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Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.   

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανέθεσε στην «Grant Thornton A.E. Ορκωτοί Ελεγκτές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» 

(εφεξής η «Grant Thornton») την επισκόπηση επιλεγμένων στοιχείων που έχουν συμπεριληφθεί στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 της Εταιρείας για τη 

χρήση η οποία έκλεισε την 31η Δεκεμβρίου 2021 (εφεξής «τα επιλεγμένα στοιχεία»), σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες GRI Standards (εφεξής GRI 

Standards) σε επίπεδο Core. 

 

Εύρος Εργασίας 
Το έργο διασφάλισης έχει σχεδιαστεί και διενεργηθεί σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή 

Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» (ISAE 3000 (revised)), προκειμένου να παρέχει περιορισμένου επιπέδου συμπεράσματα σχετικά με τα 

ακόλουθα:  

• Την κάλυψη των GRI 102: Γενικές Δημοσιοποιήσεις έναντι των απαιτήσεων των GRI Standards για την επίτευξη συμφωνία στο επίπεδο «In accordance – 

Core». 

• Την ακρίβεια και πληρότητα των ποσοτικών στοιχείων και ποιοτικών πληροφοριών των παρακάτω επιλεγμένων δεικτών, που σχετίζονται με τα ουσιαστικά 

θέματα της Εταιρείας: 

✓ Ετήσιες εκπομπές CO2 (ισοδύναμοι τόνοι από Ψυττάλεια) (ATHEX C-E1) 

✓ Μείωση ετήσιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου  (tn CO2) (GRI 305-5) 

✓ Μέσος όγκος επεξεργασίας λυμάτων ανά ημέρα από υγειονομική αποχέτευση, όμβρια ύδατα και συνδυασμένη αποχέτευση (κ.μ.)  

(SASB IF-WU 000.D) 

✓ Ποσοστό % ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε προερχόμενης από ΑΠΕ (SASB IF-WU130a.1, ATHEX C-E3) 

✓ Συνολική κατανάλωση ενέργειας (kWh) (GRI 302-1,SASB IF-WU-130a.1) 

✓ Συνολική κατανάλωση ενέργειας προερχόμενης από ΑΠΕ(kWh) (GRI 302-1) 
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✓ Συνολική κατανάλωση ενέργειας προερχόμενης από μη ΑΠΕ (kWh) (GRI 302-1) 

✓ Αριθμός εξυπηρετούμενων οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών πελατών (SASB IF-WU-000.A) 

✓ Παραβιάσεις πόσιμου νερού με αντίκτυπο την υγεία των καταναλωτών (SASB IF-WU-250a.1) 

✓ Αριθμός εργατικών ατυχημάτων (GRI 403-9) 

✓ Αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων (GRI 403-9) 

✓ Αριθμός μη προγραμματισμένων διακοπών υπηρεσιών (SASB IF-WU-450a.3) 

✓ Ποσοστό επανασύνδεσης εντός 1 μήνα σε οικιακούς πελάτες που έγινε αποσύνδεση λόγω μη πληρωμής (SASB IF-WU-240a.3) 

✓ Ποσοστό εργαζόμενων γυναικών σε διοικητικές θέσεις ευθύνης  

✓ Εφαρμογή διαδικασίας καταγγελιών – Whistleblowing Policy (ATHEX SS-G1) 

✓ Ποσοστιαία μισθολογική διαφορά μεταξύ φύλων (ATHEX A-S3). 

 

Ευθύνη της Διοίκησης  
Η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ έχει την ευθύνη για την προετοιμασία, την πληρότητα, την ακρίβεια και την παρουσίαση των επιλεγμένων στοιχείων που μας 

παρασχέθηκαν, όπως ενσωματώθηκαν στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξη 2021. Επιπλέον, η Διοίκηση έχει την ευθύνη για τη διατήρηση αρχείων και επαρκών 

δικλείδων ασφαλείας, που έχουν σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζουν τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων.  

 

Ευθύνη της Grant Thornton 
Δική μας ευθύνη είναι να διενεργήσουμε ένα έργο περιορισμένου εύρους διασφάλισης (limited assurance) και να εκφράσουμε τα συμπεράσματά μας βάσει των 

διαδικασιών που διενεργήσαμε για τα επιλεγμένα στοιχεία της ανωτέρω ενότητας «Εύρος Εργασίας». Οι διαδικασίες που διενεργήσαμε σχεδιάστηκαν ώστε να 

αποκτήσουμε διασφάλιση περιορισμένου εύρους (limited assurance), όπως αυτή ορίζεται από το πρότυπο ISAE 3000, και επί της οποίας διαμορφώσαμε το 

συμπέρασμα της εργασίας μας. Αυτές οι διαδικασίες είναι λιγότερο εκτενείς από αυτές που σχετίζονται με την απόδοση διασφάλισης εύλογου εύρους (reasonable 

assurance) και κατά συνέπεια παρέχουν χαμηλότερου επιπέδου διασφάλιση. 

Η ευθύνη μας περιορίζεται στα δεδομένα σχετικά με τη χρήση η οποία έκλεισε την 31η Δεκεμβρίου 2021, όπως συμπεριλήφθηκαν στην Έκθεση Βιώσιμης 

Ανάπτυξης 2021 της Εταιρείας. 

Στο βαθμό που μας επιτρέπεται από την κείμενη Νομοθεσία, δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη προς οποιονδήποτε άλλον εκτός της Εταιρείας για την 

εργασία μας ή την έκθεση αυτή, εκτός εάν οι όροι έχουν ρητά συμφωνηθεί γραπτώς και με την προηγούμενη συγκατάθεσή μας. 
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Περιορισμοί εργασίας 
• Για τη διεξαγωγή της εργασίας μας, βασιστήκαμε αποκλειστικά στα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας από τα αρμόδια στελέχη της Εταιρείας, τα οποία 

αποδεχθήκαμε καλόπιστα ως πλήρη, ακριβή, αληθή και μη παραπλανητικά και ως εκ τούτου δεν τα υποβάλαμε σε διαδικασίες επαλήθευσης, πλην των 

διαδικασιών οι οποίες ρητά αναφέρονται στην Έκθεσή μας και προκύπτουν από την αμοιβαία συμφωνηθείσα μεθοδολογία μας. 

• Η εργασία μας αφορά στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 όπως δημοσιεύτηκε στην ελληνική γλώσσα. Ως εκ τούτου, εάν υπάρξουν ασυμφωνίες στη 

μετάφραση μεταξύ ελληνικής και αγγλικής έκδοσης, υπερισχύει η ελληνική Έκθεση αναφορικά με τα συμπεράσματά μας.  

• Δεν έχει διεξαχθεί οποιαδήποτε εργασία για δεδομένα προηγούμενων περιόδων αναφοράς, καθώς και για δεδομένα που αφορούν μελλοντικές προβλέψεις 

και στόχους. 

• Δεν έχει διεξαχθεί οποιαδήποτε εργασία εκτός του συμφωνημένου εύρους και κατά συνέπεια η γνώμη μας περιορίζεται σε αυτό το εύρος εργασίας.  

 

Ελεγκτική εργασία που πραγματοποιήθηκε 
Σχεδιάσαμε και διενεργήσαμε την ελεγκτική μας εργασία προκειμένου να συγκεντρώσουμε όλα τα στοιχεία, τη σχετική τεκμηρίωση, τις πληροφορίες και τις 

επεξηγήσεις που θεωρήσαμε απαραίτητα σε σχέση με τα επιλεγμένα στοιχεία της ανωτέρω ενότητας «Εύρος Εργασίας». Η διαδικασία που εφαρμόστηκε 

αναφορικά με τα επιλεγμένα στοιχεία, περιλαμβάνει:  

• Διεξαγωγή συνεντεύξεων με τους υπεύθυνους των αρμόδιων τμημάτων και τους κατόχους δεδομένων για την κατανόηση των βασικών δομών, των 

συστημάτων, των πολιτικών, και των σχετικών διαδικασιών.  

• Διεξαγωγή ελεγκτικών διαδικασιών επαλήθευσης, σε δειγματοληπτική βάση, με σκοπό την απόκτηση και εξέταση αποδεικτικών στοιχείων. 

• Επισκόπηση του Ευρετηρίου Περιεχομένου του GRI στις σελίδες 244 έως 248 στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 της Εταιρείας, σχετικά με το εύρος 

εργασίας μας.  

 

Ανεξαρτησία 
Η Grant Thornton εφαρμόζει το Διεθνές Πρότυπο για τον έλεγχο Ποιότητας 1 (International Standard on Quality Control 1) και με βάση αυτό διατηρεί ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου ποιότητας, περιλαμβάνοντας καταγεγραμμένες πολιτικές και διαδικασίες αναφορικά με τη συμμόρφωση με ηθικές απαιτήσεις, 

επαγγελματικά πρότυπα, καθώς και τις σχετικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Έχουμε συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας και τις λοιπές 

απαιτήσεις ηθικής του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών που εκδόθηκε από το Συμβούλιο των 

Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Λογιστών (Code of Ethics for Professional Accountants – IESBA), o οποίος βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της ακεραιότητας, 

αντικειμενικότητας, επαγγελματικής επάρκειας, εμπιστευτικότητας και επαγγελματικής συμπεριφοράς. Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα διασφάλισης της Grant Thornton 

είναι ανεξάρτητη και δεν έχει συμμετάσχει στη συγγραφή στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 της Εταιρείας.  
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Συμπεράσματα 
Με βάση το εύρος της εργασίας μας και τους περιορισμούς της, όπως περιγράφονται στη σχετική παράγραφο παραπάνω, αναφέρουμε τα ακόλουθα 

συμπεράσματα τα οποία βασίζονται στις διαδικασίες που διενεργήσαμε και αναφέρονται στην ενότητα «Ελεγκτική Εργασία που πραγματοποιήθηκε»:  

• Δεν περιήλθε στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 της Εταιρείας δεν πληροί τις 

απαιτήσεις του βασικού επιπέδου συμφωνίας κατά GRI Standards (“In accordance” – Core). 

• Δεν περιήλθε στην αντίληψή μας κάποιο στοιχείο που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι οι δείκτες όπως αυτοί αναφέρονται στην παράγραφο «Εύρος 

Εργασίας», και που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 της Εταιρείας, είναι ουσιωδώς ανακριβείς. 

 

 

Αθήνα, 29/8/2022 

Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 

 

Αθηνά Μουστάκη 

Α.Μ.ΣΟΕΛ 28871 

 

 


