ρεύµα των επεξεργα-
σµένων εκροών πριν την διάθεση τους στον Σαρωνικό 
κόλπο.     
Η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ µε το Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυτ-
τάλειας έχει ενταχθεί στο Σύστηµα Εµπορίας ∆ικαιωµά-
των Εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου (∆εκέµβριος 
2012).
Επίσης η ΕΥ∆ΑΠ έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί πέντε 
µικρούς υδροηλεκτρικούς σταθµούς στις θέσεις Κίρφη, 
Ελικώνα, Κιθαιρώνα, Μάνδρα του Υδραγωγείου Μόρνου 
και τον µικρό υδροηλεκτρικό σταθµό Ευήνου.
Τα έσοδα της Εταιρείας παρουσιάζουν κυκλικότητα (αυ-
ξηµένη κατανάλωση ύδατος κατά τους καλοκαιρινούς 
µήνες), µε συνέπεια να υπάρχουν σηµαντικές διακυµάν-
σεις από τρίµηνο σε τρίµηνο στον κύκλο εργασιών και στα 
αποτελέσµατα της. Ως εκ τούτου τα αποτελέσµατα των 
τριµήνων δεν µπορούν αυτά κάθε αυτά να είναι ενδεικτι-
κά της τάσης των αποτελεσµάτων που θα προκύψουν στο 
τέλος της χρήσης αλλά είναι ενδεικτικά εφόσον συγκρι-
θούν µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα των προηγούµενων 
χρήσεων.

Η Εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υπο-
δοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και διέπεται από τις δι-
ατάξεις του Νόµου περί ανωνύµων εταιρειών 2190/1920 
και τον ιδρυτικό Νόµο 1068/1980 όπως τροποποιήθηκε 
από τον Νόµο 2744/1999.
Μέχρι την θέσπιση του Νόµου 2744/1999, η Εταιρεία λει-
τουργούσε ως επιχείρηση δηµόσιας ωφέλειας. Το 1999 
το Ελληνικό ∆ηµόσιο αποφάσισε να ιδιωτικοποιήσει µε-
ρικώς την Εταιρεία µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών 
Αθηνών. Σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση αυτή, ψηφίστηκε 
ο νόµος 2744/1999 µε τις εξής κύριες διατάξεις:

Η διάρκεια ζωής της ΕΥ∆ΑΠ ορίστηκε σε 100 χρόνια αρ-
χίζοντας από τις 25 Οκτωβρίου 1999, ηµεροµηνία δηµοσί-
ευσης του Νόµου 2744/1999. Η περίοδος αυτή µπορεί να 
επεκταθεί µε ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η ΕΥ∆ΑΠ 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 Νόµου 
2744/1999. Το δικαίωµα αυτό δεν είναι µεταβιβάσιµο και 
µπορεί να ανανεωθεί µετά από γραπτή συµφωνία της 
Εταιρείας µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
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Σύµφωνα µε το Άρθρο 4,του Νόµου 2744/1999 συστάθηκε 
Ν.Π.∆.∆. µε την ονοµασία «Εταιρεία Παγίων ΕΥ∆ΑΠ 
ΝΠ∆∆» µε σκοπό κυρίως την διαχείριση λειτουργίας και 
συντήρησης των φραγµάτων, των ταµιευτήρων και των 
κύριων αγωγών µεταφοράς νερού και στο οποίο µετα-
φέρθηκαν από την ΕΥ∆ΑΠ, τον Οκτώβριο του 1999, οι κυ-
ριότερες εγκαταστάσεις για την ύδρευση της περιοχής της 
Αττικής δηλαδή τα φράγµατα, οι ταµιευτήρες Ευήνου, 
Μόρνου, Μαραθώνα, η λίµνη της Υλίκης και οι αγωγοί µε-
ταφοράς ακατέργαστου νερού και τα εξωτερικά υδραγω-
γεία.

Το Ελληνικό ∆ηµόσιο µέσω της «Εταιρεία Παγίων ΕΥ∆ΑΠ 
ΝΠ∆∆» υποχρεούται να παρέχει ικανοποιητικές ποσότη-
τες µη επεξεργασµένου νερού  στην Εταιρεία ώστε να 
µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για ύδρευση.

Η «Εταιρεία Παγίων ΕΥ∆ΑΠ ΝΠ∆∆» είναι υπεύθυνη για 
την ορθή λειτουργία και την συντήρηση των φραγµάτων 
και των αγωγών ύδρευσης που έχουν µεταφερθεί σε αυ-
τήν.  Η ως άνω συντήρηση πραγµατοποιείται από την ΕΥ-
∆ΑΠ. Το ετήσιο κόστος της συντήρησης και λειτουργίας 
αυτών των εγκαταστάσεων συνεχίζει να συµψηφίζεται µε 
το κόστος του ακατέργαστου νερού που παρέχει το ΝΠ∆∆ 
«Εταιρεία Παγίων ΕΥ∆ΑΠ». Ωστόσο εξακολουθεί να παρα-
µένει σε εκκρεµότητα ο προσδιορισµός του τιµήµατος του 
ακατέργαστου νερού που αντλεί η Εταιρεία µετά τις 
30.06.2013.

Με το άρθρο 35 παρ. 2 του νόµου 4053/2012 η ΕΥ∆ΑΠ 
µπορεί µέσω θυγατρικών εταιρειών να αναλαµβάνει δρα-
στηριότητες και εκτός πεδίου αρµοδιότητάς της (η οποία 
καθορίστηκε µε το νόµο 1068/80) όπως ισχύει µέσω προ-
γραµµατικών συµβάσεων του άρθρου 100 του νόµου 
3852/2010. Στην περίπτωση αυτή στις θυγατρικές εφαρ-
µόζεται το σύνολο του νοµοθετικού και ρυθµιστικού πλαι-
σίου της ΕΥ∆ΑΠ µε εξαίρεση την τιµολογιακή πολιτική η 
οποία θα καθορίζεται µε τις προγραµµατικές συµβάσεις.

Πέραν της τροποποίησης που επήλθε µε το άρθρο 28 παρ. 
2 του ν. 4053/2012 στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 
2744/1999 έχουν γίνει και οι εξής νοµοθετικές αλλαγές:

Με την παράγραφο 2, του άρθρου 1 της από 07.09.2012 
ΠΝΠ, ΦΕΚ Α 175/07.09.2012, η οποία κυρώθηκε µε το άρ-
θρο πρώτο Ν.4092/2012, ΦΕΚ Α 220/08.11.2012, ορίζεται 
ότι η παράγραφος 10, του άρθρου 1 του Ν.2744/1999 (Α 
222) καταργείται.  Μεταβιβάσεις µετοχών της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. 
από το Ελληνικό ∆ηµόσιο προς την «Ταµείο Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου Α.Ε.» είναι έγκυρες 
έστω και αν πραγµατοποιήθηκαν πριν από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος Νόµου.

Σύµφωνα µε την ανωτέρω νοµοθετική ρύθµιση τροποποι-
ήθηκε και το καταστατικό της Εταιρείας.

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 195/2011 (ΦΕΚ 2501/Β’) Από-
φαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και 
Αποκρατικοποιήσεων (∆ΕΑΑ) και την από 27.1.2012 σχε-
τική γνωστοποίηση, µεταβιβάστηκαν από το Ελληνικό 
∆ηµόσιο 29.074.500 µετοχές της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε., και ισάριθ-
µων δικαιωµάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 27,30% του µετο-
χικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο «Ταµείο Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου ΑΕ». Στη συνέχεια 
µε την υπ’ αριθµ. 206/2012 (ΦΕΚ 1363) Απόφαση της ∆ιυ-
πουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατι-
κοποιήσεων (∆ΕΑΑ) και την από 11.5.2012 σχετική γνω-
στοποίηση, µεταβιβάστηκαν από το Ελληνικό ∆ηµόσιο 
36.245.240 µετοχές της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε., και ισάριθµα δικαι-
ώµατα ψήφου, ήτοι ποσοστό 34,033% του µετοχικού κε-
φαλαίου της Εταιρείας στο «Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτι-
κής Περιουσίας του ∆ηµοσίου ΑΕ».  Αποτέλεσµα των 
παραπάνω πράξεων ήταν το  ΤΑΙΠΕ∆ να συµµετέχει µε 
ποσοστό 61,33% στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. 
Στις 23/5/2014, δηµοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. 1906/2014 από-
φαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε την οποία έγι-
νε δεκτή η αίτηση ακύρωσης της µεταβίβασης των 
36.245.240 µετοχών της ΕΥ∆ΑΠ (ποσοστό 34,033% του 
µετοχικού της κεφαλαίου), από το Ελληνικό ∆ηµόσιο στο 
ΤΑΙΠΕ∆, η οποία είχε γίνει µε βάση την απόφαση της ∆ι-
ϋπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων υπ’ αριθ. 
206/25.04.2012 (ΦΕΚ Β 1363/26.04.2012). Κατά συνέπεια 
το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει το ΤΑΙ-
ΠΕ∆ στην Εταιρεία, διαµορφώθηκε σε 27,3% (29.074.500 
άµεσα δικαιώµατα ψήφου), ενώ το ποσοστό του Ελληνι-
κού ∆ηµοσίου στο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. 
διαµορφώνεται πλέον σε ποσοστό 34,033% (36.245.240 
άµεσα δικαιώµατα ψήφου)
Το Ελληνικό ∆ηµόσιο ελέγχοντας κατά 100% το «Ταµείο 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου Α.Ε.», 
ελέγχει άµεσα ή έµµεσα, όλα τα ανωτέρω δικαιώµατα 
ψήφου.

Η ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. ίδρυσε την 18η Ιουλίου 2011, (Aπόφ. ∆.Σ. 
17241/13.05.2011), Εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ» µε το 
διακριτικό τίτλο «ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.», στης οποίας το 
µετοχικό κεφάλαιο συµµετέχει µε ποσοστό 100%. Συνε-
πώς συντάσσει από το 2011 Ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις.

Με το άρθρο 64 του ν. 4150/2013 ΦΕΚ Α 102/29.4.2013   
προστέθηκε στο άρθρο 1 του ν. 2744/1999 η παράγραφος  
5Α   µε την οποία ορίζεται ότι   «Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
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Μεταφορών  και ∆ικτύων, των Υπουργών Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και των καθ` ύλην αρµόδιων Υπουργών, µπο-
ρεί  να ανατίθεται στην Εταιρεία ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. ή στις θυγα-
τρικές της εταιρείες η εκπόνηση ή ανάθεση εκπόνησης 
µελέτης για την κατασκευή σε νησιωτικές περιοχές έρ-
γου συναφούς µε τη δραστηριότητα τους, καθώς και η 
ανάθεση και διοίκηση εκτέλεσης του έργου αυτού. Με 
την απόφαση καθορίζονται ειδικότερα ζητήµατα, όπως 
οι υποχρεώσεις της Εταιρείας ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. ή των θυγα-
τρικών της εταιρειών, ο κύριος του έργου, ο τρόπος 
χρηµατοδότησης των µελετών και των έργων, τα εκά-
στοτε αρµόδια αποφαινόµενα όργανα και κάθε σχετικό 
θέµα για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.»
Για τη περίοδο 2000 έως 2015 τα τιµολόγια για την χορή-
γηση παροχής νερού και υπηρεσιών αποχέτευσης, κα-
θορίζονταν µετά από κοινές αποφάσεις του Υπουργείου 
Μεταφορών Υποδοµών και ∆ικτύων και του Υπουργείου 
Οικονοµικών και αφού λαµβάνονταν υπόψη και οι ειση-
γήσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.
Με το άρθρο 33 του Ν.4258/2014 αντικαταστάθηκαν οι 
παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 2744/1999. Εν 
περιλήψει µέχρι το τέλος Ιουνίου 2015, τα τιµολόγια των 
υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης εγκρίνονται µε 
αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών µετά από πρότα-
ση του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων. Από την 1η Ιουλίου 
2015, τα τιµολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέ-
τευσης εγκρίνονται µε αποφάσεις του Ειδικού Γραµµα-
τέα Υδάτων µετά από διαβούλευση µε τον Υπουργό Οι-
κονοµικών και άλλους εµπλεκόµενους φορείς. Επίσης 
οι αποφάσεις που αφορούν τα τιµολόγια των υπηρεσιών 
ύδρευσης και αποχέτευσης για τις διάφορες κατηγορίες 
καταναλωτών και χρηστών έχουν πενταετή διάρκεια και 
εκδίδονται στο τέλος κάθε περιόδου για κάθε επόµενη 
πενταετία, ενώ µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλί-
ου της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε., η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό 
Οικονοµικών µετά από πρόταση του Ειδικού Γραµµατέα 
Υδάτων, δύναται να καθορίζεται ειδικό τιµολόγιο υδρεύ-
σεως ή αποχετεύσεως για τους κατοίκους, τις επιχειρή-
σεις και τους εν γένει χρήστες, οι οποίοι εξυπηρετούνται 
εξ ιδίου δικτύου είτε υδρεύσεως είτε αποχετεύσεως, 
ανεξαρτήτως του ενιαίου δικτύου υδρεύσεως και απο-
χετεύσεως της Εταιρείας.

2.  ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες 
έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρµογής για 
τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η 
Ιανουαρίου 2015 ή µεταγενέστερα. Η επίδραση από την 
εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων 
και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχου-
σα οικονομική χρήση 2015
ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές»
Η ∆ιερµηνεία διευκρινίζει ότι το «γεγονός που δεσµεύ-
ει» και δηµιουργεί µια υποχρέωση καταβολής εισφοράς 
είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νο-
µοθεσία που ενεργοποιεί την πληρωµή της εισφοράς. Η 
διερµηνεία εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιό-
δους που ξεκινούν την ή µετά την 17η Ιουνίου 2014 και 
δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση  στις οικο-
νοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα 
του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμ-
βούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Το Σ∆ΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράµµατος βελτι-
ώσεων, εξέδωσε τον ∆εκέµβριο του 2013 τις κατωτέρω 
τροποποιήσεις σε υφιστάµενα πρότυπα. Οι κατωτέρω 
τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επί-
πτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και 
του Οµίλου.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2011-2013, εκδόθηκαν 
από το Συµβούλιο στις 12 ∆εκεµβρίου 2013,  έχουν 
εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 
την 1 Ιανουαρίου 2015. 
Δ.Π.Χ.Α.3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ∆ΠΧΑ 3 εξαιρεί από το 
πεδίο εφαρµογής του, τη λογιστική αντιµετώπιση της 
ίδρυσης µιας από κοινού συµφωνίας στις οικονοµικές 
καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συµφωνίας. Η τρο-
ποποίηση δεν έχει σηµαντική επίπτωση  στις οικονοµι-
κές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου. 
Δ.Π.Χ.Α. 13 «Επιμέτρηση της εύλογης αξίας»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρµο-
γής της εξαίρεσης του χαρτοφυλακίου, που ορίζεται 
στην παράγραφο 52 του ∆ΠΧΑ 13 περιλαµβάνει όλες τις 
συµβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν  και εµπίπτουν στο 
πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά 
Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση», ή το ∆ΠΧΑ 9 «Χρη-
µατοοικονοµικά Μέσα», ανεξάρτητα από το αν πληρούν 
τον ορισµό των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ∆ΛΠ 32 
«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση». 
Δ.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι εάν µια συγκε-
κριµένη συναλλαγή πληροί τον ορισµό της συνένωσης 
επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ∆ΠΧΠ 3 «Συνενώσεις 
Επιχειρήσεων» και των επενδύσεων σε ακίνητα, όπως 
αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα», 
απαιτείται η ξεχωριστή εφαρµογή και των δύο πρότυ-
πων ξεχωριστά. 
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστε-
ρες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από 
την Εταιρεία και τον ομιλο 
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και 
διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά  είναι υποχρεωτικά για  
µεταγενέστερες περιόδους. O Όµιλος δεν έχει εφαρµόσει 
νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και µελετά την επίδραση 
τους στις οικονοµικές καταστάσεις.
Δ.Λ.Π.19 (Τροποποίηση) «Παροχές 
σε εργαζόμενους-Εισφορές απο εργαζόμενους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από ερ-
γαζοµένους ή τρίτους που συνδέονται µε την υπηρεσία 
θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επι-
πλέον, επιτρέπει µια πρακτική λύση, αν το ποσό των ει-
σφορών είναι ανεξάρτητο από τον αριθµό των ετών υπη-
ρεσίας. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την1 Φεβρουαρίου 
2015.
Δ.Π.Χ.Α.9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συµβούλιο εξέδωσε την τελική 
έκδοση του ∆ΠΧΑ 9, το οποίο περιλαµβάνει την ταξινόµη-
ση και επιµέτρηση, την αποµείωση και τη λογιστική αντι-
στάθµισης. Το πρότυπο θα αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 39 και 
όλες τις προηγούµενες εκδόσεις του ∆ΠΧΑ 9. Τα χρηµα-
τοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο ανα-
πόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία µέσω των αποτελε-
σµάτων, ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών 
εσόδων, µε βάση το επιχειρηµατικό µοντέλο της επιχεί-
ρησης για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περι-
ουσιακών στοιχείων και των συµβατικών ταµειακών 
ροών των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχεί-
ων. Εκτός από τον πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η 
ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 
υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση µε  τις υπάρ-
χουσες απαιτήσεις. Η Εταιρεία και ο Όµιλος βρίσκονται 
στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις 
οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9  εφαρµόζεται 
υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκι-
νούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθε-
τηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δ.Π.Χ.Α.14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι 
Λογαριασμοί»
Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 14 
«Ρυθµιζόµενοι Αναβαλλόµενοι Λογαριασµοί».
Σκοπός του ∆ΠΧΑ 14 είναι να προσδιορίσει τις απαιτήσεις 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης για τα υπόλοιπα 
των «ρυθµιζόµενων αναβαλλόµενων λογαριασµών» που 
προκύπτουν όταν µια οικονοµική οντότητα παρέχει αγαθά 
ή υπηρεσίες σε πελάτες, σε τιµή ή ποσοστό που υπόκειται 
σε ειδική ρύθµιση από το κράτος.
Το ∆ΠΧΑ 14 επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα η οποία 
υιοθετεί για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ να συνεχίσει να λογι-

στικοποιεί, µε µικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «ρυθµι-
ζόµενων αναβαλλόµενων λογαριασµών» σύµφωνα µε τα 
προηγούµενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την πρώτη 
εφαρµογή των ∆ΠΧΑ όσο και στις µεταγενέστερες οικο-
νοµικές καταστάσεις. Τα υπόλοιπα και οι κινήσεις αυτών 
των λογαριασµών παρουσιάζονται χωριστά στις καταστά-
σεις οικονοµικής θέσης, αποτελεσµάτων και λοιπών συ-
νολικών εισοδηµάτων ενώ συγκεκριµένες γνωστοποιή-
σεις απαιτούνται. Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται σε ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ια-
νουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση.
Δ.Π.Χ.Α.15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»
Στις 28 Μαΐου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα 
από συµβάσεις µε πελάτες» το οποίο είναι υποχρεωτικής 
εφαρµογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκι-
νούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017 και αποτελεί το νέο 
πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου.
Το ∆ΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ∆ΛΠ 18, ∆ΛΠ 11 και τις διερ-
µηνείες  Ε∆∆ΠΧΑ 13, Ε∆∆ΠΧΑ 15, Ε∆∆ΠΧΑ 18 και ΜΕ∆ 
31.
Το νέο πρότυπο καθορίζει το πώς και το πότε µια οικονο-
µική οντότητα θα αναγνωρίζει έσοδο και απαιτεί από τις 
οικονοµικές οντότητες να παρέχουν στους χρήστες των 
οικονοµικών καταστάσεων πιο κατατοπιστικές σχετικές 
γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο παρέχει ένα ενιαίο µοντέλο 
πέντε βηµάτων, που πρέπει να εφαρµόζεται σε όλες τις 
συµβάσεις µε τους πελάτες για την αναγνώριση του εσό-
δου. Το ∆ΠΧΑ 15 δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.
Δ.Λ.Π.7 (Τροποποίηση) «Κατάσταση Ταμειακών Ροών»: 
Πρωτοβουλία γνωστοποιήσεων
Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιό-
δους που ξεκινούν την ή µετά την 1.1.2017 και δεν έχει 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την 29.1.2016 το 
Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύ πων εξέδωσε 
τροποποίηση στο ∆ΛΠ 7 βάσει της οποίας µία εταιρία κα-
λείται να παρέχει γνωστοποιήσεις οι οποίες βοη θούν 
τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολο-
γήσουν τις µεταβολές εκείνων των υποχρεώσεων των 
οποί ων οι ταµειακές ροές ταξινοµούνται στις χρηµατοδο-
τικές δραστηριότητες στην κατάσταση ταµειακών ροών. 
Οι µεταβολές που θα πρέπει να γνωστοποιούνται, οι οποί-
ες δεν είναι απα ραίτητο να είναι ταµειακές, περιλαµβά-
νουν  τις µεταβολές από ταµειακές ροές χρηµατοδοτικών 
δρα στηριοτήτων, τις µεταβολές που απορρέουν από την 
απόκτηση ή απώ λεια ελέγχου θυγατρικών ή άλλων εται-
ριών, τις µεταβολές από συναλλαγµατικές διαφορές, τις 
µεταβολές της εύλογης αξίας και λοιπές µεταβολές.
Ο Όµιλος εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση 
της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονοµικές του κατα-
στάσεις.
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Δ.Λ.Π.12 (Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήματος»: 
Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων για μη πραγματοποιηθείσες ζημιές
Την 19.1.2016 το Συµβούλιο των «∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύ πων» εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ 12 µε την 
οποία αποσα φήνισε ότι:
•  Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες χρεωστικών μέσων, 

τα οποία αποτιµώνται για λογιστικούς σκοπούς στην εύ-
λογη αξία και για φορολογικούς σκοπούς στο κόστος, 
δύνανται να οδηγήσουν σε εκπεστέες προσωρινές δια-
φορές ανεξάρ τητα µε το αν ο κάτοχός τους πρόκειται να 
ανακτήσει την αξία των στοιχείων µέσω της πώλησης ή 
της χρήσης τους.

•  Η ανακτησιμότητα μίας αναβαλλόμενης φορολογικής 
απαί τησης εξετάζεται σε συνδυασµό µε τις λοιπές 
αναβαλλόµε νες φορολογικές απαιτήσεις. Στην περί-
πτωση, ωστόσο, που ο φορολογικός νόµος περιορίζει 
το συµψηφισµό συγκεκρι µένων φορολογητέων ζηµιών 
µε συγκεκριµένες κατηγορί ες εισοδήµατος, οι σχετικές 
εκπεστέες προσωρινές διαφο ρές θα πρέπει να εξετάζο-
νται µόνο σε συνδυασµό µε άλ λες εκπεστέες προσωρι-
νές διαφορές της ίδιας κατηγορίας.

•  Κατά τον έλεγχο ανακτησιμότητας των αναβαλλόμενων 
φορολογικών απαιτήσεων, συγκρίνονται οι εκπεστέες 
φο ρολογικές διαφορές µε τα µελλοντικά φορολογητέα 
κέρ δη χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι εκπτώσεις φό-
ρου που προέρχονται από την αντιστροφή αναβαλλόµε-
νων φορο λογικών απαιτήσεων.

Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιό-
δους που ξεκινούν την ή µετά την 1.1.2017 και δεν έχει 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δ.Π.Χ.Α.10  (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Συμμετοχές 
σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - «Πώλη-
ση ή Εισφορά περιουσιακών στοιχεώων μεταξύ του 
Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του»
Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης ή οποία εκδόθηκε 
από το Συµβούλιο στις 11 Σεπτεµβρίου 2014, είναι ότι ένα 
πλήρες κέρδος ή ζηµία αναγνωρίζεται όταν µια συναλλα-
γή περιλαµβάνει µια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε µια 
θυγατρική ή όχι). Ένα  µερικό κέρδος ή ζηµία αναγνωρί-
ζεται όταν µια συναλλαγή περιλαµβάνει στοιχεία ενεργη-
τικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόµη και αν αυτά 
τα περιουσιακά στοιχεία  στεγάζονται σε µια θυγατρική. Η 
τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιό-
δους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και 
δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δ.Π.Χ.Α.10, Δ.Π.Χ.Α.12 και Δ.Λ.Π.28 (Τροποποιήσεις) –
Εταιρείες Επενδύσεων: 
Εφαρμογή των εξαιρέσεων ενοποίησης
Στις 18 ∆εκεµβρίου 2014 το Συµβούλιο εξέδωσε τροπο-
ποιήσεις στα  ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28 για θέµατα 

που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της εφαρµογής των 
εξαιρέσεων ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων. Οι 
τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περι-
όδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, 
µε την νωρίτερη εφαρµογή να επιτρέπεται, και δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2010-2012, εκδόθηκαν από 
το Συµβούλιο στις 12 ∆εκεµβρίου 2013, έχουν εφαρµογή 
σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Φεβρου-
αρίου 2015. 
Δ.Π.Χ.Α.2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των 
μετοχών»
Τροποποιούνται οι ορισµοί των «προϋποθέσεων κατοχύ-
ρωσης» και των «συνθηκών αγοράς» και προστίθενται 
ορισµοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους 
προϋπηρεσίας» που προηγουµένως ήταν µέρος του ορι-
σµού των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης». 
Δ.Π.Χ.Α.3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόµενο αντάλλαγ-
µα που κατατάσσεται ως περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέ-
ωση θα επιµετρείται στην εύλογη αξία του  σε κάθε ηµε-
ροµηνία ισολογισµού. 
Δ.Π.Χ.Α.8 «Λειτουργικοί Τομείς»
Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις 
αποφάσεις της ∆ιοίκησης στην εφαρµογή των κριτηρίων 
συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τοµείς. ∆ιευκρινίζει 
επίσης  ότι η οντότητα παρέχει µόνο συµφωνίες του συ-
νόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς παρουσία-
ση τοµέων µε τα περιουσιακά στοιχεία της οντότητας εάν 
τα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα παρουσιάζονται στον 
επικεφαλής λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων σε τα-
κτική βάση.
Δ.Λ.Π.16 «Ενσώματα Πάγια»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο 
των ενσώµατων παγίων αναπροσαρµόζεται η ακαθάρι-
στη λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο που να 
συνάδει µε την αναπροσαρµογή της καθαρής λογιστικής 
αξίας. 
Δ.Λ.Π.24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία εταιρία που παρέχει 
υπηρεσίες «βασικού διοικητικού στελέχους» στην ανα-
φέρουσα οντότητα  ή στη µητρική της αναφέρουσας οικο-
νοµικής οντότητας, είναι ένα συνδεδεµένο µέρος της οι-
κονοµικής οντότητας. 
Δ.Λ.Π.38 «αϋλα Περιουσιακά Στοιχεία»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο πε-
ριουσιακό στοιχείο αναπροσαρµόζεται, η ακαθάριστη λο-
γιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο που να συνά-
δει µε την αναπροσαρµογή της καθαρής λογιστικής αξίας. 
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012-2014, εκδόθηκαν από 



102

το Συµβούλιο στις 25 Σεπτεµβρίου 2014,  έχουν εφαρµο-
γή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ια-
νουαρίου 2016 και υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στις 15 ∆εκεµβρίου 2015. Οι κατωτέρω τροποποι-
ήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου.
Δ.Π.Χ.Α.5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 
Κατεχόμενα προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριό-
τητες»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από µία µέθοδο 
διάθεσης σε µια άλλη (πχ πώληση ή διανοµή στους ιδιο-
κτήτες) δεν  πρέπει να θεωρείται σαν ένα νέο σχέδιο πώ-
λησης αλλά µία συνέχιση του αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, 
δεν υπάρχει διακοπή της εφαρµογής των απαιτήσεων 
του ∆ΠΧΑ 5. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι η αλ-
λαγή της µεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ηµεροµηνία 
ταξινόµησής.
Δ.Π.Χ.Α.7 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύµβαση εξυπηρέτη-
σης που περιλαµβάνει αµοιβή, µπορεί να αποτελέσει συ-
νεχιζόµενη συµµετοχή σε ένα χρηµατοοικονοµικό περι-
ουσιακό στοιχείο που έχει αποαναγνωριστεί. Αυτό 
επηρεάζει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το 
πρότυπο. Επίσης, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι γνω-
στοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 σχετικά µε τον συµψηφισµό των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υπο-
χρεώσεων δεν απαιτούνται στις συνοπτικές ενδιάµεσες 
οικονοµικές καταστάσεις.
Δ.Λ.Π.19 «Παροχές σε εργαζομένους-
Εισφορές από εργαζομένους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρ-
ξης ενεργούς αγοράς υψηλής ποιότητας εταιρικών οµο-
λόγων αξιολογείται µε βάση το νόµισµα στο οποίο εκφρά-
ζεται η υποχρέωση και όχι µε βάση τη  χώρα που υπάρχει 
η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργός αγορά υψηλής 
ποιότητας εταιρικών οµολόγων σε αυτό το νόµισµα , χρη-
σιµοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών οµολόγων. 
Δ.Λ.Π.34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι απαιτήσεις γνωστοποιή-
σεων των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, πρέ-
πει να βρίσκονται είτε στις οικονοµικές καταστάσεις είτε 
να ενσωµατώνονται µε παραποµπές µεταξύ των ενδιάµε-
σων οικονοµικών καταστάσεων και του σηµείου όπου 
συµπεριλαµβάνονται στη ενδιάµεση οικονοµική έκθεση 
(π.χ. στη έκθεση ∆ιαχείρισης). ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι 
οι άλλες πληροφορίες, εντός της ενδιάµεσης οικονοµικής 
έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών µε 
τους ίδιους όρους και την ίδια στιγµή όπως και οι ενδιά-
µεσες οικονοµικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν 
έχουν πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες µε αυτόν τον  
τρόπο, τότε η ενδιάµεση οικονοµική έκθεση είναι ελλι-
πής.

Δ.Λ.Π.1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση  των  Οικονομι-
κών  Καταστάσεων» -Πρωτοβουλία Γνωστοποίησης
Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 που εξέδωσε το Συµβούλιο 
στις 18 ∆εκεµβρίου 2014,αποσαφηνίζουν ότι η σηµαντι-
κότητα εφαρµόζεται για το σύνολο των οικονοµικών κα-
ταστάσεων και ότι η συµπερίληψη σε αυτές ασήµαντων 
πληροφοριών  µπορεί να εµποδίσει την χρησιµότητα των 
γνωστοποιήσεων. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις διευκρινί-
ζουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιµοποιούν την 
επαγγελµατική τους κρίση, καθορίζοντας το που  και µε 
ποια σειρά παρουσιάζονται οι πληροφορίες στις γνωστο-
ποιήσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων. Η τροπο-
ποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθε-
τήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 18 ∆εκεµβρίου 
2015.
Δ.Λ.Π.16 και Δ.Λ.Π.38 (Τροποποιήσεις)- Διευκρινήσεις 
για τις επιτρεπτές  μεθόδους απόσβεσης
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µεθόδων βασι-
σµένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον υπολογι-
σµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και 
ότι τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιµέτρη-
σης της ανάλωσης των οικονοµικών ωφελειών που εν-
σωµατώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Η τρο-
ποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθε-
τήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 2 ∆εκεµβρίου 
2015.
Δ.Λ.Π.16 και Δ.Λ.Π.41 (Τροποποιήσεις)- 
Γεωργία: Διαρκή Φυτά
Οι τροποποιήσεις φέρνουν τα διαρκή φυτά (bearer 
plants), τα οποία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και 
µόνο για να αυξηθεί παραγωγή, στο πεδίο εφαρµογής του 
∆ΛΠ 16  έτσι ώστε να αντιµετωπίζονται λογιστικά µε τον 
ίδιο τρόπο όπως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι τρο-
ποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιό-
δους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, µε 
την νωρίτερη εφαρµογή να επιτρέπεται, και υιοθετήθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 23 Νοεµβρίου 2015.
Δ.Λ.Π.27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Κατα-
στάσεις»-Μέθοδος της Καθαρής Θέσης στις Ατομικές 
Οικονομικές Καταστάσεις
Η τροποποίηση του ∆.Λ.Π.27 την οποία εξέδωσε το Συµ-
βούλιο στις 12 Αυγούστου 2014, επιτρέπει σε µία οντότητα 
να χρησιµοποιεί τη µέθοδο της καθαρής θέσης για τη λο-
γιστικοποίηση των επενδύσεων της σε θυγατρικές, κοι-
νοπραξίες και συγγενείς, στις ατοµικές της οικονοµικές 
καταστάσεις. Αυτό συνιστά επιλογή λογιστικής πολιτικής 
για κάθε κατηγορία επενδύσεων. Η τροποποίηση εφαρ-
µόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 18 ∆εκεµβρίου 2015.
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Δ.Π.Χ.Α.11 (Τροποποιηση) «Σχήματα  υπό  κοινό  έλεγ-
χο» -Λογιστικός χειρισμός της απόκτησης μεριδίου σε 
μια από κοινού δραστηριότητα
Η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρµόσει 
την µέθοδο της «απόκτησης» όταν αποκτά συµµετοχή σε 
µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί «επιχεί-
ρηση». Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστι-
κές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις  24 
Νοεµβρίου 2015.

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Δήλωση Συμμόρφωσης
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα 
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
«∆.Π.Χ.Α.» (International Financial Reporting Standards). 

Βάση Ενοποίησης
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της τρέχουσας 
περιόδου όπως και της προηγούµενης περιλαµβάνουν 
την Εταιρεία, τη θυγατρική της «ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ ΑΕ ».

Θυγατρικές εταιρείες είναι όλες οι εταιρείες που διοικού-
νται 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 εξάρ-
τησή τους από την τεχνογνωσία που τους παρέχει ο Όµι-
λος. Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρει-
ών περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγ-
χος µέχρι την ηµεροµηνία που παύει να υφίσταται ο έλεγ-
χος.

Κατά την εξαγορά της θυγατρικής, οι απαιτήσεις και οι 
υποχρεώσεις καθώς και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
της θυγατρικής, αποτιµώνται στην εύλογη αξία. Σε περί-
πτωση που η αξία κτήσης είναι µεγαλύτερη της εύλογης 
αξίας, η διαφορά αναγνωρίζεται ως υπεραξία. Στην αντί-
θετη περίπτωση που η αξία κτήσης είναι µικρότερη της 
εύλογης αξίας, η διαφορά πιστώνεται στα αποτελέσµατα 
της χρήσης κατά την οποία αποκτήθηκε η θυγατρική. Τα 
δικαιώµατα των µετόχων της µειοψηφίας εµφανίζονται 
στην αναλογία της µειοψηφίας στην εύλογη αξία των πε-
ριουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που ανα-
γνωρίστηκαν.
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, 

αντίστοιχα.  
Όπου κρίνεται απαραίτητο, γίνονται αναµορφώσεις στις 
οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών, προκειµένου 
τα κονδύλια να είναι οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντί-
στοιχα κονδύλια των υπόλοιπων εταιρειών του Οµίλου. 
Κατά την ενοποίηση, όλες οι διεταιρικές συναλλαγές και 
υπόλοιπα καθώς και τα κέρδη και ζηµίες µεταξύ των 
εταιρειών του Οµίλου απαλείφονται.
Στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας, οι συµµετο-
χές σε θυγατρικές και συνδεδεµένες εταιρίες φέρονται 
στο κόστος απόκτησής τους µειωµένο µε µετέπειτα προ-
βλέψεις αποµείωσης της αξίας τους. Η Εταιρεία εξετάζει 
σε ετήσια βάση ή/και οποτεδήποτε υπάρχει ένδειξη απο-
µείωσης τη λογιστική αξία των παραπάνω συµµετοχών 
σε σχέση µε την ανακτήσιµη αξία τους, στη βάση της µε-
γαλύτερης 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 πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθούν ως θυγα-
τρικές. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του 
Οµίλου περιλαµβάνουν την αναλογία του Οµίλου επί των 
κερδών και των ζηµιών των συγγενών εταιρειών, µε 
βάση τη µέθοδο της καθαρής θέσης, από την ηµεροµηνία 
που ο Όµιλος αποκτά την ουσιώδη επιρροή µέχρι την 
ηµεροµηνία που παύει να υφίσταται η επιρροή αυτή. Όταν 
η αναλογία του Οµίλου επί των ζηµιών της συγγενούς 
Εταιρείας υπερβαίνει την απεικονιζόµενη λογιστική αξία 
της επένδυσης, η λογιστική αξία της επένδυσης µειώνε-
ται στο µηδέν και παύει η αναγνώριση περαιτέρω ζηµι-
ών, εκτός αν ο Όµιλος έχει αναλάβει υποχρεώσεις ή εν-
δεχόµενες υποχρεώσεις της συγγενούς Εταιρείας, πέραν 
εκείνων που προκύπτουν από τη µετοχική ιδιότητα. Τα 
αποτελέσµατα των συναλλαγών µεταξύ των εταιρειών 
του Οµίλου και των συγγενών, απαλείφονται κατά το πο-
σοστό συµµετοχής του Οµίλου στις συγγενείς επιχειρή-
σεις.

Στις ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας, οι 
συγγενείς αποτιµώνται στην αξία κτήσης και υπόκεινται 
σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους ετησίως ή σε ενδι-
άµεσες περιόδους όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 
αποµείωσης. 

Υπεραξία
Η υπεραξία που προκύπτει κατά την απόκτηση µιας θυ-
γατρικής ή µίας από κοινού ελεγχόµενης οντότητας ή άλ-
λης επιχειρηµατικής δραστηριότητας αντιπροσωπεύει τη 
διαφορά µεταξύ του κόστους της απόκτησης και της συµ-
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µετοχής της Εταιρείας στην καθαρή εύλογη αξία των ανα-
γνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων των υποχρεώσε-
ων και των ενδεχόµενων υποχρεώσεων της θυγατρικής 
ή της από  κοινού ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας ή 
της άλλης επιχειρηµατικής δραστηριότητας  των αναγνω-
ρισµένων κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης. 

Η υπεραξία αρχικά αναγνωρίζεται ως ένα περιουσιακό 
στοιχείο στο κόστος και µεταγενέστερα επιµετράται στο 
κόστος µειωµένο µε οποιεσδήποτε συσσωρευµένες ζη-
µίες αποµείωσης.

Για τον σκοπό της εξέτασης αποµείωσης, η υπεραξία κα-
τανέµεται σε κάθε µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών 
της Εταιρείας. Μονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών 
στις οποίες έχει κατανεµηθεί υπεραξία εξετάζονται για 
απoµείωση ετησίως ή περισσότερο συχνά όταν υπάρχει 
µία ένδειξη ότι η µονάδα µπορεί να είναι απoµειωµένη. 
Εάν το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας δηµιουργίας ταµει-
ακών ροών είναι µικρότερο από την λογιστική αξία της 
µονάδας, η ζηµία αποµείωσης κατανέµεται πρώτα για να 
µειώσει την λογιστική αξία κάθε υπεραξίας που έχει κα-
τανεµηθεί στην µονάδα και κατόπιν στα άλλα περιουσιακά 
στοιχεία της µονάδας αναλογικά µε βάση την λογιστική 
αξία των περιουσιακών στοιχείων της µονάδος. Μία ανα-
γνωρισθείσα ζηµία αποµείωσης για υπεραξία δεν ανα-
στρέφεται σε µία µεταγενέστερη περίοδο.
Κατά την πώληση θυγατρικής ή από κοινού ελεγχόµενης 
οντότητας ή άλλης επιχειρηµατικής δραστηριότητας  το 
προσδιορισµένο ποσό της υπεραξίας περιλαµβάνεται 
στον καθαρισµό του κέρδους ή της ζηµίας που προκύπτει 
από την πώληση.

Η πολιτική της Εταιρείας για την  υπεραξία που προκύπτει 
κατά την απόκτηση µιας συγγενούς περιγράφεται στις 
«Επενδύσεις σε συγγενείς» ανωτέρω.

Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα επιµετρούνται στην εύλογη αξία του τιµήµατος 
που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί. Τα έσοδα µειώνονται 
µε τις εκτιµώµενες αναµορφώσεις λογαριασµών πελα-
τών, τις µειώσεις τιµών και άλλες όµοιες εκπτώσεις. 

Οι κυριότερες πηγές εσόδων της Εταιρείας αποτελούν η 
παροχή νερού καθώς και οι υπηρεσίες αποχέτευσης. Τα 
έσοδα παροχής νερού υπολογίζονται µε βάση τις κατανα-
λισκόµενες ποσότητες και τον ισχύοντα τιµοκατάλογο. Τα 
έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης υπολογίζονται ως 
ποσοστό στην αξία του καταναλισκόµενου ύδατος. Η Εται-
ρεία τιµολογεί τις καταναλώσεις του νερού κατά κύριο 
λόγω ανά τρίµηνο, βάση µετρήσεων, ενώ για τις µη τιµο-
λογηµένες έως την περίοδο αναφοράς των οικονοµικών 

καταστάσεων, γίνεται σχετική εγγραφή δουλευµένου 
εσόδου η οποία στηρίζεται σε ιστορικά στοιχειά κατανά-
λωσης των πελατών της Εταιρείας για το µη τιµολογηµένο 
χρονικό διάστηµα. 

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 
µιας χρονικής αναλογίας αναφορικά µε το ανεξόφλητο 
κεφάλαιο και το εφαρµόσιµο πραγµατικό επιτόκιο το 
οποίο είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί τις εκτιµώµενες 
µελλοντικές ταµειακές εισπράξεις οι οποίες αναµένεται 
να εισρεύσουν καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του περιουσι-
ακού στοιχείου, ώστε να εξισώνονται µε την καθαρή λο-
γιστική 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 µιας 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 κό-
στη που εκτιµάται την ίδια ηµεροµηνία ότι θα απαιτηθούν 
µέχρι την ολοκλήρωση του έργου, εκτός της περίπτωσης 
που αυτό δεν θα είναι αντιπροσωπευτικό του σταδίου 
ολοκλήρωσης.

Αποκλίσεις από την αρχική σύµβαση, απαιτήσεις και 
πληρωµές κινήτρων περιλαµβάνονται στο βαθµό που 
έχουν συµφωνηθεί µε τον πελάτη.

Σε περιπτώσεις όπου το αποτέλεσµα µιας σύµβασης κα-
τασκευής έργων δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, τα 
συµβατικά έσοδα αναγνωρίζονται στην έκταση που τα 
πραγµατοποιηµένα συµβατικά κόστη πιθανολογείται ότι 
θα ανακτηθούν. Τα συµβατικά κόστη αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα της χρήσης στην οποία πραγµατοποιού-
νται. Όταν είναι πιθανό ότι το συνολικό συµβατικό κόστος 
θα υπερβεί το συνολικό συµβατικό έσοδο, η αναµενόµε-
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νη ζηµία αναγνωρίζεται αµέσως στα αποτελέσµατα.

Μισθώσεις
Οι µισθώσεις ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώ-
σεις όταν σύµφωνα µε τους όρους µίσθωσης µεταφέρο-
νται ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτη-
σίας του µισθίου στον µισθωτή. Όλες οι υπόλοιπες 
µισθώσεις ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις.

Η Εταιρεία ως εκµισθωτής
Τα ποσά που οφείλονται από τους µισθωτές σε περίπτω-
ση χρηµατοδοτικής µίσθωσης καταχωρούνται στις απαι-
τήσεις στο ύψος της καθαρής επένδυσης της Εταιρείας 
στο µίσθιο. Το εισόδηµα από αυτά τα µισθώµατα κατανέ-
µεται στις λογιστικές χρήσεις έτσι ώστε να αντανακλά ένα 
σταθερό περιοδικό ποσοστό απόδοσης πάνω στο εκάστο-
τε υπόλοιπο της καθαρής επένδυσης της Εταιρείας στο 
µίσθιο.

Το εισόδηµα από µισθώµατα λειτουργικής µίσθωσης 
αναγνωρίζεται µε βάση την σταθερή µέθοδο κατά τη δι-
άρκεια της σχετικής µίσθωσης. Αρχικά άµεσα κόστη που 
πραγµατοποιούνται κατά την διαπραγµάτευση και συµ-
φωνία µιας λειτουργικής µίσθωσης προστίθενται στην 
λογιστική αξία του µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου 
και αναγνωρίζονται µε βάση την σταθερή µέθοδο κατά 
την διάρκεια της µίσθωσης.

Η Εταιρεία ως µισθωτής
Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται 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 παρού-
σα αξία των ελάχιστων καταβολών µισθωµάτων. Η αντί-
στοιχη υποχρέωση προς τον εκµισθωτή συµπεριλαµβά-
νεται στην Κατάσταση Οικονοµικής θέσης ως υποχρέωση 
από χρηµατοδοτική µίσθωση. 

Οι πληρωµές µισθωµάτων διαχωρίζονται σε κόστος χρη-
µατοδότησης και στη µείωση της υποχρέωσης της µί-
σθωσης έτσι ώστε να επιτευχθεί µια σταθερή επιβάρυνση 
από τόκους στο εναποµένον υπόλοιπο της υποχρέωσης. 
Το κόστος χρηµατοδότησης επιβαρύνει τα αποτελέσµατα 
εκτός εάν αυτό το κόστος αποδίδεται άµεσα σε ένα ειδικό 
περιουσιακό στοιχείο, περίπτωση κατά την οποία αυτό 
κεφαλαιοποιείται σύµφωνα µε γενικές πολιτικές της 
Εταιρείας που διέπουν το κόστος δανεισµού (βλέπε κα-
τωτέρω). Ενδεχόµενα µισθώµατα αναγνωρίζονται στα 
έξοδα στις περιόδους που προκύπτουν.
Οι πληρωµές µισθωµάτων σε περίπτωση λειτουργικής 
µίσθωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα µε βάση τη 
σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της σχετικής µίσθωσης 

εκτός και αν µια άλλη συστηµατική βάση είναι πιο αντι-
προσωπευτική προκειµένου να εξαντικρυσθούν τα οικο-
νοµικά οφέλη του εκµισθούµενου περιουσιακού στοιχεί-
ου που αναµένεται να αναλωθούν. Ενδεχόµενα µίσθια 
που προκύπτουν στα πλαίσια λειτουργικής µίσθωσης 
αναγνωρίζονται  στα έξοδα στις περιόδους που προκύ-
πτουν.

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 
µισθώµατα σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο, εκτός εάν 
µια άλλη συστηµατική βάση είναι πιο αντιπροσωπευτική 
προκειµένου να εξαντικρυσθούν  τα οικονοµικά οφέλη 
εκµισθούµενου περιουσιακού στοιχείου που αναµένεται 
να αναλωθούν.

Ξένα νομίσματα
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας παρουσιάζο-
νται στο νόµισµα του οικονοµικού περιβάλλοντος στο 
οποίο λειτουργεί (το λειτουργικό της νόµισµα), το οποίο 
είναι το Ευρώ. Κατά την σύνταξη των οικονοµικών κατα-
στάσεων της Εταιρείας, συναλλαγές σε νοµίσµατα διαφο-
ρετικά από τα νοµίσµατα λειτουργίας της (ξένα νοµίσµατα) 
καταχωρούνται µε τις ισοτιµίες που ισχύουν κατά τις ηµε-
ροµηνίες των συναλλαγών. Σε κάθε ηµεροµηνία Αναφο-
ράς των οικονοµικών καταστάσεων τα εκφραζόµενα σε 
ξένο νόµισµα νοµισµατικά στοιχεία επαναµετατρέπονται 
µε την ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία Αναφο-
ράς των οικονοµικών καταστάσεων. Τα µη-νοµισµατικά 
στοιχεία που επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους και εκ-
φράζονται σε ξένα νοµίσµατα  επαναµετατρέπονται µε την 
ισχύουσα ισοτιµία της ηµεροµηνίας που καθορίστηκε η 
εύλογη αξία τους. Τα µη νοµισµατικά στοιχεία τα οποία 
επιµετρώνται σε συνθήκες ιστορικού κόστους σε ξένο 
νόµισµα δεν επαναµετατρέπονται.
Οι συναλλαγµατικές διαφορές αναγνωρίζονται στα αποτε-
λέσµατα της περιόδου µε εξαίρεση: 
•  Συναλλαγματικές διαφορές που σχετίζονται με περιου-

σιακά στοιχεία υπό κατασκευή µε σκοπό την µελλοντι-
κή χρήση τους στην παραγωγή, οι οποίες περιλαµβάνο-
νται στο κόστος αυτών των περιουσιακών στοιχείων και 
θεωρούνται ως προσαρµογή στο επιτοκιακό κόστος 
δανεισµού 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 



106

εξωτερικό και έχουν καταχωρηθεί στα αποθεµατικά 
µετατροπής συναλλάγµατος καθώς και στα αποτελέ-
σµατα κατά την διάθεση αυτής της καθαρής επένδυσης.  

H υπεραξία και οι προσαρµογές των εύλογων αξιών που 
προκύπτουν κατά την απόκτηση δραστηριότητας στο 
εξωτερικό, αντιµετωπίζονται ως περιουσιακά στοιχεία 
και υποχρεώσεις της δραστηριότητας στο εξωτερικό και 
µετατρέπονται µε την ισοτιµία κλεισίµατος.

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

Επιχορηγήσεις
Οι επιχορηγήσεις δεν αναγνωρίζονται µέχρις ότου υπάρ-
χει 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 στοιχεί-
ων καταχωρούνται ως αναβαλλόµενο έσοδο στον Ισο-
λογισµό και µεταφέρονται στα αποτελέσµατα σε συστη-
µατική και ορθολογική βάση κατά τη διάρκεια της 
ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού στοιχείου.
Οι λοιπές κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται σε 
συστηµατική βάση στα έσοδα των περιόδων µέσα στις 
οποίες πρέπει να γίνει ο συσχετισµός των επιχορηγήσε-
ων αυτών µε τα αντίστοιχα κόστη. Οι κρατικές επιχορη-
γήσεις που λαµβάνονται ως αποζηµίωση για έξοδα ή 
ζηµίες που έχουν ήδη αναληφθεί ή για σκοπούς άµεσης 
οικονοµικής υποστήριξης στην Εταιρεία χωρίς µελλο-
ντικά κόστη, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της πε-
ριόδου κατά την οποία καθίσταται εισπρακτέα.
Η Εταιρεία εισπράττει επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση, το Ελληνικό ∆ηµόσιο και τους Οργανισµούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη χρηµατοδότηση ειδικών 
έργων. Επιπλέον, οι πελάτες της ΕΥ∆ΑΠ απαιτείται να 
συµµετέχουν στα έξοδα του αρχικού δικτύου σύνδεσης 
(παροχές, δίκτυα διανοµής, συνδετικούς σωλήνες κλπ) 
ή στην αναβάθµιση ή επέκταση των δικτύων της Εται-
ρείας. Οι επιχορηγήσεις και οι συνεισφορές των πελα-
τών λογίζονται ως έσοδα εποµένων χρήσεων και ανα-
γνωρίζονται στα έσοδα µε τον ίδιο συντελεστή 
απόσβεσης µε τον οποίο αποσβένονται τα σχετικά πάγια 
που επιδοτήθηκαν. Τα έσοδα αυτά εµφανίζονται αφαι-
ρετικά από τις αποσβέσεις στα αποτελέσµατα χρήσης.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις για επανεκπαίδευση του 
προσωπικού αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα κατά 
την διάρκεια των περιόδων που απαιτούνται για να εξα-

ντικρυσθούν µε τα ανάλογα συσχετιζόµενα έξοδα και 
παρουσιάζονται αφαιρετικά από αυτά.

Κόστος παροχών αποχώρησης προς το προσωπικό
Οι εισφορές σε προγράµµατα αποχώρησης καθορισµέ-
νων εισφορών, αναγνωρίζονται στα έξοδα όταν το προ-
σωπικό έχει παράσχει τις υπηρεσίες που του δίνουν το 
δικαίωµα αυτών των εισφορών.
Για τα προγράµµατα αποχώρησης καθορισµένων παρο-
χών ,το κόστος των παροχών αυτών προσδιορίζεται  µε 
τη χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής 
µονάδας µε βάση τις εκτιµήσεις αναλογιστικών µελετών 
,οι οποίες πραγµατοποιούνται σε κάθε ηµεροµηνία κλει-
σίµατος της Κατάστασης Οικονοµικής θέσης. Τα αναλο-
γιστικά κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται απευθείας στα 
συνολικά εισοδήµατα της περιόδου κατά την οποία 
πραγµατοποιούνται και δεν µεταφέρονται στην κατάστα-
ση αποτελεσµάτων σε µεταγενέστερη περίοδο. Το κό-
στος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άµεσα στο βαθµό 
που οι παροχές είναι ήδη κατοχυρωµένες ,διαφορετικά 
αποσβένονται σε µια σταθερή βάση, σε τόσα έτη όσα και 
η µέση περίοδος κατοχύρωσης των παροχών αυτών.
Η  υποχρέωση για καθορισµένες παροχές κατά την απο-
χώρηση που αναγνωρίζεται στην κατάσταση Οικονοµι-
κής Θέσης, αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία της υπο-
χρέωσης καθορισµένων παροχών αφού ληφθούν 
υπόψη οι προσαρµογές για τα µη αναγνωρισµένα ανα-
λογιστικά 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, πλέ-
ον την παρούσα αξία των διαθέσιµων επιστροφών και 
των µειώσεων των µελλοντικών εισφορών στο πρό-
γραµµα.

Φορολογία
Το έξοδο του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισµα του 
τρέχοντος πληρωτέου φόρου και του αναβαλλόµενου 
φόρου. 

Τρέχων φόρος 
Ο πληρωτέος τρέχων φόρος βασίζεται στο φορολογητέο 
κέρδος της χρήσης. Το φορολογητέο κέρδος διαφέρει 
από το κέρδος που απεικονίζεται στα αποτελέσµατα διό-
τι το φορολογητέο κέρδος δεν συµπεριλαµβάνει έσοδα ή 
έξοδα που φορολογούνται ή εκπίπτονται, σε άλλες χρή-
σεις και επιπλέον δεν συµπεριλαµβάνει κονδύλια τα 
οποία ουδέποτε φορολογούνται ή εκπίπτονται. Η υπο-
χρέωση της Εταιρείας για τον τρέχοντα φόρο υπολογίζε-
ται σύµφωνα µε τους ισχύοντες φορολογικούς συντελε-
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στές 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 στοιχεί-
ων και των υποχρεώσεων στις οικονοµικές καταστά-
σεις και των αντίστοιχων φορολογικών βάσεων που 
χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των φορολογητέ-
ων κερδών. Η αναβαλλόµενη φορολογία λογιστικοποι-
είται µε την χρήση της µεθόδου της υποχρέωσης στον 
Ισολογισµό. Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενη φορολο-
γία γενικά αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες 
προσωρινές διαφορές και απαιτήσεις από αναβαλλόµε-
νη φορολογία γενικά αναγνωρίζονται για όλες τις εκπε-
στέες προσωρινές διαφορές στην έκταση που είναι πι-
θανό ότι φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα, έναντι 
των οποίων, αυτές οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές, 
θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Τέτοιες απαιτήσεις 
και υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται αν οι προσωρινές 
διαφορές προκύπτουν από υπεραξία ή από την αρχική 
αναγνώριση  (εκτός από µία συνένωση επιχειρήσεων) 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε συναλ-
λαγές 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, συγγε-
νείς, και συµµετοχές σε κοινοπραξίες µε εξαίρεση τις 
περιπτώσεις όπου η Εταιρεία µπορεί να ελέγξει την ανα-
στροφή των προσωρινών διαφορών και είναι πιθανό ότι 
οι διαφορές αυτές δεν θα αναστραφούν στο ορατό µέλ-
λον. Απαιτήσεις από αναβαλλόµενη φορολογία, οι οποί-
ες προκύπτουν από εκπεστέες προσωρινές διαφορές 
που συνδέονται µε επενδύσεις και συµµετοχές, ανα-
γνωρίζονται µόνο στο βαθµό που είναι πιθανό ότι θα 
υπάρξουν επαρκή φορολογητέα κέρδη έναντι των οποί-
ων θα χρησιµοποιηθούν τα οφέλη των προσωρινών δι-
αφορών και είναι πιθανό ότι θα αναστραφούν  στο ορατό 
µέλλον.

Η λογιστική αξία των απαιτήσεων από αναβαλλόµενη 
φορολογία επανεξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογι-
σµού και µειώνεται στην έκταση που δεν είναι πλέον 
πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογητέα κέρδη τα 
οποία θα επιτρέψουν την ανάκτηση αυτού του περιουσι-
ακού στοιχείου 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 Ανα-
φοράς των Οικονοµικών Καταστάσεων. Η επιµέτρηση 
των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από αναβαλλόµενη 
φορολογία αντικατοπτρίζει τα φορολογικά αποτελέσµα-
τα που θα ακολουθήσουν, σύµφωνα µε τον τρόπο που 
αναµένει η Εταιρεία, κατά την ηµεροµηνία Αναφοράς 
των οικονοµικών καταστάσεων, να επανακτήσει ή να 
διακανονίσει τη λογιστική αξία των περιουσιακών της 
στοιχείων και των υποχρεώσεων της.   

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώ-
σεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νοµικά εκτελεστό 
δικαίωµα να συµψηφισθούν τρέχουσες φορολογικές 
απαιτήσεις µε τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και 
όταν αυτές σχετίζονται µε φόρους εισοδήµατος επιβαλ-
λόµενους από την ίδια φορολογική αρχή και επί πλέον 
όταν η Εταιρεία προτίθεται να διακανονίσει τις τρέχου-
σες 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 κεφά-
λαια, ή όταν προκύπτουν από αρχική αναγνώριση συνέ-
νωσης επιχειρήσεων. Σε περίπτωση συνένωσης επιχει-
ρήσεων, η επίδραση του φόρου λαµβάνεται υπόψη για 
τον υπολογισµό της υπεραξίας ή τον προσδιορισµό του 
υπερβάλλοντος µεταξύ της συµµετοχής του αποκτώντα 
στην εύλογη αξία των αναγνωρισµένων περιουσιακών 
στοιχείων, υποχρεώσεων και ενδεχόµενων υποχρεώ-
σεων και του κόστους της αποκτηθείσας επιχείρησης. 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα γήπεδα και τα κτίρια που κατέχονται µε σκοπό τη 
χρήση τους στην παραγωγή ή την διάθεση αγαθών ή 
υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς, εµφανίζονται 
στην κατάσταση Οικονοµικής Θέσης στην αξία κτήσεώς 
τους µείον τις µεταγενέστερες συσσωρευµένες αποσβέ-
σεις και τις µεταγενέστερες συσσωρευµένες ζηµίες 
αποµείωσης. Τα ακίνητα υπό κατασκευή που προορίζο-
νται για την παραγωγή, την ενοικίαση ή για διοικητικούς 
σκοπούς ή για σκοπούς ακόµη µη καθορισµένους, πα-
ρουσιάζονται στο κόστος τους µειωµένα µε κάθε ανα-
γνωρισθείσα ζηµία αποµείωσης. Το κόστος περιλαµβά-
νει και τις  αµοιβές επαγγελµατιών. 

Η απόσβεση των στοιχείων αυτών στην ίδια βάση όπως 
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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 λυµά-
των, τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισµός εµφανίζονται 
στο κόστος µειωµένα κατά το ποσό των συσσωρευµέ-
νων αποσβέσεων και τις οποιεσδήποτε συσσωρευµέ-
νες ζηµίες αποµείωσης. Η απόσβεση επιβαρύνει τα 
αποτελέσµατα ώστε να µειώνει το κόστος ή την αξία των 
περιουσιακών στοιχείων, µε εξαίρεση την αξία των γη-
πέδων και των ακινήτων υπό κατασκευή, κατά την δι-
άρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής τους, χρησιµο-
ποιώντας την σταθερή µέθοδο. Οι εκτιµώµενες 
ωφέλιµες ζωές, οι υπολειπόµενες αξίες και η µέθοδος 
απόσβεσης επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης, µε 
τα αποτελέσµατα που επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στις 
εκτιµήσεις να υπολογίζεται σε µελλοντική βάση.

Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται µε χρηµατοδο-
τικές µισθώσεις αποσβένονται µε βάση την εκτιµώµενη 
ωφέλιµη ζωή τους στην ίδια βάση όπως και τα περιου-
σιακά στοιχεία της Εταιρείας ή µε βάση τη διάρκεια της 
σχετικής µίσθωσης εάν είναι συντοµότερη.
Το κέρδος ή η ζηµιά που προκύπτει από την πώληση ή 
την απόσυρση ενσώµατων ακινητοποιήσεων καθορίζε-
ται ως η διαφορά µεταξύ των εσόδων από την πώληση 
και της αναπόσβεστης αξίας του περιουσιακού στοιχεί-
ου και καταχωρείται στα αποτελέσµατα.

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία αποκτώμενα διακεκριμένα
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται διακε-
κριµένα απεικονίζονται στο κόστος µειωµένο κατά τις 
συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις συσσωρευµένες 
ζηµίες αποµείωσης. Η απόσβεση καταχωρείται στα 
αποτελέσµατα σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της 
εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των άυλων περιουσιακών 
στοιχείων. Η εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή και η µέθοδος 
απόσβεσης επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και 
τα αποτελέσµατα που επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στις 
εκτιµήσεις υπολογίζονται σε µελλοντική βάση.

Εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα περιουσιακά 
στοιχεία - έξοδα ερευνών και ανάπτυξης
Οι δαπάνες σε ερευνητικές δραστηριότητες αναγνωρί-
ζονται ως έξοδα στην περίοδο που πραγµατοποιούνται.

Ένα εσωτερικώς δηµιουργούµενο άυλο περιουσιακό 
στοιχείο που προκύπτει από την ανάπτυξη (η από φάση 
ανάπτυξης µιας 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 περι-
ουσιακού στοιχείου και 

•  η ικανότητα να αποτιμώνται αξιόπιστα οι αποδοτέες 
δαπάνες στο άυλο περιουσιακό στοιχείο κατά τη διάρ-
κεια της ανάπτυξής του.

Το ποσό που αρχικά αναγνωρίζεται για το εσωτερικώς 
δηµιουργούµενο άυλο περιουσιακό στοιχείο είναι το 
σύνολο των δαπανών που προκύπτουν από την ηµερο-
µηνία εκείνη που το άυλο περιουσιακό στοιχείο για 
πρώτη φορά πληρεί τα ανωτέρω κριτήρια. Όπου δεν εί-
ναι δυνατό να αναγνωρισθούν εσωτερικώς δηµιουρ-
γούµενα άυλα περιουσιακά στοιχεία, τα έξοδα ανάπτυ-
ξης καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της περιόδου 
που προκύπτουν.

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησης τα εσωτερι-
κώς δηµιουργούµενα άυλα περιουσιακά στοιχεία απει-
κονίζονται στο κόστος µειωµένο κατά τις συσσωρευµέ-
νες αποσβέσεις και τις συσσωρευµένες ζηµίες 
αποµείωσης, στην ίδια βάση όπως και τα άυλα περιου-
σιακά στοιχεία που αποκτώνται διακεκριµένα.

Άυλα περιουσιακά στοιχεία αποκτώμενα 
σε συνένωση επιχειρήσεων
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται σε συνέ-
νωση επιχειρήσεων προσδιορίζονται και γνωστοποιού-
νται ξεχωριστά από την υπεραξία όταν πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις 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 επιχειρή-
σεων απεικονίζονται στο κόστος, µειωµένο κατά τις 
συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις συσσωρευµένες 
ζηµίες αποµείωσης, στην ίδια βάση όπως και τα άυλα 
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περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται διακεκριµένα. 

Απομείωση αξίας ενσώματων και άυλων περιουσιακών 
στοιχείων εκτός από υπεραξία
Σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς των Οικονοµικών Κατα-
στάσεων, η Εταιρεία εξετάζει τη λογιστική αξία των ενσώ-
µατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων για να προσ-
διορίσει αν υπάρχει ένδειξη ότι αυτά τα περιουσιακά 
στοιχεία έχουν υποστεί ζηµία αποµείωσης. Αν οποιαδή-
ποτε τέτοια ένδειξη υπάρχει, το ανακτήσιµο ποσό του πε-
ριουσιακού στοιχείου εκτιµάται για να καθορισθεί ο βαθ-
µός της ζηµίας αποµείωσης (αν υπάρχει). Όταν δεν είναι 
δυνατό να εκτιµηθεί η ανακτήσιµη αξία ενός επί µέρους 
περιουσιακού στοιχείου, η Εταιρεία εκτιµά την ανακτήσι-
µη αξία της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών στην 
οποία το περιουσιακό στοιχείο ανήκει. 

Όταν µια εύλογη και σταθερή βάση επιµερισµού µπορεί 
να αναγνωρισθεί, τα ενσωµατωµένα περιουσιακά στοι-
χεία µπορούν επίσης να επιµερισθούν σε µεµονωµένες 
µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών ή, διαφορετικά, 
να επιµερισθούν σε µικρότερες οµάδες µονάδων δηµι-
ουργίας ταµειακών ροών για τις οποίες εύλογη και στα-
θερή 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 αποµείω-
σης ετησίως και όποτε υπάρξει ένδειξη ότι το περιουσια-
κό 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 µελλοντι-
κές ταµειακές ροές προεξοφλούνται στη παρούσα αξία 
τους χρησιµοποιώντας ένα προ-φόρου προεξοφλητικό 
επιτόκιο που αντανακλά τις παρούσες εκτιµήσεις της αγο-
ράς της διαχρονικής αξίας του χρήµατος και τους κινδύ-
νους που σχετίζονται µε το περιουσιακό στοιχείο.

Αν το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου (ή 
µιας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών) εκτιµάται ότι 
είναι µικρότερο από τη λογιστική αξία του, η λογιστική 
αξία του περιουσιακού στοιχείου (ή µιας µονάδας δηµι-
ουργίας ταµιακών ροών) µειώνεται µέχρι το ανακτήσιµο 
ποσό αυτού. Μια ζηµιά αποµείωσης αναγνωρίζεται αµέ-
σως στα αποτελέσµατα.
Όταν, µεταγενέστερα, µία ζηµιά αποµείωσης αναστραφεί, 
η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (ή µιας µο-
νάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών) αυξάνεται µέχρι την 
αναθεωρηµένη εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία του, έτσι 

ώστε η αυξηµένη λογιστική αξία να µην υπερβαίνει τη λο-
γιστική αξία που θα είχε προσδιορισθεί αν δεν είχε ανα-
γνωρισθεί καµία ζηµιά αποµείωσης της αξίας του περι-
ουσιακού στοιχείου (ή µιας µονάδας δηµιουργίας 
ταµιακών ροών) στα προηγούµενα έτη. Μία αναστροφή 
της ζηµιάς αποµείωσης αναγνωρίζεται αµέσως στα απο-
τελέσµατα.  

Αποθέματα
Τα αποθέµατα παρουσιάζονται στη χαµηλότερη τιµή µε-
ταξύ του κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξί-
ας. Το κόστος υπολογίζεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθ-
µικού κόστους. Το κόστος περιλαµβάνει τα άµεσα υλικά 
και όπου συντρέχει περίπτωση τα άµεσα εργατικά κόστη 
και εκείνα τα γενικά βιοµηχανικά έξοδα που πραγµατο-
ποιούνται προκειµένου να φέρουν τα αποθέµατα στην 
παρούσα τους θέση η και κατάσταση. Η καθαρή ρευστο-
ποιήσιµη αξία αντιπροσωπεύει την εκτιµώµενη αξία πώ-
λησης µειωµένης κατά τα εκτιµώµενα κόστη ολοκλήρω-
σης και τα αναγκαία κόστη για την πραγµατοποίηση της 
πώλησης.

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

Το ποσό που αναγνωρίζεται ως πρόβλεψη αποτελεί την 
καλύτερη εκτίµηση των απαιτούµενων δαπανών να δια-
κανονιστεί η παρούσα υποχρέωση κατά την ηµεροµηνία 
αναφοράς των Οικονοµικών Καταστάσεων, λαµβάνοντας 
υπόψη τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες που περι-
βάλλουν αυτήν την υποχρέωση. Σε περίπτωση που για 
την επιµέτρηση των προβλέψεων χρησιµοποιούνται εκτι-
µώµενες ταµειακές ροές που θα διακανονίσουν την τρέ-
χουσα υποχρέωση, το λογιστικό υπόλοιπο της πρόβλε-
ψης αυτής είναι η παρούσα αξία αυτών των ταµειακών 
ροών. 
Όταν µέρος ή το σύνολο της απαιτούµενης οικονοµικής 
ωφέλειας για τον διακανονισµό µιας πρόβλεψης αναµέ-
νονται να αποζηµιωθεί από άλλο µέρος, η απαίτηση κατα-
χωρείται 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 µια πρόβλεψη. 
Μία επαχθής σύµβαση θεωρείται ότι υπάρχει όταν η Εται-
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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 
πλάνου ή δηλώνοντας τα κύρια χαρακτηριστικά σε αυ-
τούς που επηρεάζονται από αυτό. Η επιµέτρηση µιας 
πρόβλεψης αναδιάρθρωσης περιλαµβάνει µόνο της άµε-
σες δαπάνες που προκύπτουν από την αναδιάρθρωση, οι 
οποίες αναγκαστικά προέρχονται από την αναδιάρθρωση 
και ταυτόχρονα δε συνδέονται µε τις συνεχιζόµενες δρα-
στηριότητες της επιχείρησης. 

Εγγυήσεις 
Προβλέψεις για δαπάνες εγγυήσεων καταχωρούνται την 
ηµεροµηνία της πώλησης των σχετικών προϊόντων, σύµ-
φωνα µε τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης 
για το ποσό της δαπάνης που θα απαιτηθεί  προκειµένου 
η Εταιρεία να διακανονίσει την 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 ταξινοµού-
νται στις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες: χρηµατοοικονο-
µικά περιουσιακά στοιχεία ως «σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων»(FVTPL), “διακρατούµενα µέχρι τη 
λήξη», «διαθέσιµα προς πώληση»(AFS), και «δάνεια και 
απαιτήσεις». Η ταξινόµηση εξαρτάται από τη φύση και το 
σκοπό του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού  στοιχείου 
και καθορίζεται την στιγµή της αρχικής αναγνώρισης.

Μέθοδος πραγματικού επιτοκίου
Η µέθοδος του πραγµατικού επιτοκίου είναι η µέθοδος 
σύµφωνα µε την οποία υπολογίζεται το αποσβεσµένο κό-
στος ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου 
και κατανέµεται το επιτοκιακό έσοδο κατά τη διάρκεια της 
σχετικής περιόδου. Το πραγµατικό επιτόκιο είναι το επι-
τόκιο το οποίο ακριβώς προεξοφλεί τις εκτιµώµενες µελ-
λοντικές ταµειακές εισπράξεις (συµπεριλαµβανοµένων 

και όλων των προµηθειών που πληρώθηκαν ή εισπρά-
χθηκαν και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του πραγµα-
τικού επιτοκίου, κόστη συναλλαγών και άλλες πρόσθετες 
αµοιβές ή προεξοφλήσεις) κατά τη διάρκεια της προσδο-
κώµενης ζωής του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 
στοιχείου ή όπου κρίνεται σκόπιµο, σε µικρότερη περίο-
δο.  
Έσοδα από χρεωστικούς τίτλους καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου 
εκτός από εκείνα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία που έχουν προσδιορισθεί ως «στην εύλογη αξία 
µέσω αποτελεσµάτων» (FVTPL).

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσο-
νται ως «στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων» 
(FVTPL) όταν αποκτώνται µε σκοπό την πώληση ή έχουν 
προσδιορισθεί ως τέτοια. 

Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο κατατάσ-
σεται ως προοριζόµενο για εµπορική εκµετάλλευση αν :
•  του ποσού της συμβατικής 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 πραγµα-
τικό σχέδιο βραχυπρόθεσµης αποκόµισης κερδών ή 
είναι παράγωγο που δεν είναι προσδιορισµένο και απο-
τελεσµατικό µέσο αντιστάθµισης.

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

κά µια ανακολουθία που αφορά στην επιµέτρηση ή ανα-
γνώριση που σε διαφορετική περίπτωση θα προέκυπτε, 
ή 

•  το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο αποτελεί 
µια οµάδα  χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοι-
χείων ή υποχρεώσεων ή και των δύο, η οποία βρίσκε-
ται υπό διαχείριση και η απόδοσή της εκτιµάται βάσει 
της εύλογης αξίας της, σύµφωνα µε την τεκµηριωµένη 
στρατηγική διαχείρισης κινδύνων ή επενδυτικής στρα-
τηγικής, και η πληροφόρηση σχετικά µε την οµαδοποί-
ηση παρέχεται εσωτερικά σε αυτήν την βάση, ή

•  αποτελεί μέρος ενός συμβολαίου που περιλαμβάνει ένα 
ή περισσότερα ενσωµατωµένα παράγωγα, και το ∆ΛΠ 
39 επιτρέπει σε όλο το σύνθετο συµβόλαιο (περιουσια-
κό στοιχείο ή υποχρέωση) να προσδιορισθεί ως «στην 
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων» (FVTPL).
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Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία «στην εύλο-
γη αξία µέσω αποτελεσµάτων» (FVTPL) απεικονίζονται 
στην εύλογη αξία, και οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµία προ-
κύψει καταχωρείται στα αποτελέσµατα. Το καθαρό κέρ-
δος ή ζηµία που καταχωρείται στα αποτελέσµατα ενσω-
µατώνει οποιοδήποτε µέρισµα ή τόκο που επιφέρει το 
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο. Η εύλογη αξία 
προσδιορίζεται µε τον τρόπο που περιγράφεται στη Ση-
µείωση 39.

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 αποσβεσµέ-
νο κόστος, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού 
επιτοκίου, µειωµένες κατά την αποµείωση, µε  έσοδα 
που καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µε βάση την πραγ-
µατική απόδοση.

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία (AFS)
Οι χρηµατιστηριακές µετοχές και τα χρηµατιστηριακά 
εξαγοράσιµα οµόλογα που κατέχει η Εταιρεία και τα οποία 
διαπραγµατεύονται σε ενεργή αγορά κατατάσσονται ως 
«∆ιαθέσιµα προς πώληση» (AFS) και απεικονίζονται στην 
εύλογη αξία. Η εύλογη αξία προσδιορίζεται µε τον τρόπο 
που περιγράφεται στη Σηµείωση 39. Κέρδη και ζηµίες 
που προκύπτουν από µεταβολές στην εύλογη αξία κατα-
χωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση, σε αποθεµατι-
κό αναπροσαρµογής επενδύσεων, µε εξαίρεση τη ζηµία 
αποµείωσης, τον τόκο που υπολογίζεται µε τη µέθοδο του 
πραγµατικού επιτοκίου και τα συναλλαγµατικά κέρδη και 
ζηµίες των νοµισµατικών περιουσιακών στοιχείων, τα 
οποία καταχωρούνται απευθείας στα αποτελέσµατα. Όταν 
η επένδυση διατίθεται ή προσδιορίζεται ως αποµειωµέ-
νη, τα σωρευτικά κέρδη ή ζηµίες που προηγούµενα είχαν 
καταχωρηθεί σε αποθεµατικό αναπροσαρµογής επενδύ-
σεων, συµπεριλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της περιό-
δου.
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 προσδιο-
ρίζεται σε εκείνο το ξένο νόµισµα και µετατρέπεται στην 
spot ισοτιµία κατά την ηµεροµηνία Αναφοράς των οικο-
νοµικών καταστάσεων. Οι µεταβολές στην εύλογη αξία 
που αποδίδονται σε διαφορές µετατροπής, που προκύ-

πτουν από µεταβολές στο αποσβεσµένο κόστος του περι-
ουσιακού στοιχείου, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα 
ενώ άλλες µεταβολές αναγνωρίζονται  στα ίδια κεφάλαια.

Δάνεια και Απαιτήσεις
Οι εµπορικές απαιτήσεις, τα δάνεια και οι λοιπές απαιτή-
σεις µε σταθερές και καθορισµένες πληρωµές που δεν 
διαπραγµατεύονται σε ενεργή αγορά κατατάσσονται στα 
«∆άνεια και Απαιτήσεις». Τα δάνεια και οι απαιτήσεις επι-
µετρώνται στην αρχική καταχώρηση στην εύλογη αξία 
και µεταγενέστερα στο αποσβεσµένο κόστος, µε την µέ-
θοδο του πραγµατικού επιτοκίου µειωµένο κατά οποια-
δήποτε αποµείωση.
Έσοδα από τόκους καταχωρούνται εφαρµόζοντας τη µέ-
θοδο του πραγµατικού επιτοκίου, µε εξαίρεση τις βραχυ-
πρόθεσµες απαιτήσεις των οποίων η αναγνώριση του 
τόκου θα ήταν ασήµαντη. 

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών  
στοιχείων
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός των 
προσδιοριζόµενων στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµά-
των (FVTPL), αξιολογούνται για ενδείξεις αποµείωσης σε 
κάθε ηµεροµηνία Αναφοράς των Οικονοµικών Καταστά-
σεων. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία απο-
µειώνονται όταν υπάρχει αντικειµενική τεκµηρίωση ότι, 
ως αποτέλεσµα ενός ή περισσότερων γεγονότων που 
έχουν συµβεί µετά την αρχική αναγνώριση του χρηµατο-
οικονοµικού περιουσιακού στοιχείου, οι εκτιµώµενες 
µελλοντικές ταµειακές ροές της επένδυσης έχουν επηρε-
αστεί. Για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
που λογιστικοποιούνται στο αποσβεσµένο κόστος, το 
ποσό της αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογι-
στικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρού-
σας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών 
ροών, προεξοφληµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτό-
κιο. 
Το λογιστικό υπόλοιπο µειώνεται κατά το ποσό της ζηµίας 
αποµείωσης απευθείας για όλα τα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία, µε εξαίρεση των εµπορικών απαι-
τήσεων των οποίων η λογιστική αξία µειώνεται µέσω της 
χρήσης λογαριασµού προβλέψεων. Σε περίπτωση που οι 
εµπορικές απαιτήσεις είναι µη εισπράξιµες, διαγράφο-
νται σε βάρος του λογαριασµού των προβλέψεων. Μετα-
γενέστερες ανακτήσεις ποσών τα οποία είχαν προηγου-
µένως 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 
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αντικειµενικά να συνδεθεί µε ένα γεγονός που συνέβη 
µετά την αναγνώριση της αποµείωσης, η προηγούµενη 
αναγνωρισµένη ζηµία αποµείωσης αναστρέφεται µέσω 
των αποτελεσµάτων στην έκταση που η λογιστική αξία 
της επένδυσης, κατά την ηµεροµηνία της αναστροφής της 
αποµείωσης, δεν υπερβαίνει το αποσβεσµένο κόστος 
που θα υπήρχε αν δεν είχε αναγνωρισθεί η αποµείωση.
Όσον αφορά τις διαθέσιµες προς πώληση µετοχές, οποια-
δήποτε 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 µιας οντότητας αφαιρεθούν 
όλες οι υποχρεώσεις της. Οι συµµετοχικοί τίτλοι καταχω-
ρούνται µε το προϊόν της είσπραξης, καθαρό από τα άµε-
σα 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 έκδο-
σης, η εύλογη αξία του συστατικού της υποχρέωσης εκτι-
µάται χρησιµοποιώντας το επικρατέστερο επιτόκιο της 
αγοράς για όµοια µη µετατρέψιµα µέσα. Αυτό το ποσό 
καταχωρείται ως υποχρέωση στο αποσβεσµένο κόστος 
µέχρις ότου εξαλειφθεί µέσω της µετατροπής ή µέχρι τη 
λήξη του µέσου. Το  συστατικό των ιδίων κεφαλαίων 
προσδιορίζεται αφού αφαιρεθεί το ποσό του συστατικού 
της υποχρέωσης από την εύλογη αξία ολόκληρου του 
σύνθετου µέσου. Το ποσό αυτό αναγνωρίζεται και συ-
µπεριλαµβάνεται στα ίδια κεφάλαια, καθαρό από επιδρά-
σεις φόρων εισοδήµατος και δεν επιµετράται ξανά, σε 
µεταγενέστερη ηµεροµηνία. 

Υποχρεώσεις συμβολαίων Χρηματοοικονομικής 
εγγύησης
Οι υποχρεώσεις συµβολαίων χρηµατοοικονοµικής εγγύ-
ησης επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία και µεταγε-
νέστερα επιµετρώνται στο µεγαλύτερο µεταξύ:
•  του ποσού της συμβατικής υποχρέωσης, όπως καθορί-

ζεται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµε-

νες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις» .
•  του ποσού της αρχικής καταχώρησης μειωμένο, όταν 

είναι αναγκαίο, κατά τις καταχωρηµένες συσσωρευµέ-
νες αποσβέσεις σύµφωνα µε τις πολιτικές καταχώρη-
σης των εσόδων.

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις κατατάσσονται είτε 
ως χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία 
µέσω αποτελεσµάτων (FVTPL) είτε ως λοιπές χρηµατοοι-
κονοµικές υποχρεώσεις.

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων (FVTPL)
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις κατατάσσονται ως 
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία 
µέσω αποτελεσµάτων (FVTPL) όταν η χρηµατοοικονοµι-
κή υποχρέωση είτε προορίζεται για πώληση είτε έχει κα-
θορισθεί ως τέτοια. 
Μία χρηµατοοικονοµική υποχρέωση κατατάσσεται ως 
προοριζόµενη για πώληση αν:

•  έχει επέλθει κυρίως με σκοπό την επαναγορά στο κο-
ντινό µέλλον ή 

•  αποτελεί μέρος χαρτοφυλακίου εξατομικευμένων χρη-
µατοοικονοµικών µέσων που η Εταιρεία διαχειρίζεται 
από κοινού και για το οποίο υπάρχει πρόσφατο πραγµα-
τικό 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 σημαντι-
κά µια ανακολουθία που αφορά στην επιµέτρηση ή ανα-
γνώριση που σε διαφορετική περίπτωση θα προέκυπτε, 
ή 

•  η χρηματοοικονομική υποχρέωση αποτελεί μια ομάδα  
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή υπο-
χρεώσεων ή και των δύο, η οποία βρίσκεται υπό δια-
χείριση και η απόδοσή της εκτιµάται βάσει της εύλογης 
αξίας της, σύµφωνα µε την τεκµηριωµένη στρατηγική 
διαχείρισης κινδύνων ή επενδυτικής στρατηγικής, και η 
πληροφόρηση σχετικά µε την οµαδοποίηση παρέχεται 
εσωτερικά σε αυτήν την βάση, ή

•  αποτελεί μέρος ενός συμβολαίου που περιλαμβάνει ένα 
ή περισσότερα ενσωµατωµένα παράγωγα, και το ∆ΛΠ 
39 επιτρέπει σε όλο το σύνθετο συµβόλαιο (περιουσια-
κό στοιχείο ή υποχρέωση) να προσδιορισθεί ως «στην 
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εύλογη 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 
οποιοδήποτε τόκο πληρωτέο πάνω στη χρηµατοοικονο-
µική υποχρέωση. Η εύλογη αξία προσδιορίζεται µε τον 
τρόπο που περιγράφεται στη Σηµείωση 39.

Λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Οι λοιπές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, οι οποίες 
συµπεριλαµβάνουν και τον δανεισµό, αρχικά επιµετρώ-
νται στην εύλογη αξία, καθαρή από κόστη συναλλαγών.

Οι λοιπές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις µεταγενέ-
στερα επιµετρώνται στο αποσβεσµένο κόστος, χρησιµο-
ποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου,  µε τό-
κους- έξοδα που καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µε 
βάση την πραγµατική απόδοση.
Η µέθοδος του πραγµατικού επιτοκίου είναι η µέθοδος 
σύµφωνα µε την οποία υπολογίζεται το αποσβεσµένο κό-
στος µιας χρηµατοοικονοµικής  υποχρέωσης και το επι-
τοκιακό έξοδο κατανέµεται κατά τη διάρκεια της σχετικής 
περιόδου. Το πραγµατικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο το 
οποίο ακριβώς προεξοφλεί τις εκτιµώµενες µελλοντικές 
ταµειακές πληρωµές κατά τη διάρκεια της προσδοκώµε-
νης ζωής της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης ή, όπου 
κρίνεται σκόπιµο, σε µικρότερη περίοδο.  

Διαγραφή /Διακοπή/ Παύση της αναγνώρισης 
Η Εταιρεία διαγράφει µια χρηµατοοικονοµική υποχρέω-
ση µόνο και µόνο όταν η υποχρέωση της Εταιρείας εξο-
φληθεί, ακυρωθεί ή εκπνεύσει.

Ταμείο και ταμιακά ισοδύναμα
Το ταµείο και τα ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν µε-
τρητά και καταθέσεις όψεως και άλλες βραχυπρόθεσµες 
υψηλής ρευστότητας επενδύσεις, οι οποίες είναι εύκολα 
µετατρέψιµες σε ένα γνωστό ποσό µετρητών και υπόκει-
νται 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 αποδό-
σεις. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία δεν προέβη στην παρου-
σίαση γνωστοποιήσεων όσον αφορά τους τοµείς επιχει-
ρηµατικής  δραστηριότητας. ∆ιευκρινίζεται ότι η Εταιρεία 
δραστηριοποιείται σ’ έναν γεωγραφικό τοµέα (λεκανοπέ-
διο Αττικής). Η πολιτική και η λήψη αποφάσεων είναι κοι-
νή για όλους τους τοµείς δραστηριότητας της Εταιρείας.

4.   ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗ-
ΤΩΝ

Κατά την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµ-
φωνα µε τις λογιστικές πολιτικές του οµίλου, όπως περι-
γράφονται στην σηµείωση 3, η ∆ιοίκηση είναι απαραίτητο 
να προβεί σε κρίσεις, εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά 
µε την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και 
των υποχρεώσεων, οι οποίες δεν είναι προφανείς από 
άλλες πηγές πληροφόρησης. Οι εκτιµήσεις και οι σχετι-
κές µε αυτές παραδοχές, βασίζονται στη εµπειρία του πα-
ρελθόντος, εκτιµήσεις ειδικευµένων εξωτερικών συµ-
βούλων καθώς και σε άλλους σχετικούς παράγοντες. Τα 
πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από 
αυτές τις εκτιµήσεις. 

Οι εκτιµήσεις και οι υποκειµενικές παραδοχές επανεξε-
τάζονται σε συνεχή βάση. Η αναθεωρήσεις λογιστικών 
εκτιµήσεων, αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την 
οποία συµβαίνουν, αν αυτές επηρεάζουν µόνο την συ-
γκεκριµένη περίοδο ή και σε µελλοντικές περιόδους.

Οι λογιστικές κρίσεις στις οποίες έχει προβεί η διοίκηση 
κατά την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών του οµίλου 
και οι οποίες έχουν σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας και του οµίλου είναι οι ακό-
λουθες:

1.  Το ύψος της πρόβλεψης για τυχόν επισφαλείς απαιτή-
σεις από πελάτες (Ιδιώτες, Ελληνικό ∆ηµόσιο, ∆ΕΚΟ).

2.  Ενδεχόµενες υποχρεώσεις της Εταιρείας µε το Ελληνι-
κό ∆ηµόσιο (κόστος συντήρησης παγίων «Εταιρεία Πα-
γίων ΕΥ∆ΑΠ» ΝΠ∆∆, τίµηµα ακατέργαστου νερού).

3.  Το ύψος των προβλέψεων για παροχές στο προσωπικό 
από τέσσερα προγράµµατα καθορισµένων παροχών.

4. Προβλέψεις για επίδικες εργατικές υποθέσεις .

Επιπλέον η διοίκηση εξετάζει σε κάθε χρήση, στη βάση 
υποθέσεων και εκτιµήσεων τα ακόλουθα:
1.  Ωφέλιµες ζωές και ανακτήσιµες αξίες των αποσβεσί-

µων ενσώµατων και άυλων παγίων.
2.  Φόρο εισοδήµατος που περιλαµβάνει την πρόβλεψη 

για τον τρέχων φόρο εισοδήµατος και πρόβλεψη για 
πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες 
χρήσεις.

3.  Ανακτησιµότητα αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτη-
σης.
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε χιλιάδες € 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

ΕΣΟΔΑ

Έσοδα από παροχή νερού και σχετιζόμενων υπηρεσιών 218.948 221.326 218.927 221.326

Έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης 102.213 102.563 102.213 102.550

Έσοδα από κατασκευές έργων στο Ελληνικό Δημόσιο 1.051 505 1.051 505

Μείωση κύκλου εργασιών από πώληση έργων στο Ελληνικό 
Δημόσιο - - - -

Έσοδα από πώληση ηλεκτρικού ρεύματος 2.030 1.986 2.030 1.986

Πωλήσεις αποθεμάτων 26 7 27 7

Κύκλος εργασιών 324.268 326.387 324.248 326.374

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 1.757 2.276 1.757 2.276

Χρηματοοικονομικά έσοδα 13.847 14.673 13.847 14.673

Συνολικά έσοδα 339.872 343.336 339.852 343.323

5. ΕΣΟΔΑ

6. ΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

Τα έσοδα της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Η µείωση του κύκλου εργασιών κατά Ευρώ 2,4 εκατ. περίπου οφείλεται κυρίως στην µη τιµολόγηση της διάθεσης 
ακατέργαστου νερού, βάσει της υπ’αριθµ. Απόφασης 18448/24.09.2014 του ∆.Σ. της Ε.Υ∆.Α.Π. Α.Ε., προς την «Εταιρεία 
Παγίων Ε.Υ∆.Α.Π. ΝΠ∆∆»

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

Ποσά σε χιλιάδες €      ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2015 Κόστος Πωληθέντων Έξοδα Διάθεσης Έξοδα Διοίκησης Σύνολο

Aμοιβές & έξοδα τρίτων 43.366 1.636 6.579 51.581

Κόστος ιδιοκατασκευών (3.616) - - (3.616)

Σύνολο Α 39.750 1.636 6.579 47.965

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού (σημ.8) 61.786 17.116 34.735 113.637

Παροχές τρίτων 23.529 6.427 11.450 41.406

Αποσβέσεις (σημ.7) 32.453 2.840 4.730 40.023

Διάφορες προβλέψεις (σημ. 20, 21, 28) 19.810 - - 19.810

Διάφορα έξοδα 4.325 1.369 3.267 8.961

Αναλώσεις υλικών 6.526 110 721 7.357

Κόστος ιδιοκατασκευών (2.321) - - (2.321)

Σύνολο Β 146.108 27.862 54.903 228.873

Σύνολο (Α + Β) 185.858 29.498 61.482 276.838

31/12/2014 Ποσά σε χιλιάδες € Κόστος Πωληθέντων Έξοδα Διάθεσης Έξοδα Διοίκησης Σύνολο

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 44.239 1.733 7.093 53.065

Κόστος ιδιοκατασκευών (6.994) - - (6.994)

Σύνολο Α 37.245 1.733 7.093 46.071

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 64.831 17.893 35.710 118.434

Παροχές τρίτων 25.275 6.007 10.255 41.537

Αποσβέσεις 32.927 606 4.681 38.214

Διάφορες προβλέψεις 17.627 17.627

Διάφορα έξοδα 4.715 2.732 3.478 10.925

Αναλώσεις υλικών 5.543 315 1.178 7.036

Κόστος ιδιοκατασκευών (3.141) - - (3.141)

Σύνολο Β 147.777 27.553 55.302 230.632

Σύνολο (Α + Β) 185.022 29.286 62.395 276.703
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Ποσά σε χιλιάδες €      ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2015 Κόστος Πωληθέντων Έξοδα Διάθεσης Έξοδα Διοίκησης Σύνολο

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 43.366 1.636 6.539 51.541

Κόστος ιδιοκατασκευών (3.616) - - (3.616)

Σύνολο Α 39.750 1.636 6.539 47.925

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού  (σημ.8) 61.786 17.116 34.735 113.637

Παροχές τρίτων 23.529 6.427 11.450 41.406

Αποσβέσεις (σημ.7) 32.453 2.840 4.730 40.023

Διάφορες προβλέψεις (σημ. 20, 21, 28) 19.810 - - 19.810

Διάφορα έξοδα 4.325 1.369 3.259 8.953

Αναλώσεις υλικών 6.526 110 721 7.357

Κόστος ιδιοκατασκευών (2.321) - - (2.321)

Σύνολο Β 146.108 27.862 54.895 228.865

Σύνολο (Α + Β) 185.858 29.498 61.434 276.790

31/12/2014
Ποσά σε χιλιάδες € Κόστος Πωληθέντων Έξοδα Διάθεσης Έξοδα Διοίκησης Σύνολο

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 44.239 1.733 7.051 53.023

Κόστος ιδιοκατασκευών (6.994) - - (6.994)

Σύνολο Α 37.245 1.733 7.051 46.029

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 64.831 17.893 35.710 118.434

Παροχές τρίτων 25.275 6.007 10.255 41.537

Αποσβέσεις 32.927 606 4.681 38.214

Διάφορες προβλέψεις 17.627 - - 17.627

Διάφορα έξοδα 4.715 2.732 3.467 10.914

Αναλώσεις υλικών 5.543 315 1.178 7.036

Κόστος ιδιοκατασκευών (3.141) - - (3.141)

Σύνολο Β 147.777 27.553 55.291 230.621

Σύνολο (Α + Β) 185.022 29.286 62.342 276.650

Η διακύµανση των εξόδων σε σχέση µε την προηγούµενη 
χρήση, παρουσιάζεται κυρίως στις κατηγορίες :

• Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (σημείωση 8).

•  Διάφορες προβλέψεις, που περιλαμβάνουν:
  1.  Την πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις, ποσού Ευρώ 

11 εκατ. περίπου τη χρήση 2015 έναντι 3 εκατ. περί-
που την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

  2.   Την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού 
Ευρώ  9  εκατ. περίπου τη χρήση του 2015 έναντι πο-
σού ευρώ 15 εκατ. περίπου την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο. 

•  Διάφορα έξοδα που περιλαμβάνουν την  μείωση των 
εξόδων προβολής και διαφήµισης κατά ποσού Ευρώ  
1,3  εκατ. περίπου. 

 
•  Αμοιβές και έξοδα τρίτων οι οποίες σημείωσαν αύξηση 

ποσού Ευρώ 1,9 εκατ. περίπου λόγω αυξηµένου κό-
στους στη λειτουργία και συντήρηση του Κέντρου Επε-
ξεργασίας Λυµάτων Ψυτάλλειας.

Η κατηγορία εξόδων «Λοιπά Έξοδα» που περιλαµβάνει 
συνήθως «αποζηµιώσεις από ατυχήµατα και ζηµίες δι-
κτύου» στην τρέχουσα χρήση επιβαρύνθηκε επιπρόσθε-
τα µε την εξοδοποίηση µελετών και έργων υπό εξέλιξη 
συνολικού ποσού Ευρώ 3,2 εκατ.  περίπου.
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7. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων λογίζονται µε βάση την ωφέλιµη ζωή τους µε την µέθοδο της σταθερής απόσβε-
σης ως ακολούθως :

Ι. ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Κύριοι τροφοδοτικοί αγωγοί 30-45χρ.

Δευτερεύοντες τροφοδοτικοί αγωγοί 12-45χρ.

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

Δεξαμενές-Διυλιστήρια 10-50χρ.

ΙΙ.  ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Έργα βαριάς υποδομής και βασικοί συλλεκτήρες 25-50χρ.

Δευτερεύοντες αγωγοί 28-50χρ.

Εξωτερικές διακλαδώσεις 25-50χρ.

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 20-30χρ.

IΙΙ. ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Ερευνητικά κέντρα λυμάτων 10-50χρ.

Κέντρα λυμάτων 10-40χρ.

IV. ΛΟΙΠΑ

Έπιπλα και εξοπλισμός 5χρ.

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1-4χρ.

Μεταφορικά μέσα 6-16χρ.

Μηχανολογικός εξοπλισμός 15-35χρ.

Κτίρια 25-50χρ.

Τα ποσά που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε χιλιάδες € 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων 43.701 40.421 43.701 40.421

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 4.473 3.513 4.473 3.513

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων και 
συμμετοχών καταναλωτών (8.151) (5.720) (8.151) (5.720)

Σύνολο (Σημείωση 6) 40.023 38.214 40.023 38.214
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8. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

10. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

11. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Ποσά σε χιλιάδες € 31/12/2015 31/12/2014

Μισθοί και Ημερομίσθια 79.843 81.743

Εργοδοτικές εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία 18.293 19.806

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού Ν.2112 (σημ. 27.α) 1.901 2.086

Πρόβλεψη για Ειδική εφάπαξ αποζημίωση προσληφθέντων έως και 25/10/1999 (σημ. 27.δ) 2.560 3.044

Πρόβλεψη για Ειδική εφάπαξ αποζημίωση προσληφθέντων μετά 25/10/1999 (σημ. 27.γ) 199 99

Προβλέψεις Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για τους δικαιούχους (σημ. 27.β) 6.245 7.842

Λοιπές Παροχές 4.596 3.814

Σύνολο (Σημείωση 6) 113.637 118.434

Η Εταιρεία εφαρµόζοντας το Νόµο 4024/2011 προσαρµόζει τις αµοιβές του προσωπικού στις απαιτήσεις του προαναφε-
ρόµενου Νόµου. 

Ποσά σε χιλιάδες € 31/12/2015 31/12/2014

Τόκοι Πελατών 6.859 5.509

Μερίσματα 64 75

Τόκοι προθεσμιακών καταθέσεων 4.714 5.758

Λοιπά Έσοδα 2.210 3.331

Σύνολο (Σημείωση 5) 13.847 14.673

Το κονδύλι «Λοιπά Έσοδα» περιλαµβάνει τις αχρησιµοποίητες προσαυξήσεις από την πρόβλεψη που είχε σχηµατιστεί 
σε προηγούµενες χρήσεις για φορολογικές διαφορές ποσού Ευρώ 2 εκατ. περίπου.

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα της Εταιρείας ποσού Ευρώ 1.240 χιλ. και Ευρώ 559 χιλ. κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015 
και 2014 αντίστοιχα, αυξήθηκαν κυρίως λόγω της σύναψης διακανονισµών οφειλών ∆ήµων προς την Εταιρεία.

Ο φόρος εισοδήµατος της τρέχουσας χρήσης αντιπροσωπεύει το άθροισµα του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος, της ανα-
βαλλόµενης φορολογίας και της πρόβλεψης του φόρου των ανέλεγκτων χρήσεων καθώς και των διαφορών φορολογι-
κού ελέγχου και αναλύεται ως εξής :

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Φόρος εισοδήματος 28.840 4.899 28.840 4.899

Πρόβλεψη πρόσθετου φόρου χρήσης 890 889 890 895

Μείον χρησιμοποίηση πρόβλεψης  προηγουμένων 
χρήσεων2008,2009,2010 (3.010) (1.532) (3.010) (1.532)

Διαφορές φορολογικής συμμόρφωσης άρθρου 65α Ν.4174/2013 1.542 385 1.542 385

Αναβαλλόμενη Φορολογία (15.604) 16.933 (15.604) 16.933

Σύνολο 12.658 21.574 12.658 21.580
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Ποσά σε χιλ. Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Κέρδη προ φόρων 56.315 63.497 56.343 63.537

Φόρος εισοδήματος υπολογιζόμενος με τον ισχύοντα φορολογικό 
συντελεστή (29% & 26%) 16.331 16.509 16.340 16.520

Πρόβλεψη πρόσθετου φόρου χρήσης 890 889 890 895

Μείον χρησιμοποίηση πρόβλεψης  προηγούμενων χρήσεων (3.010) (1.532) (3.010) (1.532)

Διαφορές φορολογικής συμμόρφωσης άρθρου 65α Ν.4174/2013 1.542 385 1.542 385

Διαφορά φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29% (10.884) - (10.884) -

Συμπληρωματικός φόρος (εσόδων από ενοίκια) 12 43 12 43

Φόρος επί μονίμων και μη εκπιπτόμενων δαπανών 7.777 5.280 7.768 5.269

Σύνολο 12.658 21.574 12.658 21.580

Ο φόρος εισοδήµατος για την τρέχουσα περίοδο προέκυψε ως εξής:

Με βάση τις διατάξεις του Ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α’80/16.07.2015) τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 58 του 
Ν.4172/13 µε την οποία αυξήθηκε ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος των Νοµικών Προσώπων από 26% σε 29%. Η 
µεταβολή αυτή έχει εφαρµογή από 1η Ιανουαρίου 2015. Η αύξηση του συντελεστή φόρου εισοδήµατος επηρέασε θετι-
κά, κατά ποσό ευρώ 10 εκατ. περίπου, το κονδύλι του Ενεργητικού «Αναβαλλόµενη Φορολογική Απαίτηση» µε αντίστοι-
χη ωφέλεια του αποτελέσµατος της χρήσεως κατά Ευρώ 10.884 χιλ. περίπου και επιβάρυνση της καθαρής θέσης µέσω 
της κατάστασης συνολικού εισοδήµατος κατά Ευρώ 821 χιλ. περίπου. 

Το ποσό Ευρώ 17,6 εκατ. περίπου, της φορολογικής 
απαίτησης προέκυψε από την εκκαθάριση του Φόρου Ει-
σοδήµατος της προηγούµενης χρήσης 2014. Η εν λόγω 
απαίτηση δεν δύναται να συµψηφιστεί µε την φορολογική 
υποχρέωση ποσού Ευρώ 28,2 εκατ. περίπου της περιό-
δου 01.01.2015 - 31.12.2015 και ως εκ τούτου απεικονίζε-
ται διακριτά στην κατάσταση οικονοµικής θέσης, στο 
«Κυκλοφορούν Ενεργητικό» υπό τον τίτλο «Τρέχουσες 
Φορολογικές Απαιτήσεις».
Σηµειώνεται επιπρόσθετα:
Φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις: Την 22η Μαΐου 2015 
ολοκληρώθηκε ο τακτικός έλεγχος των φορολογικά ανέ-
λεγκτων χρήσεων 2008, 2009 και 2010. Η Εταιρεία παρέ-
λαβε τις Οριστικές Πράξεις ∆ιορθωτικού Προσδιορισµού 
Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και Φόρου Εισοδήµατος 

των χρήσεων 2008, 2009 και 2010 καθώς και της  Έκτα-
κτης εισφοράς άρθρου 5 Ν.3845/2010, χρήσης 2010 .
Με τις ανωτέρω πράξεις καταλογίστηκαν κύριοι άµεσοι 
και έµµεσοι φόροι συνολικού ποσού Ευρώ 2,5 εκατ. πε-
ρίπου και προσαυξήσεις συνολικού ποσού Ευρώ 2,8 
εκατ. περίπου. Η Εταιρεία κατέβαλε την 22.5.2015 τον κύ-
ριο φόρο ποσό Ευρώ 2,5 εκατ. περίπου και εντάχθηκε 
στην ρύθµιση του άρθρου 1 του Ν.4321/2015 για απαλλα-
γή των προσαυξήσεων (µε την εφάπαξ καταβολή της κύ-
ριας οφειλής).
Η πρόβλεψη του φόρου ανέλεγκτων χρήσεων 2008, 2009 
και 2010 για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις που 
είχε σχηµατίσει η Εταιρεία έως την 31.12.2014 ανερχόταν 
σε ποσό Ευρώ 5,0 εκατ. περίπου. Οι οικονοµικές κατα-
στάσεις περιλαµβάνουν την ωφέλεια από τον αντιλογισµό 

Η υποχρέωση για φόρο εισοδήµατος έχει υπολογιστεί επί των κερδών της χρήσεως σύµφωνα µε τη φορολογική νοµο-
θεσία  µε τον ισχύοντα συντελεστή 29%. Το ποσό της φορολογικής υποχρέωσης όπως αναλύεται παρακάτω, ανέρχεται 
σε ποσό Ευρώ 28,2 εκατ. περίπου.

Τρέχουσα Φορολογική υποχρέωση

Τα ποσά αναλύονται:

 Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31/12/2015 31/12/2014

Φόρος εισοδήματος (28.840) (4.899)

Παρακρατούμενος φόρος/προκαταβολή φόρου 563 22.440

Σύνολο (28.277) 17.541

Τρέχουσα Φορολογική απαίτηση
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12. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

13. ΥΠΕΡΑΞΙΑ  

της πρόβλεψης φόρου και προσαυξήσεων.
Για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013 και 2014 η Εταιρεία ελέγ-
χθηκε από τους νόµιµους ελεγκτές της, σύµφωνα µε το 
άρθρο 82 του Ν.2238/1994 και σύµφωνα µε το άρθρο 65α 
του Ν.4174/2013 και εκδόθηκε «πιστοποιητικό φορολογι-
κής συµµόρφωσης» µε σύµφωνη γνώµη. Ο φορολογικός 
έλεγχος που διενεργείται από τους νόµιµους ελεγκτές για 
την χρήση 2015 είναι σε εξέλιξη και θα χορηγηθεί σχετικό 
φορολογικό πιστοποιητικό µετά τη δηµοσίευση των οικο-
νοµικών καταστάσεων της χρήσης 2015. Πρόσθετες φο-

ρολογικές υποχρεώσεις που πιθανό προκύψουν µέχρι 
την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου εκτιµάται ότι 
δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές κατα-
στάσεις. Οι οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν  
πρόβλεψη συνολικού ύψους Ευρώ 0,9 εκατ. περίπου, για 
τη χρήση 2015.
Η Ε.Υ∆.Α.Π. ΝΗΣΩΝ ΑΕ δεν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή 
της από τις χρήσεις 2011 και εξής και δεν έχει σχηµατίσει 
σχετική πρόβλεψη λόγω των περιορισµένων συναλλα-
γών της.

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το 
καθαρό κέρδος της χρήσεως µε το µέσο σταθµισµένο 
αριθµό των κοινών µετοχών σε κυκλοφορία κατά την δι-
άρκεια της χρήσης. Τα κέρδη ορίζονται ως τα κέρδη ή ζη-
µίες από συνεχιζόµενες δραστηριότητες του Οµίλου. ∆ιευ-
κρινίζεται ότι στην τρέχουσα, όπως και στην προηγούµενη, 
χρήση δεν υπάρχουν µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες. 
∆εν υπήρξαν οµολογίες µετατρέψιµες σε µετοχές ή άλλοι 
δυνητικοί τίτλοι µετατρέψιµοι σε µετοχές που είναι µειωτι-
κοί των κερδών κατά τις περιόδους στις οποίες αναφέρο-
νται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, και συνεπώς 
δεν έχουν υπολογιστεί αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρίασή του 
στις 30.3.2016 ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς την 
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανοµή µερί-
σµατος, του άρθρου 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920,  ποσού εί-
κοσι ενός λεπτών (Ευρώ 0,21) ανά µετοχή, (συνολικό µικτό 
ποσό σε Ευρώ 22.365 εκατ.) για τη χρήση 2015. 
Το µέρισµα αποτελεί αντικείµενο έγκρισης από την Τακτική 
Γενική Συνέλευση των µετόχων και περιλαµβάνεται στο 
υπόλοιπο του λογαριασµού «Αποτελέσµατα εις νέον».

Το ποσό της υπεραξίας Ευρώ 3.357 χιλ. κατά την 31η ∆ε-
κεµβρίου 2015 αφορά το υπερβάλλον τίµηµα εξαγοράς 
των δικτύων Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Λυκόβρυσης 
από το αναπόσβεστο κόστος αντικατάστασης, όπως αποτι-
µήθηκε κατά την εξαγορά. Οι µονάδες δηµιουργίας ταµια-
κών 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 συνθη-
κών υποδεικνύουν ότι θα µπορούσε να αποµειωθεί η αξία. 
Από τον έλεγχο αποτίµησης της υπεραξίας από την εξαγο-
ρά των δικτύων δεν προέκυψε ζηµία αποµείωσης. Ο έλεγ-
χος αποµείωσης έγινε από την ∆/νση Οικονοµικού Προ-
γραµµατισµού & Ελέγχου της Εταιρείας το ∆εκέµβριο του 
2015.

Ειδικότερα:
Στα πλαίσια της τακτοποίησης απαιτήσεων της από συγκε-

κριµένους ΟΤΑ, η Εταιρεία υπέγραψε συµβάσεις µε τρεις 
δήµους (Ασπρόπυργου και Ελευσίνας κατά την διάρκεια 
του Β΄εξαµήνου 2003 και Λυκόβρυσης κατά την διάρκεια 
του Β΄εξαµήνου 2006) για την µεταβίβαση της κυριότητας 
των δικτύων ύδρευσης των εν λόγω δήµων. Στα πλαίσια 
των ανωτέρων συµβάσεων περιήλθαν στην κυριότητα της 
Εταιρείας δίκτυα ύδρευσης συνολικού µήκους περίπου 
327 χιλιοµέτρων τα οποία εξυπηρετούν, µέσω 26.786 πα-
ροχών, περίπου 65.000 κατοίκους των εν λόγω δήµων, οι 
οποίοι εντάσσονται στην βάση καταναλωτών της Εταιρείας.
Η απόκτηση του δικτύου του ∆ήµου Ασπροπύργου, κόστι-
σε Ευρώ 2.749 χιλ. και διακανονίστηκε µε συµψηφισµό 
αντίστοιχων οφειλών του προς την Εταιρεία. Η αποτίµηση 
του δικτύου σε τιµές αντικατάστασης, που έγινε από τις τε-
χνικές υπηρεσίες της Εταιρείας και συµφωνήθηκε µε τις 
αντίστοιχες εκτιµήσεις των τεχνικών υπηρεσιών του ∆ή-
µου, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 2.192 χιλ. 

ΟΜΙΛΟΣ

31/12/ 2015 31/12/ 2014

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους  (σε χιλ €) 43.657 41.923

Σταθμικός Μέσος Όρος των σε κυκλοφορία μετοχών 106.500.000 106.500.000

Κέρδη ανά μετοχή – Βασικά σε € 0,41 0,39
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Η απόκτηση του δικτύου του ∆ήµου Ελευσίνας, κόστισε 
Ευρώ 1.800 χιλ. και διακανονίστηκε µε συµψηφισµό οφει-
λών του Ευρώ 1.500 χιλ. και καταβολή από την Εταιρεία 
ποσού Ευρώ 300 χιλ.. Η αποτίµηση του δικτύου σε τιµές 
αντικατάστασης, που έγινε από τις τεχνικές υπηρεσίες της 
Εταιρείας και συµφωνήθηκε µε τις αντίστοιχες εκτιµήσεις 
των τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου, ανέρχεται στο ποσό 
των Ευρώ 681 χιλ. 

Η απόκτηση του δικτύου του ∆ήµου Λυκόβρυσης, κόστισε 
Ευρώ 2.271 χιλ. και διακανονίστηκε µε συµψηφισµό ισό-
ποσων οφειλών. Η αποτίµηση του δικτύου σε τιµές αντικα-
τάστασης, που έγινε από τις τεχνικές υπηρεσίες της Εται-
ρείας και συµφωνήθηκε µε τις αντίστοιχες εκτιµήσεις των 
τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου, ανέρχεται στο ποσό των 
Ευρώ 590 χιλ.

14. ΛΟΙΠΕΣ ΑΥΛΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

15. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κόστος κτήσης 31η Δεκεμβρίου 2014 25.802

Προσθήκες 3.714

Υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου 2015 29.516

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

31η Δεκεμβρίου 2014 (23.749)

Αποσβέσεις χρήσης (4.473)

Μειώσεις/Μεταφορές 33

Σύνολο Αποσβέσεων 31η Δεκεμβρίου 2015 (28.189)

Αναπόσβεστη  αξία 

31η Δεκεμβρίου 2014 2.054

31η Δεκεμβρίου 2015 1.327

Οι λοιπές άυλες ακινητοποιήσεις αφορούν δαπάνες για αγορά λογισµικού και λοιπών άυλων περιουσιακών στοιχείων, 
τα οποία εκτιµάται ότι θα επιφέρουν µελλοντικά οφέλη στην Εταιρεία, και καταχωρούνται ως άυλα στοιχεία του Ενεργη-
τικού. Τα λογισµικά αποσβένονται κυρίως σε τρία έτη. Για τα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία η Εταιρεία επανεξετάζει 
την ωφέλιµη ζωή τους σε τακτά χρονικά διαστήµατα.

Η Εταιρεία κάνοντας χρήση των διατάξεων του ∆.Π.Χ.A. 1: 
«Πρώτη χρήση εφαρµογής των ∆.Π.Χ.Α.» χρησιµοποίησε 
την εξαίρεση σχετικά µε την παρουσίαση και αποτίµηση 
των ακινήτων κατά την σύνταξη του Ισολογισµού Μετάβα-
σης στα ∆.Π.Χ.Α. την 1 Ιανουαρίου 2004. Στα πλαίσια αυτά 
θεώρησε την αναπροσαρµοσµένη αξία των ακινήτων στοι-
χείων σαν τεκµαιρόµενο κόστος (deemed cost) για τους 

σκοπούς σύνταξης του Ισολογισµού Μετάβασης της 1ης 
Ιανουαρίου 2004. Ειδικότερα για σκοπούς µετάβασης στα 
∆.Π.Χ.Α., η Εταιρεία αποτίµησε τα ιδιοχρησιµοποιούµενα 
ακίνητα σε εύλογες αξίες όπως αυτές καθορίστηκαν από 
µελέτες ανεξαρτήτων εκτιµητών. Οι εύλογες αυτές αξίες 
αποτέλεσαν το τεκµαιρόµενο κόστος για τη σύνταξη του 
Ισολογισµού.  

2015
Ποσά σε χιλ. Ευρώ

Κτίρια-
Γήπεδα

Μηχανήματα 
& Μηχαν/κός 
εξοπλισμός

Δίκτυο 
ύδρευσης 
& μετρητές 

κατανάλωσης

Δίκτυο 
υπονόμων- 
Βιολογικός 
καθαρισμός

Οχήματα 
Έπιπλα

Προκαταβολές 
& έργα υπό 
κατασκευή

Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία την 
1 Ιανουαρίου 2015 274.990 2.168 266.848 389.906 10.157 13.069 957.138

Προσθήκες 1.615 381 3.069 3.106 2.368 - 10.539

Μειώσεις/ Μεταφορές - - - (616) (125) (6.804) (7.545)

Αναστροφή 
αποσβέσεων - - - - 124 - 124

Αποσβέσεις Χρήσης (3.277) (723) (17.831) (18.707) (3.163) - (43.701)

Αναπόσβεστη αξία την 
31/12/2015 273.328 1.826 252.086 373.689 9.361 6.265 916.555

Κατωτέρω παρατίθεται ο πίνακας µεταβολών παγίων των χρήσεων 2015 και 2014 για τον Όµιλο και την Εταιρεία:
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1/1/2015

Κόστος 301.349 20.040 479.156 551.230 57.040 13.069 1.421.884

Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις (26.359) (17.872) (212.308) (161.324) (46.883) - (464.746)

Καθαρή αναπόσβεστη 
αξία 274.990 2.168 266.848 389.906 10.157 13.069 957.138

31/12/2015

Κόστος 302.965       20.419 482.224 553.720 59.283 6.265 1.424.876

Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις (29.637) (18.593) (230.138) (180.031) (49.921) - (508.321)

Καθαρή αναπόσβεστη 
αξία 273.328 1.826 252.086 373.689 9.362 6.265 916.555

2014

Ποσά σε χιλ. Ευρώ

Κτίρια-
Γήπεδα

Μηχανήματα 
& Μηχαν/κός 
εξοπλισμός

Δίκτυο 
ύδρευσης 
& μετρητές 

κατανάλωσης

Δίκτυο 
υπονόμων- 
Βιολογικός 
καθαρισμός

Οχήματα 
Έπιπλα

Προκαταβολές 
& έργα υπό 
κατασκευή

Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία 
την 1 Ιανουαρίου 
2014

273.363 2.304 277.906 340.599 3.416 79.053 976.641

Προσθήκες 4.519 630 7.148 65.682 8.923 277 87.179

Μειώσεις/ 
Μεταφορές - - - - (696) (66.261) (66.957)

Αναστροφή 
αποσβέσεων - - - - 696 - 696

Αποσβέσεις Χρήσης (2.892) (768) (18.206) (16.373) (2.182) (40.420)

Αναπόσβεστη αξία 
την 31/12/2014 274.990 2.166 266.848 389.908 10.157 13.069 957.138

1/1/2014

Κόστος 296.830 19.410 472.008 485.548 48.813 79.053 1.401.662

Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις (23.467) (17.106) (194.102) (144.949) (45.397) - (425.021)

Καθαρή  
αναπόσβεστη αξία 273.363 2.304 277.906 340.599 3.416 79.053 976.641

31/12/2014

Κόστος 301.349       20.040 479.156 551.230 57.040 13.069 1.421.884

Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις (26.359) (17.872) (212.308) (161.324) (46.883) - (464.746)

Καθαρή 
αναπόσβεστη αξία 274.990 2.168 266.848 389.906 10.157 13.069 957.138
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16. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

17. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ  

18. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

Την 18η Ιουλίου 2011 η Εταιρεία ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. ίδρυσε µε την υπ’ αριθµ. 17241/13.05.2011 Απόφαση του ∆.Σ., Εταιρεία µε 
την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ» µε το διακριτικό τίτλο «Ε.Υ∆.Α.Π. ΝΗΣΩΝ 
Α.Ε.», στο µετοχικό κεφάλαιο της οποίας συµµετέχει µε ποσοστό 100%. Η «Ε.Υ∆.Α.Π. ΝΗΣΩΝ Α.Ε.», έχει σκοπό την 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων στους τοµείς ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και συλλογής οµβρίων υδάτων της νησιω-
τικής Ελλάδας. Η θυγατρική µέχρι σήµερα έχει περιορισµένη δραστηριότητα. 
Την 05.11.2015 µε απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεων των Μετόχων, το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο 
της «Ε.Υ∆.Α.Π. ΝΗΣΩΝ Α.Ε.», αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά ποσό Ευρώ 500 χιλ. και διαµορφώθηκε σε ποσό 
Ευρώ 1,2 εκατ. περίπου.

Η Ε.Υ∆.ΑΠ. Α.Ε., µε την υπ’ αριθµ. 18770/18.12.2015  απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ενέκρινε την συµµετοχή της 
στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία µε το ποσό των Ευρώ 20 εκατ.. Η 
απόφαση επικυρώθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων την 15.01.2016. Κατόπιν αυτού το χαρτοφυλά-
κιο  της Εταιρείας διαµορφώθηκε ως εξής:

Οι ανωτέρω συµµετοχικοί τίτλοι θεωρούνται στρατηγικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου έχουν ενταχθεί στην κατηγορία 
των διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους  
σύµφωνα µε την επίσηµη τιµή του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών κατά την 31.12.2015, ηµεροµηνία σύνταξης των Οι-
κονοµικών Καταστάσεων. Η διαφορά (ζηµίες – κέρδη) που προέκυψε λόγω µεταβολής της εύλογης αξίας  καταχωρή-
θηκε στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος.

Ο λογαριασµός αναλύεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις ως εξής:

Ποσά σε χιλ. Ευρώ Αριθμός
Μετοχών

Αξία 
Κτήσης

Αποτίμηση 
31/12/2015

Αποτίμηση 
31/12/2014

Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ.)           264.880 485 795 691

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία 66.666.666 20.000 18.600 -

Σύνολα 19.395 691

Ποσά σε χιλ. Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Δάνεια Προσωπικού (Σημείωση 22) 3.022 2.902 3.022 2.902

Κράτηση από Μισθολόγιο - 7 - 7

Ρυθμίσεις οφειλών δήμων 5.623 - 5.623 -

Έργα για λογαριασμό τρίτων 3.703 2.652 3.703 2.652

Εγγυήσεις (ΔΕΗ, Ακινήτων) 557 574 557 563

Σύνολα 12.905 6.135 12.905 6.124
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Έργα για λογαριασμό τρίτων (Όμιλος & Εταιρεία)

19. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

Ο λογαριασµός στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Η Εταιρεία σύµφωνα µε τον ιδρυτικό της νόµο 2744/1999 υπέγραψε σύµβαση το 1999 µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο σύµφω-
να µε την οποία έχει αναλάβει ένα κατασκευαστικό πρόγραµµα αντιπληµµυρικής υποδοµής του πρώην Υπουργείου 
ΠΕ.ΧΩ.∆Ε (νυν Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων) όπως και έργα  αναβάθµισης και επέκτασης των τεχνι-
κών εγκαταστάσεων ύδρευσης, οι οποίες έχουν µεταφερθεί στην «Εταιρεία Παγίων ΕΥ∆ΑΠ» ΝΠ∆∆. Μέχρι την 
31.12.2012 όλες οι απαιτήσεις των εν λόγω φορέων έχουν τιµολογηθεί και εισπραχθεί.

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31/12/2015 31/12/2014

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 2.104 1.505

«Ε.ΥΔ.Α.Π Εταιρεία Παγίων» Ν.Π.Δ.Δ. 1.599 1.147

Σύνολο 3.703 2.652

Περιγραφή
Υπόλοιπο 
έναρξης

01.01.2014

(Επιβάρυνση)/ 
Ωφέλεια στα 

αποτελέσματα 
περιόδου

(Επιβάρυνση)/ 
Ωφέλεια στην 
Καθαρή Θέση

Υπόλοιπο 
λήξης

31.12.2014

(Επιβάρυνση) 
/Ωφέλεια στα 
αποτελέσματα 

(Επιβάρυνση)/ 
Ωφέλεια στην 
Καθαρή Θέση

Υπόλοιπο λήξης
31.12.2015

Εξοδοποίηση άυλων 
ακινητοποιήσεων 35 - 35 4 - 39

Απομείωση αποθεμάτων 589 (94) - 495 67 - 562

Υποχρέωση για παροχές στο 
προσωπικό 42.978 466 10.569 54.013 7.463 (11.026) 50.450

Πρόβλεψη επισφαλών 
απαιτήσεων 4.041 746 - 4.787 553 - 5.340

Λοιπές προβλέψεις για  
κινδύνους και έξοδα  23.190 (16.895) - 6.295 3.951 - 10.246

Συμμετοχές καταναλωτών & 
ΟΤΑ-Δήμων 16.164 (671) - 15.493 1.487 - 16.981

Διαφορά αποσβέσεων από 
επαναπροσδιορισμό ωφέλιμης 
ζωής

(5.859) (187) - (6.046) (229) - (6.275)

Έσοδα και έξοδα δεδουλευμένα (51) (7) - (58) (22) - (80)

Αναβ. Φορ. στο Φορ. 
Αποθεματικό από 
αναπροσαρμογή ακινήτων

8.071 - - 8.071 930 - 9.001

Λοιπά αναβαλλόμενα φορολ. 
στοιχεία 4.434 (291) - 4.143 1.400 406 5.949

93.593 (16.933) 10.569 87.228 15.604 (10.620) 92.213

Η χρέωση στους λογαριασµούς αποτελεσµάτων χρήσεως για αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος (έξοδο χρήσης-α-
ναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση), περιέχει την εκπλήρωση προσωρινών φορολογικών διαφορών που προέκυ-
ψαν από λογισθέντα έξοδα  τα οποία λογίστηκαν σε προηγούµενες χρήσεις. Η πίστωση για αναβαλλόµενους φόρους 
(έσοδο χρήσης-αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση) περιέχει κυρίως προσωρινές φορολογικές διαφορές που προ-
κύπτουν από συγκεκριµένες προβλέψεις, οι οποίες είναι φορολογικά εκπεστέες κατά την πραγµατοποίηση της αντίστοι-
χης δαπάνης σε µεταγενέστερες χρονικές περιόδους.
Με τις ρυθµίσεις που επήλθαν µε τις διατάξεις του Ν.4334/2015 και για τις διαχειριστικές χρήσεις 01.01.2015 και µετά  
θεσπίστηκε αυξηµένος φορολογικός συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος  των νοµικών προσώπων  (από 26% σε 
29%). Η µεταβολή αυτή έχει εφαρµογή από 1η Ιανουαρίου 2015. Λόγω της ανωτέρω µεταβολής το υπόλοιπο της ανα-
βαλλόµενης φορολογικής απαίτησης αυξήθηκε κατά Ευρώ 10.063 χιλ. περίπου. Από το ποσό αυτό, ποσό Ευρώ 10.884 
χιλ. περίπου επηρέασε θετικά το αποτέλεσµα της τρέχουσας χρήσης και ποσό Ευρώ 821 χιλ. περίπου, επιβάρυνε την 
καθαρή θέση µέσω της κατάστασης συνολικού εισοδήµατος.

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 2014 2015
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20. ΥΛΙΚΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

21. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

Ο λογαριασµός στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Ο λογαριασµός στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31/12/2015 31/12/2014

Αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά 14.449 16.277

Πρόβλεψη Απαξίωσης  (αντιστροφή) (1.940) (1.906)

Σύνολο 12.509 14.371

Τα αποθέµατα προορίζονται για την εξυπηρέτηση των δικτύων (συντήρηση και επέκταση). Αποθέµατα ποσού ευρώ 6,9 
εκατ. περίπου  αναµένεται να ανακτηθούν µετά από 12 µήνες (την αντίστοιχη περσινή περίοδο ποσό ευρώ 9,2 εκατ. 
περίπου).

Η κίνηση της πρόβλεψης απαξίωσης  για αναλώσιµα υλικά και ανταλλακτικά που έχει σχηµατισθεί για εκτιµώµενα µη 
ανακτήσιµα ποσά  αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31/12/2015 31/12/2014

Υπόλοιπο Έναρξης 1.906 2.268

Πρόβλεψη χρήσης 34 (362)

Υπόλοιπο Λήξης 1.940 1.906

Ποσά σε χιλ. Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Ιδιώτες 169.668 137.487 169.668 137.487

Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ελληνικό Δημόσιο, ΔΕΚΟ 47.375 46.018 47.362 46.018

217.043 183.505 217.030 183.505

Δεδουλευμένα, μη τιμολογημένα έσοδα 52.764 57.194 52.764 57.194

269.807 240.699 269.794 240.699

Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (45.293) (37.585) (45.293) (37.585)

224.514 203.114 224.501 203.114

Η πλειοψηφία των οικιακών χρηστών τιµολογείται κάθε τρεις µήνες µε βάση τις ενδείξεις των υδροµετρητών. Τα µη 
τιµολογηµένα έσοδα αφορούν τα έσοδα που προέρχονται από παροχή νερού και υπηρεσιών αποχέτευσης µεταξύ της 
ηµεροµηνίας της τελευταίας καταµέτρησης και της ηµεροµηνίας λήξης της χρήσης, τα οποία δεν έχουν τιµολογηθεί την 
31.12.2015.

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

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31/12/2015 31/12/2014

Υπόλοιπο Έναρξης 37.585 25.710

Πρόβλεψη χρήσης 7.708 13.866

Διαγραφή επισφαλών πελατών 0 (1.991)

Υπόλοιπο Λήξης 45.293 37.585
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22. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

Η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις εξετάζεται από τη ∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών, η οποία ελέγχει διαρκώς 
τις απαιτήσεις της Εταιρείας, είτε χωριστά είτε κατά οµάδα (κωδικοί τιµολογίων, κατηγορίες πελατών) και ενσωµατώνει 
τις πληροφορίες αυτές για το σχηµατισµό της σχετικής πρόβλεψης. 

Η Εταιρεία στο πλαίσιο των διαδικασιών που προβλέπει ο Κώδικας Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (Ν.356/1974) όπως 
τροποποιήθηκε µε τους νόµους 4174/2013, 4224/2013 & 4337/2015, υπολογίζει τόκους επί των ληξιπρόθεσµων οφειλών. 

Ο λογαριασµός αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Προκαταβολές και δάνεια Προσωπικού 4.374 4.044 4.374 4.044

Προκαταβολές σε εργολάβους και προμηθευτές 401 401 401 401

Απαίτηση για συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στην υποχρεωτική κάλυψη του 
ελλείμματος ειδικού λογαριασμού εφάπαξ 258 258 258 258

Προκαταβολές διάφορες 2.402 2.575 2.402 2.575

Απαίτηση προσόδου από Τράπεζα της Ελλάδος 1.418 0 1.418 0

Απαίτηση από Εκπαιδευτικά Προγράμματα  Προσωπικού 1.030 1.315 1.030 1.315

Απαίτηση από Ελληνικό Δημόσιο για επιστροφή φόρου ακίνητης περιουσίας /φόρους 1.010 1.137 1.010 1.137

Απαίτηση από το Ελληνικό Δημόσιο για τις εισφορές ασθένειας στους νεοεισερχόμενους 
(από 1/1/1993) στην ασφάλιση του ΙΚΑ 1.984 1.687 1.984 1.687

Λοιπές απαιτήσεις 3.309 4.249 3.289 4.262

Απαίτηση απόδοσης κρατήσεων εισφορών υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων 162 1.330 162 1.330

Σύνολο 16.348 16.996 16.328 17.009

Τα υπόλοιπα των λοιπών απαιτήσεων εµφανίζονται µει-
ωµένα µε τη διενεργηθείσα πρόβλεψη για επισφαλείς 
απαιτήσεις  ποσό Ευρώ 6.229 χιλ. την 31.12.2015 και ποσό 
Ευρώ 5.277 χιλ. την 31.12.2014. 

Προκαταβολές και Δάνεια προσωπικού: 
Η Εταιρεία παρέχει στο προσωπικό άτοκα δάνεια, άτοκες 
βραχυπρόθεσµες προκαταβολές µισθοδοσίας, ταµειακές 
διευκολύνσεις και µακροπρόθεσµα έντοκα δάνεια. Το 
ποσό Ευρώ 4.374 χιλ. αφορά το βραχυπρόθεσµο µέρος 
των δανείων προς το προσωπικό, το µακροπρόθεσµο µέ-
ρος τω δανείων, το οποίο κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2015 

ανέρχεται σε Ευρώ 3.022 χιλ. περιλαµβάνεται στο υπό-
λοιπο των µακροπρόθεσµων απαιτήσεων (σηµείωση 18).

Συµµετοχή του Ελληνικού ∆ηµοσίου στην υποχρεωτική 
κάλυψη του ελλείµµατος ειδικού λογαριασµού εφάπαξ:
Το ποσό αφορά την υποχρέωση του Ελληνικού ∆ηµοσίου 
βάσει του Ν. 2939/6.8.2001 να καλύψει το έλλειµµα του 
λογαριασµού της ειδικής εφάπαξ αποζηµίωσης για το 
προσωπικό που αποχωρεί και που εργαζόταν στην Εται-
ρεία µέχρι την 25η Οκτωβρίου 1999.

Το Υπόλοιπο Ευρώ 258 χιλ. προέκυψε ως εξής:

Συσσωρευμένο έλλειμμα αρχής 68.844

Εκκαθαρισμένες αποζημιώσεις 1.922

Κρατήσεις εργαζομένων (769)

Είσπραξη από το Ελληνικό Δημόσιο (άρθρο 52 Ν. 4186/2013) (58.351)

Συμψηφισμός μερίσματος Ελ. Δημοσίου με το Λογ/σμό (Έκδοση απόφασης απ το Ελ. Δημ.) (11.388)

Συσσωρευμένο έλλειμμα απαιτητό από το Ελληνικό Δημόσιο τέλους χρήσης 258
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Μετά την ψήφιση του άρθρου 52 του Ν.4186/17.9.2013, η Εταιρεία εισέπραξε ευρώ 58,4 εκατ. περίπου, την 25.9.2013, 
για την υποχρέωση κάλυψης του λογαριασµού από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, έως την 30.06.2013. Η απαίτηση που υφίστα-
ται αφορά ληξιπρόθεσµη οφειλή του Ελληνικού ∆ηµοσίου από 1.7.2013-8.8.2013 (ηµεροµηνία δηµοσίευσης του 
Ν.4179/2013).

Οι λογαριασµοί καταθέσεων όψεως και προθεσµίας έχουν κυµαινόµενα επιτόκια ανάλογα µε το ύψος της κατάθεσης 
και την περίοδο του εκτοκισµού. 
Η τρέχουσα αξία των εν λόγω καταθέσεων όψεως και προθεσµίας προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία λόγω των κυµαι-
νόµενων επιτοκίων και των βραχυπρόθεσµων λήξεων τους. Στους λογαριασµούς όψεως δεν περιλαµβάνονται τα ποσά 
Ευρώ 962 χιλ. και Ευρώ 1.732 χιλ. των ληξιπρόθεσµων επιταγών πληρωτέων κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2015 και 2014 
αντίστοιχα τα οποία απεικονίζονται στο λογαριασµό λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Σηµείωση 31). Τα έσοδα 
τόκων από τραπεζικές καταθέσεις, αναγνωρίζονται µε βάση την αρχή του δεδουλευµένου εσόδου, και συµπεριλαµβά-
νονται στα χρηµατοοικονοµικά έσοδα.

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1980 σε εφαρµογή του Νόµου 
1068/1980 ως αποτέλεσµα της συγχώνευσης των δύο 
εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης Αθηνών της επο-
χής, που ονοµάζονταν Ελληνική Εταιρεία Ύδρευσης και 
Οργανισµός Αποχέτευσης Πρωτευούσης.

Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καθορίστη-
κε αποτιµηµένο σε Ευρώ στο ποσό των Ευρώ 130.502 
βάσει αποτίµησης του ενεργητικού και του παθητικού 
των εταιρειών που συγχωνεύθηκαν και σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Νόµου 1068/1980.

Το 1992 το µετοχικό κεφάλαιο διαµορφώθηκε σε Ευρώ 
1.253.507 αποτελούµενο από 213.566.282 κοινές µετο-
χές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 5,87 έκαστη. Η αύξηση 
προέκυψε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 
1914/1990, µε βάση µια νέα αποτίµηση της καθαρής θέ-
σης της Εταιρείας λόγω της συνεισφοράς από το Ελληνι-
κό ∆ηµόσιο στην ΕΥ∆ΑΠ ενός σηµαντικού αριθµού 
εγκαταστάσεων και την κεφαλαιοποίηση οφειλών προς 
το ∆ηµόσιο.

Η Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 1998 αποφάσισε 
την περαιτέρω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας κατά ποσό Ευρώ 6.845 µέσω της κεφαλαιο-

ποίησης των επιχορηγήσεων που είχαν εισπραχθεί µέ-
χρι την 31 ∆εκεµβρίου 1997. Μετά την αύξηση το µετο-
χικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαµορφώθηκε σε Ευρώ 
1.260.352 αποτελούµενο από 214.732.544 κοινές µετο-
χές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 5,87 (δύο χιλιάδες ∆ραχ-
µές) έκαστη.

Κατά τη χρήση 1999, λόγω της εισαγωγής της Εταιρείας 
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και σύµφωνα µε το Νόµο 
2744/1999, το µετοχικό της κεφάλαιο ορίστηκε σε Ευρώ 
58.694 χιλ. αποτελούµενο από 100.000.000 κοινές µετο-
χές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,59 (διακόσιες ∆ραχµές) 
έκαστη. Σύµφωνα µε τον ίδιο Νόµο το υπολειπόµενο 
µέρος του µετοχικού κεφαλαίου ποσού Ευρώ 1.201.658 
µετατράπηκε σε «Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεµατικό», το 
οποίο µεταξύ άλλων µειώθηκε µε την αξία των παγίων 
τα οποία µεταβιβάσθηκαν στην «Εταιρεία Παγίων ΕΥ-
∆ΑΠ» ΝΠ∆∆ άνευ ανταλλάγµατος. Το ∆εκέµβριο του 
1999 εκδόθηκαν 6.500.000 νέες κοινές µετοχές ονοµα-
στικής αξίας Ευρώ 0,59 (διακόσιες ∆ραχµές) έκαστη και 
καλύφθηκαν µέσω της αρχικής δηµόσιας εγγραφής 
κατά την εισαγωγή της ΕΥ∆ΑΠ στο Χρηµατιστήριο Αθη-
νών. 
Κατόπιν των ανωτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Εται-
ρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2000 ανερχόταν σε Ευρώ 

23. ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

24. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Ο λογαριασµός αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Ταμείο 834 969 834 319

Λογαριασμοί Καταθέσεως Όψεως και προθεσμίας 259.585 232.345 258.508 232.345

Σύνολο 260.419 233.314 259.342 232.664
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Ο λογαριασµός στις οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:  

25. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

Τακτικό αποθεματικό: 

62.509 χιλ. αποτελούµενο από 106.500.000 κοινές µετο-
χές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,59 (διακόσιες ∆ραχµές) 
έκαστη.

Τον Μάιο 2001 η Εταιρεία αποφάσισε να µετατρέψει το 
µετοχικό της κεφάλαιο σε Ευρώ µέσω αύξησης της ονο-
µαστικής αξίας έκαστης µετοχής από Ευρώ 0,59 σε Ευρώ 
0,60 µε το συνολικό ποσό της προκύψασας αύξησης 

Ευρώ 1.391 να µεταφέρεται από τη «∆ιαφορά Υπέρ το Άρ-
τιο». Κατά συνέπεια κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 και 
2011 το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 
Ευρώ 63.900 χιλ. διαιρούµενο σε 106.500.000 µετοχές 
ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,60 έκαστη. 

∆εν υπήρξε καµία µεταβολή στο µετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας ούτε σ’ αυτήν ούτε στην προηγούµενη περίοδο. 

Σύµφωνα µε τον Ελληνικό εµπορικό νόµο, (Άρθρο 44 ν. 
2190/1920) οι εταιρείες πρέπει να µεταφέρουν κατ’ ελά-
χιστο 5% των ετήσιων καθαρών κερδών τους σε τακτικό 
αποθεµατικό, µέχρις ότου αυτό το αποθεµατικό να ισού-
ται τουλάχιστον µε το 1/3 του καταβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου. Αυτό το αποθεµατικό δεν µπορεί να διανε-
µηθεί και ο σκοπός της δηµιουργίας του συνίσταται στην 
κάλυψη ζηµιών. Κατά την 31/12/2011 η Εταιρεία κάλυ-
ψε το απαιτούµενο από το νόµο τακτικό αποθεµατικό, 
επί του συνολικού καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαί-
ου της. Κατά την χρήση 2015 η Εταιρεία τακτοποίησε 
αποθεµατικό από αποτίµηση µετοχών ποσού Ευρώ 660 
χιλ. περίπου σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.4172/2013.

Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν. 2744/99:
Το εν λόγω Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεµατικό προέκυ-
ψε κατά την εισαγωγή της Εταιρείας στο Χ.Α.Α. στη χρή-
ση 1999, από τον προσδιορισµό του τότε µετοχικού κε-
φαλαίου στο ισόποσο των Ευρώ 58.694 το δε αρχικό του 
υπόλοιπο ήταν Ευρώ 1.201.658. 

Με βάση τις διατάξεις του Ν. 2744/99 το αρχικό υπό-
λοιπο του αποθεματικού: 
•  Μειώθηκε με την αναπόσβεστη αξία των εγκαταστά-

σεων που εκχωρήθηκαν στην Εταιρεία Παγίων « Ε.
Υ∆.Α.Π. ΝΠ∆∆» άνευ ανταλλάγµατος.

•  Μειώθηκε με τη λογιστικοποίηση διαφόρων λογαρια-
σµών προβλέψεων που καταχωρήθηκαν στα βιβλία 
κατά την εισαγωγή της Εταιρείας στο Χ.Α.Α.

•  Αυξήθηκε με την υπεραξία που προέκυψε κατά την 
αποτίµηση σε τρέχουσες αξίες των εγκαταστάσεων 
και δικτύων που παρέµειναν στην κυριότητα της Εται-
ρείας.

•  Και αυξήθηκε με τη μεταφορά του λογαριασμού «Υπό-
λοιπο κερδών εις Νέον» που εµφανιζόταν στο Ισολογι-
σµό της 31ης ∆εκεµβρίου 1998.

Σύµφωνα µε το Ν. 2744/99 το εν λόγω αποθεµατικό ορί-
σθηκε σαν «Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεµατικό».

Λοιπά αποθεµατικά
Η αύξηση της  χρηµατιστηριακής αξίας της µετοχής της 
Ε.Υ.Α.Θ. σε συνδυασµό µε τη µειωµένη χρηµατιστηρια-
κή αξία της µετοχής της Attica Bank A.T.E., την 
31.12.2015, (χαρτοφυλάκιο διαθέσιµο προς πώληση), 
είχε ως αποτέλεσµα την αντίστοιχη µείωση των λοιπών 
αποθεµατικών.

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2015 31/12/2014

Τακτικό αποθεματικό 22.207 21.547

Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν 2744/99 352.078 352.078

Αποθεματικό από Αφορολόγητα Έσοδα - -

Αποθεματικό από Έσοδα Φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο 3.687 3.687

Λοιπά Αποθεματικά (619) 272

Σύνολο 377.353 377.584
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26. ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 

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

Ο λογαριασµός στις οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Η Εταιρεία και ο Όµιλος εφαρµόζουν από 1.1.2013 το αναθεωρηµένο πρότυπο ∆.Λ.Π. 19 «Παροχές προς εργαζοµένους» 
µε αναδροµική εφαρµογή από 1.1.2012 σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 8 «Λογιστικές Πολιτικές µεταβολές των λογιστικών εκτι-
µήσεων και σφαλµάτων». Θεµελιώδη αλλαγή του νέου προτύπου, είναι η άµεση αναγνώριση των αναλογιστικών κερ-
δών και ζηµιών και του κόστους προϋπηρεσίας που προκύπτουν από τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών και δεν 
µετακυλίονται µε βάση την πολιτική του «περιθωρίου», µε βάση το προηγούµενο ∆.Λ.Π. 19. 

Η Εταιρεία έχει υποχρέωση να καλύπτει την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για το σύνολο των εργαζοµένων, των συ-
νταξιούχων και των προστατευµένων µελών τους. ∆ιατηρεί επίσης λογαριασµό αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξό-
δου από την υπηρεσία και δυο προγράµµατα ειδικών εφάπαξ προσληφθέντων πριν και µετά την 25.10.1999.

Η αναλογιστική αποτίµηση υποχρεώσεων καταρτίστηκε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19 από 
ανεξάρτητους εκτιµητές. 
Η σηµαντική µεταβολή οφείλεται στην αλλαγή των οικονοµικών υποθέσεων (κυρίως στην µεταβολή των επιτοκίων 
προεξόφλησης).

Ποσά σε χιλ € ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπο κατά την 01.01.2014 465.911 465.949

Μερίσματα πληρωθέντα (40.470) (40.470)

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην Καθαρή θέση (30.080) (30.080)

Καθαρά κέρδη χρήσης 2014 41.923 41.957

Φόρος αποθεματικού από απαλλασσόμενα  της φορολογίας έσοδα 2.040 2.040

Υπόλοιπο 01.01.2015 439.324 439.396

Μερίσματα πληρωθέντα  (21.300) (21.300)

Καθαρά κέρδη χρήσης 2015 43.657 43.685

Αποθεματικό αποτίμησης μετοχών (660) (660)

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην Καθαρή θέση 24.164 24.164

Υπόλοιπο 31.12.2015 485.185 485.285

Ο λογαριασµός στις οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε χιλ € 31/12/2015 31/12/2014

Πρόβλεψη αποζημίωσης Προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 29.373 31.285

Ιατροφαρμακευτική κάλυψη προσωπικού 157.053 186.045

Ειδική εφάπαξ αποζημίωση προσωπικού (προσληφθέντες πριν και μετά την 25-10-1999) 80.413 80.883

Σύνολο 266.839 298.213
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α. Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Η κίνηση της πρόβλεψης για αποζηµίωση για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015 και 2014 έχει ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/-31/12/15 1/1/-31/12/14

Ποσά αναγνωρισμένα στον ισολογισμό

Παρούσα αξία  υποχρεώσεων 29.373 31.285

Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος - -

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό 29.373 31.285

Ποσά αναγνωρισμένα στον λογαριασμό  αποτελεσμάτων

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 1.393 1.235

Καθαρός τόκος επί της υποχρέωσης/(περιουσιακού στοιχείου) 508 852

Συνολικό διαχειριστικό έξοδο που αναγνωρίζεται στο λογ. αποτελεσμάτων - -

Κανονικό έξοδο στον λογαριασμό αποτελεσμάτων 1.901 2.087

Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας - -

Κόστος περικοπών /διακανονισμών /τερματισμού υπηρεσίας - -

Συνολικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 1.901 2.087

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης

Παρούσα αξία  υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 31.285 26.424

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 1.393 1.235

Κόστος τόκου 508 852

Εισφορές εργαζομένων - -

Παροχές που πληρώθηκαν από το σχέδιο - -

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (772) (879)

Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας - -

Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο - -

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)-οικονομικές υποθέσεις (2.337) 3.932

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)-δημογραφικές υποθέσεις - -

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)-εμπειρία  περιόδου (704) (279)

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 29.373 31.285

Προσαρμογές

Προσαρμογές στις υποχρεώσεις από αλλαγή των υποθέσεων 2.337 (3.932)

Εμπειρικές προσαρμογές στις υποχρεώσεις 704 279

Εμπειρικές προσαρμογές στα περιουσιακά στοιχεία -

Συνολικό αναλογιστικό κέρδος /(ζημιά) στην Καθαρή Θέση 3.041 (3.653)

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 31.285 26.424

Εισφορές εργοδότη - -

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (772) (879)

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 1.901 2.086

Μεταβολή στην καθαρή θέση (3.041) 3.653

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 29.373 31.285
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Οι αναµενόµενες παροχές (µη προεξοφληµένες) από το πλάνο κατά την επόµενη χρήση προσδιορίζονται σε Ευρώ 2.882 
χιλ.
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό των σχετικών προβλέψεων αποζηµίω-
σης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία έχουν ως εξής: 

Αναλογιστικές παραδοχές 2015 2014

Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,14% 1,72%

Πληθωρισμός 2016-20: ~0,70%,
2021+ : 1,75%

2015-19: ~1,10%,
2020+ : 1,75%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 2016-20:  ~ 0,51%,
2021+:1,75%

2015-19:  ~ 0,82%,
2020+:1,75%

Διάρκεια Υποχρεώσεων 9,76 10,29

β. Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη
Η Εταιρεία καλύπτει έξοδα ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης για τους εργαζοµένους, τους συνταξιούχους και τα προ-
στατευόµενα µέλη τους µε βάση τον ισχύοντα εσωτερικό κανονισµό. Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται, µερικώς, από ει-
σφορές των εργαζοµένων και των συνταξιούχων. Οι σχετικές υποχρεώσεις της Εταιρείας που απορρέουν από το πρό-
γραµµα ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης προσδιορίσθηκαν µε βάση αναλογιστικές µελέτες που διενεργήθηκαν για τις 
χρήσεις 2015 και 2014. 

Η κίνηση της πρόβλεψης για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη  κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2015 και 2014 έχει ως 
ακολούθως:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1-31/12/15 1/1-31/12/14

Ποσά αναγνωρισμένα στον ισολογισμό

Παρούσα αξία υποχρεώσεων 157.053 186.045

Εύλογη αξία  περιουσιακών στοιχείων προγράμματος - -

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό 157.053 186.045

Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 2.505 1.986

Καθαρός τόκος επί της υποχρέωσης/(περιουσιακού στοιχείου) 3.741 5.856

Συνολικό διαχειριστικό έξοδο που αναγνωρίζεται στο λογ. αποτελεσμάτων - -

Κανονικό έξοδο στον λογ/μό Αποτελεσμάτων 6.245 7.842

Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας - -

Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας - -

Συνολικό έξοδο στον λογαριασμό αποτελεσμάτων 6.245 7.842

Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης 

Παρούσα αξία  υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 186.045 161.937

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 2.505 1.986

Κόστος τόκου 3.741 5.856

Εισφορές εργαζομένων - -

Παροχές που πληρώθηκαν από το σχέδιο - -

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (6.444) (7.025)
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Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας - -

Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο - -

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)-οικονομικές υποθέσεις (17.826) 27.775

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)-δημογραφικές υποθέσεις - -

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)-εμπειρία  περιόδου (10.968) (4.484)

Παρούσα αξία της υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 157.053 186.045

Προσαρμογές

Προσαρμογές στις υποχρεώσεις από αλλαγή των υποθέσεων 17.826 (27.775)

Εμπειρικές προσαρμογές στις υποχρεώσεις 10.968 4.484

Εμπειρικές προσαρμογές στα περιουσιακά στοιχεία - -

Συνολικό αναλογιστικό κέρδος /(ζημιά) στην Καθαρή Θέση 28.794 (23.291)

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 186.045 161.937

Εισφορές εργοδότη - -

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (6.444) (7.025)

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 6.245 7.842

Μεταβολή στην καθαρή θέση (28.794) 23.291

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 157.053 186.045

Οι αναµενόµενες παροχές (µη προεξοφληµένες) από το πλάνο κατά την επόµενη χρήση προσδιορίζονται σε Ευρώ 6.545 
χιλ.

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό των σχετικών προβλέψεων ιατροφαρ-
µακευτικής περίθαλψης έχουν ως εξής: 

γ. Ειδικός εφάπαξ λογαριασμός προσληφθέντων από 26.10.1999
Για τους προσληφθέντες µεταγενέστερα της 25η Οκτωβρίου 1999, η Εταιρεία είναι υποχρεωµένη να καταβάλλει τις 
αποζηµιώσεις στο σύνολό τους, σύµφωνα µε το εργατικό δίκαιο και τη συλλογική σύµβαση εργασίας.

Αναλογιστικές παραδοχές 2015 2014

Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,51% 2,05%

Ιατρικός Πληθωρισμός 2016-20:  ~0,70%,
2021+:1,75%

2015-19:  ~ 1,10%,
2020+:1,75%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 2016-20: ~ 0,51%,
2021+:1,75%

2015-19: ~ 0,82%,
2020+:1,75%

Διάρκεια Υποχρεώσεων 16,40 17,15



132

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1-31/12/15 1/1-31/12/14

Ποσά αναγνωρισμένα  στον ισολογισμό

Παρούσα αξία  υποχρεώσεων 6.796 6.642

Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος (5.914) (5.495)

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό 882 1.147

Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 180 36

Καθαρός τόκος επί της υποχρέωσης/(περιουσιακού στοιχείου) 19 (37)

Συνολικό διαχειριστικό έξοδο που αναγνωρίζεται στο λογ. Αποτελεσμάτων - -

Κανονικό έξοδο στον λογαριασμό αποτελεσμάτων 199 (1)

Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας - 100

Κόστος περικοπών / διακανονισμών  /τερματισμού υπηρεσίας - -

Συνολικό έξοδο στον λογαριασμό αποτελεσμάτων 199 99

Μεταβολή στη παρούσα αξία της υποχρέωσης

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 6.642 4.266

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 180 36

Κόστος τόκου 130 157

Εισφορές εργαζομένων 337 333

Παροχές που πληρώθηκαν από το σχέδιο (4) (13)

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη - -

Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας - -

Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο - 100

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)-οικονομικές υποθέσεις (782) 1.513

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)-δημογραφικές υποθέσεις - -

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)-εμπειρία  περιόδου 293 250

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 6.796 6.642

Μεταβολή στην αξία των περιουσιακών στοιχείων

Αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος στην αρχή της περιόδου 5.495 5.083

Αναμενόμενη απόδοση περιουσιακών στοιχείων 111 194

Εισφορές εργοδότη - -

Εισφορές εργαζομένων 337 333

Παροχές που πληρώθηκαν από το σχέδιο (4) (13)

Έξοδα - -

Προσαρμογή περιουσιακών στοιχείων (μέσω Καθαρής Θέσης) - -

Αναλογιστική (ζημιά ) / κέρδος (24) (102)

Αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος στο τέλος της περιόδου 5.914 5.495

Σηµειώνεται ότι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος όπως αναφέρεται ανωτέρω, ανέρχεται 
σε Ευρώ 5.914 χιλ. και Ευρώ 5.495 χιλ. κατά την 31.12.2015 και την 31.12.2014 αντίστοιχα.
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1-31/12/15 1/1-31/12/14

Προσαρμογές

Προσαρμογές στις υποχρεώσεις από αλλαγή των υποθέσεων 782 (1.513)

Εμπειρικές προσαρμογές στις υποχρεώσεις (293) (249)

Εμπειρικές προσαρμογές στα περιουσιακά στοιχεία (24) (102)

Συνολικό αναλογιστικό κέρδος /(ζημιά) στην Καθαρή Θέση 465 (1.864)

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 1.147 (816)

Εισφορές εργοδότη - -

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη - -

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 199 99

Μεταβολή στην καθαρή θέση (465) 1.864

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 882 1.147

Οι αναµενόµενες εισφορές και παροχές (µη προεξοφληµένες) από το πλάνο κατά την επόµενη χρήση προσδιορίζονται 
σε Ευρώ 378 χιλ. και Ευρώ 147 χιλ. αντίστοιχα.

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό των σχετικών προβλέψεων του ειδικού 
εφάπαξ λογαριασµού προσληφθέντων από 26/10/1999 έχουν ως εξής: 

Αναλογιστικές παραδοχές 2015 2014

Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,45% 1,97%

Πληθωρισμός 2016-20: ~ 0,70%,
2021+:1,75%

2015-19: ~ 1,10%,
2020+:1,75%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 2016-20:  ~ 0,51%,
2021+:1,75%

2015-19:  ~ 0,82%,
2020+:1,75%

Διάρκεια Υποχρεώσεων 14,85 15,93

δ. Ειδικός εφάπαξ λογαριασμός προσληφθέντων μέχρι 25.10.1999 
Με την ψήφιση του άρθρου 45 του Ν.4179/2013 µε το οποίο καταργήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.2939/2001 
για την υποχρεωτική κάλυψη του ελλείµµατος του λογαριασµού εφάπαξ για τους προσληφθέντες ως την 25.10.1999 
από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε αναλογιστική µελέτη προκειµένου να σχηµατίσει την 
ανάλογη πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού.
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ                                                                                                                                            1/1-31/12/15 1/1-31/12/14

Ποσά αναγνωρισμένα στον ισολογισμό

Παρούσα αξία  υποχρεώσεων                                                                                  73.618 74.241

Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος                                                                            (3.059) (1.861)

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό 70.558 72.380

Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων - -

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης                                                                                                               1.482 1.062

Καθαρός τόκος επί της υποχρέωσης/(περιουσιακού στοιχείου)                                                           1.078 1.839

Συνολικό διαχειριστικό έξοδο που αναγνωρίζεται στο λογ. Αποτελεσμάτων 

Κανονικό έξοδο στον λογ/μό Αποτελεσμάτων 2.560 2.901

Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας            - 143

Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας                             - -

Συνολικό έξοδο στον λογαριασμό αποτελεσμάτων  2.560 3.044

Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης 

Παρούσα αξία  υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 74.241 59.982

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 1.482 1.062

Κόστος τόκου     1.119 1.847

Εισφορές εργαζομένων 1.213 1.377

Παροχές που πληρώθηκαν από το σχέδιο (1.536) (2.001)

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη - -

Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας - -

Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο - 143

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)- οικονομικές υποθέσεις                                                                                      (5.165) 9.814

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)- δημογραφικές υποθέσεις  - -

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)- εμπειρία  περιόδου 2.265 2.017

Παρούσα αξία της υποχρέωσης στο τέλος της περιόδοu 73.618 74.241

Μεταβολή στην αξία των περιουσιακών στοιχείων 1/1-31/12/15 1/1-31/12/14

Αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος στην αρχή της περιόδου 1.861 515

Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων 40 8

Παροχές εργοδότη 1.491 1.970

Εισφορές εργαζομένων 1.212 1.377

Παροχές που πληρώθηκαν από το σχέδιο (1.536) (2.001)

Έξοδα - -

Προσαρμογή περιουσιακών στοιχείων (μέσω Καθαρής Θέσης) - -

Αναλογιστική (ζημιά)/κέρδος (10) (8)

Αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος στο τέλος της περιόδου 3.059 1.861
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Σηµειώνεται ότι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος όπως αναφέρεται ανωτέρω, ανέρχεται 
σε Ευρώ 3.059 χιλ. και Ευρώ 1.861 χιλ. κατά την 31.12.2015 και την 31.12.2014 αντίστοιχα.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1-31/12/15 1/1-31/12/14

Προσαρμογές

Προσαρμογές στις υποχρεώσεις από αλλαγή των υποθέσεων 5.164 (9.814)

Εμπειρικές προσαρμογές στις υποχρεώσεις (2.264) (2.017)

Εμπειρικές προσαρμογές στα περιουσιακά στοιχεία (10) (8)

Συνολικό αναλογιστικό κέρδος /(ζημιά) στην Καθαρή Θέση 2.890 (11.839)

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 72.379 59.467

Εισφορές εργοδότη (1.491) (1.970)

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη - -

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 2.560 3.044

Μεταβολή στην καθαρή θέση (2.890) 11.839

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 70.558 72.380

Οι αναµενόµενες εισφορές και παροχές (µη προεξοφληµένες) από το πλάνο κατά την επόµενη χρήση προσδιορίζονται 
σε Ευρώ 8.482 χιλ. και Ευρώ 7.125 χιλ. αντίστοιχα.
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό των σχετικών προβλέψεων του ειδικού 
εφάπαξ λογαριασµού προσληφθέντων έως και την 25.10.1999 έχουν ως εξής:

Αναλογιστικές παραδοχές                                                                             2015 2014

Προεξοφλητικό επιτόκιο 1.97% 1.59%

Πληθωρισμός       2016-20: ~ 0,70%
2021+:1,75%

2015-19: ~ 1,10%
2020+:1,75%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών      2016-20: ~ 0,51%,
2020+:1,75%

2015-19: ~ 0,82%,
2020+:1,75%

Διάρκεια Υποχρεώσεων                                                                                   8,71 9,33

Ανάλυση ευαισθησίας αποτελεσμάτων:
Τα αποτελέσµατα της αποτίµησης εξαρτώνται από τις υποθέσεις (οικονοµικές και δηµογραφικές) εκπόνησης της 
αναλογιστικής µελέτης. Παρακάτω παρουσιάζεται η αναλογιστική υποχρέωση (DBO) της 31.12.2015 για κάθε πρόγραµµα, 
για τα ακόλουθα σενάρια ευαισθησίας: 

Αναλογιστική υποχρέωση (σε Ευρώ)

Σενάριο Ν.2112/20 Ειδικός Λογαριασμός Υγειονομική 
Περίθαλψη Παροχή Ειδικής Σ.Σ

Επιτόκιο προεξόφλησης +0,5% 28.049.090 6.336.898 145.988.754 70.627.891

Επιτόκιο προεξόφλησης -0,5% 30.792.840 7.296.575 169.531.535 76.802.308

Πληθωρισμός +0,5% 30.683.006 6.592.889 170.108.544 72.510.835

Πληθωρισμός -0,5% 28.094.442 7.007.029 145.472.975 74.685.258

Αύξηση αποδοχών +0,5% 29.437.096 7.523.897 156.734.484 77.918.245

Αύξηση αποδοχών -0,5% 29.270.383 6.144.855 157.810.728 69.566.362

Προσδόκιμο επιβίωσης +1 έτος 29.399.604 6.790.033 162.146.710 73.708.440

Προσδόκιμο επιβίωσης -1 έτος 29.344.783 6.801.802 152.126.364 73.518.558
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Επιτόκιο προεξόφλησης +0,5% -4,5% -6,8% -7,0% -4,1%

Επιτόκιο προεξόφλησης -0,5% 4,8% 7,4% 7,9% 4,3%

Πληθωρισμός +0,5% 4,5% -3,0% 8,3% -1,5%

Πληθωρισμός -0,5% -4,4% 3,1% -7,4% 1,5%

Αύξηση αποδοχών +0,5% 0,2% 10,7% -0,2% 5,8%

Αύξηση αποδοχών -0,5% -0,4% -9,6% 0,5% -5,5%

Προσδόκιμο επιβίωσης +1 έτος 0,1% -0,1% 3,2% 0,1%

Προσδόκιμο επιβίωσης -1 έτος -0,1% 0,1% -3,1% -0,1%

28. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΕΣ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

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

Ο λογαριασµός στις οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Η κίνηση του λογαριασµού στις οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε χιλ € 31/12/2015 31/12/2014

Προβλέψεις για εκκρεμοδικίες με εργαζομένους - συνταξιούχους 21.177 10.044

Προβλέψεις για αστικές εκκρεμοδικίες 23.987 24.002

Σύνολο 45.164 34.046

Έχουν ασκηθεί αγωγές για αστικές υποθέσεις κατά της Εταιρείας συνολικού ύψους περίπου Ευρώ 106 εκατ. κατά 
την 31.12.2015. Οι αγωγές αυτές αφορούν κυρίως αποζηµιώσεις λόγω καταστροφών από πληµµύρες (λόγω θραύσης 
αγωγών ή βροχοπτώσεων), είτε αγωγές διάφορων αντισυµβαλλόµενων προµηθευτών και εργολάβων για παραβάσεις 
συµβατικών όρων. Επίσης υπάρχουν σε εκκρεµότητα δικαστικές υποθέσεις για εργατικές διαφορές ύψους  Ευρώ 89,9 
εκατ. περίπου. 

Έναντι των επιβαρύνσεων που πιθανό να προκύψουν που πιθανόν να προκύψουν, αφού καταστούν αµετάκλητες και 
οριστικές οι ανωτέρω εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις, η Εταιρεία έχει σχηµατίσει προβλέψεις συνολικού ύψους Ευρώ 
45,2 εκατ. περίπου κατά την 31.12.2015 (Ευρώ 34,0 εκατ. περίπου κατά την 31.12.2014), οι οποίες εκτιµώνται επαρκείς. 
Η πρόβλεψη επίδικων υποθέσεων βασίζεται σε εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Νοµικών 
Υπηρεσιών  για το ποσό που πιθανολογείται ότι θα εκταµιευτεί.

Ποσά σε χιλ € 31/12/2015 31/12/2014

Αρχική Αξία:

Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 230.036 229.341

Συμμετοχές Καταναλωτών 103.308 102.959

333.344 332.300

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

Επιχορηγήσεις Επενδύσεων (93.723) (88.172)

Συμμετοχές Καταναλωτών (45.968) (43.368)

(139.691) (131.540)

Αναπόσβεστη Αξία

Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 136.313 141.169

Συμμετοχές Καταναλωτών 57.340 59.591

193.653 200.760

Αναλογιστική υποχρέωση (μεταβολή)

Σενάριο Ν.2112/20 Ειδικός 
Λογαριασμός

Υγειονομική 
Περίθαλψη Παροχή Ειδικής Σ.Σ
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30. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

31. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Το ποσό Ευρώ 18.212 χιλ. την 31.12.2015 και Ευρώ 18.128  χιλ. την 31.12.2014  αφορά εγγυήσεις από πελάτες για την 
χρήση του µετρητή, εισπραχθείσες κατά την αρχική σύνδεση παροχής. Οι εν λόγω εγγυήσεις επιστρέφονται (χωρίς τόκο) 
µε τον τερµατισµό της σύνδεσης από µέρους του πελάτη. Οι ανωτέρω εγγυήσεις έχουν καταχωρηθεί στην ονοµαστική 
τους αξία, και όχι στην εύλογη αξία τους κατά την αρχική καταχώρηση και µεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος τους, 
επειδή µπορούν να απαιτηθούν από τους καταναλωτές σε οποιοδήποτε χρόνο.

Οι λειτουργικές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις µειώθηκαν κατά Ευρώ 8,6 εκατ. περίπου κυρίως λόγω της µείωσης 
των παρακρατούµενων φόρων και του υπολοίπου των προµηθευτών. 
Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις µειώθηκαν κατά Ευρώ 2,8 εκατ. περίπου κυρίως λόγω της µείωσης του 
υπολοίπου των ανεξόφλητων πληρωτέων επιταγών και των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. 

Ο λογαριασµός στις οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Η Εταιρεία επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του Ελληνικού ∆ηµοσίου για τη χρηµατοδότηση 
συγκεκριµένων έργων. Επιπροσθέτως, οι πελάτες της Εταιρείας (συµπεριλαµβανοµένων του ∆ηµοσίου και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης) απαιτείται όπως συµµετέχουν στη χρηµατοδότηση του αρχικού κόστους ανάπτυξης του δικτύου 
(µετρητές, δικτυακές ενώσεις κλπ.) ή της αναβάθµισής του.

Οι ως άνω επιχορηγήσεις και συµµετοχές καταναλωτών λογίζονται κατά την είσπραξη και εµφανίζονται στην Κατάσταση 
Οικονοµικής Θέσης στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Τα ποσά αυτά αποτελούν έσοδα εποµένων χρήσεων και 
αποσβένονται βάσει της ωφέλιµης ζωής των σχετικών παγίων, όταν αυτά τεθούν σε λειτουργία. Η απόσβεση των 
επιχορηγήσεων και των συµµετοχών καταναλωτών εµφανίζεται αφαιρετικά των αποσβέσεων παγίων στα αποτελέσµατα 
χρήσεως. 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε χιλ € 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Προμηθευτές 23.562 27.276 23.562 27.271

Παρακρατημένοι πληρωτέοι φόροι 7.543 11.998 7.543 11.998

Ασφαλιστικές και λοιπές εισφορές 3.056 3.884 3.056 3.884

Προκαταβολές πελατών 2.437 2.104 2.437 2.104

Μερίσματα πληρωτέα 249 214 249 214

Λειτουργικές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 36.847 45.476 36.847 45.471

Επιταγές πληρωτέες 962 1.732 962 1.732

Εισπράξεις για λογαριασμό τρίτων 948 939 948 939

Πρόβλεψη μη ληφθείσας άδειας 3.696 4.463 3.696 4.463

Αποζημιώσεις προσωπικού 485 624 485 624

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 9.630 10.833 9.630 10.822

Βραχυπρόθεσμες Εγγυήσεις καταναλωτών 5.443 5.421 5.443 5.421

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 21.164 24.012 21.164 24.001
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32. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

34. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

33. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ & ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Α. Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

Την 15.01.2016, συγκλήθηκε Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας όπου µεταξύ 
άλλων, επικυρώθηκε η απόφαση ∆.Σ. της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. 
18770/18.12.2015 για την συµµετοχή της Εταιρείας, στην 
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Attica  Bank Α.Τ.Ε. 
µε το ποσό των 20 εκατ. Ευρώ. 

Β. Εφαρμογή νέου Κοινωνικού Τιμολογίου

Από την 01.02.2016 η Εταιρεία εφαρµόζει νέο κοινωνικό 
τιµολόγιο σύµφωνα µε τις απόφαση ∆.Σ. της ΕΥ∆ΑΠ 
Α.Ε. 18784 & 18785/30.12.2015.  Συγκεκριµένα, για 
όσους δικαιούχους έχουν υπαχθεί στο Ν.4320/2015 
προβλέπεται η δωρεάν παροχή συνολικά 6 κυβικών 
µέτρων νερού το τρίµηνο σε κάθε νοικοκυριό µε ένα ή 
δύο µέλη ενώ για κάθε επιπλέον µέλος πέραν των δύο θα 
παρέχονται δωρεάν επιπλέον 3 κ.µ. νερού. Η τιµολόγηση 
των χορηγούµενων µε έκπτωση 100% κυβικών θα 

αρχίζει από την πρώτη κλίµακα του οικιακού τιµολογίου 
της ΕΥ∆ΑΠ.
Η µέγιστη ποσότητα που θα δοθεί δωρεάν υπολογίζεται 
περίπου στα 1,72 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα νερού 
και αφορά σε περίπου σε 58.000 νοικοκυριά και σε 
περισσότερους από 111.000 πολίτες. Παράλληλα, µε 
την παροχή δωρεάν νερού, ξεκίνησε και η διαδικασία 
απαλλαγής από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιµα 
όλων όσων προχωρήσουν σε ρύθµιση των οφειλών τους 
µέχρι το τέλος Μαΐου.

Με εξαίρεση την µείωση της χρηµατιστηριακής τιµής 
των κατεχόµενων µετοχών της Attica Bank ΑΤΕ κατά 
Ευρώ 12,6 εκατ. περίπου (χρηµατιστηριακή τιµή 
29.03.2016), σε σχέση µε την αξία αποτίµησης κατά την 
31.12.2015, δεν έχει συµβεί κάποιο γεγονός το οποίο  να 
επηρεάζει σηµαντικά την οικονοµική διάρθρωση ή την 
επιχειρηµατική πορεία της Εταιρείας από την 31/12/2015 
µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών 
καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας.

Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις 
οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εφόσον  
η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωµατώνουν 
οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. 

1. Σχέσεις με Ελληνικό Δημόσιο
Με κοινή υπουργική απόφαση της 3.12.2013 που 
εκδόθηκε βάσει νοµοθετικών ρυθµίσεων ορίστηκε ότι οι 
οφειλές του Ελληνικού ∆ηµοσίου προς την Εταιρεία από 
επιχορηγούµενες δαπάνες επενδυτικού προγράµµατος για 
τη δεκαετία 2000-2010 που απορρέουν από την 9.12.1999 
σύµβαση του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε την Εταιρεία ύψους 
Ευρώ 294 εκατ. περίπου αποσβένονται µε µη φορολογικές 
οφειλές ισόποσης αξίας της Εταιρείας προς το Ελληνικό 
∆ηµόσιο, µέχρι τις 30.6.2013 οι οποίες αφορούν το κόστος 
του διατεθέντος σε αυτήν αδιύλιστου νερού περιόδου 
25.10.2004-30.06.2013. Με την ίδια κοινή υπουργική 
απόφαση αποσβέστηκαν και οι λοιπές αξιώσεις µέχρι την 
30.06.2013 µεταξύ Ελληνικού ∆ηµοσίου και ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ. Με 
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 
την 27η ∆εκεµβρίου 2013 έγινε αποδεκτή η ανωτέρω κοινή 
υπουργική απόφαση.

Ωστόσο εκκρεµεί από τη χρήση 2004 η σύναψη έγγραφης 

συµφωνίας όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της από 9.12.1999 
σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της 
Εταιρείας η οποία θα καθορίζει τη τιµή του αποληφθέντος 
µη επεξεργασµένου ύδατος. Ελλείψει γραπτής συµφωνίας, 
η Εταιρεία  συνεχίζει και µετά την 30.06.2013, να 
συµψηφίζει το τίµηµα του αδιύλιστου ύδατος που αντλεί µε 
τις υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας που προσφέρει 
για  τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην 
Εταιρεία Παγίων «ΕΥ∆ΑΠ ΝΠ∆∆» (σηµ.36) επιβαρύνοντας 
τα αποτελέσµατα της

2. Δεσμεύσεις από Ανεκτέλεστες Συμβάσεις
Οι δεσµεύσεις της Εταιρείας που αφορούν επεκτάσεις, 
βελτιώσεις και συντηρήσεις δικτύων και εγκαταστάσεων, 
τοποθετήσεις παροχών µονάδων συµπαραγωγής 
ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας κ.λ.π. ανέρχονται την 
31.12.2015 σε Ευρώ 99 εκατ. περίπου και την 31.12.2014
σε Ευρώ 109 εκατ. περίπου.

3. Εγγυητικές επιστολές
Η Εταιρεία έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές για 
εξασφάλιση υποχρεώσεων ποσού Ευρώ 294 χιλ. την 
31/12/2015.

Α) Συναλλαγές με Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2015 31/12/2014

Αμοιβές (Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου και Εκτελεστικών Συμβούλων) 77 57

Αμοιβές & έξοδα παράστασης μελών Δ.Σ. 76 78

Σύνολο 153 135
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36. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ «Ε.ΥΔ.Α.Π. ΝΠΔΔ»

35. ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

Β) Συναλλαγές και υπόλοιπα με Ελληνικό Δημόσιο και ΟΤΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

1) Συναλλαγές

-  Έσοδα 57.720 55.661 57.720 55.661

-  Κόστος πωληθέντων (κόστος κατασκευής έργων) (1.051) (505) (1.051) (505)

-  Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις / (Διάφορες 
προβλέψεις) - - - -

2) Υπόλοιπα

- Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 
  (Έργα για λογαριασμό Ελληνικού Δημοσίου ) 3.703 2.652 3.703 2.652

- Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις  από πελάτες 
 (Διακανονισμοί Δήμων) 5.623 - 5.623 -

-  Απαιτήσεις από Πελάτες (ΟΤΑ, Ελληνικό Δημόσιο) 51.488 48.107 51.488 48.107

-  Απαίτηση από ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ ΑΕ - - 24 -

- Λοιπές Απαιτήσεις (από το Ελληνικό Δημόσιο για 
κάλυψη ελλείμματος από αποζημίωση προσωπικού) 258 258 258 258

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Αμοιβές Ελεγκτών για τον έλεγχο των 
ετήσιων λογαριασμών 53 95 50 90

Λοιπές αμοιβές 31 110 31 110

Σύνολο Αμοιβών 84 205 81 200

1.  Η «Εταιρεία Παγίων Ε.Υ∆.Α.Π.» ΝΠ∆∆ ιδρύθηκε 
κατά την εισαγωγή της Εταιρείας στο Χρηµατιστήριο 
Αξιών µε σκοπό την µεταβίβαση των φραγµάτων 
και ταµιευτήρων του Μαραθώνα, του Μόρνου, του 
Ευήνου και της Υλίκης. Εκτός από τις κατασκευές και 
επεκτάσεις των εγκαταστάσεων που συνδέονται µε τ’ 
ανωτέρω φράγµατα και τους ταµιευτήρες, το Ελληνικό 
∆ηµόσιο µέσω της «Εταιρεία Παγίων Ε.Υ∆.Α.Π.» ΝΠ∆∆ 
προµηθεύει την Εταιρεία µε ακατέργαστο ύδωρ ώστε 
να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις 
της παροχής υπηρεσιών ύδρευσης.

2.  Σηµειώνεται ότι µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των οικονοµικών 
καταστάσεων δεν είχε µεταγραφεί το σύνολο των 
εκχωρηθέντων ακινήτων στο ΝΠ∆∆ «Εταιρεία 
Παγίων Ε.Υ∆.Α.Π.» συνολικής αναπόσβεστης 
αξίας Ευρώ 657 εκατ. περίπου. Πιο συγκεκριµένα 
παραµένει σε εκκρεµότητα η µεταγραφή των: 
•   Υδραγωγείου της Υλίκης μέχρι την Βίλιζα Θηβών. 

   •  Του εργοταξίου της Άμφισσας και του Χρισσού 

∆ελφών .
Επισηµαίνεται ότι τα εν λόγω πάγια δεν περιλαµβάνονται 
στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και κατ’ επέκταση 
στις Οικονοµικές Καταστάσεις της ΕΥ∆ΑΠ

3.  Με την απόφαση 18448/ 24.09.2014 του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της «ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε.»,  εγκρίθηκε η υπογραφή 
σύµβασης µεταξύ της «Εταιρείας Παγίων Ε.Υ∆.Α.Π.» 
ΝΠ∆∆ και της «ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε.» που αφορά   την από 
1/10/2014 υδροδότηση και   τιµολόγηση από την 
«Εταιρεία Παγίων ΕΥ∆ΑΠ» ΝΠ∆∆, των ΟΤΑ και λοιπών 
Ν.Π.∆.∆., κατά µήκος του Εξωτερικού Υδροδοτικού 
Συστήµατος (Ε.Υ.Σ.) εκτός γεωγραφικής περιοχής 
δραστηριότητας της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε.. Συγκεκριµένα η 
Απόφαση αφορά τους παρακάτω ∆ήµους: 

• Δελφών 
• Λεβαδέων  (και της ΔΕΥΑΛ) 
• Θηβαίων (και της ΔΕΥΑΘ) 
• Τανάγρας 
• Χαλκιδέων (και της ΔΕΥΑΧ) 
• Διστόμου – Αράχωβας 

Οι συναλλαγές µε Ελληνικό ∆ηµόσιο και ΟΤΑ αφορούν έσοδα υδροληψίας τιµολογηµένα και δεδουλευµένα, καθώς 
επίσης και δεδουλευµένα έσοδα από το κόστος κατασκευής έργων για λογαριασµό του Υπουργείου Οικονοµίας, 
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού και του Ν.Π.∆.∆ «Εταιρεία Παγίων Ε.Υ∆.Α.Π».
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37. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

38. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η Εταιρεία διαχειρίζεται το κεφάλαιό της µε τρόπο 
τέτοιο ώστε να εκπληρώνει τους σκοπούς της, όπως 
αναφέρονται στην παράγραφο 4α του άρθρου 1 του 
Ν.2744/99. Επίσης σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του 
ιδίου άρθρου απαγορεύεται η σύσταση εµπράγµατου 
δικαιώµατος επί των ακινήτων παγίων στοιχείων της, 
που χρησιµοποιούνται για την άσκηση των σχετικών 
µε την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης 
δραστηριοτήτων της. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το 
άρθρο 5 του ιδίου νόµου δεν χωρεί αναγκαστική εκτέλεση 
του ενεργητικού της ΕΥ∆ΑΠ που χρησιµοποιούνται για 
την άσκηση των σχετικών µε την παροχή υπηρεσιών 
ύδρευσης και αποχέτευσης δραστηριοτήτων της.

Η Εταιρεία την τρέχουσα περίοδο δεν έχει προβεί σε 
δανεισµό είτε µακροπρόθεσµο είτε βραχυπρόθεσµο. 
Μετά την εισαγωγή της στο χρηµατιστήριο το 2000 
και µέχρι το 2013 η Εταιρεία είχε προβεί κυρίως σε 
βραχυπρόθεσµο δανεισµό, προκειµένου να ανταποκριθεί 
στις λειτουργικές της υποχρεώσεις λόγω της µη 
πληρωµής των λογαριασµών ύδρευσης από ορισµένους 
ΟΤΑ και άλλους δηµόσιους φορείς.
Η Εταιρεία φροντίζει να διατηρεί ικανοποιητικό ύψος 
κεφαλαίων προκειµένου να εξυπηρετεί τους σκοπούς 
της εφαρµόζοντας την κατάλληλη µερισµατική πολιτική.

Η διαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων διεκπεραιώνεται από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις της Εταιρείας, οι οποίες  
λειτουργούν µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

(α) Πιστωτικός κίνδυνος
Η έκθεση της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
τα οποία την ηµεροµηνία αναφοράς των Οικονοµικών Καταστάσεων αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε χιλ € 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Δανειακές Υποχρεώσεις - - - -

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα (260.419) (233.314) (259.342) (232.664)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 966.940 921.310 967.040 921.382

Δείκτης καθαρού χρέους προς ίδια κεφάλαια 0 0 0 0

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 19.395 691 19.395 691

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 260.419 233.314 259.342 232.664

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 240.862 220.109 240.829 220.123

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 12.905 6.135 12.905 6.124

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 0 0 1.210 710

Σύνολο 533.581 460.249 533.681 460.312

Το ταµείο και τα ταµειακά ισοδύναµα ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο. Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου γίνεται µε 
συγκέντρωση του µεγαλύτερου τµήµατος των διαθεσίµων της Εταιρείας στην Τράπεζα της Ελλάδος και µε περιορισµό 
της έκθεσης στα λοιπά ηµεδαπά πιστωτικά ιδρύµατα. 
Στις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις περιλαµβάνονται απαιτήσεις από ιδιώτες πελάτες, οι οποίες έχουν σχετικά 
περιορισµένο  βαθµό κινδύνου απωλειών κυρίως λόγω της ευρείας διασποράς των απαιτήσεων, ενώ για τις απαιτήσεις 
από ΟΤΑ, η Εταιρεία εξετάζει την δυνατότητα είσπραξης των ληξιπρόθεσµων οφειλών µέσω κατάρτισης συµβάσεων 
(διαχείρισης δικτύων ή διακανονισµούς) ή µέσω νοµοθετικών ρυθµίσεων.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
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Παρακάτω παρατίθεται πίνακας χρονοανάλυσης για τις απαιτήσεις της Εταιρείας:

Ποσά σε χιλ €

ΧΡΟΝΟΑΝΑΛΥΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

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

ΙΔΙΩΤΕΣ 29.333 10.629 34.403 43.126 31.535 23.869 172.895

ΔΗΜΟΣΙΟ 2.094 45 1.848 5.814 1.806 3.002 14.610

ΟΤΑ 5.326 727 9.229 19.946 4.147 740 40.115

Σύνολο 36.753 11.401 45.481 68.886 37.488 27.611 227.620

2014 Μη 
Ληξιπρόθεσμες 0-1 μήνα 1-6 μήνες 6 μήνες-2 έτη 2 έτη-5 έτη > 5 έτη Σύνολο

ΙΔΙΩΤΕΣ 19.207 11.011 28.558 37.130 25.193 19.236 140.335

ΔΗΜΟΣΙΟ 2.358 1.146 1.966 1.936 1.806 3.093 12.305

ΟΤΑ 8.135 2.831 8.583 12.555 820 790 33.714

Σύνολο 29.700 14.988 39.107 51.621 27.819 23.119 186.354

Η ∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών, η ∆ιεύθυνση 
Ανάπτυξης Σχέσεων µε ΟΤΑ, ελέγχουν διαρκώς 
τις απαιτήσεις της Εταιρείας, είτε χωριστά είτε κατά 
οµάδα (κωδικοί τιµολογίων, κατηγορίες πελατών) και 
ενσωµατώνουν τις πληροφορίες αυτές στις διαδικασίες 
του πιστωτικού ελέγχου.
Για την αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου η Υπηρεσία 
Αναγκαστικών Εισπράξεων της ∆ιεύθυνσης Νοµικών 
Υπηρεσιών εξετάζει σε συνεχή βάση και διευθετεί 
µέσω της δικαστικής οδού (Ν∆ 356/1974 «Κώδικας 
Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων») ληξιπρόθεσµες οφειλές 
προς είσπραξη από υδροληψία, δικαιώµατα χρήσης και 
δικαιώµατα σύνδεσης ακινήτων από ιδιώτες και ΟΤΑ. 
Κανένα από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
δεν έχει εξασφαλιστεί µε υποθήκη ή άλλη µορφή 
πιστωτικής εξασφάλισης.

(β) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιµετωπίζεται µε τη διατήρηση 
ικανών ρευστών διαθεσίµων και την εξασφάλιση 
τραπεζικών πιστώσεων προς  χρήση. ∆εν υφίσταται 
κίνδυνος ρευστότητας λόγω της ύπαρξης ταµειακών 
διαθεσίµων ικανών να καλύψουν τις τρέχουσες 
λειτουργικές και επενδυτικές ανάγκες.
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις της Εταιρείας, ταξινοµηµένες σε σχετικές 
οµαδοποιηµένες ηµεροµηνίες λήξης, οι οποίες 
υπολογίζονται σύµφωνα µε το χρονικό υπόλοιπο από την 
ηµεροµηνία ισολογισµού µέχρι τη συµβατική ηµεροµηνία 
λήξης, σε µη προεξοφληµένες τιµές.

Ποσά σε χιλ €

ΧΡΟΝΟΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2015 0-1 Μήνα 2-3 Μήνες 3-6 Μήνες 6-12 
Μήνες 1- 5 έτη > 5 έτη Σύνολο

Δανειακές Υποχρεώσεις   - - - - - - -

Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 28.775 19.587 7.803 25.334 41.371 293.633 416.503

Σύνολο 28.775 19.587 7.803      25.334 41.371 293.633 416.503

2014 0-1 Μήνα 2-3 Μήνες 3-6 Μήνες 6-12 
Μήνες 1- 5 έτη > 5 έτη Σύνολο

Δανειακές Υποχρεώσεις   - - - - - - -

Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 34.172 20.722 8.319 1.913 41.110 313.624 419.860

   Σύνολο 34.172 20.722 8.319 1.913 41.110 313.624 419.860
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(γ) Κίνδυνος Αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς σχετίζεται µε το µετοχικό χαρτοφυλάκιο 
της Εταιρείας, το οποίο αποτελεί µακροπρόθεσµη, 
στρατηγική επένδυση κι ως εκ τούτου περιορίζεται σε 
προκαθορισµένα όρια θέσης (Position Limits).

(δ) Κίνδυνοι από την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων 
στην Ελλάδα
Με Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου στις 28 Ιουνίου 

2015, οι Ελληνικές τράπεζες τέθηκαν σε αργία και 
επιβλήθηκαν κεφαλαιακοί έλεγχοι. Η τραπεζική αργία 
έληξε στις 20 Ιουλίου 2015, ενώ µέρος των κεφαλαιακών 
ελέγχων παραµένει σε ισχύ. Λόγω της ιδιαιτερότητας και 
της ανελαστικότητας του προϊόντος, η ζήτησή του δεν 
επηρεάζεται από την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων, 
συνεπώς οι σχετικές οικονοµικές εξελίξεις στην Ελλάδα 
δεν επηρέασαν τις εισπράξεις, τις πληρωµές και τον 
κύκλο εργασιών της Εταιρείας. 

39. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΛΟΓΩΝ ΑΞΙΩΝ 

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που 
διαπραγµατεύονται σε ενεργείς αγορές (χρηµατιστήρια) 
(π.χ. παράγωγα, µετοχές, οµόλογα, αµοιβαία κεφάλαια), 
προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές 
που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία Αναφοράς των 
Οικονοµικών Καταστάσεων. Τα διαθέσιµα προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη 
αξία τους η οποία είναι η χρηµατιστηριακή τους αξία και 
συνεπώς κατατάσσονται σε επίπεδο 1, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ∆ΠΧΑ 7,παρ.27Β.

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που 
δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργείς αγορές προσδιορίζεται 
µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που 
στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς κατά την ηµεροµηνία 

Αναφοράς των Οικονοµικών Καταστάσεων.

Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες 
των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι προσεγγίζει 
την πραγµατική τους αξία. Οι πραγµατικές αξίες των 
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για σκοπούς 
εµφάνισής τους στις οικονοµικές καταστάσεις 
υπολογίζονται µε βάση την παρούσα αξία των µελλοντικών 
ταµιακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριµένες 
συµβάσεις χρησιµοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο 
είναι διαθέσιµο για την Εταιρεία για τη χρήση παρόµοιων 
χρηµατοπιστωτικών µέσων.
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Ανώνυµη 
Εταιρεία (ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε.), οι οποίες αποτελούνται από την 
εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής 
θέσης  της 31ης ∆εκεµβρίου 2015, τις εταιρικές και 
ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως και 
συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία 
αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 
και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και 

Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη 
παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η 
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 
δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από 
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών 
των εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε 
τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες 
από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών 
για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε 
τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις 
ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.  Οι 

επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση 
του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των 
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και 
ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια 
αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις 
εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και 
εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε 
σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων 
για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση 
γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών 
δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης 
την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 
αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του 
εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, 
καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης 
των εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων.

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε 
συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.

Γνώμη

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και 
ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, 
την οικονοµική θέση της Εταιρείας Υδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Ανώνυµη Εταιρεία 
(ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε.) και της  θυγατρικής αυτής κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2015, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση 
και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε 
την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους µετόχους της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Ανώνυµη Εταιρεία (ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε.)
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Έμφαση Θέματος 

Εφιστούµε την προσοχή σας στην υπ΄αριθµό 33.1 σηµείωση των οικονοµικών καταστάσεων όπου αναφέρεται ότι 
παραµένει σε εκκρεµότητα ο προσδιορισµός του τιµήµατος του αδιύλιστου ύδατος που προµηθεύεται η Εταιρεία από 
το Ελληνικό ∆ηµόσιο µετά την 30.6.2013, το οποίο, ελλείψει γραπτής συµφωνίας, η εταιρεία συνεχίζει να  συµψηφίζει 
µε το κόστος των υπηρεσιών που προσφέρει για τη συντήρηση και λειτουργία των παγίων περιουσιακών στοιχείων 
αποταµίευσης και µεταφοράς ύδατος που ανήκουν στο Ν.Π.∆.∆ «Εταιρία Παγίων ΕΥ∆ΑΠ», όπως ορίζεται στο άρθρο 15 
της από 9.12.1999 σύµβασης µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Στο συµπέρασµα µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε 
το θέµα αυτό. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία 
παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43α (παρ.3δ) του κ.ν. 2190/1920.

β)  Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 
οριζόµενων από τα άρθρα 43α (παρ.3α), 108 και 37 του κ.ν. 2190/1920.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2016

Οι  Ορκωτοί  Ελεγκτές  Λογιστές

Βασίλειος  ∆. Παπαγεωργακόπουλος                       Ευστράτιος  Γ. Παπαρίδης

Α.Μ. ΣΟΕΛ 11682                                         Α.Μ. ΣΟΕΛ  14351

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.

µέλος της Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

Αρ. Μ.  ΣΟΕΛ 125
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ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2015
Οι παρακάτω ανακοινώσεις/γνωστοποιήσεις έχουν σταλεί στο Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών και βρίσκονται αναρτηµένες 
στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.eydap.gr. 

10/02/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2015

30/03/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014

03/04/2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΣΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

08/04/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

29/04/2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ 2015

29/04/2015 ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  ΧΡΗΣΗΣ 2014

29/04/2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ 2015-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

04/05/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

13/05/2015 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

22/05/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤ’ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

25/05/2015 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ-ΠΛΗΡΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΕΩΝ 2008-2010

26/05/2015 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 

29/05/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

02/06/2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤ’ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

05/06/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤ’ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

08/06/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤ’ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ

09/06/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

08/07/2015 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

23/07/2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

30/07/2015 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

31/07/2015 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

28/08/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

30/09/2015 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

02/10/2015 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

13/11/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

19/11/2015 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

27/11/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015

18/12/2015 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΣΤΗΝ ΑΜΚ ΤΗΣ ATTICA BANK

23/12/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αρμόδιο Υπουργείο : Yπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:   www.eydap.gr 
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Κ.Παπαδόπουλος, Ι.Μπενίσης, Κ.Βαφειάδης, Ι. Καρδαράς, Γ. Μακρυνός, Ν.Σαράντης,  Μ. Σταυρουλάκης, Γ.Χαλαμπαλάκης, Π. Σκουλαρίκης,  Χ. Μηστριώτης, Α.Πουλιάσης,  Ε.Αγγελάκης, Ε.Μουτάφης
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο 
των οικονομικών καταστάσεων : 30 Μαρτίου 2016
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Βασίλειος Παπαγεωργακόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 11681), Ευστράτιος Παπαρίδης (ΑΜ ΣΟΕΛ 14351)
Ελεγκτική Εταιρεία  ''Σ.Ο.Λ.'' Α.Ε.  Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών ( Α.Μ. ΣΟΕΛ: 125)
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Με σύμφωνη Γνώμη-Θέμα 'Εμφασης 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 916.555 957.138 916.555 957.138 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  περιόδου  (1.01.2015 και 1.01.2014 αντίστοιχα) 921.310 950.615 921.382 950.653

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.327 2.054 1.327 2.054 Κέρδη μετά από φόρους 43.657 41.923 43.685 41.957

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 127.870 97.418 129.080 98.110 Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση 23.273 (30.758) 23.273 (30.758)

Αποθέματα  12.509 14.371 12.509 14.371 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 66.930 11.165 66.958 11.199

Απαιτήσεις από πελάτες 224.514 203.114 224.501 203.114 Διανεμηθέντα μερίσματα (21.300) (40.470) (21.300) (40.470)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 294.321 267.850 293.224 267.214 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου  (31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα) 966.940 921.310 967.040 921.382

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.577.096 1.541.945 1.577.196 1.542.001

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Μετοχικό κεφάλαιο 63.900 63.900 63.900 63.900

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 903.040 857.410 903.140 857.482

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 966.940 921.310 967.040 921.382

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόμενους 266.839 298.213 266.839 298.213

Επιχορηγήσεις επενδύσεων και συμμετοχές τρίτων 193.653 200.760 193.653 200.760 Λειτουργικές δραστηριότητες

Προβλέψεις /Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 63.376 52.174 63.376 52.174 Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 56.315 63.497 56.343 63.537

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 86.288 69.488 86.288 69.472 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Σύνολο υποχρεώσεων 610.156 620.635 610.156 620.619 Αποσβέσεις 48.174 43.934 48.174 43.934

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.577.096 1.541.945 1.577.196 1.542.001 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων και συμμετοχών τρίτων (8.151) (5.720) (8.151) (5.720)

Μειώσεις/Μεταφορές ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων (159) 0 (159) 0

Εσοδα χρεογράφων (64) (75) (64) (75)

Προβλέψεις  για παροχές προσωπικού 2.198 3.197 2.198 3.197

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € Λοιπές Προβλέψεις 19.810 17.627 19.810 17.627

1.01-31.12.2015 1.01-31.12.2014 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (13.783) (14.598) (13.783) (14.598)

Κύκλος εργασιών 324.268 326.387 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.240 559 1.240 559

Μικτά κέρδη 138.410 141.365 Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών και κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές

επενδυτικών αποτελεσμάτων 43.708 49.383 δραστηριότητες:

Κέρδη  προ φόρων 56.315 63.497 (Αύξηση) Μείωση:

Κέρδη  μετά από φόρους (Α) 43.657 41.923 Απαιτήσεων (31.283) (12.686) (31.248) (12.685)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 23.273 (30.758) Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα 1.828 1.789 1.828 1.789

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 66.930 11.165 Αύξηση (Μείωση):

Κατανέμονται σε: Υποχρεώσεων (12.825) (111.401) (12.815) (111.416)

Μετόχους Εταιρείας 43.657 41.923 Εγγυήσεις καταναλωτών 84 87 84 87

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) 0,41 0,39 Εισφορά εργαζομένων για αποζημίωση 1.618 1.758 1.618 1.758

Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών Μείον:

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 83.731 87.597 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (24) (29) (24) (29)

Καταβεβλημένοι φόροι (570) (34.292) (570) (34.292)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 64.408 (46.353) 64.481 (46.327)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

1.01-31.12.2015 1.01-31.12.2014 Επενδυτικές δραστηριότητες

Κύκλος εργασιών 324.248 326.374 Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (2.992) (20.919) (2.992) (20.919)

Μικτά κέρδη 138.390 141.352 Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (3.714) (4.147) (3.714) (4.147)

Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών και Είσπραξη επιχορηγήσεων και συμμετοχών τρίτων 1.044 1.882 1.044 1.882

επενδυτικών αποτελεσμάτων 43.736 49.423 Τόκοι εισπραχθέντες 8.873 9.789 8.873 9.789

Κέρδη  προ φόρων 56.343 63.537 Μερίσματα εισπραχθέντα 64 75 64 75

Κέρδη  μετά από φόρους (Α) 43.685 41.957 Aγορά χρεωγράφων (20.000) 0 (20.000) 0

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 23.273 (30.758) Αύξηση κεφαλαίου σε θυγατρική / είσπραξη από εκκαθ.συνδεδεμένης επιχ. 0 0 (500) (650)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 66.958 11.199 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (16.725) (13.320) (17.225) (13.970)

Κατανέμονται σε:

Μετόχους Εταιρείας 43.685 41.957

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €) 0,21 0,20 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών Μερίσματα πληρωθέντα (20.578) (38.980) (20.578) (38.980)

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 83.759 87.637 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (20.578) (38.980) (20.578) (38.980)

Καθαρή (μείωση) / αύξηση   στα ταμειακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 27.105 (98.653) 26.678 (99.277)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 233.314 331.967 232.664 331.941
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 260.419 233.314 259.342 232.664

2015 2014 2015 2014
i )    Eσοδα 57.720 55.661 57.720 55.661
ii)    Εξοδα                                                                                                                                       1.051 505 1.051 505
iii)   Απαιτήσεις          61.072 51.017 61.096 51.017
iv)  Αμοιβές και αποζημιώσεις Διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης                                           153 135 153 135

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΝΤ.  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΝΗ ΑΘ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Α.Δ.Τ.  Π 720446 Α.Δ.Τ. ΑΙ 060168
Α.Μ.Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/22806

ΕΤΑΙΡΕΙΑ       Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

8. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός της ΕΥΔΑΠ,  περιλαμβάνεται  η ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. με έδρα  την Αθήνα με ποσοστό συμμετοχής 100% της ΕΥΔΑΠ στο κεφάλαιο της,  η οποία ενοποιήθηκε με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Ως εκ τούτου δεν υπολογίζονται δικαιώματα μειοψηφίας. 

ΟΜΙΛΟΣ 

3. Οι προβλέψεις που έχει σχηματίσει η Εταιρεία μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2015 αφορούν : α) Αγωγές για αστικές υποθέσεις που έχουν ασκηθεί κατά της Εταιρείας συνολικού ύψους περίπου Ευρώ 106 εκατ. οι οποίες αφορούν κυρίως αποζημιώσεις λόγω καταστροφών από πλημμύρες (λόγω θραύσης αγωγών ή
βροχοπτώσεων), καθώς και αγωγές διάφορων αντισυμβαλλόμενων προμηθευτών και εργολάβων για παραβάσεις συμβατικών όρων β) Δικαστικές υποθέσεις για εργατικές διαφορές ύψους Ευρώ 89,9 εκατ. περίπου. Έναντι των ζημιών που πιθανόν να προκύψουν αφού καταστούν οριστικές και αμετάκλητες οι προαναφερόμενες
(α και β) εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις η Ε.ΥΔ.ΑΠ. έχει σχηματίσει προβλέψεις συνολικού ύψους Ευρώ 45,2 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2015 έναντι Ευρώ 34 εκατ. κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014, οι οποίες και εκτιμώνται επαρκείς. γ) Φόρους για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Ευρώ 0,9 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2015
έναντι  Ευρώ 5,8 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου  2014 και δ) Λοιπές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (πελάτες και χρεώστες)  και απαξιωμένα αποθέματα Ευρώ 53,4 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου  2015 έναντι Ευρώ 44,7 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου  2014. 

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 11 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.Στις 22.05.2015 η Εταιρεία παρέλαβε τις Οριστικές Πράξεις Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος των χρήσεων 2008,2009 και
2010 καθώς και της Έκτακτης εισφοράς άρθρου 5 Ν.3845/2010, χρήσης 2010, όπου καταλογίστηκαν κύριοι άμεσοι και έμμεσοι φόροι συνολικού ποσού ευρώ 2,5 εκατ. περίπου και προσαυξήσεις συνολικού ποσού Ευρώ 2,8 εκατ. περίπου, ενώ η Εταιρεία είχε σχηματίσει στις 31.12.2014 σχετική πρόβλεψη ποσού Ευρώ
5,0 εκατ.περίπου. Η Εταιρεία κατέβαλε την 22.05.2015 τον κύριο φόρο και  εντάχθηκε στην ρύθμιση του άρθρου 1 του Ν.4321/2015 για απαλλαγή των καταλογισμένων προσαυξήσεων (με την εφάπαξ καταβολή της κύριας οφειλής). 

1. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού  του Ομίλου και της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2015  ανέρχοταν σε 2.338 άτομα και την 31 Δεκεμβρίου 2014 σε 2.350 άτομα. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ        Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

6. Στην τρέχουσα χρήση καταχωρήθηκε  στα "Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους" έξοδο  Ευρώ 891 χιλ. που αφορά μεταβολή της εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων  προς πώληση καθώς και  αναλογιστικά κέρδη  Ευρώ 24.164 χιλ. μετά φόρων από  προγράμματα καθορισμένων παροχών σύμφωνα με το 
αναθεωρημένο ΔΛΠ 19. 

ΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΟΜΙΛΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

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 συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη προς αυτήν κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ).    

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική  ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της  Ε.ΥΔ.Α.Π Α.Ε. (η Eταιρεία). Συνιστούμε, επομένως  στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική 
επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι  οικονομικές καταστάσεις  καθώς και η έκθεση ελέγχου των νόμιμων ελεγκτών.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.Υ.Δ.Α.Π)
ΑΡ.ΓΕΜΗ.121578960000

 Εδρα: Ωρωπού 156 ΤΚ11146 Γαλάτσι
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015

(δημοσιευόμενα βάσει του κν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Αθήνα, 30  Μαρτίου 2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4.α) Oπως περαιτέρω αναφέρεται στην σημείωση 33 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εκκρεμεί από τη χρήση 2004 η σύναψη έγγραφης συμφωνίας όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της από 9.12.1999 σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας η οποία θα καθορίζει τη τιμή του αποληφθέντος
ακατέργαστου ύδατος. Ελλείψει γραπτής συμφωνίας, η Εταιρεία συνεχίζει να συμψηφίζει το τίμημα του αδιύλιστου ύδατος που αντλεί με τις υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας που προσφέρει για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στο ΝΠΔΔ «Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ» επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα της β)
Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν είχε μεταγραφεί το σύνολο των εκχωρηθέντων ακινήτων στο Ν.Π.Δ.Δ. «Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ» συνολικής αναπόσβεστης αξίας  Ευρώ 657 εκατ. περίπου (σημ.36).

7. Με εξαίρεση τα γεγονότα που αναφέρονται στην υπ' αριθμό 32 σημείωση των οικονομικών καταστάσεων, δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο επηρεάζει σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου από την 31.12.2015 μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών
καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της  Εταιρείας.

9. Το θέμα έμφασης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών είναι το ακόλουθο :"Εφιστούμε την προσοχή σας στην υπ΄αριθμό 33.1 σημείωση των οικονομικών καταστάσεων όπου αναφέρεται ότι παραμένει σε εκκρεμότητα ο προσδιορισμός του τιμήματος του αδιύλιστου ύδατος που προμηθεύεται η Εταιρεία από το Ελληνικό Δημόσιο 
μετά την 30.6.2013, το οποίο, ελλείψει γραπτής συμφωνίας, η εταιρεία συνεχίζει να  συμψηφίζει με το κόστος των υπηρεσιών που προσφέρει για τη συντήρηση και λειτουργία των παγίων περιουσιακών στοιχείων αποταμίευσης και μεταφοράς ύδατος που ανήκουν στο Ν.Π.Δ.Δ «Εταιρία Παγίων ΕΥΔΑΠ», όπως ορίζεται στο 
άρθρο 15 της από 9.12.1999 σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο. Στο συμπέρασμα μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό."

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

     ΟΜΙΛΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

                ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΜΙΛΟΣ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΜΠΕΝΙΣΗΣ 

Α.Μ.Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/17806

       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΑΡΚ. ΣΚΥΛΑΚΗ 

Α.Δ.Τ.   ΑΒ 521661 Α.Δ.Τ.  Ξ 971227
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