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Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ 

 

 

Χριςεωσ από 1
θ
 Ιανουαρίου 2017 – 31

θ 
Δεκεμβρίου 2017 

 

 

 

 

Θ παροφςα Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ ςυντάχκθκε ςφμφωνα με το Ν. 3556/2007, όπωσ αυτόσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει 

ςιμερα και τισ επ’ αυτοφ αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ κακϊσ και τισ διατάξεισ 

του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και περιλαμβάνει :  

  

α) τισ δθλϊςεισ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ.2 του Ν.3556/2007)  

β) τθν Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διλωςθσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ   

γ) τθν Μθ-Χρθματοοικονομικι Κατάςταςθ Βάςει του Νόμου 4403/07.07.2016 

δ) τισ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςεωσ από 01.01.2017 ζωσ 31.12.2017  

ε) τθν Ζκκεςθ Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι 

ςτ) τισ Εταιρικζσ Ανακοινϊςεισ – Γνωςτοποιιςεισ 2017 

η) τα Στοιχεία και τισ Ρλθροφορίεσ τθσ χριςεωσ από 01.01.2017 ζωσ 31.12.2017  

 

Βεβαιϊνεται ότι θ παροφςα Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ είναι αυτι θ οποία εγκρίκθκε από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ 

«Εταιρείασ Υδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ Ρρωτευοφςθσ Α.Ε.» ςτισ 28.03.2018 και είναι αναρτθμζνθ ςτο διαδίκτυο, ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://www.eydap.gr.   
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ΔΘΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

(ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ.2 του ν.3556/2007) 

(ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ.2 του ν.3556/2007) 

 

 

Οι  

 

1. Κωνςταντίνοσ Αντ. Ραπαδόπουλοσ, Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου  

 

2. Λωάννθσ Εμμ. Μπενίςθσ, Διευκφνων Σφμβουλοσ 

 

3. Μιχαιλ Αδ. Σταυρουλάκθσ, ανεξάρτθτο μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ειδικά προσ τοφτο οριςκείσ από το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο  

 

 

Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 4 του ν.3556/2007 δθλϊνουμε εξ όςων γνωρίηουμε, ότι: 

 

α. Οι ςυνθμμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για τθ διαχειριςτικι χριςθ από 01.01.2017 ζωσ 31.12.2017 τθσ ΕΥΔΑΡ Α.Ε, που 

καταρτίςκθκαν ςφμφωνα με τα ιςχφοντα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, απεικονίηουν κατά τρόπο αλθκι 

τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ, τθν κακαρι κζςθ και τα αποτελζςματα χριςεωσ τθσ ΕΥΔΑΡ Α.Ε και των 

επιχειριςεων που περιλαμβάνονται ςτθν ενοποίθςθ εκλαμβανομζνων ωσ ςφνολο. 

 

β. Θ ετιςια Ενοποιθμζνθ Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, απεικονίηει κατά τρόπο αλθκι τθν εξζλιξθ, τισ επιδόςεισ και τθ 

κζςθ τθσ ΕΥΔΑΡ Α.Ε. κακϊσ και των επιχειριςεων που περιλαμβάνονται ςτθν ενοποίθςθ εκλαμβανομζνων ωσ ςφνολο, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ περιγραφισ των κυριότερων κινδφνων και αβεβαιοτιτων που αντιμετωπίηουν. 

 

 

Ακινα, 28 Μαρτίου 2018 

 

 

Ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ.  Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ Το Μζλοσ του Δ.Σ 

 

 

 

  

Κωνςταντίνοσ Αντ. Ραπαδόπουλοσ  

Α.Δ.Τ. Ρ 720446 

Λωάννθσ Εμμ. Μπενίςθσ  

Α.Δ.Τ. ΑΒ 521661 

Μιχαιλ Αδ. Σταυρουλάκθσ  

Α.Δ.Τ. ΑΚ 231180 
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ΕΤΘΣΙΑ ΕΚΘΕΣΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Κυρίεσ και κφριοι μζτοχοι, 

 

Σασ υποβάλλουμε τθν ετιςια ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τθν Εταιρικι Χριςθ από 01.01.2017 ζωσ 31.12.2017 θ 

οποία ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου 107 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, τισ διατάξεισ του άρκρου 4 

του Ν. 3556/2007, όπωσ αυτόσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει ςιμερα, κακϊσ και των κατϋ εξουςιοδότθςθ του ίδιου Νόμου 

αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ. 

 

Στθν παροφςα ζκκεςθ απεικονίηονται οι επιδόςεισ, θ εξζλιξθ και θ κζςθ τθσ Εταιρείασ Υδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ 

Ρρωτευοφςθσ Α.Ε., με το διακριτικό τίτλο ΕΥΔΑΡ Α.Ε. (εφεξισ καλουμζνθ για λόγουσ ςυντομίασ ωσ «Εταιρεία» ι «ΕΥΔΑΡ») και 

του Ομίλου. Γίνεται ο απολογιςμόσ τθσ ετιςιασ περιόδου με αναφορά των ςθμαντικϊν γεγονότων που ζλαβαν χϊρα κατά τθν 

Οικονομικι Χριςθ 2017 και τθν επίδραςι τουσ ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ ίδιασ περιόδου, περιγράφονται οι 

κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότθτεσ και παρατίκενται οι ςθμαντικζσ ςυναλλαγζσ που καταρτίςκθκαν μεταξφ τθσ Εταιρείασ 

και των ςυνδεδεμζνων με αυτιν προςϊπων, ςφμφωνα με το ΔΛΡ 24 όπωσ επίςθσ και των ςθμαντικότερων γεγονότων μετά 

τθ λιξθ τθσ χριςθσ. Επίςθσ περιλαμβάνεται και θ Μθ-Χρθματοοικονομικι Κατάςταςθ τθσ εταιρίασ, βάςει του Νόμου 

4403/07.07.2016. 

Επιπλζον, θ Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου περιλαμβάνει τθν επεξθγθματικι ζκκεςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 4 του ν. 

3556/2007 κακϊσ και τθν Διλωςθ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ.  

 

Θ χριςθ του 2017 ολοκλθρϊκθκε με κετικά για τθν Εταιρεία αποτελζςματα, επιβεβαίωςε για ακόμθ μια χρονιά, τθν ςτακερι 

και κερδοφόρα πορεία τθσ ΕΥΔΑΡ, χαρακτθρίςτθκε από τθν ζμπρακτθ ςτιριξι τθσ ςτισ ευαίςκθτεσ οικονομικά ομάδεσ που 

πλιττονται από τθν οικονομικι κρίςθ αλλά και τον ςχεδιαςμό των επενδυτικϊν και επιχειρθματικϊν κινιςεων τθσ Εταιρείασ 

μζςω του Επιχειρθματικοφ Σχεδίου που εγκρίκθκε από το Διοικθτικό Συμβοφλιο. Τα ζργα που προγραμματίηονται, 

αναμζνεται να δϊςουν οριςτικζσ λφςεισ ςε ςοβαρά προβλιματα υποδομϊν όπωσ θ ζλλειψθ αποχζτευςθσ ςτθν Ανατολικι 

Αττικι, αλλά και να ςτθρίξουν τθν ελλθνικι οικονομία. 

  

Κινθτιρια δφναμθ και αρωγόσ ςτο ζργο τθσ ΕΥΔΑΡ, είναι το ανκρϊπινο δυναμικό τθσ, το οποίο τόςα χρόνια με τθν 

εξειδικευμζνθ εμπειρία, τθν άριςτθ κατάρτιςι του κακϊσ και τθν αγάπθ με τθν οποία περιβάλλει τθν Εταιρεία, λειτουργεί 

καταλυτικά για τθν αναπτυξιακι τθσ  τροχιά. 
 

ΣΥΣΤΑΣΘ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ & ΣΤΑΤΘΓΙΚΘ ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ 

Θ «Εταιρεία Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Ρρωτευοφςθσ» (θ “ΕΥΔΑΡ”, ι θ “Εταιρεία”) είναι θ μεγαλφτερθ Εταιρεία ςτθν Ελλάδα 

που δραςτθριοποιείται ςτθ διανομι και διαχείριςθ φδατοσ κακϊσ και ςτθν παροχι υπθρεςιϊν αποχζτευςθσ και 

επεξεργαςίασ λυμάτων.  

Λδρφκθκε το 1980 με το ν. 1068/80 «περί ςυςτάςεωσ ενιαίου φορζα Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Ρρωτευοφςθσ»  μετά από τθν 

ςυγχϊνευςθ των δφο επιχειριςεων Ελλθνικι Εταιρεία Υδάτων και Οργανιςμόσ Αποχζτευςθσ Ρρωτευοφςθσ. 

Το 1999 με το ν.2744/1999 «υκμίςεισ κεμάτων τθσ Εταιρείασ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Ρρωτεφουςασ και άλλεσ διατάξεισ» 

θ ΕΥΔΑΡ περιιλκε ςτθ ςθμερινι τθσ νομικι μορφι κακϊσ τα κυριότερα πάγια τθσ Εταιρείασ απορροφικθκαν από τθν 

Εταιρεία Ραγίων ΕΥΔΑΡ ΝΡΔΔ, παραμζνοντασ ςτθν ιδιοκτθςία του Δθμοςίου. Στθν κυριότθτα τθσ Εταιρείασ Ραγίων ανικουν 

τα φράγματα, οι ταμιευτιρεσ, τα εξωτερικά υδραγωγεία και αντλιοςτάςια, κακϊσ και οι άλλεσ εγκαταςτάςεισ που 

εξαςφαλίηουν τθν αςφαλι μεταφορά του νεροφ μζχρι τισ εγκαταςτάςεισ ςτισ οποίεσ γίνεται θ επεξεργαςία για τθν μετατροπι 

του ςε πόςιμο. Με ςφμβαςθ όμωσ που υπογράφθκε μεταξφ τθσ ΕΥΔΑΡ και του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, το Δεκζμβριο του 1999 θ 

ΕΥΔΑΡ ςυνεχίηει να λειτουργεί τα υπόψθ ζργα για λογαριαςμό τθσ Εταιρείασ Ραγίων. 

 

Τον Λανουάριο του 2000, θ  Εταιρεία ειςιλκε ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν Ακθνϊν. Θ ΕΥΔΑΡ ζχει το αποκλειςτικό δικαίωμα να 

παρζχει υπθρεςίεσ προμικειασ και διανομισ νεροφ και υπθρεςίεσ αποχζτευςθσ ςτθν περιοχι τθσ Αττικισ για 20 χρόνια 

ξεκινϊντασ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ του Νόμου 2744/1999. Το δικαίωμα αυτό δεν είναι μεταβιβάςιμο και μπορεί 

να ανανεωκεί μετά από γραπτι ςυμφωνία τθσ Εταιρείασ με το Ελλθνικό Δθμόςιο. 
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Θ δραςτθριότθτα τθσ ΕΥΔΑΡ όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 68 του Ν.4313/2014 εκτείνεται ςτουσ διμουσ τθσ Ρεριφζρειασ 

Αττικισ, όπωσ αυτοί ορίηονται ςτο εδάφιο κ’ τθσ παρ. 3 του άρκρου 3 του Ν.3852/2010, πλθν των Διμων Αίγινασ, Τροιηθνίασ, 

Κυκιρων, Αγκιςτρίου, Σπετςϊν, Φδρασ και Ρόρου τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Νιςων τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ. 

Το πελατολόγιο τθσ ΕΥΔΑΡ περιλαμβάνει περίπου 4.300.000 πελάτεσ (2.100.000 ςυνδζςεισ) και παρζχει υπθρεςίεσ 

υδροδότθςθσ μζςω των 10.000 χιλιομζτρων δικτφου φδρευςθσ. Το δίκτυο αποχζτευςθσ ζχει ςυνολικό μικοσ περί τα 8.300 

χιλιόμετρα. Επιςθμαίνεται ότι με το Ν. 2744/1999, θ ευκφνθ για τθν αποχζτευςθ των ομβρίων υδάτων και τθν 

αντιπλθμμυρικι προςταςία ςτισ περιοχζσ αρμοδιότθτασ τθσ ΕΥΔΑΡ περιιλκε ςτο τότε Υπουργείο ΡΕΧΩΔΕ, ςιμερα δε, 

ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία,  αρμόδιοι για τθ μελζτθ, καταςκευι, ςυντιρθςθ των ζργων αποχζτευςθσ ομβρίων και 

των ζργων αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ  εν γζνει, όπωσ επίςθσ και για τον κακαριςμό των φρεατίων υδροςυλλογισ , είναι θ 

Ρεριφζρεια και  οι  ΟΤΑ. 

H νζα οργανωτικι δομι τθσ ΕΥΔΑΡ είναι διαμορφωμζνθ από τον Οκτϊβριο του 2016. Στόχοσ τθσ νζασ δομισ είναι θ 

ομαλότερθ και αποδοτικότερθ λειτουργία τθσ Εταιρείασ με ςτόχο πάντα τθν βζλτιςτθ απόδοςθ προσ όφελοσ των 

καταναλωτϊν, των μετόχων αλλά και των εργαηομζνων. Διαμορφϊκθκαν ζξι Γενικζσ Διευκφνςεισ με πιο εξειδικευμζνο 

αντικείμενο ζναντι τεςςάρων που υπιρχαν ςτθν προθγοφμενθ οργανωτικι δομι:  

 

- Γενικι Διεφκυνςθ Φδρευςθσ 

- Γενικι Διεφκυνςθ Αποχζτευςθσ 

- Γενικι Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ   

- Γενικι Διεφκυνςθ Συντονιςμοφ και Υποςτθρικτικϊν Λειτουργιϊν 

- Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικοφ  

- Γενικι Διεφκυνςθ Ρελατϊν 

 

Θ ΕΥΔΑΡ τροφοδοτεί τθν Αττικι με ζνα από τα πιο ποιοτικά νερά του κόςμου. Οι κφριεσ πθγζσ υδρολθψίασ και οι 

ταμιευτιρεσ που χρθςιμοποιοφνται, βρίςκονται ςε αγνζσ περιοχζσ, απαλλαγμζνεσ από γεωργικι και βιομθχανικι 

δραςτθριότθτα, με αποτζλεςμα θ ελλθνικι πρωτεφουςα να τροφοδοτείται με άριςτθσ ποιότθτασ νερό, ενϊ θ μεταφορά του 

γίνεται με φυςικό τρόπο μζςω βαρφτθτασ, με  μικρι κατανάλωςθ ενζργειασ. 

Πραμά μασ είναι να παραμείνουμε θ μεγαλφτερθ και πιο αξιόπιςτθ Εταιρεία ςτθ διαχείριςθ του κφκλου του νεροφ, 

προςανατολιςμζνθ πάντα ςτον Άνκρωπο, τθν Κοινωνία και το Ρεριβάλλον. Αποςτολι μασ είναι να παρζχουμε ποιοτικό και 

φκθνό πόςιμο νερό ςε όλο και περιςςότερουσ πολίτεσ και να το αποδίδουμε πίςω ςτο περιβάλλον κακαρό, μζςα από τθν 

αποτελεςματικι διαχείριςθ όλων των διακζςιμων πόρων, με κοινωνικι ευαιςκθςία και με γνϊμονα τθ ςυνειςφορά μασ ςτθν 

κοινωνικι ευθμερία. 

Θ ςτρατθγικι μασ είναι βαςιςμζνθ ςτθν επίτευξθ μιασ ιςορροπθμζνθσ και αειφόρου ανάπτυξθσ προσ όφελοσ του κοινωνικοφ 

ςυνόλου, των πελατϊν, των εργαηομζνων, των μετόχων και όλων των εχόντων ζννομο ςυμφζρον απ’ αυτιν. 

 

ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΙΔΟΣΕΙΣ ΤΘΣ ΧΘΣΘΣ 2017 

 

Ι. Επιςκόπθςθ Δραςτθριοτιτων - Εξζλιξθ κατανάλωςθσ νεροφ και τιμολογθμζνων εςόδων πϊλθςθσ νεροφ & χριςθσ 

υπονόμων 

 

Το ζτοσ 2017 θ ςυνολικι κατανάλωςθ νεροφ (τιμολογθμζνθ και μθ τιμολογθμζνθ) μειϊκθκε κατά 18.629.470 m
3
 (-4,3%) ςε 

ςχζςθ με το ζτοσ 2016, ζναντι αφξθςθσ κατά 3.552.494 m
3
 (0,8%) που ςθμειϊκθκε το ζτοσ 2016 ςε ςχζςθ με το ζτοσ 2015. Θ 

ςυνολικι κατανάλωςθ νεροφ τα ζτθ 2015, 2016 και 2017 ιταν 427.602.694 m
3
, 431.155.188 m

3
και 412.525.718 m

3
, 

αντίςτοιχα. 

 

Το ζτοσ 2017 θ τιμολογθμζνθ κατανάλωςθ παρουςίαςε μείωςθ κατά 1.066.401 m
3
 (-0,3%) ςε ςχζςθ με το ζτοσ 2016, ζναντι 

αφξθςθσ κατά 1.919.070 m
3
 (0,6%) που ςθμειϊκθκε το ζτοσ 2016 ςε ςχζςθ με το ζτοσ 2015. Θ τιμολογθμζνθ κατανάλωςθ 

νεροφ τα ζτθ 2015, 2016 και 2017 ιταν 306.446.238 m
3
, 308.365.308 m

3 
και 307.298.907 m

3
, αντίςτοιχα. 

 

Ραράλλθλα με τθ μείωςθ τθσ τιμολογθμζνθσ κατανάλωςθσ και τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ του 2017, υπιρξε μείωςθ και τθσ 

μθ τιμολογθμζνθσ κατανάλωςθσ, δθλαδι τθσ διαφοράσ μεταξφ ςυνολικισ κατανάλωςθσ και τιμολογθμζνθσ κατανάλωςθσ.  
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Συγκεκριμζνα, το ζτοσ 2017 θ μθ τιμολογθμζνθ κατανάλωςθ μειϊκθκε κατά 18.071.254 m
3
 (-16,4%) ςε ςχζςθ με το ζτοσ 2016, 

ενϊ το ζτοσ 2016 θ μθ τιμολογθμζνθ κατανάλωςθ είχε παρουςιάςει αφξθςθ κατά 2.521.193 m
3
 (2,3%) ςε ςχζςθ με το ζτοσ 

2015. 

 

Τα ζτθ 2015, 2016 και 2017 θ μθ τιμολογθμζνθ κατανάλωςθ ιταν 107.853.404 m
3
, 110.374.597 m

3 
και 92.303.343 m

3
, 

αντίςτοιχα. 

Επίςθσ, ουςιαςτικι μείωςθ κατά 3,2% ποςοςτιαίεσ μονάδεσ παρουςίαςε το ποςοςτό τθσ μθ τιμολογθμζνθσ κατανάλωςθσ ςτθ 

ςυνολικι κατανάλωςθ του 2017. Συγκεκριμζνα, ςτα ζτθ 2015, 2016 και 2017 το ποςοςτό τθσ μθ τιμολογθμζνθσ κατανάλωςθσ 

ςτθ ςυνολικι κατανάλωςθ ιταν 25,2%, 25,6% και 22,4%, αντίςτοιχα. 

 

Αναφορικά με τισ βαςικζσ κατθγορίεσ πελατϊν, θ τιμολογθμζνθ κατανάλωςθ νεροφ με γενικό τιμολόγιο, που αντιπροςωπεφει 

και  τθ  μεγαλφτερθ  κατθγορία  πελατϊν - τθν κατθγορία  των  οικιακϊν καταναλωτϊν - παρουςίαςε μείωςθ κατά 303.801 m
3
  

(-0,2%) ςε ςχζςθ με το ζτοσ 2016, ζναντι μείωςθσ 1.828.761 m
3
 (-0,9%) που ςθμειϊκθκε το ζτοσ 2016 ςε ςχζςθ με το ζτοσ 

2015. Θ κατανάλωςθ νεροφ με γενικό τιμολόγιο τα ζτθ 2015, 2016 και 2017 ιταν 194.629.715 m
3
, 192.800.954 m

3 
και 

192.497.153 m
3
, αντίςτοιχα. 

 

Επίςθσ, το ζτοσ 2017, θ τιμολογθμζνθ κατανάλωςθ νεροφ για ενίςχυςθ δικτφων ΟΤΑ, που αντιπροςωπεφει και τθ δεφτερθ 

ςθμαντικότερθ κατθγορία τιμολογίου, παρουςίαςε αφξθςθ κατά 357.317 m
3
 (0,5%) ςε ςχζςθ με το ζτοσ 2016, ζναντι αφξθςθσ 

κατά 3.514.205 m
3
 (5,7%) που ςθμειϊκθκε το ζτοσ 2016 ςε ςχζςθ με το ζτοσ 2015. Θ τιμολογθμζνθ κατανάλωςθ νεροφ για 

ενίςχυςθ δικτφων ΟΤΑ τα ζτθ 2015, 2016 και 2017 ιταν 62.000.704 m
3
, 65.514.909 m

3 
και 65.872.226 m

3
, αντίςτοιχα. 

 

Θ τιμολογθμζνθ κατανάλωςθ νεροφ των πελατϊν με βιομθχανικό και επαγγελματικό τιμολόγιο, παρουςίαςε μείωςθ κατά 

1.116.063 m
3
 (-4,9%) ςε ςχζςθ με το ζτοσ 2016, ζναντι αφξθςθσ 273.864 m

3
 (1,2%) που ςθμειϊκθκε το ζτοσ 2016 ςε ςχζςθ με 

το ζτοσ 2015. Θ τιμολογθμζνθ κατανάλωςθ νεροφ με βιομθχανικό και επαγγελματικό τιμολόγιο τα ζτθ 2015, 2016 και 2017 

ιταν 22.405.052 m
3
,  22.678.916 m

3 
και 21.562.853 m

3
, αντίςτοιχα. 

 

Θ τιμολογθμζνθ κατανάλωςθ νεροφ των πελατϊν με τιμολόγιο Δθμοςίου - ΟΤΑ παρουςίαςε αφξθςθ κατά 94.826 m
3
 (0,5%) ςε 

ςχζςθ με το ζτοσ 2016, ζναντι αφξθςθσ κατά 468.729 m
3
 (2,7%) που ςθμειϊκθκε το ζτοσ 2016 ςε ςχζςθ με το ζτοσ 2015. Θ 

τιμολογθμζνθ κατανάλωςθ νεροφ των πελατϊν Δθμοςίου - ΟΤΑ τα ζτθ 2015, 2016 και 2017 ιταν 17.491.777 m
3
,  17.960.506 

m
3 

και 18.055.332 m
3
, αντίςτοιχα. 

 

Τζλοσ, το ζτοσ 2017, θ τιμολογθμζνθ κατανάλωςθ νεροφ των πελατϊν με διάφορα λοιπά τιμολόγια παρουςίαςε μείωςθ κατά 

98.680 m
3
 (-1,0%) ςε ςχζςθ με το ζτοσ 2016, ζναντι μείωςθσ κατά 508.967 m

3
 (5,1%) που ςθμειϊκθκε το ζτοσ 2016 ςε ςχζςθ 

με το ζτοσ 2015. Θ τιμολογθμζνθ κατανάλωςθ νεροφ των πελατϊν με λοιπά τιμολόγια τα ζτθ 2015, 2016 και 2017 ιταν 

9.918.990 m
3
, 9.410.023 m

3 
και 9.311.343 m

3
, αντίςτοιχα. 

 

Θ ςυμβολι τθσ μεταβολισ τθσ τιμολογθμζνθσ κατανάλωςθσ κάκε επιμζρουσ κατθγορίασ τιμολογίου ςτθ ςυνολικι μείωςθ τθσ 

τιμολογθμζνθσ κατανάλωςθσ, θ οποία ανζρχεται ςε 1.066.401 m
3
, αποτυπϊνεται ςτον ακόλουκο πίνακα (Ρ1) και ςτο 

ακόλουκο διάγραμμα: 

 

1. Μεταβολι τιμολογθμζνθσ κατανάλωςθσ του ζτουσ 2017 κατά γενικι κατθγορία τιμολογίου ςε ςχζςθ με τθν 

τιμολογθμζνθ κατανάλωςθ του ζτουσ 2016 

Κατθγορία Τιμολογίου Μεταβολι (ςε κ.μ.) Μεταβολι (%)  

Γενικό -303.801 -0,2  

Βιομθχανικό - Επαγγελματικό -1.116.063 -4,9  

Δθμοςίου - ΟΤΑ 94.826  0,5  

Ενίςχυςθσ Δικτφου ΟΤΑ 357.317  0,5  

Λοιπά τιμολόγια -98.680 -1,0  

Συνολικι Μεταβολι Τιμολογθμζνθσ Κατανάλωςθσ -1.066.401 -0,3  
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Στον ακόλουκο πίνακα απεικονίηεται θ εξζλιξθ τθσ τιμολογθμζνθσ κατανάλωςθσ (ςε κυβικά μζτρα), κακϊσ και θ αναλογία ςτθ 

ςυνολικι τιμολογθμζνθ κατανάλωςθ, ωσ προσ τισ κυριότερεσ κατθγορίεσ τιμολογίων, για τα ζτθ 2015, 2016 και 2017: 

 

2. Κατανομι Τιμολογθμζνθσ Κατανάλωςθσ (κ.μ.) 

Κατθγορία Τιμολογίου 2015 2016 2017 

Γενικό 194.629.715 192.800.954 192.497.153 

Βιομθχανικό - Επαγγελματικό 22.405.052 22.678.916 21.562.853 

Δθμοςίου - ΟΤΑ 17.491.777 17.960.506 18.055.332 

Ενίςχυςθ Δικτφων ΟΤΑ 62.000.704 65.514.909 65.872.226 

Λοιπά τιμολόγια 9.918.990 9.410.023 9.311.343 

Σφνολο 306.446.238 308.365.308 307.298.907 

 

Αντιςτοίχωσ, ςτον ακόλουκο πίνακα απεικονίηεται θ κατανομι τθσ τιμολογθμζνθσ κατανάλωςθσ ςε ςχετικοφσ όρουσ (%), ωσ 

προσ τισ κυριότερεσ κατθγορίεσ τιμολογίων, για τα ζτθ 2015, 2016 και 2017: 

 

3. Μερίδια Τιμολογθμζνθσ Κατανάλωςθσ 

Κατθγορία Τιμολογίου 2015 2016 2017 

Γενικό 64% 63% 63% 

Βιομθχανικό - Επαγγελματικό 7% 7% 7% 

Δθμοςίου - ΟΤΑ 6% 6% 6% 

Ενίςχυςθ Δικτφων ΟΤΑ 20% 21% 21% 

Λοιπά τιμολόγια 3% 3% 3% 

Σφνολο 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Στον ακόλουκο πίνακα απεικονίηεται θ εξζλιξθ των εςόδων πϊλθςθσ νεροφ, ωσ προσ τισ κυριότερεσ κατθγορίεσ τιμολογίων, 

για τα ζτθ 2015, 2016 και 2017: 

 

4. Κατανομι τιμολογθμζνων εςόδων πϊλθςθσ νεροφ (€) 

Κατθγορία Τιμολογίου 2015 2016 2017 

Γενικό 151.968.242 150.064.348 149.468.226 

Βιομθχανικό - Επαγγελματικό 17.944.439 18.207.752 17.667.222 

Δθμοςίου - ΟΤΑ 17.566.014 18.009.818 18.114.432 

Ενίςχυςθ Δικτφων ΟΤΑ 30.372.004 32.068.997 32.241.664 

Λοιπά τιμολόγια 3.799.393 3.864.987 3.622.564 

Σφνολο 221.650.092 222.215.902 221.114.108 

 

Στον ακόλουκο πίνακα απεικονίηεται θ εξζλιξθ των εςόδων χριςθσ υπονόμων, κακϊσ και θ αναλογία ςτο ςφνολο των εςόδων 

χριςθσ υπονόμων, ωσ προσ τισ κυριότερεσ κατθγορίεσ τιμολογίων, για τα ζτθ 2015, 2016 και 2017: 

 

5. Κατανομι τιμολογθμζνων εςόδων χριςθσ υπονόμων (€) 

Κατθγορία Τιμολογίου 2015 2016 2017 

Γενικό 83.931.076 84.062.212 83.576.041 

Βιομθχανικό – Επαγγελματικό 7.046.297 7.050.546 7.112.298 

Δθμοςίου – ΟΤΑ 6.836.712 6.551.551 6.735.978 

Ενίςχυςθ Δικτφων ΟΤΑ 0 0 0 

Λοιπά τιμολόγια 41.187 38.899 42.014 

Σφνολο 97.855.272 97.703.208 97.466.331 
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Στθ ςυνζχεια, ςτον ακόλουκο πίνακα απεικονίηεται θ εξζλιξθ των εςόδων πϊλθςθσ νεροφ & χριςθσ υπονόμων, ωσ προσ τισ 

κυριότερεσ κατθγορίεσ τιμολογίων, για τα ζτθ 2015, 2016 και 2017. 

 

6. Κατανομι τιμολογθμζνων εςόδων πϊλθςθσ νεροφ και χριςθσ υπονόμων (€) 

Κατθγορία Τιμολογίου 2015 2016 2017 

Γενικό 235.899.318 234.126.560 233.044.267 

Βιομθχανικό – Επαγγελματικό 24.990.736 25.258.298 24.779.520 

Δθμοςίου – ΟΤΑ 24.402.726 24.561.369 24.850.410 

Ενίςχυςθ Δικτφων ΟΤΑ 30.372.004 32.068.997 32.241.664 

Λοιπά τιμολόγια 3.840.580 3.903.886 3.664.578 

Σφνολο 319.505.364 319.919.110 318.580.439 

 

Στον ακόλουκο πίνακα απεικονίηεται θ ποςοςτιαία κατανομι τθσ τιμολογθμζνθσ ποςότθτασ νεροφ που τιμολογείται με το 

γενικό τιμολόγιο, ωσ προσ τα κλιμάκια τιμολόγθςθσ του γενικοφ τιμολογίου: 

 

7. Κατανομι τιμολογθμζνθσ  ποςότθτασ νεροφ με Γενικό Τιμολόγιο ςε κλιμάκια τιμολόγθςθσ (%) 

Κλιμάκια Γενικοφ Τιμολογίου 2015 2016 2017 

1
ο
 Κλιμάκιο (1-15 m

3
 ανά τρίμθνο) 49,75% 49,28% 49,69% 

2
ο
 Κλιμάκιο (16-60 m

3
 ανά τρίμθνο) 43,70% 43,89% 43,56% 

3
ο
 Κλιμάκιο (61-81 m

3
 ανά τρίμθνο) 2,53% 2,74% 2,62% 

4
ο
 Κλιμάκιο (82-105 m

3
 ανά τρίμθνο) 1,11% 1,16% 1,11% 

5
ο
 Κλιμάκιο (>105 m

3
 ανά τρίμθνο) 2,92% 2,93% 3,02% 

 

Ο ανωτζρω πίνακασ εκφράηει το ποςοςτό τθσ τιμολογθμζνθσ ποςότθτασ νεροφ με το γενικό τιμολόγιο που τιμολογείται ςε 

κάκε κλιμάκιο τιμολόγθςθσ.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηεται το μζςο ζςοδο πϊλθςθσ νεροφ ανά τιμολογθμζνο κυβικό μζτρο, των ετϊν 2015, 2016 

και 2017, για τισ κυριότερεσ κατθγορίεσ τιμολογίων : 

 

8. Μζςο Ζςοδο  πϊλθςθσ νεροφ ανά τιμολογθμζνο κυβικό μζτρο 

Κατθγορία Τιμολογίου 2015 2016 2017 

Γενικό 0,78 0,78 0,78 

Βιομθχανικό – Επαγγελματικό 0,80 0,80 0,82 

Δθμοςίου – ΟΤΑ 1,00 1,00 1,00 

Ενίςχυςθ Δικτφων ΟΤΑ 0,49 0,49 0,49 

Λοιπά τιμολόγια 0,38 0,41 0,39 

Σφνολο 0,72 0,72 0,72 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηεται το μζςο ζςοδο χριςθσ υπονόμων ανά τιμολογθμζνο κυβικό μζτρο για τισ κυριότερεσ 

κατθγορίεσ τιμολογίων : 

 

9. Μζςο Ζςοδο χριςθσ υπονόμων ανά τιμολογθμζνο κυβικό μζτρο 

Κατθγορία Τιμολογίου 2015 2016 2017 

Γενικό 0,43 0,44 0,43 

Βιομθχανικό – Επαγγελματικό 0,31 0,31 0,33 

Δθμοςίου – ΟΤΑ 0,39 0.36 0.37 

Ενίςχυςθ Δικτφων ΟΤΑ 0,00 0,00 0,00 

Λοιπά τιμολόγια 0,00 0,00 0,00 

Σφνολο 0,32 0,32 0,32 
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Τζλοσ, ςτον παρακάτω πίνακα παρουςιάηεται το ςυνολικό μζςο ζςοδο πϊλθςθσ νεροφ & χριςθσ υπονόμων ανά 

τιμολογθμζνο κυβικό μζτρο για τισ κυριότερεσ κατθγορίεσ τιμολογίων : 

 

10. Μζςο Ζςοδο  πϊλθςθσ νεροφ & χριςθσ 

υπονόμων ανά τιμολογθμζνο κυβικό μζτρο 

   

Κατθγορία Τιμολογίου 2015 2016 2017 

Γενικό 1,21 1,21 1,21 

Βιομθχανικό – Επαγγελματικό 1,12 1,11 1,15 

Δθμοςίου – ΟΤΑ 1,40 1,37 1,38 

Ενίςχυςθ Δικτφων ΟΤΑ 0,49 0,49 0,49 

Λοιπά τιμολόγια 0,39 0,41 0,39 

Σφνολο 1,04 1,04 1,04 

Για το ζτοσ 2017 και ειδικά για το τιμολόγιο ενίςχυςθσ δικτφου ςθμειϊνουμε ότι, ενϊ το 21% τθσ τιμολογθμζνθσ ποςότθτασ 

νεροφ τιμολογείται με τιμολόγιο ενίςχυςθσ δικτφου, τα ζςοδα πϊλθςθσ νεροφ από το τιμολόγιο ενίςχυςθσ δικτφου 

ανζρχονται μόλισ ςτο 15% των εςόδων πϊλθςθσ νεροφ. Αυτό ερμθνεφεται από το γεγονόσ ότι το μζςο ζςοδο πϊλθςθσ νεροφ 

ανά κυβικό μζτρο του τιμολογίου ενίςχυςθσ δικτφου (€0,49) είναι κατά 32% χαμθλότερο του γενικοφ μζςου εςόδου ανά 

κυβικό μζτρο πϊλθςθσ νεροφ (€ 0,72). 

 

ΙΙ. Ραρουςίαςθ βαςικϊν οικονομικϊν αποτελεςμάτων τθσ Εταιρείασ  

 

Ο κφκλοσ εργαςιϊν τθσ Εταιρείασ διαμορφϊκθκε ςτα 327,3 εκατ. € από 328,8 εκατ. € το 2016 παρουςιάηοντασ μείωςθ κατά 

0,5% (-1,5 εκατ. €). Συνολικά από τισ κφριεσ δραςτθριότθτζσ τθσ, (φδρευςθ και αποχζτευςθ) θ Εταιρεία παρουςίαςε μείωςθ 

εςόδων κατά 2,3 εκατ. € (-0,7%). 

 

Ειδικότερα, τα ζςοδα από παροχι νεροφ και ςχετιηόμενεσ υπθρεςίεσ παρουςίαςαν μείωςθ κατά 0,9 εκατ. € (-0,4%), όπωσ και 

τα ζςοδα από υπθρεςίεσ αποχζτευςθσ κατά 1,5 εκατ. € (-1,4%). Μείωςθ  παρουςίαςαν επίςθσ και τα ζςοδα από πϊλθςθ 

θλεκτρικισ ενζργειασ  κατά 74 χιλ. € (-3,6%). Αντίκετα αφξθςθ παρουςιάςτθκε ςτα ζςοδα από καταςκευζσ για λογαριαςμό 

τρίτων κατά 463 χιλ. €  αλλά και ςτα ζςοδα από πωλιςεισ αποκεμάτων κατά 452 χιλ. €. 

 

Το ςυνολικό λειτουργικό κόςτοσ τθσ Εταιρείασ (δθλαδι το άκροιςμα του Κόςτουσ Ρωλθκζντων, των Εξόδων Λειτουργίασ 

Διοίκθςθσ και των Εξόδων Λειτουργίασ Διάκεςθσ) παρουςίαςε αφξθςθ κατά 1,1% ι 3,2 εκατ. € και διαμορφϊκθκε ςτα 281,5 

εκατ. € από 278,3 εκατ. € το 2016. Ειδικότερα, αφξθςθ παρουςίαςε το κόςτοσ πωλθκζντων κατά 1,8 εκατ. € (+1,0%) και 

διαμορφϊκθκε ςτα 184,5 εκατ. € από 182,6 εκατ. € το 2016, όπωσ και τα ζξοδα διάκεςθσ που επίςθσ αυξικθκαν κατά 2,5 

εκατ. € (+9,3%), ενϊ ςε αντίκετθ κατεφκυνςθ κινικθκαν τα Ζξοδα Λειτουργίασ Διοίκθςθσ που παρουςίαςαν μείωςθ κατά 1,2 

εκατ. € (-1,8%).  

 

Το αποτζλεςμα αυτϊν των εξελίξεων ιταν να μειωκεί το Μικτό Ρερικϊριο Κζρδουσ τθσ Εταιρείασ κατά 3,3 εκατ. € (-2,3%) και 

να διαμορφωκεί ςτα 142,8 εκατ. € από 146,2 εκατ. το 2016. Το μικτό περικϊριο κζρδουσ ωσ ποςοςτό επί του κφκλου 

εργαςιϊν μειϊκθκε ςτο 43,6% το 2017 από 44,5%  το 2016.  

 

Τα άλλα ζςοδα εκμεταλλεφςεωσ παρζμειναν ςτακερά ςτα 3,8 εκατ. €. Στα ζςοδα αυτά περιλαμβάνεται πλικοσ κατθγοριϊν 

εςόδων, όπωσ ζςοδα από δικαςτικζσ δαπάνεσ, επιδοτιςεισ ΟΑΕΔ για επιμόρφωςθ προςωπικοφ και πρακτικι άςκθςθ 

φοιτθτϊν, καταπτϊςεισ εγγυιςεων-ποινικϊν ρθτρϊν, επιχορθγιςεισ ερευνθτικϊν προγραμμάτων, λοιπά ζκτακτα και 

ανόργανα ζςοδα, ζςοδα προθγοφμενων χριςεων, κζρδθ από εκποίθςθ υλικϊν, ζςοδα από παροχι υπθρεςιϊν ςε τρίτουσ κτλ.   

 

Σε ότι αφορά τθν εξζλιξθ των Λειτουργικϊν Εξόδων τθσ Εταιρείασ (δθλαδι το άκροιςμα του Κόςτουσ Ρωλθκζντων, των 

Εξόδων Λειτουργίασ Διοίκθςθσ και των Εξόδων Λειτουργίασ Διάκεςθσ) ανάλογα με το είδοσ τουσ παρουςιάςτθκαν αυξιςεισ 

ςτισ αμοιβζσ & ζξοδα προςωπικοφ (+7%), ςτα διάφορα ζξοδα (+40%), ςτισ αμοιβζσ και τα ζξοδα τρίτων (+4%),  αλλά και ςτισ 

αναλϊςεισ υλικϊν (+21%), ενϊ μειϊςεισ παρουςιάςτθκαν ςε όλεσ τισ άλλεσ κατθγορίεσ εξόδων, όπωσ, ςτισ διάφορεσ 

προβλζψεισ (-30%), ςτισ παροχζσ τρίτων (-11%) και ςτισ αποςβζςεισ (-2%). Τζλοσ το Κόςτοσ Λδιοκαταςκευϊν (ςτοιχείο 

μειωτικό του ςυνολικοφ κόςτουσ) παρουςίαςε αφξθςθ κατά 104%.  



Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ  

Χριςθσ 01.01.2017 – 31.12.2017  

11 

 

Ειδικότερα ςε ότι αφορά τισ αμοιβζσ και τα ζξοδα προςωπικοφ παρουςιάςτθκε ςυνολικι αφξθςθ κατά 8,5 εκατ. € με 

αποτζλεςμα να διαμορφωκοφν ςτα 128,2 εκατ. ζναντι 119,7 εκατ. € το 2016. 

 

Θ αφξθςθ αυτι οφείλεται ςτθ μεγάλθ μεταβολι των προβλζψεων για τισ παροχζσ των εργαηομζνων (εκτόσ τθσ υγειονομικισ 

περίκαλψθσ) κατά 11,5 εκατ. € (+245%). Θ αφξθςθ αυτι ςυνδζεται με τθν αναγνϊριςθ κατά το 2017, 11,8 εκατ. € ωσ 

επιπρόςκετου κόςτουσ προχπθρεςίασ για τθν εφάπαξ αποηθμίωςθ των εργαηομζνων. Θ αναγνϊριςθ αυτι ςχετίηεται με 

προθγοφμενεσ δικαςτικζσ αποφάςεισ, ςτισ οποίεσ ςυνταξιοφχοι τθσ Εταιρείασ διεκδίκθςαν αναλογίεσ δϊρων ςτθν 

αποηθμίωςθ τουσ και δικαιϊκθκαν, δθμιουργϊντασ ζτςι τθν ανάγκθ ανακεϊρθςθσ τθσ προχπάρχουςασ αναλογιςτικισ 

εκτίμθςθσ.  

Σε ότι αφορά τισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ των αμοιβϊν και εξόδων προςωπικοφ, οι μιςκοί και τα θμερομίςκια παρουςίαςαν 

αφξθςθ κατά 265 χιλ. € (+0,3%) και διαμορφϊκθκαν ςτα 81,6 εκατ. € από 81,3 εκατ. € το 2016, οι εργοδοτικζσ ειςφορζσ 

μειϊκθκαν κατά 78 χιλ. € (-0,4%), τα λοιπά ζξοδα για το προςωπικό μειϊκθκαν κατά 2,7 εκατ. (-31,8%) ενϊ και οι προβλζψεισ 

για υγειονομικι περίκαλψθ μειϊκθκαν κατά 438 χιλ. € (-7,4%).  

 

Σε ότι αφορά το δεφτερο μεγαλφτερο ςε μεταβολι ζξοδο, τα διάφορα ζξοδα, κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι αυτά αποτελοφνται 

από φόρουσ και τζλθ (εκτόσ του φόρου ειςοδιματοσ), υλικά άμεςθσ ανάλωςθσ, ζξοδα προβολισ και διαφιμιςθσ, ζξοδα 

μεταφορϊν, δωρεζσ-επιχορθγιςεισ και λοιπά διάφορα ζξοδα. Τα τελευταία ςυνδζονται κυρίωσ με επιδικαςκζντεσ τόκουσ 

δικαςτικϊν υποκζςεων, κόςτθ απόκεςθσ των εςχαριςμάτων των Κζντρων Επεξεργαςίασ Λυμάτων προσ τον ΕΔΣΝΑ (Ειδικόσ 

Διαβακμιδικόσ Σφνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ) και με τισ αγορζσ ενςϊματων παγίων για ιδιοπαραγόμενα ζργα. Οι τελευταίεσ 

αυξικθκαν ςτα 5.216 χιλ. € από 227 χιλ. € το 2016 με αποτζλεςμα, το ςφνολο των διαφόρων εξόδων να παρουςιάςει αφξθςθ 

κατά περίπου 5,5 εκατ. € (+40%). Στισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ των διάφορων εξόδων παρουςιάςτθκαν αυξιςεισ ςτου φόρουσ –

τζλθ κατά 1,2 εκατ. € (+18%) και μειϊςεισ των εξόδων προβολισ και διαφιμιςθσ κατά 759 χιλιάδεσ € (-43%) και των υλικϊν 

άμεςθσ ανάλωςθσ κατά 540 χιλ.€ (-21%). 

 

Αυξθτικά κινικθκαν οι αμοιβζσ και τα ζξοδα τρίτων κατά +1,8  εκατ. € (+4%) και διαμορφϊκθκαν ςτα 47,3 εκατ. € από 45,5 

εκατ. € το 2016, παρά το γεγονόσ ότι παρουςιάςτθκε μείωςθ των ςχετικϊν εξόδων ςτο ΚΕΛΨ (-666 χιλ. € ι -2%), ςτο ΚΕΛΜ (-

414 χιλ. ι -20%) και ςτο Δίκτυο Φδρευςθσ (-954 χιλ. € ι -29%). Στισ υπόλοιπεσ οργανωτικζσ μονάδεσ παρουςιάςτθκε αφξθςθ 

κατά 3,9 εκατ. € (+33%) με κυριότερεσ, αυτζσ ςτθ Διεφκυνςθ Υδρολθψίασ κατά 1,3 εκατ. €, ςτθ Διεφκυνςθ Αποχζτευςθσ κατά 

0,9 εκατ. €, ςτθ Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν κατά 0,6 εκατ. €, ςτθ Διεφκυνςθ Νομικϊν Υπθρεςιϊν και τισ Υπθρεςίεσ τθσ κατά 0,5 

εκατ. € κακϊσ και ςτθν Υπθρεςία Αςφάλειασ Εγκαταςτάςεων κατά 0,3 εκατ. €.  

 

Αντίκετα μειωτικά κινικθκαν  οι παροχζσ τρίτων κακϊσ υποχϊρθςαν ςτα 35,3 εκατ. € από 39,8 εκατ. € το 2016. Πλεσ οι 

κατθγορίεσ δαπανϊν των παροχϊν τρίτων με εξαίρεςθ αυτισ του φυςικοφ αερίου υποχϊρθςαν. Ειδικότερα μείωςθ 

παρουςίαςαν οι δαπάνεσ, για θλεκτρικό ρεφμα κατά περίπου 2 εκατ. € (-12%), για επιςκευζσ–ςυντθριςεισ κατά 1,9 εκατ. € (-

29%), για  ταχυδρομικά-τθλεπικοινωνίεσ κατά 410 χιλ. € (-7%) και οι  λοιπζσ παροχζσ τρίτων κατά 294 χιλ. € (-14%). Οι 

δαπάνεσ για ενοίκια παρζμειναν αμετάβλθτεσ, ενϊ οι δαπάνεσ για φυςικό αζριο παραγωγισ παρουςίαςαν αφξθςθ κατά 60 

χιλ. (+13%).    

 

Τθν ίδια μείωςθ ακολοφκθςαν και οι διάφορεσ προβλζψεισ, οι οποίεσ από 18,9 εκατ. € το 2016 διαμορφϊκθκαν ςε 13,1 εκατ. 

€ το 2017. Στισ διάφορεσ προβλζψεισ θ Εταιρεία περιλαμβάνει τισ προβλζψεισ επιςφαλϊν απαιτιςεων (5,9 εκατ. € το 2017 

από 5,4 εκατ. € το 2016) τισ προβλζψεισ για επίδικεσ υποκζςεισ (7 εκατ. € το 2017 ζναντι 13,5 εκατ. € το 2016) και τισ 

προβλζψεισ για απαξίωςθ αποκεμάτων (206 χιλ. € το 2017 ζναντι  1.137 € το 2016). 

 

ςε χιλιάδεσ € Ρροβλζψεισ Χριςθσ Επιςφαλϊν Ρελατϊν Ρροβλζψεισ Χριςθσ Επίδικων Υποκζςεων 

2013 -59.953 31.025 

2014 13.866 3.008 

2015 7.708 11.117 

2016 6.313 13.515 

2017 5.915 6.993 

 

Από τισ προβλζψεισ επιςφαλϊν απαιτιςεων οι προβλζψεισ για επιςφαλείσ πελάτεσ (ζξοδο) διαμορφϊκθκαν ςε 5,9 εκατ. € 

από 6,3 εκατ. € το 2016, ενϊ πραγματοποιικθκαν και προβλζψεισ για λοιποφσ χρεϊςτεσ (ζξοδο) φψουσ 27.600 χιλ. € ζναντι 

πρόβλεψθσ  -1 εκατ. € το 2016.  
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Το ποςοςτό των προβλζψεων για επιςφαλείσ πελάτεσ επί του υπολοίπου των πελατϊν προ τθσ πρόβλεψθσ για επιςφάλειεσ 

αυξικθκε ςτο 20% από 17% το 2015. Λςτορικά το ποςοςτό αυτό ζχει κυμανκεί από 11% ζωσ και 22% κατά τθν τελευταία 

δεκαετία. 
 

ςε χιλιάδεσ € Υπόλοιπο Επιςφαλϊν Ρελατϊν 
Υπόλοιπο Ρελατϊν προ Ρρόβλεψθσ 

Επιςφαλειϊν 
Μερίδιο 

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

2013 25.710 228.891 11% 

2014 37.585 240.699 16% 

2015 45.293 269.794 17% 

2016 51.606 259.045 20% 

2017 57.521 273.476 21% 

 

Σε ότι αφορά τισ προβλζψεισ για δικαςτικζσ υποκζςεισ (ζξοδο)  αυτζσ διαμορφϊκθκαν ςτα 7 εκατ. € περίπου,  με αποτζλεςμα 

οι προβλζψεισ για επίδικεσ ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ να ανζλκουν ςτα 35,2 εκατ. € το 2017 από 41,7 εκατ. € το 

2016. Κατά το 2017 θ Εταιρεία προζβθ ςε υλοποίθςθ τθσ υπ’ αρικμό 19105/21.12.2016 απόφαςθσ του Δ.Σ., που αφοροφςε 

ςυμβιβαςτικι επίλυςθ ομαδικϊν εργατικϊν διαφορϊν φψουσ 17 εκατ. περίπου. Το ποςό αυτό ςτο τζλοσ του 2016 είχε 

μεταφερκεί για καταβολι ςτισ λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ. Επιπροςκζτωσ με τθν απόφαςθ 19224/24.05.2017 του 

Δ.Σ. προζβθ ςε ςυμβιβαςτικι επίλυςθ επιπρόςκετου ποςοφ 13 εκατ. περίπου. Στο τζλοσ του 2017 και από τισ δφο αποφάςεισ 

ζχει παραμείνει ποςό φψουσ 1,8 εκατ. €, περίπου, ςτισ λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ προσ καταβολι. Συνολικά θ 

Εταιρεία προχϊρθςε ςτο ςχθματιςμό νζασ πρόβλεψθσ για εργατικζσ υποκζςεισ φψουσ 6.951 χιλ. € και για αςτικζσ υποκζςεισ 

φψουσ 42 χιλ. €. 

 

Τζλοσ ςτισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ εξόδων, οι αναλϊςεισ υλικϊν αυξικθκαν κατά 1.326 χιλιάδεσ € (+21%) όπωσ και το κόςτοσ 

ιδιοκαταςκευϊν (ςτοιχείο μειωτικό των εξόδων) που παρουςίαςε αφξθςθ κατά  3.209 χιλιάδεσ € (+104%). 

 

Σε ςχζςθ με τα λοιπά ζξοδα (που είναι όλα τα ζξοδα που δεν κατανζμονται ςε λειτουργίεσ, εκτόσ δθλαδι του Κόςτουσ 

Ρωλθκζντων, των Εξόδων Λειτουργίασ Διοίκθςθσ και των Εξόδων Λειτουργίασ Διάκεςθσ) παρουςιάςτθκε μείωςθ κατά 2,6 

εκατ. € (-60%) και διαμορφϊκθκαν ςτα 1,8 εκατ. € από 4,3 εκατ. € το 2016. Τα ζξοδα αυτά περιλαμβάνουν ςυνικωσ τισ 

αποηθμιϊςεισ από ατυχιματα και ηθμιζσ δικτφου, διάφορεσ φορολογικζσ επιβαρφνςεισ, λοιπζσ προςαυξιςεισ και πρόςτιμα 

κτλ. Επίςθσ περιλαμβάνουν και τισ εξοδοποιιςεισ μελετϊν ι/και ζργων προθγοφμενων περιόδων. Στθν τρζχουςα χριςθ 

πραγματοποιικθκαν εξοδοποιιςεισ 0,7 εκατ. €, ενϊ κατά το 2016 ζγιναν εξοδοποιιςεισ 2,4 εκατ. €.  

 

Το ολικό αποτζλεςμα των ανωτζρω μεταβολϊν ιταν θ πτϊςθ ςτθν των κερδϊν προ φόρων χρθματοδοτικϊν επενδυτικϊν 

αποτελεςμάτων και ςυνολικϊν αποςβζςεων (EBITDA) τθσ Εταιρείασ κατά 2,6 εκατ. € (-3,0%) που διαμορφϊκθκαν ςτα 84,7 

εκατ. € από 87,3 εκατ. € το 2016. Το EBITDA margin μειϊκθκε ςτο 25,9% από 26,6% το 2016.  
 

Οι αποςβζςεισ χριςθσ παρουςίαςαν μείωςθ κατά -1,6% ι -0,6 εκατ. € και διαμορφϊκθκαν ςτα 36,8 εκατ. € από 37,4 εκατ. € 

το 2016. Θ μικρι αυτι μείωςθ οφείλεται κυρίωσ ςτθ μείωςθ των αποςβζςεων ενςϊματων και αςϊματων ακινθτοποιιςεων 

κακϊσ οι αποςβζςεισ επιχορθγιςεων και ςυμμετοχϊν καταναλωτϊν παρζμειναν ουςιαςτικά αμετάβλθτεσ.  
 

Θ πτϊςθ του EBITDA επθρζαςε τα κζρδθ προ φόρων χρθματοδοτικϊν και επενδυτικϊν αποτελεςμάτων (EBIT) τθσ Εταιρείασ, 

τα οποία παρουςίαςαν μείωςθ κατά 2,1 εκατ. € (-4,1%) και διαμορφϊκθκαν ςτα 47,9 εκατ. € από 49,9 εκατ. € το 2016. Το 

EBIT margin διαμορφϊκθκε ςτο 14,6 % από 15,2% το 2016. 
 

Τα χρθματοοικονομικά ζξοδα παρουςίαςαν μείωςθ κατά 89% και διαμορφϊκθκαν ςτα 0,5 εκατ. € από 4,4 εκατ. € το 2016. 

Σθμειϊνεται ότι το 2016 υπιρξαν ςθμαντικά αυξθμζνοι διακανονιςμοί οφειλϊν με τουσ ΟΤΑ. Οι διακανονιςμοί αυτοί όταν 

αρχικά ςυνάπτονται, προκαλοφν χρθματοοικονομικό ζξοδο που είναι ίςο με τθ διαφορά τθσ προεξοφλθμζνθσ αξίασ των 

δόςεων που διακανονίηονται με τουσ ΟΤΑ από τθν ονομαςτικι τουσ αξία, ςφμφωνα με το ΔΛΡ 39. Θ διαφορά μεταξφ 

παροφςασ αξίασ με τθν αντίςτοιχι τθσ ονομαςτικι μεταφζρεται ςτα χρθματοοικονομικά ζξοδα τθ ςτιγμι του διακανονιςμοφ 

και με τθν αποπλθρωμι των δόςεων εγγράφονται ςταδιακά χρθματοοικονομικά ζςοδα ίςθσ αξίασ με τθν διαφορά αυτι. 

 

Τα χρθματοοικονομικά ζςοδα ςθμείωςαν αφξθςθ κατά 38% και ανιλκαν ςτα 19,1 εκατ. € από 13,9 εκατ. € το 2016. Τα 

χρθματοοικονομικά ζςοδα αποτελοφνται κυρίωσ από τισ προςαυξιςεισ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν των πελατϊν και από τουσ 
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τόκουσ/προςόδουσ επί των  προϊόντων ςτα οποία είναι τοποκετθμζνα τα ταμειακά διακζςιμα (λογαριαςμόσ ταμειακισ 

διαχείριςθσ τθσ Τράπεηασ Τθσ Ελλάδοσ και προκεςμιακζσ κατακζςεισ πιςτωτικϊν ιδρυμάτων).  
 

Ραρά το γεγονόσ ότι τόςο  τα κζρδθ προ φόρων χρθματοδοτικϊν επενδυτικϊν αποτελεςμάτων και ςυνολικϊν αποςβζςεων 

(EBITDA) όςο και τα κζρδθ προ φόρων χρθματοδοτικϊν και επενδυτικϊν αποτελεςμάτων (EBIT) παρουςίαςαν μείωςθ, τα 

κζρδθ προ φόρων τθσ Εταιρείασ αυξικθκαν ςθμαντικά ςτα 66,5 εκατ. € από 41,3 εκατ. € το 2016 ςθμειϊνοντασ αφξθςθ κατά 

61%. Ωςτόςο κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι τα αποτελζςματα του 2016 είχαν επιβαρυνκεί από τθν αναγνϊριςθ ηθμιάσ 

απομείωςθσ φψουσ 18,1 εκατ. €, λόγω τθσ ςθμαντικισ μείωςθσ τθσ επζνδυςθσ τθσ Εταιρείασ ςε μετοχζσ τθσ Τράπεηα Αττικισ. 
 

Ο φόροσ ειςοδιματοσ διαμορφϊκθκε ςτα 23 εκατ. € από 17,3 εκατ. € το 2016, αυξθμζνοσ κατά 5,7 εκατ. € ι +33% και τα 

κζρδθ μετά από φόρουσ τθσ Εταιρείασ, παρουςίαςαν μεγάλθ άνοδο κατά +81% και ζφκαςαν ςτα 43,5 εκατ. € από 24,1 εκατ. 

€ το 2016. Το κακαρό περικϊριο κζρδουσ αυξικθκε ςτο 13,3% από 7,3% το 2016. 
 

Οι Κακαρζσ Λειτουργικζσ Ταμιακζσ ειςροζσ για τον όμιλο αυξικθκαν από 52,4 εκατ. € το 2016 ςε 68,3 εκατ. € το 2017. Κα 

πρζπει όμωσ να ςθμειωκεί θ ςθμαντικι πτϊςθ των υποχρεϊςεων κατά 17 εκατ. €, θ οποία ςχετίηεται κυρίωσ με τθ 

ςυμβιβαςτικι επίλυςθ των ομαδικϊν εργατικϊν διαφορϊν που προαναφζρκθκαν. 

 

Οι Κακαρζσ Επενδυτικζσ Ταμιακζσ ροζσ για τον όμιλο διαμορφϊκθκαν ςε εκροι 3,8 εκατ. €, ενϊ το 2016 υπιρχε εκροι φψουσ 

400 χιλιάδων €. Θ αγορά ενςϊματων ακινθτοποιιςεων παρουςίαςε αφξθςθ από 8,4 εκατ. € το 2016 ςε 15 εκατ. €  το 2017, 

ςυνοδευόμενθ από αφξθςθ και τθσ είςπραξθσ επιχορθγιςεων και ςυμμετοχϊν τρίτων από 1,3 εκατ. € το 2016 ςε 4,6 εκατ. € 

το 2017. Σε ότι αφορά  τουσ τόκουσ ειςπραχκζντεσ παρουςιάςτθκε μικρι μείωςθ, από 7,6 εκατ. € το 2016 ςε 7,3 εκατ. € το 

2017. 
 

Τζλοσ οι Ελεφκερεσ Ταμιακζσ οζσ τθσ Επιχείρθςθσ
1
  (Free Cash Flows to the Firm) για τον όμιλο, διαμορφϊκθκαν ςτα  64,5 

εκατ. € από 52 εκατ. € το 2016. 
 

Ανάλυςη τησ Αποδοτικότητασ Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Equity) ςε 5 επιμζρουσ παράγοντεσ (για τον Πμιλο)2 

 2017 2016 2015 

ROE 4,70% 2,57% 4,62% 

Tax Burden 0,65 0,58 0,78 

Interest Burden 1,39 0,83 1,29 

EBIT Margin 14,61% 15,18% 13,48% 

Asset Turnover 0,21 0,21 0,21 

Leverage 1,67 1,67 1,65 

                           όπου    ROE=Κζρδθ μετά από φόρουσ/Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων 

                                       Tax Burden = Κζρδθ μετά από φόρουσ / Κζρδθ προ Φόρων 

                                        Interest Burden = Κζρδθ προ Φόρων / ΕΒΙΤ 

                                        EBIT Margin = EBIT / Κφκλοσ Εργαςιϊν 

                                        Asset Turnover = Κφκλοσ Εργαςιϊν / M.O Ενεργθτικοφ 

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

 

Θ επίδραςθ τθσ κυγατρικισ Εταιρείασ ςτα ενοποιθμζνα κονδφλια είναι αμελθτζα και δε χριηει περαιτζρω ανάλυςθσ. 

 

                                                                 
1 *Εναλλακηικοί Δείκηερ Μέηπηζηρ Απόδοζηρ: Για επεξηγήζειρ και ςπολογιζμό ηων δεικηών βλ. Ενόηηηα, 

“Εναλλακηικοί Δείκηερ Μέηπηζηρ Απόδοζηρ” 
2 *Εναλλακηικοί Δείκηερ Μέηπηζηρ Απόδοζηρ: Για επεξηγήζειρ και ςπολογιζμό ηων δεικηών βλ. Ενόηηηα, 

“Εναλλακηικοί Δείκηερ Μέηπηζηρ Απόδοζηρ” 
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΘΣΘΣ ΑΡΟΔΟΣΘΣ (“ΕΔΜΑ”) 

 

Ο Πμιλοσ ςτθν Ζκκεςθ Διαχείριςθσ και ςτισ γνωςτοποιιςεισ του προσ το επενδυτικό κοινό χρθςιμοποιεί Εναλλακτικοφσ 

Δείκτεσ Μζτρθςθσ τθσ Απόδοςθσ (ΕΔΜΑ) πζρα από τα οικονομικά μεγζκθ που ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ οικονομικζσ του 

καταςτάςεισ και οι οποίεσ καταρτίηονται ςφμφωνα με το ιςχφον πλαίςιο χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ. 

 

Σκοπόσ τθσ παράκεςθσ αυτϊν των δεικτϊν είναι τόςο θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ όςο και οι επενδυτζσ να ζχουν μια 

πλθρζςτερθ εικόνα τθσ αποδοτικότθτασ, τθσ κεφαλαιακισ διάρκρωςθσ, τθσ δραςτθριότθτασ και τθσ ρευςτότθτασ του Ομίλου 

και ςε καμία περίπτωςθ δεν κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ ανεξάρτθτα από τουσ δείκτεσ μζτρθςθσ που προκφπτουν 

απευκείασ από τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ.   

 

 

Οι Εναλλακτικοί Δείκτεσ Μζτρθςθσ Απόδοςθσ που ο Πμιλοσ χρθςιμοποιεί είναι οι ακόλουκοι: 

 

 Κζρδθ προ Φόρων Χρθματοδοτικϊν, Επενδυτικϊν Αποτελεςμάτων και Συνολικϊν Αποςβζςεων (EBITDA) 

 

Ο Δείκτθσ αυτόσ είναι ευρφτατα διαδεδομζνοσ ςτθν επενδυτικι κοινότθτα και εντάςςεται ςτθ γενικότερθ ενότθτα των 

δεικτϊν αποδοτικότθτασ, ζχοντασ το πλεονζκτθμα ότι απομονϊνει τισ επιδράςεισ των χρθματοδοτικϊν-επενδυτικϊν 

αποτελεςμάτων, τθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ και τθσ κυριότερθσ κατθγορίασ μθ ταμιακϊν εξόδων που είναι οι αποςβζςεισ.   

 

Ο Δείκτθσ υπολογίηεται εάν από τον κφκλο εργαςιϊν αφαιρεκοφν το κόςτοσ πωλθκζντων, τα ζξοδα διάκεςθσ, τα ζξοδα 

διοίκθςθσ, τα λοιπά ζξοδα και προςτεκοφν τα άλλα ζςοδα εκμετάλλευςθσ και οι ςυνολικζσ αποςβζςεισ.  Τα μεγζκθ αυτά 

χρθςιμοποιοφνται χωρίσ καμία προςαρμογι από τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ και τισ ςθμειϊςεισ τουσ. 

 

Ρίνακασ Συμφωνίασ του EBITDA 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΕΙΑ 

Ποςά ςε χιλ. Ευρϊ 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

     

Κφκλοσ εργαςιϊν 327.343 328.851 327.324 328.821 

Κόςτοσ πωλθκζντων (184.478) (182.637) (184.478) (182.637) 

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ (67.564) (68.750) (67.487) (68.697) 

Ζξοδα  λειτουργίασ  διάκεςθσ (29.510) (26.991) (29.510) (26.991) 

Λοιπά  ζξοδα (1.753) (4.348) (1.753) (4.348) 

Άλλα ζςοδα εκμεταλλεφςεωσ 3.782 3.783 3.782 3.783 

Αποςβζςεισ 36.779 37.371 36.779 37.371 

Κζρδθ προ Φόρων Χρθματοδοτικϊν, 

Επενδυτικϊν Αποτελεςμάτων και 

Συνολικϊν Αποςβζςεων (EBITDA) 

84.599 87.279 84.656 87.302 

 

 

 Ρερικϊριο EBITDA 

Ο δείκτθσ αυτόσ προκφπτει από τον ανωτζρω πίνακα με διαίρεςθ του EBITDA με τον Κφκλο Εργαςιϊν. Εκφράηει το ποςοςτό 

που ζχει το κζρδοσ EBITDA επί του Κφκλου Εργαςιϊν ι εναλλακτικά πόςα κζρδθ EBITDA αντιςτοιχοφν ςε μία μονάδα 

πωλιςεων. Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ χρθςιμοποιεί τον ςυγκεκριμζνο Δείκτθ ςτο πλαίςιο τθσ ευρφτερθσ αποτίμθςθσ τθσ 

λειτουργικισ απόδοςθσ τθσ επιχείρθςθσ. 

 

Ρίνακασ Συμφωνίασ του EBITDA Ρερικωρίου (margin)  
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 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ 

Ποςά ςε χιλ. Ευρϊ  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Κφκλοσ εργαςιϊν  327.343 328.851 327.324 328.821 

EBITDA  84.599 87.279 84.656 87.302 

EBITDA margin  25,8% 26,5% 25,9% 26,6% 

 

 Κζρδθ προ Φόρων Χρθματοδοτικϊν και Επενδυτικϊν Αποτελεςμάτων (EBIT) 

Ο δείκτθσ αυτόσ όπωσ και ο προθγοφμενοσ (EBITDA) είναι ευρφτατα διαδεδομζνοσ ςτθν επενδυτικι κοινότθτα και εντάςςεται 

ςτθ γενικότερθ ενότθτα των δεικτϊν αποδοτικότθτασ, ζχοντασ το πλεονζκτθμα ότι απομονϊνει τισ επιδράςεισ των 

χρθματοδοτικϊν -επενδυτικϊν αποτελεςμάτων και τθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ. 

Ο δείκτθσ υπολογίηεται εάν από τον κφκλο εργαςιϊν αφαιρεκοφν το κόςτοσ πωλθκζντων, τα ζξοδα διάκεςθσ, τα ζξοδα 

διοίκθςθσ, τα λοιπά ζξοδα και προςτεκοφν τα άλλα ζςοδα εκμετάλλευςθσ. Τα μεγζκθ αυτά χρθςιμοποιοφνται χωρίσ καμία 

προςαρμογι από τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. 

 

Ρίνακασ Συμφωνίασ του EBIT 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΕΙΑ 

Ποςά ςε χιλ. Ευρϊ  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

      

Κφκλοσ εργαςιϊν  327.343 328.851 327.324 328.821 

Κόςτοσ πωλθκζντων  (184.478) (182.637) (184.478) (182.637) 

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ  (67.564) (68.750) (67.487) (68.697) 

Ζξοδα  λειτουργίασ  διάκεςθσ  (29.510) (26.991) (29.510) (26.991) 

Λοιπά  ζξοδα  (1.753) (4.348) (1.753) (4.348) 

Άλλα  ζςοδα  εκμεταλλεφςεωσ  3.782 3.783 3.782 3.783 

Κζρδθ προ Φόρων Χρθματοδοτικϊν & 

Επενδυτικϊν Αποτελεςμάτων (EBIT)  
47.820 49.908 47.877 49.931 

 

• Ρερικϊριο EBIT 

Ο δείκτθσ αυτόσ προκφπτει από τον ανωτζρω πίνακα με διαίρεςθ του EBIT με τον Κφκλο Εργαςιϊν. Εκφράηει το ποςοςτό που 

ζχει το κζρδοσ EBIT επί του Κφκλου Εργαςιϊν. Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ χρθςιμοποιεί τον ςυγκεκριμζνο Δείκτθ ςτα πλαίςια 

τθσ ευρφτερθσ αποτίμθςθσ τθσ λειτουργικισ απόδοςθσ τθσ επιχείρθςθσ. 

 

 

 

Ρίνακασ Συμφωνίασ του EBIT Ρερικωρίου (margin)  

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΕΙΑ 

Ποςά ςε χιλ. Ευρϊ  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Κφκλοσ εργαςιϊν  327.343     328.851 327.324 328.821 

EBIT  47.820 49.908 47.877 49.931 

EBIT margin  14,6% 15,2% 14,6% 15,2% 
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 Ελεφκερεσ Ταμιακζσ οζσ (Free Cash Flows to the Firm) 

Ο Δείκτθσ αυτόσ εντάςςεται ςτθ γενικότερθ ενότθτα των δεικτϊν αποδοτικότθτασ κακϊσ δείχνει το ποςό των μετρθτϊν που 

είναι διακζςιμο για διανομι ςτουσ μετόχουσ και ςτουσ δανειςτζσ τθσ Εταιρείασ και ταυτόχρονα είναι ζνασ από τουσ βαςικοφσ 

δείκτεσ χρθματοοικονομικισ ευρωςτίασ.  

Ο Δείκτθσ υπολογίηεται εάν ςτθν Κατάςταςθ Ταμιακϊν οϊν προςτεκεί το ςφνολο ειςροϊν/(εκροϊν) από Λειτουργικζσ 

Δραςτθριότθτεσ ςτο ςφνολο των ειςροϊν/(εκροϊν) από Επενδυτικζσ Δραςτθριότθτεσ. 

 

Ρίνακασ Συμφωνίασ των Ελεφκερων Ταμιακϊν οϊν (Free Cash Flows to the Firm-FCFF) 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΕΙΑ 

Ποςά ςε χιλ. Ευρϊ  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Σφνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από 

Λειτουργικζσ Δραςτθριότθτεσ  
 68.314 52.379 68.395 52.393 

Σφνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από 

Επενδυτικζσ Δραςτθριότθτεσ  
 -3.805 -400 -3.814 -410 

Ελεφκερεσ Ταμιακζσ οζσ (FCFF)  64.509 51.979 64.581 51.983 

 

 

 Αποδοτικότθτασ Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Equity/ROE) 

Γενικότερα θ αποδοτικότθτα ιδίων κεφαλαίων δείχνει το κζρδοσ που αντιςτοιχεί ςτθν επζνδυςθ των μετόχων μιασ Εταιρείασ. 

Ανικει ςτθν ομάδα των δεικτϊν αποδοτικότθτασ και είναι επίςθσ γενικά διαδεδομζνοσ για ςκοποφσ ςφγκριςθσ ομοειδϊν 

επιχειριςεων και αξιολόγθςθσ τθσ διοίκθςθσ μιασ Εταιρείασ. 

Ο δείκτθσ υπολογίηεται εάν διαιρεκεί το κακαρό ειςόδθμα (Κζρδθ μετά από Φόρουσ) με τον μζςο όρο των ιδίων κεφαλαίων 

αρχισ και τζλουσ περιόδου.  

Μπορεί επίςθσ να εκφραςτεί ωσ γινόμενο πζντε παραγόντων όπου κάκε ζνασ αντιςτοιχεί ςε ζναν ξεχωριςτό αρικμοδείκτθ.  

Οι επιμζρουσ αρικμοδείκτεσ είναι: 

1. Φορολογικοφ Βάρουσ (Tax Burden): που είναι ο λόγοσ του Κακαροφ Ειςοδιματοσ (Κζρδθ μετά από Φόρουσ) 

προσ τα  Κζρδθ προ Φόρων 

 

2. Χρθματοοικονομικοφ Βάρουσ (Λnterest Burden): που είναι ο λόγοσ των Κερδϊν προ Φόρων προσ τα Κζρδθ προ 

Φόρων Χρθματοδοτικϊν και Επενδυτικϊν Αποτελεςμάτων (EBIT) 

 

3. ΕBIT margin: είναι ο λόγοσ του EBIT προσ τον Κφκλο Εργαςιϊν 

 

4. Κυκλοφοριακι ταχφτθτα Ενεργθτικοφ (Assets Turnover): που είναι ο λόγοσ του Κφκλου Εργαςιϊν προσ το Σφνολο 

του Ενεργθτικοφ ( μζςοσ όροσ  Συνόλου Ενεργθτικοφ αρχισ και τζλουσ περιόδου). 

 

5. Μόχλευςθσ (Leverage): που είναι ο λόγοσ του Συνόλου Ενεργθτικοφ ( μζςοσ όροσ  Συνόλου Ενεργθτικοφ αρχισ 

και τζλουσ περιόδου)  προσ τα Μδια Κεφάλαια  (μζςοσ όροσ  Λδίων Κεφαλαίων αρχισ και τζλουσ περιόδου). 

 

Ρίνακασ Συμφωνίασ του ROE ςε επίπεδο ΟΜΛΛΟΥ 

Ποςά ςε χιλ. Ευρϊ  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 

Κφκλοσ εργαςιϊν  

(α)  
327.343 328.851 324.268 326.387 

Κζρδθ μετά από Φόρουσ  

(β) 
 43.427 24.049 43.657 41.923 
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Κζρδθ προ Φόρων  

(γ) 
 66.473 41.324 56.315 63.497 

EBIT  

(δ)  

47.820 49.908 43.708 49.383 

Σφνολο Ενεργθτικοφ 

 (ε) 
 1.532.621 1.551.840 1.577.096 1.541.945 

Mζςοσ όροσ Ενεργθτικοφ Αρχισ Τζλουσ Χριςθσ 

 (ςτ) 
 1.542.231 1.564.468 1.559.521 1.596.525 

Σφνολο Λδίων Κεφαλαίων 

 (η) 
 942.028 904.766 966.940 921.310 

Mζςοσ όροσ Λδίων Κεφαλαίων Αρχισ Τζλουσ Χριςθσ 

(θ) 
 923.397 935.853 944.125 935.963 

Tax Burden 

=(β)/(γ) 
 0,65 0,58 0,78 0,66 

Interest Burden 

=(γ)/(δ)  
1,39 0,83 1,29 1,29 

EBIT Margin 

=(δ)/(α)  
14,61% 15,18% 13,48% 15,13% 

Asset Turnover 

=(α)/(ςτ)  

0,21 0,21 0,21 0,20 

Leverage 

=(ςτ)/(θ)  
1,67 1,67 1,65 1,71 

RΟΕ 

=(β)/(θ)  
4,70% 2,57% 4,62% 4,48% 

 

Με τθν ανάλυςθ του Δείκτθ τθσ Αποδοτικότθτασ Λδίων Κεφαλαίων ςε πζντε επιμζρουσ παράγοντεσ, θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ 

αλλά και κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να γνωρίηει τι τμιμα των κακαρϊν κερδϊν επιβαρφνεται από τθν φορολογία (Tax 

Burden), τι τμιμα επιβαρφνεται ι επωφελείται από τθν χρθματοδοτικι ι επενδυτικι δραςτθριότθτα (Interest Burden), ποια 

είναι θ ςυμβολι του περικωρίου κζρδουσ των λειτουργικϊν κερδϊν (ςε επίπεδο EBIT - το EBIT margin), ποια είναι θ 

αξιοποίθςθ του ενεργθτικοφ (Asset Turnover) και τζλοσ ποια είναι θ ςυμβολι τθσ μόχλευςθσ (Leverage).   

 

 

 Λειτουργικό Κόςτοσ προ αποςβζςεων (OPEX) 

Ο Δείκτθσ χρθςιμοποιείται από τθ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ ςτθ λιψθ αποφάςεων και ςτθν επικοινωνία τθσ με τουσ επενδυτζσ 

κακϊσ περιλαμβάνει όλεσ τισ κατθγορίεσ δαπανϊν που μερίηονται ςε λειτουργίεσ, δθλαδι το κόςτοσ πωλθκζντων, τα ζξοδα 

διοίκθςθσ και τα ζξοδα διάκεςθσ αφοφ αφαιρεκοφν οι αποςβζςεισ.  Εξαιροφνται τα λοιπά ζξοδα κακϊσ δεν μποροφν να 

κατανεμθκοφν ςε λειτουργίεσ. 

 

Ρίνακασ Συμφωνίασ του Λειτουργικοφ Κόςτουσ προ Αποςβζςεων 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΕΙΑ 

Ποςά ςε χιλ. Ευρϊ  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

      

Κόςτοσ πωλθκζντων  184.478 182.637 184.478 182.637 

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ  67.564 68.750 67.487 68.697 

Ζξοδα  λειτουργίασ  διάκεςθσ  29.510 26.991 29.510 26.991 

Αποςβζςεισ  -36.779 (37.371) -36.779 (37.371) 

Λειτουργικό Κόςτοσ προ Αποςβζςεων  244.773 241.007 244.696 240.954 
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 Μικτό Ρερικϊριο Κζρδουσ (%)   

Ο δείκτθσ αυτόσ προκφπτει από τθ διαίρεςθ του Μικτοφ Ρερικωρίου με τον Κφκλο Εργαςιϊν όπωσ ακριβϊσ τα δφο αυτά 

μεγζκθ εμφανίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Χρθςιμοποιείται από τθ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ ςυμπλθρωματικά με το 

Μικτό Ρερικϊριο ςε αξία.  

 

Ρίνακασ Συμφωνίασ του Μικτοφ Ρερικωρίου Κζρδουσ (%) 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΕΙΑ 

Ποςά ςε χιλ. Ευρϊ  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Κφκλοσ εργαςιϊν  327.343 328.851 327.324 328.821 

Μικτό Ρερικϊριο Κζρδουσ  142.865 146.214 142.846 146.184 

Μικτό Ρερικϊριο Κζρδουσ %  43,6% 44,5% 43,6% 44,5% 
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ΣΘΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΘΣ ΧΘΣΘΣ 2017 

 

Aqua Publica Europea 

Στισ 20 Λανουαρίου 2017, μζςα από τισ προςπάκειεσ και τθ ςυνεργαςία τθσ Υπθρεςίασ Διεκνϊν Σχζςεων τθσ ΕΥΔΑΡ, το Δ.Σ. 

τθσ Aqua Publica Europea (APE) υποδζχκθκε τθν ΕΥΔΑΡ ςτθν «οικογζνειά τθσ», μζλθ τθσ οποίασ είναι οι μεγαλφτερεσ 

ευρωπαϊκζσ δθμόςιεσ και δθμοτικζσ επιχειριςεισ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, όπωσ θ Eau de Paris, θ Vivaqua του Βελγίου κ.ά. 

H APE είναι μια διεκνισ μθ κερδοςκοπικι ζνωςθ, μζλθ τθσ οποίασ είναι αποκλειςτικά δθμόςιοι πάροχοι, που ζχουν ωσ 

αποκλειςτικό ςκοπό τθν εξζταςθ ηθτθμάτων υδατικισ διακυβζρνθςθσ και ςχετικϊν ηθτθμάτων πολιτικισ από τθν πλευρά τθσ 

δθμόςιασ διαχείριςθσ. 

 

Αλλαγή Επιτροπήσ Ελζγχου 

 

Στισ 8 Φεβρουαρίου 2017, το Μζλοσ του Δ.Σ. κ. Αλζξανδροσ Ρουλιάςθσ, τοποκετικθκε ςτθν Επιτροπι Ελζγχου τθσ Εταιρείασ, 

ςτθ κζςθ του παραιτθκζντοσ από αυτι, Μζλουσ του Δ.Σ. κ. Νικολάου Σαράντθ. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο  ενζκρινε τθν 

ςυγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου τθσ ΕΥΔΑΡ Α.Ε. από τουσ κ.κ. Μιχαιλ Σταυρουλάκθ ωσ Ρρόεδρο, Αλζξανδρο Ρουλιάςθ ωσ 

Μζλοσ και Λωάννθ Καρδαρά ωσ Μζλοσ. 

 

Τιμητική Βράβευςη για την ΕΥΔΑΡ 

 

Στισ 17 Φεβρουαρίου 2017, θ ΕΥΔΑΡ απζςπαςε το 1ο Επιχειρθματικό Βραβείο ςτθν κατθγορία «Βραβείο Καλφτερθσ Εταιρείασ 

του Δθμοςίου» ςτθν εκδιλωςθ «Επιχειρθματικά Βραβεία Χριμα» που διοργάνωςε για 14θ ςυνεχι χρονιά θ ETHOS MEDIA 

Α.Ε και το επενδυτικό και οικονομικό περιοδικό ΧΘΜΑ. 

Θ ΕΥΔΑΡ φροντίηει εδϊ και δεκαετίεσ με ςυνζπεια, υπευκυνότθτα και ευαιςκθςία να παρζχει άριςτθσ ποιότθτασ νερό 

παράλλθλα με ςφγχρονεσ και αδιάλειπτεσ υπθρεςίεσ αποχζτευςθσ και βιολογικοφ κακαριςμοφ ςτον εξυπθρετοφμενο 

πλθκυςμό τθσ Αττικισ, ενϊ ταυτόχρονα διαςφαλίηει το φυςικό περιβάλλον.  Θ άριςτθ τεχνογνωςία του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ ςε ςυνδυαςμό με τθ  ςυνεχι εκπαίδευςι του, θ ενςωμάτωςθ νζων τεχνολογιϊν και θ προςπάκεια για ςυνεχι 

βελτίωςθ, εξαςφαλίηει ςτθν Εταιρεία τθν προοπτικι τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξισ τθσ και κζτει τισ βάςεισ για περαιτζρω ανοδικι 

πορεία. 

 

Ζκθεςη Βιϊςιμησ Ανάπτυξησ 

 

Το 2017, θ ΕΥΔΑΡ προχϊρθςε για πρϊτθ φορά ςε κατάρτιςθ Απολογιςμοφ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ,  δθμοςιοποιϊντασ μθ 

χρθματο-οικονομικά ςτοιχεία, με ςκοπό τθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ εξζλιξθσ και των επιδράςεων των δραςτθριοτιτων τθσ 

Εταιρείασ ςε ςχζςθ με κζματα κοινωνικά – περιβαλλοντικά – εργαςιακά – το ςεβαςμό των ανκρϊπινων δικαιωμάτων – τθν 

καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ και τθσ δωροδοκίασ. 

Ο Απολογιςμόσ ςυντάχκθκε βάςει των βαςικϊν επιλογϊν των προτφπων του GRI και παρζχει πλθροφορίεσ με μετριςιμα 

ςτοιχεία για τισ δράςεισ τθσ Εταιρείασ και τον αντίκτυπο αυτϊν αναφορικά με τα  παραπάνω κζματα. Για τθ ςφνταξθ 

ελιφκθςαν υπόψθ οι απαιτιςεισ του νόμου και τα πιο ουςιαςτικά κζματα των ενδιαφερομζνων μερϊν τθσ ΕΥΔΑΡ, όπωσ 

προζκυψαν από ςχετικι ζρευνα ςτισ αρχζσ του 2017, που αντανακλοφν τισ ανάγκεσ και προςδοκίεσ τουσ. Οι επιδράςεισ τθσ 

Εταιρείασ αξιολογικθκαν ςε εκνικι κλίμακα, ωσ προσ τουσ Στόχουσ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ του ΟΘΕ. 

Στον Απολογιςμό γίνεται περιγραφι των ςχετικϊν πολιτικϊν και διαδικαςιϊν δζουςασ επιμζλειασ  που εφαρμόηει θ Εταιρεία, 

των μετριςιμων αποτελεςμάτων των πολιτικϊν αυτϊν, των κυριότερων κίνδυνων που αφοροφν τα εν λόγω κζματα και 

ςυνδζονται με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρείασ και οι οποίοι είναι πικανόν να προκαλζςουν αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτουσ 

τομείσ αυτοφσ, κακϊσ και του τρόπου με τον οποίο θ ΕΥΔΑΡ διαχειρίηεται τουσ κινδφνουσ αυτοφσ, πάντα με γνϊμονα τθν 

κοινωνικι ευθμερία και τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ. 

 

Γενικοί κανόνεσ κοςτολόγθςθσ και τιμολόγθςθσ υπθρεςιϊν φδατοσ 

 

Στισ 22 Μαΐου 2017, δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ Β 1751, θ Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ θ οποία είχε ωσ κζμα: «Ζγκριςθ γενικϊν 

κανόνων κοςτολόγθςθσ και τιμολόγθςθσ υπθρεςιϊν φδατοσ. Μζκοδοσ και διαδικαςίεσ για τθν ανάκτθςθ κόςτουσ των 

υπθρεςιϊν φδατοσ ςτισ διάφορεσ χριςεισ του». 
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Σκοπόσ τθσ προαναφερκείςασ Κ.Υ.Α. είναι θ ζγκριςθ γενικϊν κανόνων κοςτολόγθςθσ και τιμολόγθςθσ των υπθρεςιϊν φδατοσ 

για διάφορεσ χριςεισ και κανόνων και μζτρων βελτίωςθσ των υπθρεςιϊν αυτϊν, κακϊσ και ο κακοριςμόσ των διαδικαςιϊν 

και τθσ μεκόδου ανάκτθςθσ του κόςτουσ των υπθρεςιϊν αυτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων του περιβαλλοντικοφ κόςτουσ και 

του κόςτουσ υδατικοφ πόρου, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ βιϊςιμθ χριςθ και θ βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ των υδάτων και να 

διαςφαλίηεται ο ςυνταγματικά κατοχυρωμζνοσ δθμόςιοσ χαρακτιρασ του νεροφ ωσ κοινωνικό αγακό απολφτωσ απαραίτθτο 

για τθ διαβίωςθ του ανκρϊπου. 

Ειδικότερα θ ςυγκεκριμζνθ ΚΥΑ ζχει ωσ κφριο ςτόχο να διαςφαλίηει: 

α) ότι θ τιμολογιακι πολιτικι για το νερό παρζχει επαρκι κίνθτρα ςτουσ χριςτεσ για τθν αποδοτικι χριςθ των υδατικϊν 

πόρων και 

β) επαρκι ςυνειςφορά των διαφόρων χριςεων του νεροφ ςτθν ανάκτθςθ του κόςτουσ των υπθρεςιϊν φδρευςθσ ςε ποςοςτό 

που κακορίηεται ςτα εγκεκριμζνα ςχζδια διαχείριςθσ λεκανϊν απορροισ ποταμϊν λαμβάνοντασ υπόψθ, όπου απαιτείται, τισ 

κοινωνικζσ, περιβαλλοντικζσ και οικονομικζσ επιπτϊςεισ τθσ αποκατάςταςθσ κακϊσ και τισ γεωγραφικζσ και κλιματικζσ 

ςυνκικεσ. 

Θ ΕΥΔΑΡ εξετάηει τθν εφαρμογι των γενικϊν κανόνων κοςτολόγθςθσ και τιμολόγθςθσ υπθρεςιϊν φδατοσ ςφμφωνα με τθν 

ανωτζρω ΚΥΑ. 

 

Ετιςια Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων Ιοφνιοσ 2017 

 

Θ Ετιςια Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων πραγματοποιικθκε ςτισ 16 Λουνίου 2017, ςτθν ζδρα τθσ Εταιρείασ ςτο 

Γαλάτςι, όπου μεταξφ άλλων επικφρωςε τθν εκλογι του κ. Αλζξανδρου Ρουλιάςθ ωσ Μζλοσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου τθσ 

ΕΥΔΑΡ Α.Ε. και τον οριςμό του ωσ ανεξάρτθτου μθ εκτελεςτικοφ Μζλουσ, ενζκρινε τισ Ατομικζσ και Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ 

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ ΕΥΔΑΡ Α.Ε., ςφμφωνα με τα Διεκνι Λογιςτικά Ρρότυπα και τα Διεκνι Ρρότυπα 

Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (Δ.Λ.Ρ./Δ.Ρ.Χ.Α.) τθσ εταιρικισ χριςθσ 01.01.2016 ζωσ 31.12.2016, τθσ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ 

του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΕΥΔΑΡ Α.Ε. και τθσ επ’ αυτϊν Ζκκεςθσ Ελζγχου των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν τθσ ΕΥΔΑΡ 

Α.Ε., τθ διανομι μερίςματοσ χριςθσ 2016, φψουσ 0,11 ευρϊ ανά μετοχι μεικτό και τζλοσ επζλεξε τθν Ελεγκτικι Εταιρεία  

«Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτοί Λογιςτζσ». 

 

Συγκρότηςη Δ.Σ. ςε ςϊμα 

Στισ 23 Λουνίου 2017, το Δ.Σ. τθσ ΕΥΔΑΡ Α.Ε. μετά τθν επικφρωςθ από τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ τθσ 16
θσ

 Λουνίου 2017 του 
οριςμοφ του κ. Αλζξανδρου Ρουλιάςθ ωσ ανεξάρτθτου μθ εκτελεςτικοφ Μζλουσ, ςυνεδρίαςε και ςυγκροτικθκε ςε ςϊμα ωσ 
ακολοφκωσ: 

Κωνςταντίνοσ Ραπαδόπουλοσ, Ρρόεδροσ Δ.Σ. – Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 
Λωάννθσ Μπενίςθσ, Διευκφνων Σφμβουλοσ – Εκτελεςτικό Μζλοσ 
Κωνςταντίνοσ Βαφειάδθσ - Εκτελεςτικό Μζλοσ 
Λωάννθσ Καρδαράσ - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 
Γεϊργιοσ Μακρυνόσ - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 
Αλζξανδροσ Ρουλιάςθσ – Ανεξάρτθτο, Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ  
Νικόλαοσ Σαράντθσ - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 
Μιχαιλ Σταυρουλάκθσ – Ανεξάρτθτο, Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 
Γεϊργιοσ Χαλαμπαλάκθσ - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 
Χριςτοσ Μθςτριϊτθσ - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 
Ραναγιϊτθσ Σκουλαρίκθσ - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 
Εμμανουιλ Αγγελάκθσ - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 
Ευάγγελοσ Μουτάφθσ - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ.     
 

Βράβευςη Εκςυγχρονιςμοφ Λειτουργιϊν - Καθιζρωςη Στοχοθεςίασ 

 

ΕΥΔΑΡ: Θ Ρρϊτθ Εταιρεία του Δθμοςίου που Βραβεφεται για τον Εκςυγχρονιςμό των Λειτουργιϊν τθσ. 

Το πρϊτο βραβείο για τθν πρωτότυπθ υλοποίθςθ εφαρμογισ του ςυςτιματοσ Διοίκθςθσ μζςω ςτόχων απζςπαςε θ ΕΥΔΑΡ 

ςτθν Τελετι Απονομισ των Business IT Excellence (ΒΛΤΕ) Awards 2017, τον Λοφνιο του 2017.  

Ρρόκειται για ζνα ζργο παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ των ςτόχων όλων των οργανωτικϊν μονάδων τθσ Eταιρείασ 

και κατ’ επζκταςθ εκςυγχρονιςμοφ και απλοποίθςθσ των διαδικαςιϊν οργάνωςθσ τθσ Eταιρείασ. 
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Με γνϊμονα τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ, θ ΕΥΔΑΡ Α.Ε. προχϊρθςε δυναμικά ςτθν 

εφαρμογι του Συςτιματοσ Διοίκθςθσ μζςω Στόχων.  

Βαςικοί πυλϊνεσ αυτισ τθσ εφαρμογισ είναι αφενόσ ο κακοριςμόσ και θ υλοποίθςθ των ςτόχων και αφετζρου θ ανάπτυξθ 

ςυςτιματοσ δεικτϊν μζτρθςθσ αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ και θ κατάρτιςθ Εκκζςεων Αξιολόγθςθσ των 

δράςεων ςε κάκε οργανωτικι μονάδα τθσ Εταιρείασ. 

Συγκεκριμζνα, μετά τθν υιοκζτθςθ και κατάρτιςθ τθσ Στοχοκεςίασ ςε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, ςχετικά με τισ εν εξελίξει 

δράςεισ και τον γενικότερο προγραμματιςμό κάκε τομζα ευκφνθσ, θ ΕΥΔΑΡ ςχεδίαςε και υλοποίθςε ζνα ζργο 

παρακολοφκθςθσ τθσ εκτζλεςθσ των ςτόχων όλων των οργανωτικϊν μονάδων, είτε ςτο πλαίςιο του επενδυτικοφ 

προγράμματοσ τθσ Εταιρείασ είτε ωσ πάγιεσ εργαςίεσ.  

Ρζρα από αυτι κακαυτι τθν υλοποίθςθ του αρχικοφ ςκοποφ, δθλαδι τθσ αποτελεςματικότερθσ παρακολοφκθςθσ τθσ 

πορείασ των δράςεων που υλοποιοφνται, ςκοπόσ του εγχειριματοσ είναι και θ χριςθ του μθχανιςμοφ αυτοφ ωσ μζςο 

άντλθςθσ πλθροφοριϊν οι οποίεσ κα ςυμβάλλουν ςτθν αξιολόγθςθ των ιεραρχικϊν δομϊν, ςτθν αποτελεςματικότερθ 

άςκθςθ διοίκθςθσ, ςτον εντοπιςμό τυχόν δυςλειτουργιϊν και γενικότερα ςτθ λιψθ αποφάςεων. 

 

Νζο Κοινωνικό Τιμολόγιο 

 

Διπλάςια ποςότθτα δωρεάν νεροφ προςφζρει θ ΕΥΔΑΡ με το Νζο  Ζκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο (ΕΕΤ), το οποίο επεκτείνεται 
ςτουσ δικαιοφχουσ του Κοινωνικοφ Ειςοδιματοσ Αλλθλεγγφθσ (ΚΕΑ).  

Ριο ςυγκεκριμζνα, θ ΕΥΔΑΡ από τθν 1θ Λουλίου 2017 προςφζρει ςε όςουσ δικαιοφχουσ ζχουν υπαχκεί ςτο Ν. 4389/2016 
(δικαιοφχουσ ΚΕΑ): 

1. Δωρεάν ποςότθτα νεροφ 2 μ3 ανά μινα ανά μζλοσ νοικοκυριοφ. 

2. Δωρεάν ποςότθτα νεροφ 3 μ3 ανά μινα, για κάκε μζλοσ με αναπθρία άνω του 67%, θ οποία κα προκφπτει από ζγκυρο 
πιςτοποιθτικό ΚΕΡΑ. 

3. Τθν εφαρμογι του ΕΕΤ, ςτθν παροχι νεροφ τθσ κφριασ (ιδιόκτθτθσ ι μιςκωμζνθσ) κατοικίασ, ςτθν οποία διαμζνει ο 
δικαιοφχοσ. 

4. Τθν εφαρμογι του ΕΕΤ και ςτουσ δικαιοφχουσ οι οποίοι διαμζνουν μόνιμα, ςε δωρεάν παραχωρθμζνθ κατοικία ι 
φιλοξενοφνται. 

5. Τθν εφαρμογι του ΕΕΤ και ςτουσ εκτόσ δικτφου φδρευςθσ πελάτεσ, που τιμολογοφνται από τθν ΕΥΔΑΡ, με δικαιϊματα 
χριςθσ αποχζτευςθσ. 

6. Τθν εφαρμογι του ΕΕΤ και για τουσ πελάτεσ ςτουσ οποίουσ ζωσ ςιμερα χορθγείται το ΕΕΤ, εφόςον πλθροφν τα κριτιρια 
υπαγωγισ τουσ ςτο Ν. 4389/16 και υποβάλουν νζα αίτθςθ ςτθν ΕΥΔΑΡ ΑΕ από 01.07.2017 ζωσ 31.07.2017. 

7. Τθν εφαρμογι του ΕΕΤ ςε λογαριαςμοφσ οι οποίοι κα εκδοκοφν από 01.07.2017 και εφεξισ και κα αφοροφν ςε 
καταναλϊςεισ που κα πραγματοποιθκοφν από 01.05.2017 και μετά και ςε κάκε περίπτωςθ από τθν ζκδοςθ του επόμενου 
λογαριαςμοφ από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ από τον δικαιοφχο. 

Επιπλζον, οι δικαιοφχοι που λαμβάνουν ιδθ μειωμζνο ειδικό τιμολόγιο από τθν ΕΥΔΑΡ (πολφτεκνοι, υπεριλικεσ)  ζχουν το 
δικαίωμα να επιλζξουν το τιμολόγιο με τουσ ευνοϊκότερουσ όρουσ. Οι δικαιοφχοι του ΕΕΤ κα ελζγχονται ωσ προσ τθν τιρθςθ 
των κριτθρίων υπαγωγισ ανά τακτά διαςτιματα. Το ΕΕΤ κα βρίςκεται ςε ιςχφ με τθν παραπάνω μορφι, μζχρι τθν υλοποίθςθ 
τθσ ΚΥΑ 132275/19.05.2017 (ΦΕΚ 1751Β'/22.05.2017), θ οποία αφορά ςε κανόνεσ τιμολόγθςθσ και κοςτολόγθςθσ υπθρεςιϊν 
παροχισ νεροφ. 

Συγκρότηςη Δ.Σ. ςε ςϊμα 

Τον Λοφνιο του 2017, μετά τισ εκλογζσ των εργαηομζνων, για τθν ανάδειξθ δφο εκπροςϊπων τουσ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο 
τθσ Εταιρείασ,  εκλζχτθκαν οι κ.κ. Εμμανουιλ Αγγελάκθσ και Γεϊργιοσ Αλεξανδράκθσ. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο αφοφ ζλαβε 
υπόψθ τα αποτελζςματα των εκλογϊν, κατά τθ ςυνεδρίαςθ του τθν 6

θ
  Λουλίου 2017, ςυγκροτικθκε ςε ςϊμα, ωσ εξισ:   

Κωνςταντίνοσ Ραπαδόπουλοσ, Ρρόεδροσ Δ.Σ. – Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 
Λωάννθσ Μπενίςθσ, Διευκφνων Σφμβουλοσ – Εκτελεςτικό Μζλοσ 
Κωνςταντίνοσ Βαφειάδθσ - Εκτελεςτικό Μζλοσ 
Λωάννθσ Καρδαράσ - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 
Γεϊργιοσ Μακρυνόσ - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 
Αλζξανδροσ Ρουλιάςθσ – Ανεξάρτθτο, Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ  
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Νικόλαοσ Σαράντθσ - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 
Μιχαιλ Σταυρουλάκθσ – Ανεξάρτθτο, Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 
Γεϊργιοσ Χαλαμπαλάκθσ - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 
Χριςτοσ Μθςτριϊτθσ - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 
Ραναγιϊτθσ Σκουλαρίκθσ - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 
Εμμανουιλ Αγγελάκθσ - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 
Γεϊργιοσ Αλεξανδράκθσ - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 
 
Δημιουργία Νζασ Διεφθυνςησ 

 
Στισ 20 Λουλίου 2017, με απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΕΥΔΑΡ, δθμιουργικθκε νζα Διεφκυνςθ με τίτλο «Διεφκυνςθ Ψθφιακισ 
Διοικθτικισ Ρλθροφόρθςθσ», θ οποία κα ζχει ωσ ςτόχο τον εκςυγχρονιςμό ςυγκεκριμζνων λειτουργιϊν τθσ Εταιρείασ. 
Συγκεκριμζνα: 
 

 τθ ςυγκζντρωςθ των δεδομζνων όλων των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων τθσ Εταιρείασ ςε ενιαία πλατφόρμα, ςτο 
πλαίςιο διακυβζρνθςθσ δεδομζνων, 

 τθ διαμόρφωςθ ςυςτιματοσ αναφορϊν (Reporting) ςτθν Εταιρεία, με κατάλλθλεσ τεχνικζσ οπτικοποίθςθσ, 

 τθ ςυμβολι ςτθ λιψθ αποφάςεων και τθν επίλυςθ προβλθμάτων, μζςω ανάλυςθσ μεγάλου όγκου δεδομζνων, 

 τθν ςυμβολι ςτθν ευκυγράμμιςθ και ςυμμόρφωςθ τθσ Εταιρείασ με τον νζο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονιςμό για τθν 
Ρροςταςία Επεξεργαςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα (General Data Protection Regulation, ΕΕ 679/2016). 
 
 Επίςθσ θ νζα Διεφκυνςθ κα ζχει ωσ αντικείμενο: 
 

 τθν εφαρμογι του Συςτιματοσ Διοίκθςθσ μζςω Στόχων ςτθν Εταιρεία, 

 τθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ των ςτόχων και τθν παροχι των ςχετικϊν πλθροφοριϊν ςτθν Διοίκθςθ, 

 τθν επεξεργαςία και παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων υλοποίθςθσ των ςτόχων και των ςχετικϊν αναφορϊν. 
 

Σφνταξη Επιχειρηματικοφ Σχεδίου   

Στισ 26 Λουλίου 2017, εγκρίκθκε από το Δ.Σ. τθσ ΕΥΔΑΡ, το Επιχειρθματικό Σχζδιο 2017-2021. Θ μεκοδολογία που 

ακολουκείται βαςίηεται ςτθν αποτφπωςθ όλων των δεδομζνων τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και ςτον ςχεδιαςμό των 

προβλζψεων πενταετίασ ανά Γενικι Διεφκυνςθ.  Συντάχκθκε το πλάνο κεφαλαιουχικϊν επενδφςεων πενταετίασ και 

διαμορφϊκθκαν με δεδομζνα και με τισ απαιτοφμενεσ ςυνζργειεσ των Γενικϊν Διευκφνςεων οι παράμετροι, που κα 

χαρακτθρίηουν το περιβάλλον τθσ ΕΥΔΑΡ το διάςτθμα που αναφζρεται το επιχειρθματικό ςχζδιο.  Πλεσ οι απαιτοφμενεσ 

δράςεισ ςφνταξθσ του επιχειρθματικοφ πλάνου γίνονται ςε ςυνεργαςία με τθ Διοίκθςθ, θ οποία κακόριςε το όραμα, τθν 

αποςτολι και τουσ ςτρατθγικοφσ άξονεσ του. 

Οι ςτρατθγικοί άξονεσ που τζκθκαν περιλαμβάνουν: 

 Σταδιακι επζκταςθ δραςτθριοτιτων ςτθ νθςιωτικι Ελλθνικι επικράτεια μζςω τθσ ΕΥΔΑΡ Νιςων κακϊσ και ςε Διμουσ 

εκτόσ περιοχισ ΕΥΔΑΡ, με ρόλο ςυμβοφλου. 

 Υλοποίθςθ ενεργειακοφ προγράμματοσ ςε δφο άξονεσ:  

o μείωςθ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΕΥΔΑΡ,  

o παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ. 

Ζγινε μελζτθ  του Μακροοικονομικοφ περιβάλλοντοσ  και τθσ ανάλυςθσ  του κλάδου νεροφ.  Ο κλάδοσ υδάτων ςε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο φζρει τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

 Το νερό είναι ζνασ ανανεϊςιμοσ αλλά περιοριςμζνοσ πόροσ. Τα αποκζματα γλυκοφ νεροφ ανανεϊνονται μζςω του 

υδρολογικοφ κφκλου, ωςτόςο θ διακζςιμθ ποςότθτα νεροφ είναι περιοριςμζνθ και απαιτείται θ ςωςτι διαχείριςθ του.  

 Θ αυξανόμενθ πίεςθ που αςκείται ςτο υδατικό περιβάλλον από τθν αλόγιςτθ χριςθ νεροφ κακϊσ και από τθ ρφπανςθ 

από ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ κακιςτοφν όλο και πιο αναγκαία τθν εφαρμογι βιϊςιμων πολιτικϊν προςταςίασ, 

ανάπτυξθσ και διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων.  

 Οι επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν φδρευςθσ και αποχζτευςθσ λειτουργοφν ςε αρκετά αυςτθρό ρυκμιςτικό 

περιβάλλον που επθρεάηεται ζντονα από περιβαλλοντικζσ και οικονομικζσ ςυνκικεσ. 
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 Το ρυκμιςτικό πλαίςιο για τθν παροχι νεροφ ςυνικωσ ορίηεται από περιςςότερα του ενόσ υπουργεία. Τα κράτθ-μζλθ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με τθν πολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τα φδατα (όπωσ θ 

Οδθγία για τθν επεξεργαςία αςτικϊν λυμάτων).  

 Το ρυκμιςτικό πλαίςιο για τθν παροχι νεροφ περιλαμβάνει κυρίωσ : 

o τον κακοριςμό των κανόνων τιμολόγθςθσ,  

o τθν ζγκριςθ των αυξιςεων ςτα τιμολόγια, 

o τον κακοριςμό, τθν επίβλεψθ και τθν επιβολι των απαραίτθτων κανονιςμϊν για τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν και τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ.  

Οι προκλιςεισ ςτον κλάδο των υδάτων ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο που λαμβάνονται υπόψθ ςτθν ςφνταξθ του πενταετοφσ 

επιχειρθματικοφ πλάνου αφοροφν ςτα εξισ κζματα: 

 Διαςφάλιςθ των ευπακϊν πόρων  

 Δθμιουργία κζςεων εργαςίασ/ Βιϊςιμθ οικονομικι ανάπτυξθ 

 Διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων (θ αξία του νεροφ ςτθν κυκλικι οικονομία) 

 Ζλεγχοσ των υδάτινων πόρων για μικρορυπαντζσ  

 Κατάλλθλθ τιμολόγθςθ του νεροφ 

 Ζλεγχοσ των αυξανόμενων επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ  

 Διαςφάλιςθ τθσ αποδοτικότθτασ των υδατικϊν πόρων 

 

Στθν ανάπτυξθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου προβλζπεται θ καταςκευι και διαχείριςθ των παγίων που προορίηονται για 

πολυετι χριςθ ςε ζνα ταχζωσ μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Λαμβάνεται υπόψθ ότι οι οργανιςμοί ςτον κλάδο φδρευςθσ και 

αποχζτευςθσ ςχεδιάηουν και καταςκευάηουν τα πάγια τουσ με ςτόχο τθν μακροχρόνια χριςθ τουσ - για παράδειγμα μερικά 

ζργα υποδομισ ζχουν ωφζλιμο χρόνο ηωισ άνω των 50 ετϊν. Θ πρόκλθςθ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι οι οργανιςμοί ςτον κλάδο 

φδρευςθσ και αποχζτευςθσ πρζπει να αναπτφςςουν ζνα επίπεδο ευελιξίασ ςτθ διαχείριςθ και ςχεδίαςθ των παγίων τουσ 

ϊςτε αυτά να προςαρμόηονται ςτο ταχζωσ μεταβαλλόμενο περιβάλλον.  

Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν πρόβλεψθ υλοποίθςθσ επενδφςεων και κατάςτρωςθσ δράςεων ανάπτυξθσ περιβαλλοντικισ 

ςυνείδθςθσ και ευαιςκθςίασ. Θ ευαιςκθτοποίθςθ ςχετικά με τθν αξία του νεροφ, τισ αμοιβαίεσ προτεραιότθτεσ και ανάγκεσ 

αποτελοφν μια μεγάλθ πρόκλθςθ που μπορεί να επιτευχκεί με τθ ςυνεχι ενθμζρωςθ των καταναλωτϊν και των λοιπϊν 

ενδιαφερόμενων μερϊν. 

Θ χρθματοδότθςθ των κεφαλαιουχικϊν επενδφςεων προβλζπεται να καλυφκεί μζςω των κετικϊν λειτουργικϊν ταμειακϊν 

ροϊν, των επιχορθγιςεων και των υφιςτάμενων ταμειακϊν διακεςίμων. 

► Σθμειϊνουμε ότι δεν ζχει ενςωματωκεί ςτισ προβλζψεισ εκτίμθςθ των επιπτϊςεων τθσ νζασ τιμολογιακισ πολιτικισ. Στθν 

ΚΥΑ κοςτολόγθςθσ και τιμολόγθςθσ κακορίηεται ότι οποιαδιποτε επιβάρυνςθ προκφψει από το Ρεριβαλλοντικό Κόςτοσ ι 

Κόςτοσ Ρόρου, κα ενςωματωκεί ςτα τιμολόγια. 

► Τα ζςοδα από καταςκευζσ ζργων προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο αντιςτοιχοφν ςε ζργα που κα εκτελεςτοφν από τθν ΕΥΔΑΡ με 

εργολαβικό όφελοσ και κα απαιτθκοφν από το Ελλθνικό Δθμόςιο, ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του ςχετικοφ κανονιςτικοφ 

πλαιςίου. 

► Τα αυξθμζνα ζςοδα από πϊλθςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ κα προκφψουν από τθν περαιτζρω αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων 

παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ με ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ που διακζτει θ Εταιρεία. 

► Ενδεικτικά, προβλζπεται αφξθςθ των εςόδων κατά €1,3 εκατ. ετθςίωσ από τθν λειτουργία του υδροθλεκτρικοφ ςτακμοφ 

ςτο φράγμα του Ευινου, θ καταςκευι του οποίου κα ολοκλθρωκεί το 2019. 

► Τα οικονομικά οφζλθ του επενδυτικοφ πλάνου κα επθρεάςουν κετικά τα μεγζκθ τθσ Εταιρίασ κυρίωσ μετά το 2021 λόγω 

τθσ ολοκλιρωςθσ αρκετϊν ζργων μετά το πζρασ τθσ πενταετίασ (π.χ. ζργα ανατολικισ Αττικισ). 

► Οι κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ τθσ προβλεπόμενθσ περιόδου αφοροφν 43% για ζργα τθσ Διεφκυνςθσ Ζργων Ανατολικισ 

Αττικισ, 34,3% για ζργα Γενικισ Διεφκυνςθσ Φδρευςθσ, 14,8% για ζργα Γενικισ Διεφκυνςθσ Αποχζτευςθσ και τζλοσ 8,3% για 

ζργα τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Συντονιςμοφ και Υποςτθρικτικϊν Λειτουργιϊν. 
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Τα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα εκτιμάται ότι κα μειωκοφν τθν προβλεπόμενθ περίοδο κακϊσ κα γίνει χριςθ τουσ για 

τθν χρθματοδότθςθ του επενδυτικοφ πλάνου. 

Τα  ςτρατθγικά  χαρακτθριςτικά του επιχειρθματικοφ ςχεδίου τθσ ΕΥΔΑΡ για το διάςτθμα 2017-2021 είναι τα εξισ: 

Το όραμα τθσ  ΕΥΔΑΡ  είναι να παραμείνει θ μεγαλφτερθ και πιο αξιόπιςτθ Εταιρεία ςτθ διαχείριςθ του κφκλου του νεροφ 

ςτθν Ελλάδα, προςανατολιςμζνθ πάντα ςτον Άνκρωπο, τθν Κοινωνία και το Ρεριβάλλον. 

Θ αποςτολι τθσ ΕΥΔΑΡ είναι να παρζχει ποιοτικό και φκθνό πόςιμο νερό ςε όλο και περιςςότερουσ πολίτεσ και να το 

αποδίδει πίςω ςτο περιβάλλον κακαρό, μζςα από τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ όλων των διακζςιμων πόρων, με κοινωνικι 

ευαιςκθςία και με γνϊμονα τθ ςυνειςφορά τθσ ςτθν κοινωνικι ευθμερία. 

Θ ςτρατθγικι τθσ ΕΥΔΑΡ είναι βαςιςμζνθ ςτθν επίτευξθ μιασ ιςορροπθμζνθσ και αειφόρου ανάπτυξθσ προσ όφελοσ: 

 του κοινωνικοφ ςυνόλου, 

 των πελατϊν, 

 των εργαηομζνων, 

 των μετόχων και  

 όλων των εχόντων ζννομο ςυμφζρον απ’ αυτιν. 

Ρυλϊνασ τθσ ςτρατθγικισ τθσ Εταιρείασ είναι θ ςυνεχισ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ 

πελάτεσ τθσ, ςε ςυνδυαςμό με ζνα οικονομικό τιμολόγιο.  

Στο πλαίςιο τθσ βζλτιςτθσ εξυπθρζτθςθσ, θ ΕΥΔΑΡ κινείται βάςει ενόσ πελατοκεντρικοφ ςυςτιματοσ εξυπθρζτθςθσ με 

εκςυγχρονιςτικζσ μεκόδουσ, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ βζλτιςτθ ικανοποίθςθ των πελατϊν και θ διαςφάλιςθ τθσ οικονομικισ 

ευρωςτίασ τθσ Εταιρείασ. 

Το Ολοκλθρωμζνο Ρρόγραμμα Εκςυγχρονιςμοφ περιλαμβάνει: 

Κφριουσ άξονεσ λειτουργίασ 

 Αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ςτθ λειτουργία τθσ ΕΥΔΑΡ 

 Αναβάκμιςθ παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

 Επζκταςθ του πελατολογίου - Αφξθςθ τθσ γεωγραφικισ κάλυψθσ 

 Ανάπτυξθ νζων δραςτθριοτιτων 

 Αξιοποίθςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ 

 Αξιοποίθςθ τεχνολογίασ & καινοτομίασ 

 Διευκζτθςθ του ρυκμιςτικοφ & ςυμβατικοφ πλαιςίου με το Ελλθνικό Δθμόςιο 

 Αυςτθρι εφαρμογι & ςυμμόρφωςθ με όλα τα ποιοτικά & λειτουργικά πρότυπα 
 

Κφριεσ δράςεισ Ολοκλθρωμζνου Ρρογράμματοσ Εκςυγχρονιςμοφ 

 Αναςχεδίαςθ και απλοποίθςθ εςωτερικϊν & εξωτερικϊν διαδικαςιϊν 

 Εφαρμογι ςφγχρονων μεκόδων τθλελζγχου & τθλεχειριςμοφ  

 Εφαρμογι κρίςιμων παρεμβάςεων ςτο δίκτυο για αποφυγι επαναλαμβανόμενων κοςτοβόρων βλαβϊν 

 Εφαρμογι ςφγχρονων μεκόδων διαχείριςθσ κινδφνων 

 Επζκταςθ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ για εξυπθρζτθςθ των πελατϊν 

 Εφαρμογι νζου μοντζλου ςυνεργαςίασ με τουσ Διμουσ 

 Ενδυνάμωςθ τθσ κανονιςτικισ ςυμμόρφωςθσ & λιψθ ςχετικϊν πιςτοποιιςεων 

 Εκπόνθςθ επιχειρθματικϊν ςχεδίων για νζεσ δραςτθριότθτεσ & επζκταςθ ςε περιοχζσ εντόσ και εκτόσ Αττικισ. 

Μελετάται θ SWOT ανάλυςθ τθσ Εταιρείασ, επί τθσ οποίασ εδράηεται ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ ϊςτε να υπάρχει πλιρθσ 

αξιοποίθςθ όλων των επιχειρθματικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ Εταιρείασ.  Σχεδιάηεται θ αξιοποίθςθ των δυνατϊν ςθμείων τθσ 

Εταιρείασ με επενδφςεισ που κα προςκζςουν αξία, ενϊ προγραμματίηονται οι δράςεισ αντιμετϊπιςθσ των αδφνατων ςθμείων 

και διαχείριςθσ των κινδφνων του εταιρικοφ περιβάλλοντοσ.  Ραραμζνει κφριο μζλθμα θ ανάδειξθ και θ αξιοποίθςθ των 
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ευκαιριϊν για ανάπτυξθ νζων δραςτθριοτιτων και διεφρυνςθσ δραςτθριοποίθςθσ γεωγραφικά και διεκνϊσ με κατάλλθλεσ 

ςυνεργαςίεσ. 

Θ ςφνταξθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου 2017-2021 ςτοχεφει ςτθν αξιοποίθςθ των διακεςίμων τθσ Εταιρείασ και κα εξετάςει 

εναλλακτικά ςενάρια βαςιςμζνα ςτισ παραδοχζσ που βαςίηεται θ ανάπτυξι του. 

Ο.Τ.Α.  

Κατά τθ διάρκεια του 2017 ςυνεχίςτθκε με αμείωτο ρυκμό θ προςπάκεια τθσ ΕΥΔΑΡ Α.Ε για τθν είςπραξθ των 
λθξιπροκζςμων οφειλϊν των ΟΤΑ. Στισ 31.12.2017, οι λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ των ΟΤΑ προσ τθν ΕΥΔΑΡ Α.Ε  ανιλκαν ςε 
39.728.859.14€. Από αυτά, τα 12.191.874.70€ αντιςτοιχοφν ςε ποςά για τα οποία ζχει  ιδθ υπογραφεί ςφμβαςθ ρφκμιςθσ 
οφειλϊν. Αντίςτοιχα οι λθξιπρόκεςμεσ  οφειλζσ των ΟΤΑ ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2016 ανζρχονταν ςε 35.715.978,56€. Από τισ 
παραπάνω λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ, 3 Διμοι (Μεγαρζων-ΔΕΥΑΜ, Σαλαμίνασ και Μαρακϊνα) οφείλουν 20.177.860,11€, ποςό 
που αντιςτοιχεί ςτο 50,79% τθσ ςυνολικισ οφειλισ. Οι ςυνολικζσ ειςπράξεισ από τουσ ΟΤΑ το 2017 ανιλκαν ςε 
47.760.518,78€ ζναντι  46.101.122,98€ το 2016. 

Εντόσ του 2017, τζςςερισ (4) Ο.Τ.Α., Αιγάλεω, Ν. Φιλαδζλφεια–Ν. Χαλκθδόνα, Άλιμοσ και Καιςαριανι εξόφλθςαν ολοςχερϊσ 
τισ ςυμβάςεισ ρφκμιςθσ λθξιπροκζςμων οφειλϊν με τθν ΕΥΔΑΡ Α.Ε. Οριςμζνοι εξ’ αυτϊν,  ζκαναν χριςθ κονδυλίων που 
προιλκαν από ςχετικι χρθματοδότθςθ του Υπ. Εςωτερικϊν  για εξόφλθςθ των λθξιπροκζςμων Οφειλϊν τουσ ζναντι Τρίτων.   

Στο πλαίςιο τθσ επζκταςθσ των δραςτθριοτιτων, ςτισ 29/12/2017 υπεγράφθ «Σφμβαςθ Μεταβίβαςθσ και Ραράδοςθσ ςτθν 
Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. του Δικτφου Φδρευςθσ του Διμου Σαλαμίνασ και Αναγνϊριςθσ Οφειλϊν του προσ τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.» βάςει τθσ 
υπ. Αρ. 19487/27-12-2017 ςχετικισ Απόφαςθσ του Δ.Σ.   

Κατά τθ διάρκεια του 2017, θ ΕΥΔΑΡ εκπόνθςε ςχετικι χρθματοοικονομικι μελζτθ για τθν παραλαβι κατά κυριότθτα του 
δικτφου φδρευςθσ τθσ Δ.Ε. Μαγοφλασ του Διμου Ελευςίνασ. 

Πςον αφορά ςτο Διμο Μεγαρζων ςυνεχίςτθκαν οι προςπάκειεσ διεκδίκθςθσ των οφειλϊν ςε επίπεδο Διοίκθςθσ.   

  
Ηλεκτρονική Διακυβζρνηςη 

Θ ΕΥΔΑΡ επαναβεβαιϊνει τθ δζςμευςι τθσ για τθν επίτευξθ των ςτόχων που ορίηονται ςτο πλαίςιο Θλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ (e-government). Οι ςτόχοι αυτοί αφοροφν ςτθν αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν 
(ΤΡΕ) για τθν αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν αλλά και των εςωτερικϊν λειτουργιϊν ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηονται: 

 Λκανοποίθςθ των πελατϊν και του κοινωνικοφ ςυνόλου γενικότερα 

 Μςεσ ευκαιρίεσ ςε κάκε ςυναλλαςςόμενο με τθν ΕΥΔΑΡ 

 Διαφάνεια ςτισ εταιρικζσ διαδικαςίεσ 

 Αποτελεςματικι Διοίκθςθ 

 Λκανοποίθςθ των εργαηομζνων μζςω τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ τουσ 

Θ ΕΥΔΑΡ ενςτερνίηεται τθν άποψθ ότι θ Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ αφορά πρωτίςτωσ ςε κεςμοκζτθςθ διαδικαςιϊν. Για το 
λόγο αυτό προχωρά ςε εγκακίδρυςθ διεργαςιοκεντρικισ προςζγγιςθσ αναφορικά με τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ 
κεςμοκετϊντασ πρακτικζσ μελζτθσ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν.  Θ αρχι γίνεται με τθν καταγραφι και τεκμθρίωςι τουσ  ενϊ ο 
απϊτεροσ ςκοπόσ είναι θ ολοκλθρωμζνθ ανάλυςθ, μζτρθςθ και βελτίωςθ των εταιρικϊν διαδικαςιϊν, ειδικά αυτϊν που 
αφοροφν ςτουσ ςκοποφσ τθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. 

Στο πλαίςιο αυτό ςυνεχίηεται θ ανάπτυξθ και βελτίωςθ εφαρμογϊν που αφοροφν: 

1) Τθν εταιρικι ιςτοςελίδα (www.eydap.gr) 

Στο πλαίςιο εκςυγχρονιςμοφ τθσ εταιρικισ ιςτοςελίδασ για τθ δθμιουργία θλεκτρονικοφ κζντρου εξυπθρζτθςθσ 
πελατϊν, δθμιουργικθκε επιτροπι για τον Αναςχεδιαςμό και τθν Οργάνωςθ τθσ Διαχείριςθσ τθσ Εταιρικισ Λςτοκζςθσ. 
Μερικζσ από τισ καινοφριεσ ρυκμίςεισ είναι: 

 Δυνατότθτα καταχϊρθςθσ αιτθμάτων των πελατϊν για τα οποία μζχρι πρότινοσ  απαιτοφνταν επίςκεψθ ςτα Κζντρα 
Εξυπθρζτθςθσ Ρελατϊν (Διακανονιςμοί, Χοριγθςθ τιμολογίου Υπθρεςιϊν, Εργαςτθριακόσ Ζλεγχοσ Μετρθτι, 
Χοριγθςθ Φιλανκρωπικοφ και Επαγγελματικοφ Τιμολογίου) 

 Δυνατότθτα πλθρωμισ με  πιςτωτικι ι χρεωςτικι κάρτα των ςυνεργαηόμενων τραπεηϊν (e-pos)  

 Click to call: θ δυνατότθτα ςτον πελάτθ  να καταχωρεί τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του, να  επιλζγει το κζμα που τον 

απαςχολεί και τθν επικυμθτι ϊρα επικοινωνίασ και o  υπάλλθλοσ του τθλ. κζντρου κα επικοινωνεί μαηί του 

http://www.eydap.gr/
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2) Ο λογαριαςμόσ ςε PDF. Από τον Νοζμβριο του 2017 ξεκίνθςε θ δθμιουργία και εμφάνιςθ των pdf των λογαριαςμϊν 
πιλοτικά για τουσ υπαλλιλουσ τθσ ΕΥΔΑΡ, και από 17 Φεβρουαρίου 2018 για όλουσ τουσ χριςτεσ τθσ ιςτοκζςθσ. Με τθν 
εφαρμογι, ςφντομα, τθσ ταυτοποίθςθσ μζςω του taxisnet κα απλοποιθκεί θ δυνατότθτα εγγραφισ του χριςτθ τθσ 
ιςτοκζςθσ.  

3) Τα πλθροφοριακά ςυςτιματα εξυπθρζτθςθσ πελατϊν. Θ Εταιρεία παρζχει αδιάλειπτα 24/7 και αποτελεςματικά τισ 
υπθρεςίεσ τθσ μζςω των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων 

4) Το ERP τθσ Εταιρείασ 

5) Τθν εςωτερικι παραγωγι και διακίνθςθ εταιρικϊν εγγράφων 

Θ εςωτερικι επικοινωνία των οργανωτικϊν μονάδων αναδιοργανϊνεται με ςτόχο τθν αποτελεςματικι ςυνεργαςία τουσ 
κακϊσ και τθν άςκθςθ αποτελεςματικισ διοίκθςθσ. Για το ςκοπό αυτό αξιοποιείται και κα εξελιχκεί περαιτζρω θ εςωτερικι 
ιςτοκζςθ (portal) θ οποία λειτουργεί εντόσ του εταιρικοφ δικτφου δεδομζνων τθσ ΕΥΔΑΡ. Το οργανωτικό ςχιμα κα βαςίηεται 
ςε λογικι «εςωτερικϊν υπθρεςιϊν» και αντίςτοιχων διαδικαςιϊν ζτςι ϊςτε να υπάρχει αμεςότθτα επικοινωνίασ, διαφάνεια 
και ελαχιςτοποίθςθ περιττϊν ενεργειϊν ςτισ εταιρικζσ διαδικαςίεσ. 

Θ ΕΥΔΑΡ, δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν για τθν παροχι 
υπθρεςιϊν υψθλοφ επιπζδου ςτουσ πελάτεσ τθσ αλλά και ςτουσ πολίτεσ γενικότερα, δεςμεφεται ςτθ ςυνεχι βελτίωςθ των 
υπθρεςιϊν που παρζχονται θλεκτρονικά αλλά και ςτθ διαρκι ζρευνα για τθν ανάπτυξθ νζων καινοτόμων υπθρεςιϊν 
παρακολουκϊντασ και αξιοποιϊντασ τισ ςφγχρονεσ τάςεισ τθσ τεχνολογίασ.   

  

 
ΕΥΔΑΡ ΝΘΣΩΝ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΑΕ 

Τον Λοφλιο του 2011 ςυςτικθκε θ Εταιρεία «ΕΥΔΑΡ Νιςων Α.Ε.» ςτθσ οποίασ το μετοχικό κεφάλαιο ςυμμετζχει θ ΕΥΔΑΡ Α.Ε. 
με ποςοςτό 100%. Σκοπόσ τθσ Εταιρείασ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν φδρευςθσ, αποχζτευςθσ κακϊσ και ζνα πλικοσ 
δραςτθριοτιτων που ςχετίηονται με τα παραπάνω, ςτθ νθςιωτικι Ελλθνικι Επικράτεια.  
 
Τον Λανουάριο του 2013, με τροπολογία που πζραςε ςτθ Βουλι δθμιουργικθκε το νομικό πλαίςιο, ςφμφωνα με το οποίο 
μπορεί να ανατίκεται, ςτθν ΕΥΔΑΡ ι ςε κυγατρικζσ τθσ, θ εκπόνθςθ ι ανάκεςθ μελετϊν για τθν καταςκευι ζργων ςυναφϊν 
με τθ δραςτθριότθτα τθσ Εταιρείασ κακϊσ και θ ανάκεςθ και διοίκθςθ εκτζλεςθσ των ζργων αυτϊν ςε νθςιωτικζσ περιοχζσ 

Tον Μάρτιο του 2013 θ «ΕΥΔΑΡ ΝΘΣΩΝ» Α.Ε. προχϊρθςε ςε αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ κατά 30.000 ευρϊ ενϊ 
ςτισ 7 Φεβρουαρίου 2014 ςτθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ «ΕΥΔΑΡ ΝΘΣΩΝ» Α.Ε. επικυρϊκθκε και νζα αφξθςθ του 
μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ κατά 150.000,00 ευρϊ.  

Στισ 22 Οκτωβρίου του 2014 θ ΕΥΔΑΡ Α.Ε. με Απόφαςθ του ΔΣ τθσ (18460/22.10.14), ενζκρινε τθν αφξθςθ του μετοχικοφ 
κεφαλαίου τθσ ΕΥΔΑΡ ΝΘΣΩΝ Α.Ε. κατά 1.000.000 ευρϊ με καταβολι του ποςοφ ςε δφο ιςόποςεσ δόςεισ των 500.00 ευρϊ, 
τθν 1θ Νοεμβρίου 2014 και τθν 1θ Λουλίου 2015. 

Στθν ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ 21θσ Σεπτεμβρίου 2017 αποφαςίςτθκε θ τροποποίθςθ του άρκρου 1 αλλαγι επωνυμίασ 
ςε << ΕΥΔΑΡ ΝΘΣΩΝ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΑΕ>>  και του άρκρου 2 (ςκοπόσ) οι δραςτθριότθτεσ κα αναλαμβάνονται εντόσ τθσ 
Ελλθνικισ επικράτειασ και εκτόσ τθσ περιοχισ που ορίηεται ςτο άρκρο 8 του νόμου 2744/1999 ωσ αρμοδιότθτα τθσ ΕΥΔΑΡ 
Α.Ε. 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο απαρτίηεται από τουσ κατωτζρω : 

Μπενίςθσ Λωάννθσ  Ρρόεδροσ του ΔΣ και Διευκφνων Σφμβουλοσ 

Βαφειάδθσ Κωνςταντίνοσ          Μζλοσ 

Βουγιουκλάκθσ Κωνςταντίνοσ Μζλοσ 

Καραγιάννθσ Γεϊργιοσ  Μζλοσ 

Ματςοφκθσ Ρζτροσ  Μζλοσ 

Γλζνθσ Γεϊργιοσ  Μζλοσ 

Μακρυνόσ Γεϊργιοσ  Μζλοσ   
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Στόχοσ τθσ ΕΥΔΑΡ ΝΘΣΩΝ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ είναι θ αξιοποίθςθ τθσ τεχνογνωςίασ, του ζμπειρου προςωπικοφ και των ςφγχρονων 
εργαλείων τθσ ΕΥΔΑΡ Α.Ε. για τθν παροχι υπθρεςιϊν υψθλισ ποιότθτασ ςτουσ τομείσ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ και 
επεξεργαςίασ λυμάτων  ςτα Ελλθνικά νθςιά, αλλά και ςε κάκε περιοχι τθσ Ελλάδασ που τα ζχει ανάγκθ.  

Στρατθγικι μασ είναι να μεταφζρουμε ςτουσ τοπικοφσ οργανιςμοφσ φδρευςθσ αποχζτευςθσ τθν εμπειρία δεκαετιϊν τθσ 
ΕΥΔΑΡ ΑΕ ςτθν ορκολογικι διαχείριςθ υδάτινων πόρων, ςτθν εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν, ςτθν αξιοποίθςθ εκνικϊν και 
ευρωπαϊκϊν κονδυλίων για να εξαςφαλίςουμε μαηί τουσ τθν ορκι λειτουργία των εγκαταςτάςεϊν τουσ και τθν προςταςία 
του περιβάλλοντοσ με τθ διάκεςθ άρτια επεξεργαςμζνων λυμάτων ϊςτε να είναι εφικτι θ επαναχρθςιμοποίθςι τουσ για 
κάλυψθ αρδευτικϊν αναγκϊν με ελάχιςτο δυνατό κόςτοσ για το πολίτθ και τθν τοπικι κοινωνία. Επιπλζον προωκείται θ 
ςυνεργαςία με ευρφτερουσ φορείσ και οργανιςμοφσ ςτθ διαμόρφωςθ ολοκλθρωμζνου πλαιςίου χρθματοδότθςθσ ζργων 
φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, κυρίωσ ςτθ νθςιωτικι Ελλάδα. 

Βαςικόσ ςτόχοσ είναι και θ ενεργειακι αναβάκμιςθ των Θ/Μ εγκαταςτάςεων φδρευςθσ αποχζτευςθσ ςτθ Νθςιωτικι 
Επικράτεια.  Οι ςτόχοι τθσ ενζργειασ αναμζνεται να οριςτικοποιθκοφν με τον ςχεδιαςμό ενόσ κοινοφ προγράμματοσ δράςθσ 
για τθν αξιοποίθςθ των αντίςτοιχων κονδυλίων για το Ρεριβάλλον και τθν Κλιματικι Αλλαγι.  

Αναγνωρίηοντασ το γεγονόσ ότι τα υβριδικά ςυςτιματα ΑΡΕ με ζμφαςθ ςτθν από κοινοφ εξυπθρζτθςθ αναγκϊν φδρευςθσ 
αποχζτευςθσ και παραγωγισ ενζργειασ αποτελοφν κομβικό εργαλείο ςτο ςχεδιαςμό ζργων ςτα μθ διαςυνδεδεμζνα νθςιά, θ 
ΕΥΔΑΡ Νιςων Αναπτυξιακι Α.Ε. και θ ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. από το 2017 βρίςκονται ςτθ φάςθ κατάρτιςθσ κοινϊν δράςεων. 

Από το 2017 θ ΕΥΔΑΡ Νιςων Αναπτυξιακι Α.Ε. ςυνεργάηεται  με το Ταμείο Ραρακατακθκϊν & Δανείων ςτο πλαίςιο τθσ 
δράςθσ του Ταμείου για τθ χρθματοδότθςθ ζργων ςε Διμουσ. Θ ςυνεργαςία αφορά ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ και τεχνικισ 
βοικειασ για μελζτεσ ζργων  Φδρευςθσ, Αποχζτευςθσ, Βιολογικϊν Κακαριςμϊν, όπου θ Εταιρεία μασ διακζτει αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και θγετικι κζςθ, ενϊ ςυμμετζχει και ςτθν καμπάνια  κοινοποίθςθσ  τθσ δράςθσ ςτουσ ωφελοφμενουσ Διμουσ.  Στο 
πλαίςιο αυτό υπάρχει διαρκισ ςυνεργαςία με Ο.Τ.Α. ςτο ςχεδιαςμό δράςεων και ζργων. 

 

ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΘ ΡΟΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΘ 

 

Θ ςτρατθγικι τθσ ΕΥΔΑΡ είναι βαςιςμζνθ ςτθν επίτευξθ μιασ ιςορροπθμζνθσ και ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ προσ όφελοσ του 

κοινωνικοφ ςυνόλου, των πελατϊν, των εργαηομζνων, των μετόχων και όλων των εχόντων ζννομο ςυμφζρον από αυτι. Θ 

ΕΥΔΑΡ, ωσ θ μεγαλφτερθ Εταιρεία παροχισ υπθρεςιϊν φδρευςθσ και αποχζτευςθσ τθσ Ελλάδασ και μία από τισ μεγαλφτερεσ 

ςτθν Ευρϊπθ, φροντίηει με ςυνζπεια, υπευκυνότθτα και ευαιςκθςία να παρζχει άριςτθσ ποιότθτασ νερό παράλλθλα με 

ςφγχρονεσ και αδιάλειπτεσ υπθρεςίεσ αποχζτευςθσ και βιολογικοφ κακαριςμοφ ςτον εξυπθρετοφμενο πλθκυςμό τθσ Αττικισ, 

ενϊ ταυτόχρονα διαςφαλίηει το φυςικό περιβάλλον. 

Σθμαντικι προτεραιότθτα παραμζνει θ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ τθσ επιχείρθςθσ. Θ ςταδιακι εξορκολογικοποίθςθ τθσ 

εν γζνει λειτουργίασ τθσ Εταιρείασ τόςο μζςα από τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν ςε όλουσ τουσ τομείσ αλλά και γενικότερα με 

τθν ορκι διαχείριςθ, κα επιφζρουν περιοριςμό του λειτουργικοφ κόςτουσ, χωρίσ να μειϊνουν τθν ποιότθτα των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

Κατά τθ διάρκεια του 2018, θ Εταιρεία αναμζνεται να εφαρμόςει μζροσ του επενδυτικοφ προγράμματοσ που εγκρίκθκε ςτο 

πλαίςιο του Επιχειρθματικοφ Σχεδίου 2017-2021. Στθν ανάπτυξθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου προβλζπεται θ καταςκευι και 

διαχείριςθ των παγίων που προορίηονται για πολυετι χριςθ ςε ζνα ταχζωσ μεταβαλλόμενο περιβάλλον.  Λαμβάνεται υπόψθ 

ότι οι οργανιςμοί ςτον κλάδο φδρευςθσ και αποχζτευςθσ ςχεδιάηουν και καταςκευάηουν τα πάγια τουσ με ςτόχο τθ 

μακροχρόνια χριςθ τουσ, για παράδειγμα μερικά ζργα υποδομισ ζχουν ωφζλιμο χρόνο ηωισ άνω των 50 ετϊν. Θ πρόκλθςθ 

ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι οι οργανιςμοί ςτον κλάδο φδρευςθσ και αποχζτευςθσ πρζπει να αναπτφςςουν ζνα επίπεδο ευελιξίασ 

ςτθ διαχείριςθ και ςχεδίαςθ των παγίων τουσ ϊςτε αυτά να προςαρμόηονται ςτο ταχζωσ μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Το 43% 

του προαναφερόμενου προχπολογιςμοφ αφορά ςτα ζργα αποχζτευςθσ τθσ Ανατολικισ Αττικισ, τα οποία κα δϊςουν λφςθ 

ςτο πρόβλθμα δεκαετιϊν που ταλανίηει τθν περιοχι. Θ χρθματοδότθςθ των κεφαλαιουχικϊν επενδφςεων προβλζπεται να 

καλυφκεί μζςω των κετικϊν λειτουργικϊν ταμειακϊν ροϊν, των επιχορθγιςεων και των υφιςτάμενων ταμειακϊν 

διακεςίμων. 

Θ ΕΥΔΑΡ με δεδομζνθ τθν κοινωνικι τθσ ευαιςκθςία, κα προβεί ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για κακολικι πρόςβαςθ 

ςε αςφαλζσ και οικονομικά προςιτό πόςιμο νερό ςτθν περιοχι αρμοδιότθτάσ τθσ, ενϊ κα ςυνεχίςει να ςτθρίηει ςυμπολίτεσ 

μασ που ζχουν ανάγκθ, μζςα από τθν εφαρμογι κοινωνικϊν τιμολογίων. Ταυτόχρονα, κα αςκθκεί πίεςθ προσ τουσ ΟΤΑ 

προκειμζνου να βελτιωκεί θ ειςπραξιμότθτα των οφειλϊν τουσ. 

Θ αξιοποίθςθ τθσ τεχνογνωςίασ των εργαηομζνων, ο διαρκισ εκςυγχρονιςμόσ μζςω των νζων τεχνολογιϊν, βελτιϊνουν 

ςυνεχϊσ τθν παραγωγικότθτα και κατ’ επζκταςθ τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ Εταιρείασ. Σε ςυνδυαςμό δε με τθ μονοπωλιακι 
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φφςθ του προςφερόμενου προϊόντοσ, θ ΕΥΔΑΡ κα ςυνεχίςει να διακζτει υψθλι ταμειακι ρευςτότθτα, χωρίσ δανειςμό, και 

κα πετυχαίνει βιϊςιμθ ανάπτυξθ, διαςφαλίηοντασ τα ςυμφζροντα και του κοινωνικοφ ςυνόλου αλλά και των μετόχων. 

 

 

ΚΥΙΟΤΕΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΘΤΕΣ   

 

Θ Εταιρεία διαχειρίηεται το κεφάλαιό τθσ με τρόπο τζτοιο ϊςτε να εκπλθρϊνει τουσ ςκοποφσ τθσ, όπωσ αναφζρονται ςτθν 

παράγραφο 4α του άρκρου 1 του Ν.2744/99. Επίςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του ιδίου άρκρου απαγορεφεται θ 

ςφςταςθ εμπράγματου δικαιϊματοσ επί των ακινιτων παγίων ςτοιχείων τθσ, που χρθςιμοποιοφνται για τθν άςκθςθ των 

ςχετικϊν με τθν παροχι υπθρεςιϊν φδρευςθσ και αποχζτευςθσ δραςτθριοτιτων τθσ. Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με το άρκρο 

5 του ιδίου νόμου δεν χωρεί αναγκαςτικι εκτζλεςθ του ενεργθτικοφ τθσ ΕΥΔΑΡ που χρθςιμοποιείται για τθν άςκθςθ των 

ςχετικϊν με τθν παροχι υπθρεςιϊν φδρευςθσ και αποχζτευςθσ δραςτθριοτιτων τθσ. 

 

Θ Εταιρεία τθν τρζχουςα περίοδο δεν ζχει προβεί ςε δανειςμό είτε μακροπρόκεςμο είτε βραχυπρόκεςμο. Μετά τθν 

ειςαγωγι τθσ ςτο Χρθματιςτιριο το 2000 και μζχρι το 2013 θ Εταιρεία είχε προβεί κυρίωσ ςε βραχυπρόκεςμο δανειςμό, 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτισ λειτουργικζσ τθσ υποχρεϊςεισ λόγω τθσ μθ πλθρωμισ των λογαριαςμϊν φδρευςθσ από 

οριςμζνουσ ΟΤΑ και άλλουσ δθμόςιουσ φορείσ. 

Θ Εταιρεία φροντίηει να διατθρεί ικανοποιθτικό φψοσ κεφαλαίων προκειμζνου να εξυπθρετεί τουσ ςκοποφσ τθσ 

εφαρμόηοντασ τθν κατάλλθλθ μεριςματικι πολιτικι. 
 

Δείκτθσ δανειακισ επιβάρυνςθσ 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ 

Ποςά ςε χιλ € 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Δανειακζσ Υποχρεϊςεισ  - - - - 

Ταμειακά Διακζςιμα & Λςοδφναμα (294.921) (280.544) (293.920) (279.471) 

Σφνολο Λδίων Κεφαλαίων 942.028 904.766 942.191 904.879 

     

Δείκτθσ κακαροφ χρζουσ προσ ίδια κεφάλαια 0 0 0 0 

 

Θ διαχείριςθ χρθματοοικονομικϊν κινδφνων διεκπεραιϊνεται από τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ τθσ Εταιρείασ, οι οποίεσ  

λειτουργοφν με ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ που ζχουν εγκρικεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο.  

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο κζτει τουσ ςτόχουσ, ορίηει τθν πολιτικι, επιλζγει το πλαίςιο διαχείριςθσ κινδφνων, θ υλοποίθςθ του 

οποίου ανατίκεται ςτα ςτελζχθ τθσ Εταιρείασ. Θ  φπαρξθ πλαιςίου διαχείριςθσ κινδφνων είναι κεντρικισ ςθμαςίασ και θ 

διαδικαςία παρακολοφκθςθσ είναι δομθμζνθ, ςυνεχισ και διαρκισ. 

 

(α) Ριςτωτικόσ κίνδυνοσ 

Θ ζκκεςθ τθσ Εταιρείασ όςον αφορά τον πιςτωτικό κίνδυνο περιορίηεται ςτα κάτωκι χρθματοοικονομικά περιουςιακά 

ςτοιχεία τα οποία αναλφονται ωσ εξισ: 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ 

Κατθγορίεσ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Διακζςιμα για πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 3.659 2.855 3.659 2.855 

Ταμειακά διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα 294.921 280.544 293.920 279.471 

Εμπορικζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ 237.299 224.766 237.252 224.742 

Μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 19.034 22.598 19.034 22.598 

Επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ εταιρείεσ - - 1.210 1.210 

Σφνολο 554.913 530.763 555.075 530.876 
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Το ταμείο και τα ταμειακά ιςοδφναμα ενζχουν πιςτωτικό κίνδυνο. Θ διαχείριςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου γίνεται με 

ςυγκζντρωςθ του μεγαλφτερου τμιματοσ των διακεςίμων τθσ Εταιρείασ ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ και με περιοριςμό τθσ 

ζκκεςθσ ςτα λοιπά θμεδαπά πιςτωτικά ιδρφματα.  

Στισ εμπορικζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ περιλαμβάνονται απαιτιςεισ από ιδιϊτεσ πελάτεσ, οι οποίεσ ζχουν ςχετικά 

περιοριςμζνο  βακμό κινδφνου απωλειϊν κυρίωσ λόγω τθσ ευρείασ διαςποράσ των απαιτιςεων, ενϊ για τισ απαιτιςεισ από 

ΟΤΑ, θ Εταιρεία εξετάηει τθν δυνατότθτα είςπραξθσ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν μζςω κατάρτιςθσ ςυμβάςεων (διαχείριςθσ 

δικτφων ι διακανονιςμοφσ) ι μζςω νομοκετικϊν ρυκμίςεων. 

Στισ εμπορικζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ περιλαμβάνονται απαιτιςεισ από ιδιϊτεσ πελάτεσ, για τισ οποίεσ υφίςταται ςχετικόσ 

κίνδυνοσ, ο οποίοσ περιορίηεται με τθν ανάλθψθ μζτρων και δράςεων από τισ αρμόδιεσ διευκφνςεισ. Οι δράςεισ αφοροφν τθ 

λιψθ μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν και παροχισ διευκολφνςεων για τθν αποπλθρωμι αυτϊν. 

Για τθν κατθγορία των οφειλϊν τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ΟΤΑ, θ Εταιρεία εξετάηει τθν δυνατότθτα είςπραξθσ των 

λθξιπρόκεςμων οφειλϊν μζςω κατάρτιςθσ ςυμβάςεων (διαχείριςθσ δικτφων ι διακανονιςμοφσ) ι μζςω νομοκετικϊν 

ρυκμίςεων. 

  

Θ πρόβλεψθ τθσ επιςφάλειασ για εμπορικζσ απαιτιςεισ αναφζρεται ςε λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ ιδιωτϊν πελατϊν που 

κακυςτερεί θ είςπραξι τουσ για χρονικό διάςτθμα άνω των δφο ετϊν, οι οποίεσ δεν ζχουν διακανονιςτεί. Επίςθσ θ πρόβλεψθ 

περιλαμβάνει τμιμα λθξιπρόκεςμων οφειλϊν ιδιωτϊν πελατϊν κάτω των δφο ετϊν, οι οποίεσ πλθροφν ςυγκεκριμζνα 

κριτιρια και δεν ζχουν διακανονιςτεί. 

 

 

 

Ραρακάτω παρατίκεται πίνακασ χρονοανάλυςθσ για τισ απαιτιςεισ τθσ Εταιρείασ: 
 

Ποςά ςε χιλ Ευρϊ 

ΧΟΝΟΑΝΑΛΥΣΘ ΛΘΞΙΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΡΑΙΤΘΣΕΩΝ 

2017 Μθ Λθξιπρόκεςμεσ 0-1 μινα 1-6 μινεσ 6 μινεσ-2 ζτθ 2 ζτθ-5 ζτθ > 5 ζτθ Σφνολο 

ΛΔΛΩΤΕΣ 30.029 9.548 30.352 45.046 33.458 33.422 181.855 

ΔΘΜΟΣΛΟ 3.483 736 1.806 3.671 5.369 3.367 18.432 

ΟΤΑ 6.411 2.450 8.139 10.901 16.743 860 45.503 

Σφνολο 39.923 12.734 40.297 59.617 55.569 37.649 245.789 

 

 

 

      

2016 Μθ Λθξιπρόκεςμεσ 0-1 μινα 1-6 μινεσ 6 μινεσ-2 ζτθ 2 ζτθ-5 ζτθ > 5 ζτθ Σφνολο 

ΛΔΛΩΤΕΣ 29.133 10.680 30.976 45.590 30.947 27.615 174.940 

ΔΘΜΟΣΛΟ 2.615 970 2.110 1.754 4.884 3.177 15.509 

ΟΤΑ 7.215 2.093 5.479 17.256 10.067 928 43.038 

Σφνολο 38.963 13.742 38.564 64.599 45.899 31.270 233.487 

 

Σθμειϊνεται ότι το εξοφλθμζνο ποςό των δόςεων, των διακανονιςμϊν ιδιωτϊν τθν 31.12.2017 ανζρχεται ςε ποςό Ευρϊ 

13.069 χιλ. ζναντι ποςοφ Ευρϊ 10.035 χιλ. τθσ αντίςτοιχθσ περςινισ περιόδου και δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτο υπόλοιπο των 

ιδιωτϊν πελατϊν, ςτον πίνακα τθσ χρονοανάλυςθσ. 

Θ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Εςόδων & Απαιτιςεων και θ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ειδικϊν πελατϊν, ελζγχουν διαρκϊσ τισ 

απαιτιςεισ τθσ Εταιρείασ, είτε χωριςτά είτε κατά ομάδα (κωδικοί τιμολογίων, κατθγορίεσ πελατϊν) και ενςωματϊνουν τισ 

πλθροφορίεσ αυτζσ ςτισ διαδικαςίεσ του πιςτωτικοφ ελζγχου. 

Για τθν αντιμετϊπιςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου θ Υπθρεςία Αναγκαςτικϊν Ειςπράξεων τθσ Διεφκυνςθσ Νομικϊν Υπθρεςιϊν 

εξετάηει ςε ςυνεχι βάςθ και διευκετεί μζςω τθσ δικαςτικισ οδοφ (ΝΔ 356/1974 «Κϊδικασ Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων») 

λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ προσ είςπραξθ από υδρολθψία, δικαιϊματα χριςθσ και δικαιϊματα ςφνδεςθσ ακινιτων από ιδιϊτεσ 

και ΟΤΑ.  

Κανζνα από τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία δεν ζχει εξαςφαλιςτεί με υποκικθ ι άλλθ μορφι πιςτωτικισ 

εξαςφάλιςθσ. 
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Αντίςτοιχα θ Εταιρεία δεν ζχει εκχωριςει ςε τρίτουσ ωσ μορφισ εγγφθςθσ τα χρθματοπιςτωτικά μζςα του Ενεργθτικοφ.  

 

(β) Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ 

Ο κίνδυνοσ ρευςτότθτασ αντιμετωπίηεται με τθ διατιρθςθ ικανϊν χρθματικϊν διακεςίμων και τθν εξαςφάλιςθ τραπεηικϊν 

πιςτϊςεων προσ  χριςθ. Δεν υφίςταται κίνδυνοσ ρευςτότθτασ λόγω τθσ φπαρξθσ ςθμαντικϊν ταμειακϊν διακεςίμων ικανϊν 

να καλφψουν τισ τρζχουςεσ λειτουργικζσ και επενδυτικζσ ανάγκεσ. 

Ο παρακάτω πίνακασ αναλφει τισ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ, ταξινομθμζνεσ ςε ςχετικζσ 

ομαδοποιθμζνεσ θμερομθνίεσ λιξθσ, οι οποίεσ υπολογίηονται ςφμφωνα με το χρονικό υπόλοιπο από τθν θμερομθνία 

ιςολογιςμοφ μζχρι τθ ςυμβατικι θμερομθνία λιξθσ, ςε μθ προεξοφλθμζνεσ τιμζσ. 
 

 

Ποςά ςε χιλ Ευρϊ 

ΧΟΝΟΑΝΑΛΥΣΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

2017 0-1 Μινα 2-3 Μινεσ 3-6 Μινεσ 6-12 Μινεσ 1- 5 ζτθ > 5 ζτθ Σφνολο 

Δανειακζσ Υποχρεϊςεισ    - - - - - - - 

Ρρομθκευτζσ & Λοιπζσ Υποχρεϊςεισ 15.908 27.819 4.594 4.464 39.042 315.576 407.403 

Σφνολο 15.908 27.819 4.594 4.464 39.042 315.576 407.403 

  

2016 0-1 Μινα 2-3 Μινεσ 3-6 Μινεσ 6-12 Μινεσ 1- 5 ζτθ > 5 ζτθ Σφνολο 

Δανειακζσ Υποχρεϊςεισ    - - - - - - - 

Ρρομθκευτζσ & Λοιπζσ Υποχρεϊςεισ 65.529 27.527 13.220       4.734 41.136 308.191 460.337 

   Σφνολο 65.529 27.527 13.220      4.734 41.136 308.191 460.337 

 

(γ) Κίνδυνοσ Αγοράσ 

Ο κίνδυνοσ αγοράσ ςχετίηεται με το μετοχικό χαρτοφυλάκιο τθσ Εταιρείασ, το οποίο αποτελεί μακροπρόκεςμθ, ςτρατθγικι 

επζνδυςθ και ωσ εκ τοφτου περιορίηεται ςε προκακοριςμζνα όρια κζςθσ (Position Limits) 

 

(δ) Κίνδυνοι από τθν επιβολι κεφαλαιακϊν ελζγχων ςτθν Ελλάδα 

Με Ρράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου ςτισ 28 Λουνίου 2015, οι ελλθνικζσ τράπεηεσ τζκθκαν ςε αργία και επιβλικθκαν 

κεφαλαιακοί ζλεγχοι. Θ τραπεηικι αργία ζλθξε ςτισ 20 Λουλίου 2015, ενϊ ςταδιακά περιορίηονται οι κεφαλαιακοί ζλεγχοι, 

ωςτόςο μζροσ αυτϊν παραμζνει ςε ιςχφ. Λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ και τθσ ανελαςτικότθτασ του προϊόντοσ, θ ηιτθςι του δεν 

επθρεάηεται από τθν επιβολι κεφαλαιακϊν ελζγχων, ςυνεπϊσ οι ςχετικζσ οικονομικζσ εξελίξεισ ςτθν Ελλάδα δεν επθρζαςαν 

τισ ειςπράξεισ, τισ πλθρωμζσ και τον κφκλο εργαςιϊν τθσ Εταιρείασ.  

 

 

(ε) υκμιςτικόσ κίνδυνοσ  

Στισ 22 Μαΐου 2017, δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ Β 1751, θ Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ θ οποία είχε ωσ κζμα: «Ζγκριςθ γενικϊν 

κανόνων κοςτολόγθςθσ και τιμολόγθςθσ υπθρεςιϊν φδατοσ. Μζκοδοσ και διαδικαςίεσ για τθν ανάκτθςθ κόςτουσ των 

υπθρεςιϊν φδατοσ ςτισ διάφορεσ χριςεισ του». Θ ΕΥΔΑΡ ΑΕ εξετάηει τθν εφαρμογι των γενικϊν κανόνων κοςτολόγθςθσ και 

τιμολόγθςθσ υπθρεςιϊν φδατοσ ςφμφωνα με τθν ανωτζρω Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ. 

Από τθν προκαταρκτικι εξζταςθ τθσ Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ από τθν Εταιρεία, προζκυψαν κζματα προσ διευκρίνιςθ,  

που αφοροφν: 

 Τθν τιμι του ακατζργαςτου φδατοσ, ωσ βαςικό ςτοιχείο κόςτουσ,   

 Το περιβαλλοντικό κόςτοσ και το κόςτοσ πόρου ανά κυβικό μζτρο νεροφ, κακϊσ αυτό κα γνωςτοποιθκεί ςτθν 

Εταιρεία, ζωσ τθν 31 Οκτωβρίου 2018, από τθ Διεφκυνςθ Υδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, 

 Το κόςτοσ ευκαιρίασ του επενδεδυμζνου κεφαλαίου και ειδικότερα θ εφλογθ ετιςια απόδοςθ των ιδιωτικϊν 

επιχειρθματικϊν κεφαλαίων που χρθςιμοποιοφνται, 

Με Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ που εκδόκθκε ςτισ 03.12.2013, ορίςτθκε ότι οι οφειλζσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου προσ τθν 

Εταιρεία από επιχορθγοφμενεσ δαπάνεσ επενδυτικοφ προγράμματοσ για τθ δεκαετία 2000-2010, που απορρζουν από τθν 
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09.12.1999 ςφμβαςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου με τθν Εταιρεία, φψουσ Ευρϊ 294 εκατ. περίπου, αποςβζνονται με μθ 

φορολογικζσ οφειλζσ ιςόποςθσ αξίασ τθσ Εταιρείασ προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο, οι οποίεσ αφοροφν το κόςτοσ του διατεκζντοσ 

ςε αυτιν αδιφλιςτου νεροφ, περιόδου 25.10.2004-30.06.2013. 

Ωςτόςο εκκρεμεί από τθ χριςθ 2004 θ ςφναψθ ζγγραφθσ ςυμφωνίασ όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 15 τθσ από 09.12.1999 

ςφμβαςθσ μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Εταιρείασ θ οποία κα κακορίηει το τίμθμα του απολθφκζντοσ  μθ 

επεξεργαςμζνου φδατοσ. Ελλείψει γραπτισ ςυμφωνίασ, θ Εταιρεία ςυνεχίηει και μετά τθν 30.06.2013, να ςυμψθφίηει το 

τίμθμα του αδιφλιςτου φδατοσ που αντλεί με τισ υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ που προςφζρει για τα πάγια 

περιουςιακά ςτοιχεία που ανικουν ςτθν Εταιρεία Ραγίων «ΕΥΔΑΡ ΝΡΔΔ» επιβαρφνοντασ τα αποτελζςματά τθσ. 

Μζχρι και τισ 31.12.2018, που κα ιςχφει το τιμολόγιο που εγκρίκθκε με το ΦΕΚ 3188Β/16.12.2013, δεν τίκεται κζμα 

επιβάρυνςισ τθσ Εταιρείασ, με οποιοδιποτε τίμθμα για το αδιφλιςτο νερό, γεγονόσ που κα ςιμαινε τθν αφξθςθ τθσ τιμισ του 

νεροφ και τθν πρόςκετθ χρζωςθ των πολιτϊν. 

 

(ςτ) Σχζςεισ με Ελλθνικό Δθμόςιο 

Με κοινι υπουργικι απόφαςθ τθσ 3.12.2013 που εκδόκθκε βάςει νομοκετικϊν ρυκμίςεων ορίςτθκε ότι οι οφειλζσ του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου προσ τθν Εταιρεία από επιχορθγοφμενεσ δαπάνεσ επενδυτικοφ προγράμματοσ για τθ δεκαετία 2000-

2010 που απορρζουν από τθν 9.12.1999 ςφμβαςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου με τθν Εταιρεία φψουσ Ευρϊ 294 εκατ. περίπου 

αποςβζνονται με μθ φορολογικζσ οφειλζσ ιςόποςθσ αξίασ τθσ Εταιρείασ προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο, μζχρι τισ 30.06.2013 οι 

οποίεσ αφοροφν το κόςτοσ του διατεκζντοσ ςε αυτιν αδιφλιςτου νεροφ περιόδου 25.10.2004-30.06.2013. Με τθν ίδια κοινι 

υπουργικι απόφαςθ αποςβζςτθκαν και οι λοιπζσ αξιϊςεισ μζχρι τθν 30.06.2013 μεταξφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και ΕΥΔΑΡ ΑΕ. 

Με απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των Μετόχων τθν 27
θ
 Δεκεμβρίου 2013 ζγινε αποδεκτι θ ανωτζρω κοινι 

υπουργικι απόφαςθ. 

 

Ωςτόςο εκκρεμεί από τθ χριςθ 2004 θ ςφναψθ ζγγραφθσ ςυμφωνίασ όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 15 τθσ από 09.12.1999 

ςφμβαςθσ μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Εταιρείασ θ οποία κα κακορίηει το τίμθμα του απολθφκζντοσ μθ 

επεξεργαςμζνου φδατοσ. Ελλείψει γραπτισ ςυμφωνίασ, θ Εταιρεία ςυνεχίηει και μετά τθν 30.06.2013, να ςυμψθφίηει το 

τίμθμα του αδιφλιςτου φδατοσ που αντλεί με τισ υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ που προςφζρει για  τα πάγια 

περιουςιακά ςτοιχεία που ανικουν ςτθν Εταιρεία Ραγίων «ΕΥΔΑΡ ΝΡΔΔ» (ςθμ.36) επιβαρφνοντασ τα αποτελζςματά τθσ. 

Στην παρούςα φάςη δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν τυχόν επιπτώςεισ από τη διαδικαςία αυτή ςτην μέχρι τώρα 

ακολουθούμενη τακτική τησ εταιρείασ. 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΘ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΕΙΑ) 
  

Α) Συναλλαγζσ με Μζλθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

Ποςά ςε χιλ. € 31.12.2017 31.12.2016 

Αμοιβζσ (Ρροζδρου & Δ/ντοσ Συμβοφλου και Εκτελεςτικϊν Συμβοφλων) 114 114 

Αμοιβζσ & ζξοδα παράςταςθσ μελϊν Δ.Σ. 138 81 

Σφνολο 252 195 

 

Β) Συναλλαγζσ και υπόλοιπα με Ελλθνικό Δθμόςιο και ΟΤΑ 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ 

Ποςά ςε χιλ. € 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

1) Συναλλαγζσ     

-  Ζςοδα 61.512 58.459 61.512 58.459 

-  Κόςτοσ πωλθκζντων (κόςτοσ καταςκευισ ζργων) 529 66 529 66 

2) Υπόλοιπα     

- Μακροπρόκεςμεσ Απαιτιςεισ  

  (Ζργα για λογαριαςμό Ελλθνικοφ Δθμοςίου ) 4.297 3.769 4.297 3.769 

- Μακροπρόκεςμεσ Απαιτιςεισ  από πελάτεσ  

 (Διακανονιςμοί Διμων) 12.961 21.038 12.961 21.038 

-  Απαιτιςεισ από Ρελάτεσ (ΟΤΑ, Ελλθνικό Δθμόςιο) 53.286 38.964 53.286 38.964 
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-  Απαίτθςθ από ΕΥΔΑΡ ΝΘΣΩΝ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΑΕ - - 24 24 

- Λοιπζσ Απαιτιςεισ (από το Ελλθνικό Δθμόςιο για κάλυψθ ελλείμματοσ 

από αποηθμίωςθ προςωπικοφ) 258 258 258 258 

 

Οι ςυναλλαγζσ με Ελλθνικό Δθμόςιο και ΟΤΑ αφοροφν ζςοδα υδρολθψίασ τιμολογθμζνα και δεδουλευμζνα, κακϊσ επίςθσ 

και δεδουλευμζνα ζςοδα από το κόςτοσ καταςκευισ ζργων για λογαριαςμό του Υπουργείου Οικονομίασ, Υποδομϊν και 

Μεταφορϊν και του Ν.Ρ.Δ.Δ «Εταιρεία Ραγίων Ε.ΥΔ.Α.Ρ». 
 

 

ΜΕΙΣΜΑΤΙΚΘ ΡΟΛΙΤΙΚΘ 

 

 Θ Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων τθσ 16θσ  Λουνίου 2017 αποφάςιςε τθ διανομι μερίςματοσ κερδϊν χριςθσ 2016 

ποςοφ 0,11 ευρϊ ανά μετοχι μικτό (ςυνολικό μικτό ποςό Ευρϊ 11,715 εκατ.). 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ 28
θσ

 Μαρτίου, αποφάςιςε να προτείνει ςτθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθ διανομι 

μερίςματοσ ποςοφ είκοςι λεπτϊν (Ευρϊ 0,20) ανά μετοχι, (ςυνολικό μικτό ποςό Ευρϊ 21,3 εκατ.) για τθ χριςθ 2017.  Το 

μζριςμα αποτελεί αντικείμενο ζγκριςθσ από τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων και περιλαμβάνεται ςτο υπόλοιπο 

του λογαριαςμοφ «Αποτελζςματα εισ νζον». 

 

 

ΣΘΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΘΣ ΧΘΣΘΣ 2017 

 

Ψήφιςη ν. 4512/2018 

Στισ 17 Λανουαρίου 2018, ψθφίςτθκε ο ν. 4512/2018, με τον οποίο, θ πλειοψθφία των μετοχϊν τθσ μεταβιβάςτθκε ςτθν 

Ελλθνικι Εταιρεία Συμμετοχϊν και Ρεριουςίασ. Στόχοσ τθσ ΕΕΣΥΡ είναι θ αναμόρφωςθ του πλαιςίου διαχείριςθσ προσ όφελοσ 

του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, ζτςι ϊςτε θ χϊρα να μπορζςει να αξιοποιιςει τον εκνικό τθσ πλοφτο.  

 

Ρρόταςη για αναθεϊρηςη τησ Οδηγίασ για το νερό από την Ε.Ε. 

 

Τθν 1
θ
 Φεβρουαρίου 2018 θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι πρότεινε τθν ανακεωρθμζνθ ευρωπαϊκι νομοκεςία που κα βελτιϊςει τθν 

ποιότθτα του πόςιμου νεροφ και τθν πρόςβαςθ ςε αυτό κακϊσ και κα παρζχει καλφτερθ πλθροφόρθςθ ςτουσ πολίτεσ. 

Το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςε βαςικζσ υπθρεςίεσ καλισ ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνου του νεροφ, είναι μία από τισ αρχζσ 

του ευρωπαϊκοφ πυλϊνα των κοινωνικϊν δικαιωμάτων που εγκρίκθκε ομόφωνα από τουσ αρχθγοφσ κρατϊν και 

κυβερνιςεων ςτθ Σφνοδο Κορυφισ του Γκζτεμποργκ. Θ εν λόγω νομοκετικι πρόταςθ αποςκοπεί ςτο να εγγυθκεί αυτό το 

δικαίωμα και, ωσ εκ τοφτου, να ανταποκρικεί ςτθν πρϊτθ επιτυχθμζνθ Ρρωτοβουλία Ευρωπαίων Ρολιτϊν "Right2Water", θ 

οποία ςυγκζντρωςε 1,6 εκατομμφρια υπογραφζσ προσ υποςτιριξθ τθσ βελτίωςθσ τθσ πρόςβαςθσ ςε αςφαλζσ πόςιμο νερό 

για όλουσ τουσ Ευρωπαίουσ. Επιπλζον, θ πρόταςθ επιδιϊκει να δϊςει τθ δυνατότθτα ςτουσ καταναλωτζσ να διαςφαλίηουν 

ότι οι προμθκευτζσ νεροφ παρζχουν ςτουσ καταναλωτζσ ςαφζςτερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν κατανάλωςθ νεροφ, τθ 

διάρκρωςθ του κόςτουσ κακϊσ και τθν τιμι ανά λίτρο, επιτρζποντασ τθ ςφγκριςθ με τθν τιμι του εμφιαλωμζνου νεροφ. Αυτό 

κα ςυμβάλει ςτουσ περιβαλλοντικοφσ ςτόχουσ τθσ μείωςθσ τθσ περιττισ χριςθσ πλαςτικϊν και του περιοριςμοφ του 

αποτυπϊματοσ άνκρακα τθσ ΕΕ, κακϊσ και ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ. Οι κανόνεσ που θ Επιτροπι 

προτίκεται να επικαιροποιιςει κα βελτιϊςουν τθν ποιότθτα και τθν αςφάλεια των υδάτων προςκζτοντασ νζεσ και 

αναδυόμενεσ ουςίεσ ςτον κατάλογο κριτθρίων για τον προςδιοριςμό τθσ αςφάλειασ των υδάτων. 

 

Μεταβολή ποςοςτοφ μετόχων ςε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου. 

 

Στισ 2 Μαρτίου 2018, θ ΕΥΔΑΡ ζλαβε γνωςτοποίθςθ από το Υπουργείο Οικονομικϊν ότι ο ςυνολικόσ αρικμόσ δικαιωμάτων 

ψιφου (ζμμεςα και άμεςα) που ελζγχει το Ελλθνικό Δθμόςιο ανζρχεται ςε 65.319.740 (61,33%) εκ των οποίων τα άμεςα 

δικαιϊματα ψιφου αφοροφν ςε 53.250.001 (50%+1 μετοχι) κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ και τα ζμμεςα δικαιϊματα ψιφου 

αφοροφν ςε 12.069.739 (11,33%) κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ. Θ εν λόγω μεταβολι του άμεςου και ζμμεςου ποςοςτοφ 

ςυμμετοχισ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτθν ΕΥΔΑΡ Α.Ε. οφείλεται ςτθ μεταβίβαςθ 17.004.761 μετοχϊν (15,97%) από το 

ΤΑΛΡΕΔ απευκείασ ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο, κατόπιν εκτζλεςθσ εξωχρθματιςτθριακισ ςυναλλαγισ, άνευ ανταλλάγματοσ, 

ςφμφωνα με τθν απόφαςθ 262 τθσ διυπουργικισ Επιτροπισ Αναδιαρκρϊςεων και Αποκρατικοποιιςεων (ΦΕΚ 
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τϋΒ/614/22.02.2018) και τθσ από 1.3.2018 διόρκωςθσ ςφάλματοσ (ΦΕΚ Β 697/01.03.2018) με τισ οποίεσ ζγινε μερικι 

ανάκλθςθ τθσ 195/27.10.2011(ΦΕΚ Βϋ 759) Απόφαςθσ τθσ Διυπουργικισ Επιτροπισ Αναδιαρκρϊςεων και 

Αποκρατικοποιιςεων, κατ’ εφαρμογι τθσ 1906/2014 απόφαςθσ τθσ Ολομζλειασ του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ. 

Το ςυνολικό ποςοςτό ςυμμετοχισ (άμεςθσ και ζμμεςθσ) του Ελλθνικοφ Δθμοςίου δεν ζχει μεταβλθκεί. 

Στισ 21 Μαρτίου 2018, θ Εταιρεία ζλαβε ςχετικι υποβολι γνωςτοποίθςθσ του  Υπουργείου Οικονομικϊν, ςφμφωνα με τθν 

οποία ο ςυνολικόσ αρικμόσ ζμμεςων δικαιωμάτων ψιφου που ελζγχει το Ελλθνικό Δθμόςιο ανζρχεται ςε 65.319.740 

(61,33%). Θ  μεταβολι των δικαιωμάτων ψιφου οφείλεται ςτθ μεταβίβαςθ κατόπιν εκτζλεςθσ  εξωχρθματιςτθριακισ 

ςυναλλαγισ, άνευ ανταλλάγματοσ, με θμερομθνία 20 Μαρτίου 2018, από το Ελλθνικό Δθμόςιο ςτθν «Ελλθνικι Εταιρεία 

Συμμετοχϊν και Ρεριουςίασ Α.Ε.» (ΕΕΣΥΡ Α.Ε.) 53.250.001 μετοχϊν τθσ ΕΥΔΑΡ Α.Ε., ςφμφωνα με τθν παρ.20 του άρκρου 380 

του ν. 4512/2018, με τθν οποία αντικαταςτάκθκε θ παρ.1 του άρκρου 197 του ν. 4389/2016, με ιςχφ από 1/1/2018.  

Το ςφνολο (100%) των μετοχϊν του ΤΑΛΡΕΔ κατζχεται από τθν «Ελλθνικι Εταιρεία Συμμετοχϊν και Ρεριουςίασ Α.Ε.» (ΕΕΣΥΡ 

Α.Ε.), θ οποία ελζγχει πλζον άμεςα τα δικαιϊματα ψιφου 53.250.001 μετοχϊν (50%+1 μετοχι) και ζμμεςα τα δικαιϊματα 

ψιφου 12.069.739 μετοχϊν (11,33%) μζςω του ΤΑΛΡΕΔ. Επομζνωσ, το ςυνολικό ποςοςτό των δικαιωμάτων ψιφου (άμεςα 

και ζμμεςα) τθσ ΕΕΣΥΡ Α.Ε. ανζρχεται ςε 61,33%. Το Ελλθνικό Δθμόςιο ελζγχει κατά 100% τθν ΕΕΣΥΡ Α.Ε.. 

 

 

ΔΘΛΩΣΘ ΕΤΑΙΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ 

 

Θ Διλωςθ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ αφορά ςτο ςφνολο των αρχϊν και πρακτικϊν που υιοκετεί θ Εταιρεία προκειμζνου να 

διαςφαλίςει τθν απόδοςι τθσ, τα ςυμφζροντά των μετόχων τθσ και τα ςυμφζροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερϊν. 

 

Θ δομι τθσ παροφςασ Διλωςθσ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ επικεντρϊνεται ςτα ακόλουκα κζματα: 

 

i.   Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και Λειτουργίασ 

ii.  Διοικθτικό Συμβοφλιο και Επιτροπι Ελζγχου 

iii. Γενικι Συνζλευςθ & Δικαιϊματα Μετόχων 

iv. Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ και Διαχείριςθ Κινδφνων 

v.  Λοιπά διαχειριςτικά ι εποπτικά όργανα ι επιτροπζσ τθσ Εταιρείασ 

 

Α. Κϊδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 

Θ Εταιρεία ζχει κεςπίςει Κϊδικα εταιρικισ διακυβζρνθςθσ τον οποίο ζχει ενςωματϊςει ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό 

Λειτουργίασ και αποτελεί ιδθ από τισ 23.10.2013 ενιαίο κείμενο κατονομαηόμενο πλζον ωσ Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Εταιρικισ 

Διακυβζρνθςθσ και Λειτουργίασ τθσ ΕΥΔΑΡ και τον οποίο τθρεί. Ο Κϊδικασ αυτόσ βρίςκεται διακζςιμοσ ςτο κοινό ςτθν ζδρα 

τθσ Εταιρείασ Ωρωποφ 156 Γαλάτςι, ςτθν Υπθρεςία Μετοχολογίου και ςτθν Υπθρεςία Εταιρικϊν Ανακοινϊςεων. 

Θ Εταιρεία δεν εφαρμόηει πρακτικζσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ πζραν των προβλζψεων του νόμου.  

 

B. Διοικθτικό Συμβοφλιο και Επιτροπι Ελζγχου 

Θ Εταιρεία διοικείται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο, ο αρικμόσ των μελϊν του οποίου είναι περιττόσ και δεν δφναται να 

υπερβαίνει τα δεκατρία (13) μζλθ ι να είναι μικρότεροσ των επτά (7) μελϊν. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο αποτελείται από 

εκτελεςτικά, μθ εκτελεςτικά και ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 3 και 4 του Ν. 

3016/2002 όπωσ κάκε φορά ιςχφει. 

Θ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων είναι αρμόδια να κακορίηει τον αρικμό των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κακϊσ 

επίςθσ και να αυξάνει ι να μειϊνει τον αρικμό αυτϊν, πάντοτε μζςα ςτο πλαίςιο που τίκεται από το καταςτατικό. Το 

Διοικθτικό Συμβοφλιο αποτελείται: 

α) από δφο (2) εκπροςϊπουσ των εργαηομζνων ςτθν Εταιρεία που εκλζγονται (με τουσ αναπλθρωματικοφσ τουσ) με άμεςθ 

και κακολικι ψθφοφορία. 

β) από δφο (2) μζλθ που εκπροςωποφν τουσ μετόχουσ τθσ μειοψθφίασ που εκλζγονται κατά τον τρόπο που ορίηεται ςτο 

άρκρο 36 του Καταςτατικοφ. 

γ) από εκπροςϊπουσ των μετόχων, που εκλζγονται από τθ Γενικι Συνζλευςθ. 

Θ κθτεία των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι πενταετισ και παρατείνεται αυτοδίκαια μζχρι τθσ υποδείξεωσ ι τθσ 

εκλογισ νζων ςυμβοφλων. Θ παράταςθ δεν μπορεί να υπερβεί το ζνα (1) ζτοσ. Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

ανακαλοφνται ελευκζρωσ. Θ ανάκλθςθ και θ αντικατάςταςθ γίνεται από εκείνουσ που ζχουν δικαίωμα εκλογισ ι υπόδειξθσ. 
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Θ Γενικι Συνζλευςθ μπορεί να αντικακιςτά οποιαδιποτε από τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου που εξζλεξε και πριν από 

τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ. Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μποροφν να ορίηονται εκ νζου ι να επανεκλζγονται 

απεριόριςτα και είναι απεριόριςτα ανακλθτά. Μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι ςυγγενείσ μεταξφ τουσ 

εξ αίματοσ ι αγχιςτείασ μζχρι και του τρίτου βακμοφ οφτε να είναι με οποιαδιποτε μορφι εργολάβοι ι προμθκευτζσ τθσ 

Εταιρείασ ι μζλθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι υπάλλθλοι επιχείρθςθσ που βρίςκεται ςε ςυναλλακτικι ςχζςθ με τθν Εταιρεία. 

Μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μπορεί, όμωσ, να είναι μζλθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι υπάλλθλοι επιχείρθςθσ που είναι 

ςυνδεδεμζνθ με τθν Εταιρεία, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 42ε κ.ν. 2190/1920. 

 

Σφγκλθςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςυγκαλείται από τον Ρρόεδρό του ι το νόμιμο αναπλθρωτι του, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του  

Καταςτατικοφ και ςυνεδριάηει ςτθν ζδρα τθσ Εταιρείασ. Ειςθγθτισ των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ ςτο Διοικθτικό 

Συμβοφλιο είναι ο Διευκφνων Σφμβουλοσ.  

 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςυνεδριάηει δφο φορζσ το μινα και ζκτακτα όταν κρικεί τοφτο αναγκαίο από τον Ρρόεδρό του. Θ 

θμεριςια διάταξθ των ςυνεδριάςεων κακορίηεται από τον Ρρόεδρο και τα κζματά τθσ περιζχονται ςτθν πρόςκλθςθ που 

αποςτζλλεται ςτουσ ςυμβοφλουσ.  

 

Θ πρόςκλθςθ τθσ ςυνεδρίαςθσ γνωςτοποιείται ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου δφο (2) τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ 

πριν από τθ ςυνεδρίαςθ και περιλαμβάνει με ςαφινεια και τα κζματα τθσ θμερθςίασ διάταξθσ. Διαφορετικά, θ λιψθ 

αποφάςεων επιτρζπεται μόνο εφ’ όςον παρίςτανται ι αντιπροςωπεφονται όλα τα μζλθ του και κανζνα δεν αντιλζγει ςτθ 

λιψθ αποφάςεων. Κατά τα λοιπά, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 20 του Ν. 2190/1920, όπωσ ιςχφει.  

 

Απαρτία - Ρλειοψθφία - Αντιπροςϊπευςθ μελϊν ΔΣ 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο είναι ςε απαρτία και ςυνεδριάηει νόμιμα όταν παρίςτανται το ιμιςυ πλζον ενόσ των μελϊν του, με 

τθν επιφφλαξθ των διατάξεων των παραγράφων 4, 4α και 5 του άρκρου 11 του Καταςτατικοφ. Για τθν εξεφρεςθ του αρικμοφ 

απαρτίασ παραλείπεται το τυχόν προκφπτον κλάςμα. Ουδζποτε ο αρικμόσ των αυτοπροςϊπωσ παρόντων ςυμβοφλων μπορεί 

να είναι μικρότεροσ των τριϊν. Οι αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτθ πλειοψθφία των 

παρόντων. Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ δεν υπεριςχφει θ ψιφοσ του Ρροζδρου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Σε περίπτωςθ 

απουςίασ ι κωλφματοσ του Ρροζδρου προεδρεφει ο αναπλθρωτισ του. Στισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

δφναται να παρίςτανται χωρίσ δικαίωμα ψιφου επιςτθμονικοί ςφμβουλοι, νομικοί ι μθ και εμπειρογνϊμονεσ, κακϊσ και ο 

Διευκυντισ των Νομικϊν Υπθρεςιϊν τθσ Εταιρείασ, εφ’ όςον κλθκοφν από τον Ρρόεδρο ι το Διοικθτικό Συμβοφλιο, και ςε 

περίπτωςθ κωλφματοσ ι απουςίασ του Διευκυντι των Νομικϊν Υπθρεςιϊν τθσ Εταιρείασ άλλοσ δικθγόροσ που κα υποδείξει 

ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Κάκε ςφμβουλοσ ζχει δικαίωμα να ενθμερϊνεται εγγράφωσ από τον Ρρόεδρο και 

τον Διευκφνοντα Σφμβουλο για τθ διαχείριςθ τθσ Εταιρείασ και γενικά για τθν εξζλιξθ των εταιρικϊν υποκζςεων. Σφμβουλοσ 

που απουςιάηει μπορεί να αντιπροςωπεφεται από άλλο ςφμβουλο με ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ. Κάκε ςφμβουλοσ μπορεί να 

αντιπροςωπεφει ζνα μόνο ςφμβουλο που απουςιάηει. 
 

Σε κάκε ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθροφνται Ρρακτικά που επικυρϊνονται αμζςωσ ι ςτθν επόμενθ 

ςυνεδρίαςθ. Τα αντίγραφα ι αποςπάςματα των Ρρακτικϊν επικυρϊνονται από τον Ρρόεδρο ι τον αναπλθρωτι του, ι άλλο 

εξουςιοδοτθμζνο μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μετά από ςχετικι απόφαςθ του οργάνου. Τα Ρρακτικά του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου γράφονται ςε ειδικό βιβλίο που τθρείται χειρόγραφα ι μθχανογραφικά και υπογράφονται από τον Ρρόεδρο και 

τουσ ςυμβοφλουσ που πιραν μζροσ ςτθ ςυνεδρίαςθ. Τυχόν άρνθςθ ςυμβοφλου να υπογράψει τα Ρρακτικά, αναφζρεται ς’ 

αυτά. Κάκε ςφμβουλοσ, ζχει δικαίωμα να ηθτιςει να ςθμειωκεί θ γνϊμθ του ςτα Ρρακτικά.  
 

 

Εξουςία και αρμοδιότθτεσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο είναι το ανϊτατο διοικθτικό όργανο τθσ Εταιρείασ που κατά κφριο λόγο διαμορφϊνει τθ ςτρατθγικι 

και πολιτικι ανάπτυξθσ αυτισ, ενϊ εποπτεφει και ελζγχει τθ διαχείριςθ τθσ περιουςίασ τθσ. 
 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο είναι αρμόδιο να αποφαςίςει για κάκε κζμα που αφορά ςτθ διαχείριςθ τθσ περιουςίασ, ςτθ 

διοίκθςθ και εκπροςϊπθςθ τθσ Εταιρείασ και γενικά ςτθ δραςτθριότθτά τθσ, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μζτρα και 

αποφάςεισ για τθν πραγματοποίθςθ του ςκοποφ τθσ Εταιρείασ. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο επίςθσ παρακολουκεί τθν πορεία 

τθσ Εταιρείασ και τθν υλοποίθςθ των δραςτθριοτιτων τθσ. Εξαιροφνται τθσ αρμοδιότθτασ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τα 
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κζματα εκείνα τα οποία ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Νόμου ι του Καταςτατικοφ υπάγονται ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα 

τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ.  
 

Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων από το Διοικθτικό Συμβοφλιο 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο υπό τουσ περιοριςμοφσ του Νόμου και του Καταςτατικοφ, μπορεί με απόφαςι του να ανακζτει τθν 

άςκθςθ των εξουςιϊν ι των αρμοδιοτιτων του μερικϊσ ςτον Ρρόεδρο ι τον Διευκφνοντα Σφμβουλο ι ςε μζλοσ ι μζλθ αυτοφ 

ι ςε Διευκυντζσ τθσ Εταιρείασ ι ςε υπαλλιλουσ αυτισ ι ςε τρίτουσ. 
 

Ρλθροφορίεσ για τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

  

Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου από τισ 01.01.2017 ζωσ 31.12.2017 διαμορφϊκθκαν ωσ εξισ: 

Μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου aπό 01.01.2017 ζωσ 22.06.2017 

Κωνςταντίνοσ Ραπαδόπουλοσ Ρρόεδροσ ΔΣ, Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Λωάννθσ Μπενίςθσ Διευκφνων Σφμβουλοσ, Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Κωνςταντίνοσ Βαφειάδθσ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Λωάννθσ Καρδαράσ Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ 

Γεϊργιοσ Μακρυνόσ Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ 

Νικόλαοσ Σαράντθσ Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ 

Μιχαιλ Σταυρουλάκθσ Ανεξάρτθτο Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ 

Γεϊργιοσ Χαλαμπαλάκθσ Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ 

Ραναγιϊτθσ Σκουλαρίκθσ Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ 

Χριςτοσ Μθςτριϊτθσ Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ 

Εμμανουιλ Αγγελάκθσ Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ 

Ευάγγελοσ Μουτάφθσ Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ 

Μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου από 23.06.2017 ζωσ 06.07.2017 

Κωνςταντίνοσ Ραπαδόπουλοσ Ρρόεδροσ ΔΣ, Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ 

Λωάννθσ Μπενίςθσ Διευκφνων Σφμβουλοσ, Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Κωνςταντίνοσ Βαφειάδθσ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Λωάννθσ Καρδαράσ Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ 

Γεϊργιοσ Μακρυνόσ Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ 

Αλζξανδροσ Ρουλιάςθσ Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό Μζλοσ 

Νικόλαοσ Σαράντθσ Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ 

Μιχαιλ Σταυρουλάκθσ Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό Μζλοσ  

Γεϊργιοσ Χαλαμπαλάκθσ Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ 

Ραναγιϊτθσ Σκουλαρίκθσ Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ 

Χριςτοσ Μθςτριϊτθσ Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ 

Εμμανουιλ Αγγελάκθσ Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ 

Ευάγγελοσ Μουτάφθσ Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ 

Μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου από 06.07.2017 ζωσ 31.12.2017 

Κωνςταντίνοσ Ραπαδόπουλοσ Ρρόεδροσ ΔΣ, Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ 

Λωάννθσ Μπενίςθσ Διευκφνων Σφμβουλοσ, Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Κωνςταντίνοσ Βαφειάδθσ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Λωάννθσ Καρδαράσ Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ 

Γεϊργιοσ Μακρυνόσ Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ 

Αλζξανδροσ Ρουλιάςθσ Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό Μζλοσ 

Νικόλαοσ Σαράντθσ Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ 

Μιχαιλ Σταυρουλάκθσ Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό Μζλοσ  

Γεϊργιοσ Χαλαμπαλάκθσ Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ 
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Ραναγιϊτθσ Σκουλαρίκθσ Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ 

Χριςτοσ Μθςτριϊτθσ Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ 

Εμμανουιλ Αγγελάκθσ Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ 

Γεϊργιοσ Αλεξανδράκθσ Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ 

 

Βιογραφικά μελϊν Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

 

Κωνςταντίνοσ Ραπαδόπουλοσ, Ρρόεδροσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου, Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 
O Κωνςταντίνοσ Ραπαδόπουλοσ είναι Δρ Υδρογεωλόγοσ, με τισ ακόλουκεσ ςπουδζσ : 1978 : Ρτυχίο Γεωλογικοφ τμιματοσ 
(Laurea in Scienze Geologiche) τθσ Φυςικομακθματικισ Σχολισ του Ρανεπιςτιμιου Ράρμασ (Universita degli Studi di Parma - 
Italia), 1982: Δίπλωμα Εμπεριςτατωμζνων Σπουδϊν *Diplôme d’ Études Approfondies (D.E.A)+ ςτισ Επιςτιμεσ του Νεροφ 
*(Sciences de L’Eau) ςε κζματα Υδρολογίασ - Υδρογεωλογίασ- Υδροχθμείασ και Διαχείριςθσ Υδατικϊν Ρόρων+ του 
Ρανεπιςτθμίου Pierre et Marie Curie του Ραριςιοφ (Paris VI), 2004: Διδακτορικό Δίπλωμα ςτθν Υδρογεωλογία του 
Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν. Το 1983 εργάςτθκε ςτθν Γεωπονικι Σχολι Ακθνϊν ωσ Επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ. Από το 1984 ζωσ 
το 1997 εργάςτθκε ςτο Λνςτιτοφτο Γεωλογικϊν και Μεταλλευτικϊν Ερευνϊν (Λ.Γ.Μ.Ε.). Από το 1997 ζωσ το 2004 εργάςτθκε 
ςτο Υπουργείο Ανάπτυξθσ ωσ Εμπειρογνϊμονασ ςτθ Διαχείριςθσ Υδατικϊν Ρόρων (Δ.Υ.Ρ.). Από το 2004 ζωσ το 2011 
εργάςτθκε ςτθν Μονάδα Οργάνωςθσ τθσ Διαχείριςθσ των Αναπτυξιακϊν Ρρογραμμάτων (Μ.Ο.Δ) και από το 2011 ζωσ το 
2014 εργάςτθκε ςτο Εκνικό Κζντρο Βιϊςιμθσ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ - Λνςτιτοφτο Γεωλογικϊν και Μεταλλευτικϊν Ερευνϊν 
και Μελετϊν (Ε.Κ.Β.Α.Α. - Λ.Γ.Μ.Ε.Μ.). 

 

Ιωάννθσ Μπενίςθσ, Διευκφνων Σφμβουλοσ - Εκτελεςτικό Μζλοσ 
Ο Λωάννθσ Μπενίςθσ γεννικθκε και μεγάλωςε ςτθν Ακινα. Σποφδαςε με υποτροφία ςτο Τμιμα Μακθματικϊν του Εκνικοφ 
και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτιμιου Ακθνϊν. Διακζτει πολυετι εμπειρία ςτθ διαχείριςθ και οργάνωςθ πολυάρικμων 
επιχειριςεων, ςε κλάδουσ όπωσ εκπαίδευςθ, καταςκευζσ, ενζργεια, τουριςμόσ και εςτίαςθ. Δραςτθριοποιικθκε ςτον 
ιδιωτικό τομζα και υπιρξε ιδιοκτιτθσ Εταιρείασ Συμβοφλων ενεργειακϊν κεμάτων. Τον Λοφλιο του 2015 ανζλαβε κακικοντα 
Διευκφνοντοσ Συμβοφλου τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. Μζχρι ςιμερα, ζχει λάβει πολλζσ και ςθμαντικζσ πρωτοβουλίεσ για τθν εδραίωςθ 
του κοινωνικοφ χαρακτιρα τθσ Εταιρείασ και τον εκςυγχρονιςμό των οργανωτικϊν δομϊν και λειτουργιϊν τθσ, με βραβεφςεισ 
και διακρίςεισ τόςο ςτον τομζα του management όςο και για τισ ψθφιακζσ εφαρμογζσ που υλοποιικθκαν ςε αυτό το χρονικό 
διάςτθμα. 

 

Κωνςταντίνοσ Βαφειάδθσ, Μζλοσ Δ.Σ. - Εκτελεςτικό Μζλοσ 
Ο Κωνςταντίνοσ Βαφειάδθσ είναι διπλωματοφχοσ τθσ Σχολισ Χθμικϊν Μθχανικϊν του Εκνικοφ Μετςόβιου Ρολυτεχνείου 
(1997), κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ M.Sc. in Advanced Chemical Engineering από το Imperial College London (1998) 
και διδακτορικοφ διπλϊματοσ Ph.D. in Control Engineering από το City University London (2003). Εργάηεται ωσ Σφμβουλοσ 
Επιχειριςεων με εξειδίκευςθ ςε ςφνκετα ζργα πλθροφορικισ, με ζμφαςθ ςτο χρθματοπιςτωτικό τομζα κακϊσ και ςτο 
ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ επενδυτικϊν, ερευνθτικϊν και αναπτυξιακϊν ζργων. Από τον Λοφλιο του 2015 είναι Αντιδιμαρχοσ 
Ανκρϊπινων και Οικονομικϊν Ρόρων του Διμου Βριλθςςίων. 

 
Ιωάννθσ Καρδαράσ, Μζλοσ Δ.Σ. - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 
Ο Λωάννθσ Καρδαράσ είναι πτυχιοφχοσ τθσ Νομικισ Σχολισ Ακθνϊν (1974), με μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο Ρανεπιςτιμιο του 
Λονδίνου με ειδίκευςθ ςτο Δίκαιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ςτο «Συγκριτικό Ευρωπαϊκό Δίκαιο» (1976). Εργάηεται ωσ 
δικθγόροσ ςτον Ρειραιά από το 1977 και είναι δικθγόροσ ςτον Άρειο Ράγο.  

 
Γεϊργιοσ Μακρυνόσ, Μζλοσ Δ.Σ. - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 
Ο Γιϊργοσ Μακρυνόσ, είναι πτυχιοφχοσ του τμιματοσ Δθμόςιασ Υγιεινισ (1982) τθσ Σχολισ Επαγγελμάτων Υγείασ και 
Ρρόνοιασ του ΤΕΛ Ακθνϊν, με μετεκπαίδευςθ ςτθν «διαχείριςθ και τεχνολογία περιβάλλοντοσ» και μεταπτυχιακό τίτλο 
ειδίκευςθσ ςτθ δθμόςια υγεία (2007-09) από τθν Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Υγείασ (ΕΣΔΥ). Δθμοτικόσ ςφμβουλοσ Κορυδαλλοφ 
από το 2010 και Ρρόεδροσ του Οργανιςμοφ Άκλθςθσ & Ρολιτιςμοφ Διμου Κορυδαλλοφ  

Αλζξανδροσ Ρουλιάςθσ, Μζλοσ Δ.Σ. -Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 
Ο Αλζξανδροσ Ρουλιάςθσ ολοκλιρωςε τισ ςπουδζσ του ςτο τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου 
Ακθνϊν ακολουκϊντασ τθν κατεφκυνςθ Λογιςτικισ και Χρθματοδοτικισ Διοίκθςθσ. Σιμερα εργάηεται ωσ ςφμβουλοσ ςτο 
Υπουργείο Οικονομικϊν. Ζχει διατελζςει Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ, μζλοσ τθσ Επιτροπισ Ροιότθτασ Ηωισ και μζλοσ του Κζντρου 
Φροντίδασ Οικογζνειασ του Διμου Ρεριςτερίου. Είναι εκλεγμζνο μζλοσ του Συμβουλίου τθσ Αντιπροςωπείασ του 
Οικονομικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ και μζλοσ του Κζντρου Ειδικϊν Ατόμων "Χαρά". 
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Νικόλαοσ Σαράντθσ, Μζλοσ Δ.Σ. - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 
Ο Νικόλαοσ Σαράντθσ είναι Διμαρχοσ Αγίων Αναργφρων – Καματεροφ. Είναι γραφίςτασ, εκπαιδευτικόσ ςτο Τμιμα 
Γραφιςτικισ του Α.ΤΕ.Λ Ακινασ από το 1982 . Κατζχει μεταπτυχιακό με τίτλο «Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και Αναπτυςςόμενεσ Χϊρεσ» 
από το Τμιμα Διεκνϊν Σχζςεων του Ραντείου Ρανεπιςτθμίου Κοινωνικϊν και Ρολιτικϊν Επιςτθμϊν. Από τον Οκτϊβριο του 
2014 ζωσ και ςιμερα είναι Γενικόσ Γραμματζασ Ρεριφερειακισ Ζνωςθσ Διμων Αττικισ (ΡΕΔΑ). 

Μιχαιλ Σταυρουλάκθσ, Μζλοσ Δ.Σ. - Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 
Ο Μιχαιλ Σταυρουλάκθσ είναι οικονομολόγοσ, λογιςτισ - φοροτεχνικόσ και ςποφδαςε ςτο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα 
(ΤΕΛ) Θρακλείου Κριτθσ, ςτθ ςχολι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, ςτο τμιμα Λογιςτικισ (1981) και ςτθν Ανϊτατθ Βιομθχανικι 
Σχολι Ρειραιά (ΑΒΣΡ) (1986). Ζχει εργαςτεί ωσ λογιςτισ και οικονομικόσ ςφμβουλοσ ςε διάφορεσ επιχειριςεισ και διακζτει 
εμπειρία ςε διεκνείσ και χρθματοπιςτωτικζσ ςυναλλαγζσ.  

 
Γεϊργιοσ Χαλαμπαλάκθσ, Μζλοσ Δ.Σ. - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 
Ο Γεϊργιοσ Χαλαμπαλάκθσ ςποφδαςε Φυςικι τθσ Επιςτιμθσ των Λζιηερ & Υλικϊν (BSc Hons) ςτο Ρανεπιςτιμιο Heriot-Watt 
του Εδιμβοφργου τθσ Σκωτίασ (2000) και κατζχει Διδακτορικό (PhD) ςτθν Επιςτιμθ Συμπυκνωμζνθσ Φλθσ και Νανοτεχνολογίασ 
των Υλικϊν από το Ρανεπιςτιμιο του Μονπελιζ τθσ Γαλλίασ (2005). Από το 2013 είναι ςυνιδρυτισ Εταιρείασ, θ οποία 
δραςτθριοποιείται ςτθν παραςκευι και εξαγωγι Ελλθνικϊν Βιολογικϊν αγροτικϊν προϊόντων. 

 
Χριςτοσ Μθςτριϊτθσ, Μζλοσ Δ.Σ. - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 
Ζλαβε Ρτυχίο Οικονομικϊν με ειδίκευςθ ςτθν Οικονομετρία από το University of Kent, Canterbury και Μεταπτυχιακό Τίτλο 
ςπουδϊν ςτα Χρθματοοικονομικά από το Imperial College στο Λονδίνο. Ζχει εργαςτεί ςε χρθματιςτθριακζσ - επενδυτικζσ 
εταιρείεσ και από το 2004 κατζχει τθ κζςθ του Διευκυντι Διαχείριςθσ Διακεςίμων και Διαχείριςθσ Χρθματοοικονομικοφ 
Κινδφνου (Treasurer) ςε μεγάλο Πμιλο. 

 

Ραναγιϊτθσ Σκουλαρίκθσ, Μζλοσ Δ.Σ. - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 
Ο Ραναγιϊτθσ Σκουλαρίκθσ αποφοίτθςε από το Κολλζγιο Ακθνϊν το 1989 και το 1992 ζλαβε πτυχίο οικονομικϊν από το 
Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, ενϊ ακολοφκθςαν μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο London School of Economics απ’ όπου ζλαβε M.Sc. ςτα 
Οικονομικά/Επιχειρθςιακι Ζρευνα και M.Phil. ςτα Οικονομικά/Ευρωπαϊκζσ Σπουδζσ. Από τον Φεβρουάριο 2013 ανζλαβε τα 
κακικοντα του Βοθκοφ Γενικοφ Διευκυντι του Ομίλου Ρειραιϊσ,  

Εμμανουιλ Αγγελάκθσ Μζλοσ Δ.Σ. - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 
Ο Μανϊλθσ Αγγελάκθσ είναι απόφοιτοσ του Εκνικοφ Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, και εργάηεται ςτθν ΕΥΔΑΡ ωσ 
Επιςτθμονικό Ρροςωπικό από το Μάιο του 1993.  

Γεϊργιοσ Αλεξανδράκθσ Μζλοσ Δ.Σ. - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 
Ο Γιϊργοσ  Αλεξανδράκθσ είναι Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΤΕ απόφοιτοσ του ΑΤΕΛ Ράτρασ. Εργάηεται ςτθν ΕΥΔΑΡ από το 2003 
ωσ υπεφκυνοσ Μθχανικόσ του μθχανολογικοφ τμιματοσ των ΘΜ εγκαταςτάςεων τθσ Διεφκυνςθσ Δικτφου Αποχζτευςθσ. 

 

Θμερομθνίεσ παραιτιςεων Μελϊν Δ.Σ. και Αποφάςεισ Γ.Σ. και Δ.Σ. για τθν εκλογι νζων Μελϊν 

 

Θμερομθνίεσ Ραραιτιςεων Μελϊν Δ.Σ. 

17.10.2015 παραίτθςθ κ. Ελευκερίου Μαγιάκθ. 

 

Αποφάςεισ Γ.Σ. 

(1) Επαναλθπτικι μετ’ αναβολι 33θ Τακτικι Γ.Σ. τθσ 2ασ/06/2015: εκλογι κ.κ. Κωνςταντίνου Βαφειάδθ, Μιχαιλ Σταυρουλάκθ 
(Ανεξάρτθτο Μζλοσ), Νικολάου Σαράντθ, Λωάννθ Καρδαρά, Γεωργίου Μακρυνοφ, Ελευκζριου Μαγιάκθ και Γεωργίου 
Χαλαμπαλάκθ. 

(2) Ζκτακτθ Γ.Σ. τθσ 15θσ/01.2016: επικφρωςθ εκλογισ των κ.κ. Κωνςταντίνου Ραπαδόπουλου και Λωάννθ Μπενίςθ κακϊσ και 
εκλογι του κ. Αλζξανδρου Ρουλιάςθ ςε αντικατάςταςθ του παραιτθκζντοσ Μζλουσ του Δ.Σ. κ. Ελευκερίου Μαγιάκθ. 

(3) Ειδικι Γ.Σ. τθσ 28θσ/06.2013: εκλογι κ.κ. Ραναγιϊτθ Σκουλαρίκθ και Χριςτου Μθςτριϊτθ. 

* Εκλογζσ εργαηομζνων Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. Λουνίου 2012: εκλογι κ.κ. Ευάγγελου Μουτάφθ και Εμμανουιλ Αγγελάκθ. 

(4) Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ 16
θσ

 Λουνίου 2017: επικφρωςθ του οριςμοφ του κ. Αλζξανδρου Ρουλιάςθ ωσ Ανεξάρτθτο μθ 
Εκτελεςτικό Μζλοσ 
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* Εκλογζσ εργαηομζνων Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. Λουνίου 2017: εκλογι κ.κ. Γεωργίου Αλεξανδράκθ και Εμμανουιλ Αγγελάκθ. 

 

Αποφάςεισ Δ.Σ. 

(1) 18646/08.07.2015: εκλογι κ.κ. Κωνςταντίνου Ραπαδόπουλου και Λωάννθ Μπενίςθ ωσ Ρροζδρου και Δ/ντοσ Συμβοφλου 
αντίςτοιχα και οριςμόσ τουσ ωσ των μόνων Εκτελεςτικϊν Μελϊν του Δ.Σ. 

(2) 18648/22.07.2015: οριςμόσ κ. Κωνςταντίνου Βαφειάδθ ωσ Εκτελεςτικοφ Μζλουσ του Δ.Σ. 

(3) 18790/19.01.2016: οριςμόσ κ.κ. Λωάννθ Μπενίςθ και Κωνςταντίνου Βαφειάδθ ωσ των μόνων Εκτελεςτικϊν Μελϊν του Δ.Σ. 

Αρικμόσ ςυνεδριάςεων Διοικθτικοφ Συμβουλίου από 01.01.2017 ζωσ 31.12.2017 
 

Κατά το ανωτζρω χρονικό διάςτθμα το Διοικθτικό Συμβοφλιο πραγματοποίθςε τριάντα οκτϊ (38) ςυνεδριάςεισ (υπ’αρικ. 
1207θ/17.01.2017 ζωσ και 1244θ/27.12.2017).   

 
Γ. Γενικι Συνζλευςθ & Δικαιϊματα Μετόχων 

 

Τρόποσ λειτουργίασ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ και βαςικζσ εξουςίεσ αυτισ 

Θ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Εταιρείασ είναι το ανϊτατο όργανο αυτισ και δικαιοφται να αποφαςίηει για κάκε 

υπόκεςθ που αφορά τθν Εταιρεία. Οι νόμιμεσ αποφάςεισ αυτισ δεςμεφουν και τουσ μετόχουσ που απουςίαηαν ι 

διαφϊνθςαν. Θ Γενικι Συνζλευςθ είναι θ μόνθ αρμόδια να αποφαςίηει για τα εξισ κζματα: 

α. Για κάκε τροποποίθςθ του Καταςτατικοφ. Με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 και τθσ παρ. 5 του άρκ. 9 του 

Καταςτατικοφ ωσ τροποποίθςθ κεωρείται και θ αφξθςθ ι μείωςθ του εταιρικοφ κεφαλαίου. 

β. Για τθν εκλογι των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των ελεγκτϊν με τθν επιφφλαξθ των άρκρων 11 και 13 του  

Καταςτατικοφ. 

γ. Για τθν ζγκριςθ των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Εταιρείασ. 

δ. Για τθ διάκεςθ των ετθςίων κερδϊν και τθν ζγκριςθ των αμοιβϊν των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

ε. Για τθν απαλλαγι των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Ελεγκτϊν από κάκε προςωπικι ευκφνθ. 

ςτ. Για τθν ζκδοςθ ομολογιακοφ δανείου κάκε είδουσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκ. 9 του Καταςτατικοφ. 

η. Για τθ ςυγχϊνευςθ, τθ διάςπαςθ, τθ μετατροπι, τθν αναβίωςθ, τθν παράταςθ τθσ διάρκειασ και τθ λφςθ τθσ Εταιρείασ. 

θ. Για το διοριςμό εκκακαριςτϊν. 

Κατά τα λοιπά, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 34 Κ.Ν. 2190/20, όπωσ ιςχφουν. 

 

Σφγκλθςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ 

Θ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων ςυγκαλείται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο και ςυνζρχεται τακτικά ςτθν ζδρα τθσ Εταιρείασ 

τουλάχιςτον μία φορά το χρόνο, ςφμφωνα δε με το ιςχφον άρκρο 25 του ν. 2190/1920, θ Γενικι Συνζλευςθ ςυνζρχεται ςτθν 

ζδρα τθσ Εταιρείασ ι ςτθν περιφζρεια άλλου διμου εντόσ του νομοφ τθσ ζδρασ ι άλλου διμου όμορου τθσ ζδρασ, 

τουλάχιςτον μια φορά κάκε εταιρικι χριςθ, το αργότερο ζωσ τθ δεκάτθ (10
θ
) θμερολογιακι μζρα του ενάτου μινα μετά τθ 

λιξθ τθσ εταιρικισ χριςθσ. 

 

Εξαιρετικά επιτρζπεται να ςυνζρχεται θ Γενικι Συνζλευςθ και ςε άλλο τόπο κείμενο ςτθν θμεδαπι μετά από ειδικι άδεια τθσ 

εποπτεφουςασ Αρχισ, ςτθν οποία κα κακορίηονται και οι όροι υπό τουσ οποίουσ χορθγείται θ άδεια. Θ άδεια αυτι δεν 

απαιτείται όταν ςτθ Συνζλευςθ παρίςτανται ι αντιπροςωπεφονται μζτοχοι που εκπροςωποφν το ςφνολο του μετοχικοφ 

κεφαλαίου και κανείσ μζτοχοσ δεν αντιλζγει ςτθν πραγματοποίθςθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και ςτθ λιψθ αποφάςεων.  

 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο μπορεί να ςυγκαλεί ςε ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ τθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων όταν το κρίνει 

ςκόπιμο. 

 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο οφείλει να ςυγκαλζςει τθ Γενικι Συνζλευςθ μετά από αίτθςθ των ελεγκτϊν, εντόσ δζκα (10) θμερϊν 

από τθν επίδοςθ τθσ αίτθςθσ ςτον Ρρόεδρο αυτοφ, ορίηοντασ ωσ αντικείμενο θμεριςιασ διάταξθσ το περιεχόμενο αυτισ. Τθν 

ίδια υποχρζωςθ υπζχει και όταν τθ ςχετικι αίτθςθ υποβάλει το Δθμόςιο. Σε περίπτωςθ άρνθςισ του, τθ Γενικι Συνζλευςθ 

δικαιοφται να ςυγκαλζςει το Δθμόςιο διά του εποπτεφοντοσ Υπουργοφ, με ζγγραφθ διλωςι του που κοινοποιείται ςτθν 

Εταιρεία.  
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Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχει Διοικθτικό Συμβοφλιο, θ Γενικι Συνζλευςθ ςυγκαλείται α) Από προςωρινό Διοικθτικό 

Συμβοφλιο που ορίηεται από το αρμόδιο Δικαςτιριο ςφμφωνα με το άρκρο 69 ΑΚ, ι β) Αυτόκλθτα και με τθν προχπόκεςθ ότι 

παρίςτανται ι εκπροςωποφνται κατά τθ Συνεδρίαςθ όλοι οι μζτοχοι εκπροςωποφντεσ το ςφνολο του μετοχικοφ κεφαλαίου 

τθσ Εταιρείασ. 

Δεν παρζχεται θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτθ Γενικι Συνζλευςθ και άςκθςθσ του δικαιϊματοσ ψιφου με θλεκτρονικά μζςα ι 

με αλλθλογραφία. 

 

 

Ρρόςκλθςθ - Θμεριςια διάταξθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ 

Θ πρόςκλθςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ πρζπει να περιλαμβάνει τουλάχιςτον το οίκθμα, τθ χρονολογία και τθν ϊρα τθσ 

ςυνεδρίαςθσ, κακϊσ και τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ με ςαφινεια. Θ Γενικι Συνζλευςθ ςυγκαλείται με δθμοςίευςθ 

ςχετικισ πρόςκλθςθσ προσ τουσ μετόχουσ τθσ Εταιρείασ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτισ ςχετικζσ με τουσ κανόνεσ 

δθμοςιότθτασ διατάξεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 26 παρ. 2 και 26α του Κ.Ν. 2190/1920 όπωσ ιςχφει ςιμερα. Θ 

πρόςκλθςθ τοιχοκολλείται ςε εμφανι κζςθ ςτθν ζδρα τθσ Εταιρείασ και δθμοςιεφεται όπωσ επιβάλλουν οι εκάςτοτε 

ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

 

Θ πρόςκλθςθ δθμοςιεφεται πριν από είκοςι πλιρθσ θμζρεσ ςτισ προβλεπόμενεσ θμεριςιεσ ι εβδομαδιαίεσ πολιτικζσ και 

οικονομικζσ εφθμερίδεσ και ςτο Γ.Ε.Μ.Θ.. Στισ περιπτϊςεισ των επαναλθπτικϊν Γενικϊν Συνελεφςεων οι παραπάνω 

προκεςμίεσ ςυντζμνονται ςτο μιςό και θ πρόςκλθςθ δθμοςιεφεται και πάλι όπωσ παραπάνω. Διευκρινίηεται ότι 

ςυνυπολογίηονται και οι μθ εργάςιμεσ θμζρεσ, ενϊ θ θμζρα δθμοςίευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ και θ 

θμζρα τθσ ςυνεδρίαςισ τθσ δεν ςυνυπολογίηονται ςτισ παραπάνω προκεςμίεσ.  

 

Εντόσ τθσ αυτισ εικοςαιμερθσ (20ιμερθσ) προκεςμίασ θ πρόςκλθςθ γνωςτοποιείται ςτα Υπουργεία Οικονομικϊν (Γενικι 

Γραμματεία Δθμόςιασ Ρεριουςίασ, Μονάδα Αποκρατικοποιιςεων και Διαχείριςθσ Κινθτϊν Αξιϊν) και Υποδομϊν, Μεταφορϊν 

και Δικτφων. Δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ, κάκε μζτοχοσ μπορεί να πάρει από τθν Εταιρεία τισ 

ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ κακϊσ και τισ ςχετικζσ εκκζςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Ελεγκτϊν. 

 

 

Δικαιϊματα Μετόχων και τρόποσ άςκθςισ τουσ 

Κάκε μετοχι παρζχει δικαίωμα μιασ ψιφου ςτθ Γενικι Συνζλευςθ.  

 

Στθ Γενικι Συνζλευςθ δικαιοφται να ςυμμετάςχει όποιοσ εμφανίηεται ωσ μζτοχοσ ςτα αρχεία του Συςτιματοσ Άυλων Τίτλων 

που διαχειρίηεται θ «Ελλθνικά Χρθματιςτιρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), ςτο οποίο τθροφνται οι κινθτζσ αξίεσ (μετοχζσ) τθσ Εταιρείασ. Θ 

απόδειξθ τθσ μετοχικισ ιδιότθτασ γίνεται με τθν προςκόμιςθ ςχετικισ ζγγραφθσ βεβαίωςθσ του ωσ άνω φορζα ι 

εναλλακτικά, με απευκείασ θλεκτρονικι ςφνδεςθ τθσ Εταιρείασ με τα αρχεία του εν λόγω φορζα. Θ ιδιότθτα του μετόχου 

πρζπει να υφίςταται κατά τθν θμερομθνία καταγραφισ (record date), ιτοι κατά τθν ζναρξθ τθσ πζμπτθσ (5θσ) θμζρασ πριν 

από τθν θμζρα ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, και θ ςχετικι βεβαίωςθ ι θ θλεκτρονικι πιςτοποίθςθ ςχετικά με τθ 

μετοχικι ιδιότθτα πρζπει να περιζλκει ςτθν Εταιρεία το αργότερο τθν τρίτθ (3θ) θμζρα πριν από τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Γενικισ 

Συνζλευςθσ.   

 

Ο μζτοχοσ ςυμμετζχει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ και ψθφίηει είτε αυτοπροςϊπωσ είτε μζςω αντιπροςϊπων. Κάκε μζτοχοσ μπορεί 

να διορίηει μζχρι τρεισ (3) αντιπροςϊπουσ. Νομικά πρόςωπα μετζχουν ςτθ Γενικι Συνζλευςθ ορίηοντασ ωσ εκπροςϊπουσ 

τουσ μζχρι τρία (3) φυςικά πρόςωπα.  Ωςτόςο, αν ο μζτοχοσ κατζχει μετοχζσ τθσ Εταιρείασ, οι οποίεσ εμφανίηονται ςε 

περιςςότερουσ του ενόσ λογαριαςμοφσ αξιϊν, ο περιοριςμόσ αυτόσ δεν εμποδίηει τον εν λόγω μζτοχο να ορίηει 

διαφορετικοφσ αντιπροςϊπουσ για τισ μετοχζσ που εμφανίηονται ςτον κάκε λογαριαςμό αξιϊν ςε ςχζςθ με τθ Γενικι 

Συνζλευςθ. Αντιπρόςωποσ που ενεργεί για περιςςότερουσ μετόχουσ μπορεί να ψθφίηει διαφορετικά για κάκε μζτοχο. Ο 

αντιπρόςωποσ μετόχου υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Εταιρεία, πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ 

Συνζλευςθσ, κάκε ςυγκεκριμζνο γεγονόσ, το οποίο μπορεί να είναι χριςιμο ςτουσ μετόχουσ για τθν αξιολόγθςθ του κινδφνου 

να εξυπθρετιςει ο αντιπρόςωποσ άλλα ςυμφζροντα πλθν των ςυμφερόντων του αντιπροςωπευμζνου μετόχου. Κατά τθν 

ζννοια τθσ παροφςασ παραγράφου, μπορεί να προκφπτει ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ιδίωσ όταν ο αντιπρόςωποσ: 
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α) είναι μζτοχοσ που αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρείασ ι είναι άλλο νομικό πρόςωπο ι οντότθτα θ οποία ελζγχεται από το 

μζτοχο αυτόν, 

β) είναι μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι τθσ εν γζνει διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ ι μετόχου που αςκεί τον ζλεγχο τθσ 

Εταιρείασ, ι άλλου νομικοφ προςϊπου ι οντότθτασ που ελζγχεται από μζτοχο ο οποίοσ αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρείασ, 

γ) είναι υπάλλθλοσ ι ορκωτόσ ελεγκτισ τθσ Εταιρείασ ι μετόχου που αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρείασ, ι άλλου νομικοφ 

προςϊπου ι οντότθτασ που ελζγχεται από μζτοχο, ο οποίοσ αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρείασ, 

δ) είναι ςφηυγοσ ι ςυγγενισ πρϊτου βακμοφ με ζνα από τα φυςικά πρόςωπα που αναφζρονται ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) 

ζωσ (γ). 

 

Ο διοριςμόσ και θ ανάκλθςθ αντιπροςϊπου του μετόχου γίνεται εγγράφωσ και κοινοποιείται ςτθν Εταιρεία με τουσ ίδιουσ 

τφπουσ, τουλάχιςτον τρεισ (3) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. 

 

Θ Εταιρεία διακζτει ςτθν ιςτοςελίδα τθσ τα ζντυπα που οφείλει να χρθςιμοποιεί ο μζτοχοσ για τον οριςμό του/των 

αντιπροςϊπου/ων του. Τα ζντυπα αυτά κατατίκενται, ςυμπλθρωμζνα και υπογεγραμμζνα από το μζτοχο ςτθν Εταιρεία 

τρεισ(3) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Ο δικαιοφχοσ οφείλει να μεριμνά για τθν 

επιβεβαίωςθ τθσ επιτυχοφσ αποςτολισ των εντφπων διοριςμοφ και ανάκλθςθσ αντιπροςϊπου και τθσ παραλαβισ τουσ από 

τθν Εταιρεία. Τα ζντυπα αυτά διατίκενται και ςε ζγχαρτθ μορφι, ςτα γραφεία τθσ Εταιρείασ. 

 

Το Δθμόςιο παρίςταται ςτθ Γενικι Συνζλευςθ εκπροςωποφμενο από τον Υπουργό Οικονομικϊν ι αντιπρόςωπό του, που ζχει 

εξουςιοδοτθκεί από αυτόν εγγράφωσ.  

 

Στθ Γενικι Συνζλευςθ δφναται να παρίςταται χωρίσ δικαίωμα ψιφου και ο εποπτεφων τθν Εταιρεία Υπουργόσ ι 

εξουςιοδοτθμζνοσ εγγράφωσ αντιπρόςωπόσ του. Ειδικά για τθν εκλογι των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, θ 

εκπροςϊπθςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ωσ μετόχου ςτθ Γενικι Συνζλευςθ γίνεται από τουσ Υπουργοφσ Οικονομίασ και 

Οικονομικϊν και τον εποπτεφοντα Υπουργό ι το εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ όργανο. 

Σθμειϊνεται ότι θ άςκθςθ των εν λόγω δικαιωμάτων (ςυμμετοχισ και ψιφου) δεν προχποκζτει τθ δζςμευςθ των μετοχϊν 

του δικαιοφχου οφτε τθν τιρθςθ άλλθσ ανάλογθσ διαδικαςίασ, θ οποία περιορίηει τθ δυνατότθτα πϊλθςθσ και μεταβίβαςθσ 

αυτϊν κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί ανάμεςα ςτθν θμερομθνία καταγραφισ και ςτθν θμερομθνία τθσ Γενικισ 

Συνζλευςθσ. 

 

Ζναντι τθσ Εταιρείασ κεωρείται ότι ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου ςτθ Γενικι Συνζλευςθ μόνον όποιοσ φζρει τθν 

ιδιότθτα του μετόχου κατά τθν αντίςτοιχθ θμερομθνία καταγραφισ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ διατάξεισ του 

άρκρου 28α του κ.ν.2190/1920, ο εν λόγω μζτοχοσ μετζχει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ μόνο μετά από άδειά τθσ. 

 

Πςον αφορά τα λοιπά δικαιϊματα των μετόχων και μετόχων μειοψθφίασ κακϊσ και τον τρόπο άςκθςισ τουσ εφαρμόηονται οι 

εκάςτοτε διατάξεισ του Ν. 2190/1920 ωσ ιςχφουν. 

 

Συνικθσ απαρτία και πλειοψθφία τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ 

Θ Γενικι Συνζλευςθ βρίςκεται ςε απαρτία και ςυνεδριάηει ζγκυρα επί των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, αν 

εκπροςωπείται ς' αυτι τουλάχιςτον το πενιντα ζνα τοισ εκατό (51%) του μετοχικοφ κεφαλαίου που ζχει καταβλθκεί.  

 

Εάν δεν επιτευχκεί θ απαρτία τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ςτθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ, θ Γενικι Συνζλευςθ προςκαλείται και 

ςυνζρχεται ςε επαναλθπτικι ςυνεδρίαςθ μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθ ματαιωκείςα ςυνεδρίαςθ και φςτερα από 

πρόςκλθςθ πριν δζκα (10) τουλάχιςτον θμζρεσ, οποιοδιποτε και αν είναι το τμιμα του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ 

κεφαλαίου που εκπροςωπείται κατ' αυτιν.  

 

Πλεσ οι αποφάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ λαμβάνονται με απόλυτθ πλειοψθφία των ψιφων που εκπροςωποφνται ςτθ 

Συνζλευςθ. 

 

Εξαιρετικι απαρτία και πλειοψθφία τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ 
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Εξαιρετικά θ Γενικι Συνζλευςθ βρίςκεται ςε απαρτία και ςυνεδριάηει ζγκυρα επί των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ αν 

εκπροςωποφνται ς' αυτι τουλάχιςτον τα δφο τρίτα (2/3) του μετοχικοφ κεφαλαίου που ζχει καταβλθκεί, όταν πρόκειται για 

αποφάςεισ που αφοροφν: 

α) Μεταβολι τθσ εκνικότθτασ τθσ Εταιρείασ 

β) Μεταβολι του αντικειμζνου τθσ Εταιρείασ. 

γ) Επαφξθςθ των υποχρεϊςεων των μετόχων. 

δ) Αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου με εξαίρεςθ τισ αυξιςεισ του άρκρου 8 (παράγραφοι 2 και 3 του Καταςτατικοφ) ι που 

επιβάλλονται από διατάξεισ Νόμων ι που γίνονται με κεφαλαιοποίθςθ αποκεματικϊν. 

ε) Μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου. 

ςτ) Ζκδοςθ δανείου με ομολογίεσ, με τθν επιφφλαξθ των όςων ορίηονται ςτο άρκρο 9 παρ. 4 του  Καταςτατικοφ. 

η) Μεταβολι του τρόπου διάκεςθσ των κερδϊν. 

θ) Συγχϊνευςθ διάςπαςθ, μετατροπι, αναβίωςθ, παράταςθ διαρκείασ ι διάλυςθ τθσ Εταιρείασ. 

κ) Ραροχι ι ανανζωςθ εξουςίασ προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο για αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου ι ζκδοςθ ομολογιακοφ 

δανείου, ςφμφωνα με το άρκρο 8 παρ. 2 και 3 και το άρκρο 9 παρ. 4 του  Καταςτατικοφ. 

ι) Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ κατά τθν οποία ο Νόμοσ ι το Καταςτατικό αυτό ορίηουν ότι για τθ λιψθ οριςμζνθσ απόφαςθσ από 

τθ Γενικι Συνζλευςθ απαιτείται θ ειδικι αυξθμζνθ απαρτία τθσ παροφςθσ παραγράφου. 

Εάν δεν επιτευχκεί θ απαρτία τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ςτθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ, θ Γενικι Συνζλευςθ προςκαλείται και 

ςυνζρχεται ςε επαναλθπτικι ςυνεδρίαςθ μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθ ματαιωκείςα ςυνεδρίαςθ και φςτερα από 

πρόςκλθςθ πριν δζκα (10) τουλάχιςτον θμζρεσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ Γενικι Συνζλευςθ βρίςκεται ςε απαρτία και 

ςυνεδριάηει ζγκυρα επί των κεμάτων τθσ αρχικισ θμεριςιασ διάταξθσ, όταν ς' αυτι εκπροςωπείται τουλάχιςτον το ζνα 

δεφτερο (1/2) του μετοχικοφ κεφαλαίου που ζχει καταβλθκεί.  

 

Σε περίπτωςθ που και πάλι δεν επιτευχκεί θ απαιτοφμενθ απαρτία, θ Γενικι Συνζλευςθ προςκαλείται και ςυνζρχεται ςε 

δεφτερθ επαναλθπτικι ςυνεδρίαςθ ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του Άρκρου 31 του Καταςτατικοφ, βρίςκεται δε ςε απαρτία και 

ςυνεδριάηει ζγκυρα επί των κεμάτων τθσ αρχικισ θμεριςιασ διάταξθσ, όταν ς' αυτι εκπροςωπείται τουλάχιςτο το ζνα τρίτο 

(1/3) του μετοχικοφ κεφαλαίου που ζχει καταβλθκεί.  

 

Πλεσ οι αποφάςεισ για τα παραπάνω κζματα λαμβάνονται με πλειοψθφία των δφο τρίτων (2/3) του μετοχικοφ κεφαλαίου 

που εκπροςωποφνται ςτθ Γενικι Συνζλευςθ. 

 

 

 

Λοιπζσ Ρλθροφορίεσ 

Οι πλθροφορίεσ του άρκρου 27 παρ. 3 του κ.ν.2190/1920 ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πρόςκλθςθσ αυτισ, τθσ διαδικαςίασ για 

τθν άςκθςθ δικαιϊματοσ ψιφου μζςω αντιπροςϊπου, των εντφπων διοριςμοφ και ανάκλθςθσ αντιπροςϊπου, των ςχεδίων 

αποφάςεων για τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ κακϊσ και πλθρζςτερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν άςκθςθ των 

δικαιωμάτων μειοψθφίασ του άρκρου 39 του κ.ν. 2190/1920 διατίκενται ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

Εταιρείασ (www.eydap.gr). 

 

Δ. Σφςτθμα Εςωτερικοφ Ελζγχου και Διαχείριςθ Κινδφνων 

 

Το Σφςτθμα Εςωτερικοφ Ελζγχου τθσ ΕΥΔΑΡ ΑΕ αποτελεί ζνα ςφνολο διαδικαςιϊν, πολιτικϊν, αρχϊν, κανονιςμϊν, 

αςφαλιςτικϊν  δικλείδων και οργανωτικϊν δομϊν που ζχει ςχεδιαςτεί ϊςτε να παρζχει  εφλογθ διαςφάλιςθ όςον αφορά 

ςτθν ακρίβεια και αξιοπιςτία των λογιςτικϊν και επιχειρθςιακϊν δεδομζνων, ςτθν προςταςία και αποδοτικι χριςθ των 

πόρων τθσ Εταιρείασ, ςτθν επίτευξθ των ςτρατθγικϊν τθσ ςτόχων και ςτθ ςυνολικι αποτελεςματικότθτα και απόδοςθ των 

λειτουργιϊν τθσ. 

Θ ΕΥΔΑΡ Α.Ε., ςτο πλαίςιο των διατάξεων περί Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και των βζλτιςτων επιχειρθματικϊν πρακτικϊν ζχει 

προχωριςει ςε μια ςειρά οργανωτικϊν αλλαγϊν που διαςφαλίηουν τθν εταιρικι διαφάνεια και τθν προάςπιςθ των 

ςυμφερόντων  των μετόχων και των εργαηομζνων. 

Επιτροπι Ελζγχου 

http://www.eydap.gr/
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Στο πλαίςιο τθσ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Εταιρείασ, τθσ αξιολόγθςθσ του Συςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου και τθσ 

εφαρμογισ των Αποφάςεων των Εποπτικϊν Αρχϊν (Απόφαςθ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ 5/204/14.11.2000, Νόμοσ 

3016/17.05.2002, Νόμοσ 4449/24.01.2017), θ Εταιρεία ζχει κεςπίςει Επιτροπι Ελζγχου, θ οποία  αποτελείται από τρία (3) 

τουλάχιςτον μθ εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Διορίηεται από τθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ 

Εταιρείασ και λειτουργεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των Ν. 3016/2002 και Ν. 4449/2017 και τον εγκεκριμζνο από το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ, ςτον οποίο κακορίηονται ο ςκοπόσ, θ δικαιοδοςία, θ εκλογι, θ ςφνκεςθ, οι 

αρμοδιότθτεσ και οι ευκφνεσ τθσ.   

 

Σφνκεςθ Μελϊν Επιτροπισ Ελζγχου 

Σφνκεςθ Μελϊν Επιτροπισ Ελζγχου από 01.01.2017 ζωσ 08.02.2017 

 

Μιχαιλ Σταυρουλάκθσ, Ρρόεδροσ 

Λωάννθσ Καρδαράσ, Μζλοσ 

Νικόλαοσ Σαράντθσ, Μζλοσ 

 

Σφνκεςθ Μελϊν Επιτροπισ Ελζγχου από 08.02.2017 ζωσ 31.12.2017 

 

Μιχαιλ Σταυρουλάκθσ, Ρρόεδροσ 

Λωάννθσ Καρδαράσ, Μζλοσ 

Αλζξανδροσ Ρουλιάςθσ,  μζλοσ 

 

Αποφάςεισ Γ.Σ. και Δ.Σ. για τθν εκλογι Μελϊν Επιτροπισ Ελζγχου 

Θ ςφνκεςθ τθσ παραπάνω αναφερόμενθσ Επιτροπισ Ελζγχου τθσ Εταιρείασ προζκυψε από τισ παρακάτω αποφάςεισ Γ.Σ. και 

Δ.Σ.: 

 

 

Αποφάςεισ Γ.Σ. 

 

(1) Επαναλθπτικι μετ’ αναβολι 33θ Τακτικι Γ.Σ. τθσ 2ασ/06/2015: οριςμόσ Επιτροπισ Ελζγχου από τουσ κ.κ. Μιχαιλ 

Σταυρουλάκθ ωσ Ρρόεδρο και Λωάννθ Καρδαρά και Ελευκζριο Μαγιάκθ ωσ Μζλθ. 

(2) Ζκτακτθ Γ.Σ. τθσ 15θσ/01.2016: επικφρωςθ εκλογισ του κ. Νικολάου Σαράντθ ςε αντικατάςταςθ του παραιτθκζντοσ 

Μζλουσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου κ. Ελευκερίου Μαγιάκθ. 

(3) 35θ Τακτικι Συνζλευςθ τθσ 16θσ/06/2017 για τον οριςμό ενόσ ακόμα Ανεξάρτθτου Μζλουσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

τθσ ΕΥΔΑΡ ΑΕ για τθν ςυμμετοχι του ςτθν Επιτροπι Ελζγχου κατά το άρκρο 44 του Ν.4449/2017 ςφμφωνα με τα οποία 

επικφρωςε τθν εκλογι του ο κ. Αλζξανδρου Ρουλιάςθ  ςε αντικατάςταςθ του παραιτθκζντοσ Μζλουσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου . 

Νικόλαου Σαράντθ 

 

Αποφάςεισ Δ.Σ. 

 

18712/11.11.2015: οριςμόσ κ. Νικολάου Σαράντθ ςτθ κζςθ του παραιτθκζντοσ κ. Ελευκερίου Μαγιάκθ. 

19124/08.02.2017: οριςμόσ κ. Αλζξανδρου Ρουλιάςθ ςτθ κζςθ του παραιτθκζντοσ κ. Νικολάου Σαράντθ 

 

Αρικμόσ Συνεδριάςεων Επιτροπισ Ελζγχου από 01.01.2017 ζωσ 31.12.2017 

 

Κατά το ανωτζρω χρονικό διάςτθμα θ Επιτροπι Ελζγχου πραγματοποίθςε δεκαοκτϊ (18) ςυνεδριάςεισ. 
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Θ Επιτροπι Ελζγχου, για τθν υλοποίθςθ του ζργου τθσ, ςυνεδριάηει ςε τακτά χρονικά διαςτιματα και εκτάκτωσ, όταν 

απαιτθκεί. Θ ςυχνότθτα και ο χρόνοσ πραγματοποίθςθσ των ςυνεδριάςεων τθσ Επιτροπισ Ελζγχου είναι ανάλογα τθσ ζκταςθσ 

των αρμοδιοτιτων τθσ λαμβάνοντασ υπόψθ, μεταξφ άλλων, τθ δραςτθριότθτα, το μζγεκοσ, το επιχειρθςιακό περιβάλλον και 

το Επιχειρθματικό Μοντζλο τθσ Εταιρείασ. 

Θ Επιτροπι, για κάκε ςυνεδρίαςθ τθρεί Ρρακτικά Συνεδριάςεων, ςτα οποία αποτυπϊνονται οι ενζργειζσ τθσ και τα 

αποτελζςματα αυτϊν, ωσ προσ τθν υλοποίθςθ του ζργου τθσ και αναλόγωσ των κεμάτων υποβάλλει αναφορζσ ςτο Διοικθτικό 

Συμβοφλιο, εφόςον κρίνεται αναγκαίο.   

 

Οι κφριεσ αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου, όπωσ ορίηονται από τθ ςχετικι νομοκεςία, αφοροφν ςτθν παρακολοφκθςθ 

τθσ διαδικαςίασ τθσ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ, τθσ αποτελεςματικισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ 

ελζγχου και του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κινδφνων, κακϊσ και τθσ ορκισ λειτουργίασ τθσ μονάδασ των εςωτερικϊν ελεγκτϊν 

τθσ ελεγχόμενθσ οντότθτασ.  

Επίςθσ, αφοροφν ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ του υποχρεωτικοφ ελζγχου των οικονομικϊν καταςτάςεων, κακϊσ και  

ςτθν επιςκόπθςθ και παρακολοφκθςθ κεμάτων ςυναφϊν με τθν φπαρξθ και διατιρθςθ τθσ αντικειμενικότθτασ και 

ανεξαρτθςίασ του ορκωτοφ ελεγκτι λογιςτι ι του ελεγκτικοφ γραφείου, ιδιαιτζρωσ όςον αφορά τθν παροχι ςτθ λεγόμενθ 

οντότθτα άλλων υπθρεςιϊν από το ορκωτό ελεγκτι λογιςτι ι το ελεγκτικό γραφείο. Είναι επίςθσ υπεφκυνθ για τθ διαδικαςία 

επιλογισ ορκωτοφ ελεγκτι λογιςτι ι ελεγκτικισ Εταιρείασ.  

Μζςα ςτο 2017 επικαιροποιικθκε ο Κανονιςμόσ Λειτουργίασ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου προκειμζνου να ενςωματωκοφν οι 

απαιτιςεισ του Ν. 4449/2017 και οι ςχετικζσ ςυςτάςεισ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ και των Ευρωπαϊκϊν Οδθγιϊν όςον 

αφορά ςτθ λειτουργία των Επιτροπϊν Ελζγχου. Ο νζοσ Κανονιςμόσ εγκρίκθκε με τθ με αρικμό 19412/08.11.2017 Απόφαςθ  

1236θσ Συνεδρίαςθσ ΔΣ.   

Θ Επιτροπι Ελζγχου ζχει ςυχνι επικοινωνία με τθ Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ των κακθκόντων τθσ. Στο 

πλαίςιο αυτό θ επικεφαλισ τθσ Δ/νςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου καλείται να μετζχει ςτισ περιςςότερεσ από τισ ςυνεδριάςεισ τθσ 

Επιτροπισ Ελζγχου και να παρζχει ενθμζρωςθ για τθν πορεία των διενεργοφμενων ελζγχων και τθν παρακολοφκθςθ 

υλοποίθςθσ των διορκωτικϊν ενεργειϊν που αποφαςίςτθκαν ςτα πλαίςια των ελζγχων. Θ Επιτροπι Ελζγχου ζχει επίςθσ 

ςυχνι επικοινωνία και ςυναντιςεισ  με τουσ ορκωτοφσ ελεγκτζσ λογιςτζσ για τθν επιςκόπθςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων 

και τθν αξιολόγθςθ τθσ παρεχόμενθσ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ.   

Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου ενθμερϊνει τουσ Μετόχουσ, κατά τθν Ετιςια Γενικι τουσ Συνζλευςθ, για τα πεπραγμζνα 

τθσ Επιτροπισ, με βάςθ τισ προβλεπόμενεσ αρμοδιότθτζσ τθσ. 

Θ Επιτροπι Ελζγχου κατά το ζτοσ 2017 χειρίςτθκε κζματα, τα ςθμαντικότερα των οποίων κατθγοριοποιοφνται ωσ εξισ: 

 Ζγκριςθ του προγράμματοσ ελζγχων ζτουσ 2017 τθσ Δ/νςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου και παρακολοφκθςθ τθσ  πορείασ 

υλοποίθςισ του. 

 Επιςκόπθςθ του ζργου και τθσ λειτουργίασ τθσ Δ/νςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου. 

 Αξιολόγθςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων ωσ προσ τθν πλθρότθτα και ςυνζπειά τουσ. 

 Γνωμοδότθςθ για επιλογι ελεγκτικισ Εταιρείασ. 

 Διαςφάλιςθ τθσ ανεξαρτθςίασ των ορκωτϊν ελεγκτϊν λογιςτϊν. 

 Υποςτιριξθ προσ τθ Διοίκθςθ για τθν ειςαγωγι βζλτιςτων πρακτικϊν εταιρικισ διακυβζρνθςθσ όςον αφορά ςτθ 

διαφάνεια και τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτισ επιχειρθματικζσ λειτουργίεσ. 

 Επιςκόπθςθ των διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ και διαχείριςθσ των επιχειρθματικϊν κινδφνων. 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ τθσ Εταιρείασ αςκείται από τθ Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου θ οποία αποτελεί ανεξάρτθτθ 

οργανωτικι μονάδα και αναφζρεται ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ. Θ Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου εποπτεφεται 

ςτο ζργο τθσ από τθν Επιτροπι Ελζγχου Διοικθτικοφ Συμβουλίου και παρζχει υπθρεςίεσ διαςφάλιςθσ και ςυμβουλευτικοφ 

χαρακτιρα. Λειτουργεί ςφμφωνα με τθν κείμενθ ελλθνικι νομοκεςία, τον εγκεκριμζνο από το ΔΣ Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ,  
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τα Διεκνι Ελεγκτικά Ρρότυπα για τθν  επαγγελματικι εφαρμογι του Εςωτερικοφ Ελζγχου του Λνςτιτοφτου Εςωτερικϊν 

Ελεγκτϊν κακϊσ και τουσ  κανόνεσ δεοντολογίασ που υπαγορεφονται από τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ ελεγκτικισ.  

Θ Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου ζχει ωσ ςκοπό να παρζχει βοικεια ςτθ Διοίκθςθ, ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο, ςτα ςτελζχθ 

τθσ Εταιρείασ και γενικά ςτουσ εργαηόμενουσ, για αποτελεςματικότερθ εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ και επίτευξθ των 

ςτόχων τθσ Εταιρείασ , μζςω αξιολόγθςθσ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου, διαχείριςθσ κινδφνων και 

εταιρικισ διακυβζρνθςθσ, μζςω ανάλυςθσ ςτοιχείων και παροχισ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν.  

Στουσ ςκοποφσ τθσ Διεφκυνςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου περιλαμβάνονται: 

• Θ εξζταςθ και αξιολόγθςθ τθσ επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ του Συςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου τθσ Εταιρείασ 

και θ διαπίςτωςθ του κατά πόςον αυτό το ςφςτθμα παρζχει λογικι διαβεβαίωςθ ςχετικά με: 

o Τθ ςυμμόρφωςθ με τισ γενικζσ διαδικαςίεσ τθσ Εταιρείασ και τθν κείμενθ Νομοκεςία. 

o Τθ διαςφάλιςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Εταιρείασ. 

o Τθν οικονομικι/και αποδοτικι χριςθ των πόρων. 

o Τθν αξιοπιςτία των οικονομικϊν καταςτάςεων. 

o Τθν αξιοπιςτία και αρτιότθτα των πλθροφοριϊν, οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται για τθ λιψθ αποφάςεων. 

o Τθν αναγνϊριςθ και ςωςτι διαχείριςθ των κινδφνων. 

o Τθν επίτευξθ των αντικειμενικϊν ςκοπϊν των επιχειρθςιακϊν λειτουργιϊν. 

• Θ ενθμζρωςθ τθσ Διοίκθςθσ για τα αποτελζςματα των ελζγχων και τισ διορκωτικζσ ενζργειεσ που απαιτοφνται. 

• Θ παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ των ςυμφωνθκζντων ενεργειϊν. 

• Θ διεξαγωγι ειδικϊν και ζκτακτων ελζγχων που τθσ ανακζτει θ Διοίκθςθ. 

• Θ ςυνεργαςία του Εςωτερικοφ Ελζγχου με τον Εξωτερικό Ζλεγχο, με ςτόχο τθν κάλυψθ περιοχϊν με υψθλοφσ κινδφνουσ, 

που απειλοφν τθν Εταιρεία, κακϊσ και τθν αποφυγι των διπλϊν ελζγχων. 

 

Οι κυριότερεσ δράςεισ τθσ Διεφκυνςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου κατά το 2017 μποροφν να ςυνοψιςκοφν ςτισ εξισ κατθγορίεσ: 

 Με ςτόχο τθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ και αποδοτικότθτασ τθσ Δ/νςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου και ςφμφωνα με τα 

διεκνι ελεγκτικά πρότυπα που προβλζπουν τθν υποχρζωςθ περιοδικισ αξιολόγθςθσ τθσ επάρκειασ των Κανονιςμϊν 

Λειτουργίασ Εςωτερικοφ Ελζγχου, επικαιροποιικθκε ο Κανονιςμόσ Λειτουργίασ τθσ Δ/νςθσ. Εγκρίκθκε με τθ με αρικμό  

19412 /08.11.2017 Απόφαςθ  1236θσ Συνεδρίαςθσ ΔΣ.  

 Τριπλαςιάςτθκε ςχεδόν ςυγκριτικά με τα προθγοφμενα ζτθ ο αρικμόσ των ολοκλθρωκζντων ελζγχων, παρζχοντασ 

μεγάλο βακμό κάλυψθσ του ετιςιου προγράμματοσ ελζγχων. Ωσ προσ τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά τουσ, ο κφριοσ όγκοσ 

των ελζγχων αφορά λειτουργικοφσ ελζγχουσ που διενεργοφνται με βάςθ τουσ κυριότερουσ κινδφνουσ (risk based audit) 

και εςτιάηουν ςε ευρφ φάςμα των δραςτθριοτιτων τθσ Εταιρείασ ενϊ πραγματοποιικθκαν και ζλεγχοι που απορρζουν 

από τθ νομοκεςία περί Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ. Ρζραν των προγραμματιςμζνων ελζγχων, ολοκλθρϊκθκε ςθμαντικόσ 

αρικμόσ ζκτακτων ελζγχων. 

 Θ Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου υποςτιριξε διοικθτικά και ςυντόνιςε δράςεισ  που ανζλαβε θ Διοίκθςθ για τθν 

ενίςχυςθ τθσ βιϊςιμθσ επιχειρθματικισ ανάπτυξθσ. Στο πλαίςιο τθσ χρθςτισ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και τθσ Εταιρικισ 

Κοινωνικισ Ευκφνθσ και ςε εναρμόνιςθ με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ  του ΟΟΣΑ,  τθν Ευρωπαϊκι Ρολιτικι και το 

Ελλθνικό Σχζδιο Δράςθσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ Διαφκοράσ ςυντάχκθκε Ρολιτικι κατά τθσ Διαφκοράσ και τθσ 

Δωροδοκίασ και διοργανϊκθκαν ςχετικζσ διιμερεσ ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ ςτισ οποίεσ ςυμμετείχαν άτομα από όλθ 

τθν Διοικθτικι πυραμίδα τθσ Εταιρείασ. 

 Δίνοντασ ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθ ςυνεχι επαγγελματικι κατάρτιςθ και τθν ενθμζρωςθ για τισ εξελίξεισ ςτο επάγγελμα 

του Εςωτερικοφ Ελεγκτι, οι ελεγκτζσ παρακολοφκθςαν εκπαιδευτικά ςεμινάρια και κεματικζσ βραδιζσ και ςυμμετείχαν 

ςε ςυνζδρια. Κάποιοι εκ των ελεγκτϊν απζκτθςαν μετά από επιτυχι ςυμμετοχι ςε εξετάςεισ, πιςτοποίθςθ ςτα ΔΛΡ. 

 Κακιερϊκθκαν δείκτεσ αυτοαξιολόγθςθσ του ζργου τθσ Διεφκυνςθσ, οι οποίοι παρουςιάηονται ςτθν ετιςια ζκκεςθ 

πεπραγμζνων τθσ προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ. 

 Υποςτιριξε τθν προϊκθςθ τθσ ζννοιασ τθσ Εταιρικισ Διαχείριςθσ Κινδφνων με τθ διοργάνωςθ ςχετικισ ενθμερωτικισ 

παρουςίαςθσ ςτα ςτελζχθ τθσ Εταιρείασ και τθν υποςτιριξθ του ζργου Διαχείριςθσ Κινδφνων τθσ Εταιρείασ προκειμζνου 

να καταρτιςτεί ζνα ενιαίο για το ςφνολο τθσ Εταιρείασ πλαίςιο αρχϊν-διαδικαςιϊν-μεκόδων για τθ Διαχείριςθ των 

Κινδφνων. 

Διαχείριςθ κινδφνων 
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Θ  φπαρξθ πλαιςίου διαχείριςθσ κινδφνων  είναι κεντρικισ ςθμαςίασ για τθν εδραίωςθ τθσ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ. Θ 

επιχειρθςιακι διαχείριςθ κινδφνων είναι μια δομθμζνθ, ςυνεχισ και διαρκισ διαδικαςία, που αφορά ςε όλα τα επίπεδα του 

οργανιςμοφ με ςκοπό τθν αναγνϊριςθ, καταγραφι και εκτίμθςθ των κινδφνων, τθν επιλογι κατάλλθλων τρόπων  απόκριςθσ, 

τον ςχεδιαςμό και εφαρμογι αςφαλιςτικϊν δικλείδων, τθν αξιολόγθςθ τθσ επάρκειασ και αποτελεςματικότθτάσ τουσ και τθ 

ςυνεχι παρακολοφκθςθ και αναφορά ςε ευκαιρίεσ και απειλζσ, που επιδροφν ςτθν επίτευξθ των ςτόχων του οργανιςμοφ. 

Θ Εταιρεία δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ των ενδεχόμενων κινδφνων, ϊςτε να 

διατθρθκεί θ ςτακερότθτα και θ ςυνζχεια των εργαςιϊν τθσ και ςυγκεκριμζνα: 

 Στθ διαμόρφωςθ ςυνολικοφ πλαιςίου και τθν ειςιγθςθ ςτρατθγικισ, πολιτικϊν και διαδικαςιϊν διαχείριςθσ και ελζγχου 

των κινδφνων που ενδεχομζνωσ αναλαμβάνει θ Εταιρεία, ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ τθσ Διοίκθςθσ. 

 Στον οριςμό, τθν αναγνϊριςθ και τθν αξιολόγθςθ των αναλαμβανόμενων κινδφνων. 

 Στθν ανάπτυξθ και υλοποίθςθ εργαλείων προςαρμοςμζνων ςε ςχζςθ με τον κίνδυνο τιμολόγθςθσ των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν και τθν εκπαίδευςθ των οργανωτικϊν μονάδων για τθ χριςθ τουσ. 

 Στθν κατάρτιςθ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Καταςτάςεων Κρίςεων. 

 Στθ διαμόρφωςθ εταιρικισ κουλτοφρασ διαχείριςθσ κινδφνων ςε κάκε ιεραρχικό επίπεδο τθσ Εταιρείασ 

Αν και κάκε μζλοσ τθσ Εταιρείασ  διαδραματίηει τον δικό του ρόλο -ςτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων του- για τθν εξαςφάλιςθ 

τθσ επαρκοφσ διαχείριςθσ των κινδφνων,  το Διοικθτικό Συμβοφλιο φζρει  τθ ςυνολικι ευκφνθ . Κζτει τουσ ςτόχουσ, ορίηει τθν 

πολιτικι, αποφαςίηει για τον τρόπο απόκριςθσ  και τθν αποδοχι ι όχι του εναπομείναντοσ κινδφνου. Επιλζγει το πλαίςιο 

διαχείριςθσ κινδφνων, θ υλοποίθςθ του οποίου ανατίκεται ςτα ςτελζχθ τθσ Εταιρείασ. 

Θ Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου, μζςω των διενεργοφμενων ελζγχων είναι αρμόδια να προςφζρει αντικειμενικι 

διαςφάλιςθ ςτθ Διοίκθςθ για τθν αποτελεςματικότθτα του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Κινδφνων. 

Κατά το 2017 καταρτίςτθκε Μθτρϊο Κινδφνων για το ςφνολο των δραςτθριοτιτων τθσ Εταιρείασ και ςυντάχκθκε ςχετικι 

ζκκεςθ για τθν ενθμζρωςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  

Διοργανϊκθκε επίςθσ ενθμερωτικι θμερίδα για τα ςτελζχθ τθσ ΕΥΔΑΡ με κζμα τα είδθ, τθν αξιολόγθςθ και τθ διαχείριςθ 

κινδφνων κακϊσ επίςθσ και τθν ζννοια των αςφαλιςτικϊν δικλείδων (controls) και το μοντζλο των τριϊν γραμμϊν άμυνασ 

των οργανιςμϊν. 

Ε. Λοιπά διαχειριςτικά ι εποπτικά όργανα ι επιτροπζσ τθσ Εταιρείασ 

 

Στα πλαίςια του  Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και Λειτουργίασ και του υπόλοιπου κανονιςτικοφ 

πλαιςίου, λειτουργοφν οι εξισ Επιτροπζσ: 

 Επιτροπι Υγιεινισ και Αςφάλειασ των Εργαηομζνων (Ε.Υ.Α.Ε.)  

 Επιτροπζσ Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 

 Επιτροπι Αποηθμιϊςεων Ηθμιϊν Τρίτων 

 Επιτροπι Αναβάκμιςθσ Ραρεχόμενων Υπθρεςιϊν και Διαχείριςθσ Αιτθμάτων Ρελατϊν 

 Επιτροπι Διακανονιςμϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ρελατϊν  

 Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ Ρολιτικισ Αςφαλείασ των Ρλθροφοριακϊν και Δικτυακϊν Συςτθμάτων τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. 

 Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Αιτθμάτων Διακανονιςμοφ Οφειλϊν 

 Λατρικό Συμβοφλιο 

 Υπθρεςιακό Συμβοφλιο 

 Συμβοφλια Ρροαγωγϊν 
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 Ρεικαρχικά Συμβοφλια 

 Συμβοφλιο Διοίκθςθσ 

 Τεχνικό Συμβοφλιο 

 

ΕΡΕΞΘΓΘΜΑΤΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ 

Σφμφωνα με τθν παρ. 7 του άρκρου 4 του Ν. 3556/2007 

 

Σφμφωνα με το άρκρο 4, παρ. 7 του νόμου 3556/2007, θ Εταιρεία δθμοςιεφει αναλυτικζσ πλθροφορίεσ αναφορικά με τα 

παρακάτω κζματα: 
 

Διάρκρωςθ Μετοχικοφ Κεφαλαίου  

Το Μετοχικό Κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ ανζρχεται ςιμερα ςε εξιντα τρία εκατομμφρια εννιακόςιεσ χιλιάδεσ Ευρϊ (€ 

63.900.000) και διαιρείται ςε εκατόν ζξι εκατομμφρια πεντακόςιεσ χιλιάδεσ (106.500.000) κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ, 

ονομαςτικισ αξίασ εξιντα λεπτϊν του Ευρϊ (€ 0,60) θ κάκε μια.  
 

Οι μετοχζσ τθσ Εταιρείασ είναι ςτο ςφνολό τουσ κοινζσ ονομαςτικζσ με δικαίωμα ψιφου και δεν υπάρχουν ειδικζσ κατθγορίεσ 

μετοχϊν. Κάκε μετοχι ενςωματϊνει όλα τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ που πθγάηουν από τον Κ.Ν. 2190/1920 (ςτο εξισ 

Νόμοσ). Οι μετοχζσ τθσ Εταιρείασ είναι ειςθγμζνεσ προσ διαπραγμάτευςθ ςτθν Αγορά Αξιϊν του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν.  

Θ κυριότθτα εκάςτθσ μετοχισ ςυνεπάγεται αυτοδικαίωσ τθν αποδοχι από τον κφριο αυτισ των όρων του Καταςτατικοφ τθσ 

Εταιρείασ και των νομίμων αποφάςεων των Γενικϊν Συνελεφςεων των μετόχων, ζςτω και αν δεν ζλαβαν μζροσ ςε αυτζσ οι 

μζτοχοι. Θ ευκφνθ των μετόχων περιορίηεται ςτθν ονομαςτικι αξία των μετοχϊν που κατζχουν. Οι μζτοχοι ςυμμετζχουν ςτθ 

διοίκθςθ και τα κζρδθ τθσ Εταιρείασ ςφμφωνα με το Νόμο και τισ διατάξεισ του Καταςτατικοφ. 
 

Ρεριοριςμοί ςτθ μεταβίβαςθ μετοχϊν τθσ Εταιρείασ  

Οι μετοχζσ τθσ Εταιρείασ είναι ελεφκερα διαπραγματεφςιμεσ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν και θ μεταβίβαςι τουσ γίνεται όπωσ 

ορίηει ο Νόµοσ. Δεν υφίςτανται εκ του Καταςτατικοφ τθσ  περιοριςμοί για τθ μεταβίβαςθ αυτϊν.  
 

Σφμφωνα με το άρκρο 4 του Ν. 3016/2002, όπωσ ιςχφει, τα ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ 

Εταιρείασ δεν μποροφν, μεταξφ άλλων, να κατζχουν μετοχζσ τθσ ςε ποςοςτό πάνω από 0,5% του καταβλθμζνου μετοχικοφ 

κεφαλαίου. 
 

Σθμαντικζσ άμεςεσ ι ζμμεςεσ ςυμμετοχζσ κατά τθν ζννοια των άρκρων 9 ζωσ 11 του Ν. 3556/2007  

Οι ςθμαντικζσ άμεςεσ και ζμμεςεσ ςυμμετοχζσ προςϊπων (φυςικϊν και νομικϊν) ςτο ςφνολο των δικαιωμάτων ψιφου τθσ 

Εταιρείασ κατά τθν ζννοια των άρκρων 9 ζωσ 11 του Ν. 3556/2007, παρουςιάηονται ακολοφκωσ:  

Μετά από ςχετικι γνωςτοποίθςθ που ζλαβε θ ΕΥΔΑΡ ςτισ 2 Μαρτίου του 2018, το Ελλθνικό Δθμόςιο κατείχε άμεςα 

53.250.001 δικαιϊματα ψιφου, ποςοςτό 50%+ 1 μετοχι επί του ςυνόλου των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρείασ 

Το Ταμείο Αξιοποίθςθσ Λδιωτικισ Ρεριουςίασ Δθμοςίου κατείχε άμεςα 12.069.739 δικαιϊματα ψιφου, ποςοςτό 11,33% επί 

του ςυνόλου των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρείασ. 

Το ςφνολο (100%) των μετοχϊν του ΤΑΛΡΕΔ, κατζχεται από τθν «Ελλθνικι Εταιρεία Συμμετοχϊν και Ρεριουςίασ Α.Ε.» (ΕΕΣΥΡ 

Α.Ε.) θ οποία με τθ ςειρά τθσ ελζγχεται κατά 100% από το Ελλθνικό Δθμόςιο, το οποίο ελζγχει ζμμεςα τα εν λόγω 

δικαιϊματα. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ δικαιωμάτων ψιφου (ζμμεςα και άμεςα) που ιλεγχε το Ελλθνικό Δθμόςιο ανζρχεται ςε 

65.319.740 (61,33%). 

Στισ 21 Μαρτίου 2018, θ Εταιρεία ζλαβε ςχετικι υποβολι γνωςτοποίθςθσ του  Υπουργείου Οικονομικϊν, ςφμφωνα με τθν 

οποία ο ςυνολικόσ αρικμόσ ζμμεςων δικαιωμάτων ψιφου που ελζγχει το Ελλθνικό Δθμόςιο ανζρχεται ςε 65.319.740 

(61,33%). Θ μεταβολι των δικαιωμάτων ψιφου οφείλεται ςτθ μεταβίβαςθ κατόπιν εκτζλεςθσ εξωχρθματιςτθριακισ 

ςυναλλαγισ, άνευ ανταλλάγματοσ, με θμερομθνία 20 Μαρτίου 2018, από το Ελλθνικό Δθμόςιο ςτθν «Ελλθνικι Εταιρεία 

Συμμετοχϊν και Ρεριουςίασ Α.Ε.» (ΕΕΣΥΡ Α.Ε.) 53.250.001 μετοχϊν τθσ ΕΥΔΑΡ Α.Ε., ςφμφωνα με τθν παρ.20 του άρκρου 380 

του ν. 4512/2018, με τθν οποία αντικαταςτάκθκε θ παρ.1 του άρκρου 197 του ν. 4389/2016, με ιςχφ από 1/1/2018.  

Το ςφνολο (100%) των μετοχϊν του ΤΑΛΡΕΔ κατζχεται από τθν «Ελλθνικι Εταιρεία Συμμετοχϊν και Ρεριουςίασ Α.Ε.» (ΕΕΣΥΡ 

Α.Ε.), θ οποία ελζγχει πλζον άμεςα τα δικαιϊματα ψιφου 53.250.001 μετοχϊν (50%+1 μετοχι) και ζμμεςα τα δικαιϊματα 

ψιφου 12.069.739 μετοχϊν (11,33%) μζςω του ΤΑΛΡΕΔ. Επομζνωσ, το ςυνολικό ποςοςτό των δικαιωμάτων ψιφου (άμεςα 
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και ζμμεςα) τθσ ΕΕΣΥΡ Α.Ε. ανζρχεται ςε 61,33%. Το Ελλθνικό Δθμόςιο ελζγχει κατά 100% τθν ΕΕΣΥΡ Α.Ε. Ο ςυνολικόσ 

αρικμόσ ζμμεςων δικαιωμάτων ψιφου που ελζγχει το Ελλθνικό Δθμόςιο ανζρχεται ςε 65.319.740 (61,33%). 

Θ “Paulson & Co. Inc.”, κατζχει (ζμμεςα) 10.648.800 δικαιϊματα ψιφου, ποςοςτό 9.99% επί του ςυνόλου δικαιωμάτων 

ψιφου τθσ Εταιρείασ. 

Ο John Paulson κατζχει (ζμμεςα) 10.648.800 δικαιϊματα ψιφου ποςοςτό 9.99% επί του ςυνόλου δικαιωμάτων ψιφου τθσ 

Εταιρείασ. 

* Ο John Paulson ελζγχει τθν Paulson & Co. Inc., θ οποία είναι Εταιρεία διαχείριςθσ επενδυτικϊν κεφαλαίων. Υπό τθν ιδιότθτά 

τθσ αυτι αςκεί τα δικαιϊματα ψιφου ςτθν Εταιρεία.  
 

Μετοχζσ παρζχουςεσ ειδικά δικαιϊματα ελζγχου  

Δεν υπάρχουν μετοχζσ που να παρζχουν ειδικά δικαιϊματα ελζγχου, πλθν του δικαιϊματοσ των μετόχων μειοψθφίασ να 

εκλζγουν ςφμφωνα με τα άρκρα 11 και 36 του καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ 2 μζλθ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο μζςω ειδικισ 

ςυνζλευςθσ που ςυγκαλείται ειδικά για το ςκοπό αυτό. Για τθ ςφγκλθςθ και λιψθ αποφάςεων επί τθσ ςυνζλευςθσ αυτισ 

ιςχφουν ανάλογα τα άρκρα του Νόμου και του Καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ που προβλζπουν τθ ςφγκλθςθ και λιψθ 

αποφάςεων επί Γενικϊν Συνελεφςεων. Κάκε μζτοχοσ που παρίςταται και ψθφίηει νομίμωσ ζχει δικαίωμα να προτείνει και να 

ψθφίςει ζνα μόνο ςφμβουλο ανεξάρτθτα από τον αρικμό των μετοχϊν που κατζχει.  
 

Ρεριοριςμοί ςτο δικαίωμα ψιφου 

Στθν ειδικι ςυνζλευςθ των μετόχων μειοψθφίασ (άρκρα 11 και 36 του καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ) αποκλείεται θ 

παράςταςθ του μετόχου πλειοψθφίασ (πρϊθν Ελλθνικοφ Δθμοςίου) και ςτθ Γενικι Συνζλευςθ που εκλζγει τα λοιπά μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου αποκλείεται θ ςυμμετοχι των μετόχων μειοψθφίασ αντίςτοιχα (άρκρο 11 παρ.2 εδ. γ).  

Δεν προβλζπονται ςτο καταςτατικό τθσ Εταιρείασ άλλοι περιοριςμοί του δικαιϊματοσ ψιφου που απορρζουν από τισ μετοχζσ 

τθσ.  
 

Συμφωνίεσ μετόχων τθσ Εταιρείασ  

Δεν ζχουν περιζλκει εισ γνϊςθ τθσ Εταιρείασ τυχόν ςυμφωνίεσ μεταξφ μετόχων, οι οποίεσ ςυνεπάγονται περιοριςμοφσ ςτθ 

μεταβίβαςθ μετοχϊν ι ςτθν άςκθςθ των δικαιωμάτων ψιφου.  
 

Κανόνεσ διοριςμοφ και αντικατάςταςθσ μελϊν Δ.Σ. και τροποποίθςθσ καταςτατικοφ  

Σφμφωνα με το άρκρο 11 παρ. 1 & 2 του καταςτατικοφ, θ Εταιρεία διοικείται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο, ο αρικμόσ των 

μελϊν του οποίου είναι περιττόσ και δεν δφναται να υπερβαίνει τα δεκατρία (13) μζλθ ι να είναι μικρότεροσ των επτά (7) 

μελϊν.   

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο αποτελείται:  

 Από δφο (2) εκπροςϊπουσ των εργαηομζνων ςτθν Εταιρεία, που εκλζγονται (με τουσ αναπλθρωματικοφσ τουσ) με άμεςθ 

και κακολικι ψθφοφορία, ςφμφωνα με το άρκρο 17 παρ. 1 του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ Αϋ 38), όπωσ κάκε φορά ιςχφει.  

 Από δφο (2) μζλθ που εκπροςωποφν τουσ μετόχουσ τθσ μειοψθφίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 18, παρ.3 

και 5 του Κ.Ν.2190/1920 και εκλζγονται κατά τον τρόπο που ορίηεται ςτο άρκρο 36 του παρόντοσ Καταςτατικοφ. 

 Από εκπροςϊπουσ των μετόχων, που εκλζγονται από τθ Γενικι Συνζλευςθ, ςτθν οποία όμωσ δεν μποροφν να μετζχουν 

οι μζτοχοι που ςυμμετζχουν ςτθν Ειδικι Συνζλευςθ που προβλζπεται ςτο άρκρο 36 του παρόντοσ Καταςτατικοφ για τθν 

εκλογι του υπολοίπου ςυμβουλίου.  
 

Σφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 11, τα εκλεγόμενα από τουσ εργαηόμενουσ δφο (2) μζλθ προτείνονται μζςα ςε προκεςμία 

δφο (2) μθνϊν από τθν εκλογι τουσ. Μζχρισ ότου οριςτοφν οι εκπρόςωποι των εργαηομζνων το Διοικθτικό Συμβοφλιο 

ςυγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα χωρίσ τα μζλθ αυτά. Από τον οριςμό τουσ και εξισ, ςυμμετζχουν αυτοδίκαια ςτθ ςφνκεςθ 

του οργάνου, που αν ζχει ιδθ ςυγκροτθκεί ςε ςϊμα, αναςυγκροτείται ϊςτε να περιλάβει και τα μζλθ αυτά ςτθ ςφνκεςι του.  
 

Σφμφωνα με τθν παρ. 4 εδ (α) του άρκρου 11 θ μθ εκλογι ι ο μθ οριςμόσ ι μθ ςυμπλιρωςθ για οποιοδιποτε λόγο από τουσ 

μετόχουσ τθσ μειοψθφίασ των μελϊν που τθν εκπροςωποφν δεν παρακωλφει τθ ςυγκρότθςθ και τθ λειτουργία του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου και ο αρικμόσ αυτϊν δεν υπολογίηεται για τθ διαμόρφωςθ τθσ απαρτίασ και πλειοψθφίασ.  

Σφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 11, ςε κάκε περίπτωςθ το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςυγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα 

χωρίσ τουσ εκπροςϊπουσ των εργαηομζνων ςτθν Εταιρεία αν παρζλκει άπρακτθ θ παραπάνω προκεςμία του άρκρου 11 παρ. 

4 του παρόντοσ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο αρικμόσ τουσ αντιςτοίχωσ δεν υπολογίηεται για τθ διαμόρφωςθ τθσ απαρτίασ και 

πλειοψθφίασ. 
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Εκτόσ από τισ προαναφερκζντεσ διαφοροποιιςεισ, οι λοιποί κανόνεσ που προβλζπει το Καταςτατικό τθσ Εταιρείασ για το 

διοριςμό και τθν αντικατάςταςθ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ κακϊσ και για τθν τροποποίθςθ των 

διατάξεων του καταςτατικοφ, δεν διαφοροποιοφνται από τα προβλεπόμενα ςτον Κ.Ν.2190/1920, όπωσ ιςχφει.  

 

Αρμοδιότθτα Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι οριςμζνων μελϊν του για ζκδοςθ νζων μετοχϊν / αγορά ίδιων μετοχϊν ςφμφωνα 

με το άρκρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920  

Θ αρμοδιότθτα του Δ.Σ. ςε ό,τι αφορά τθν ζκδοςθ νζων μετοχϊν αναφζρεται ςτο άρκρο 8 του καταςτατικοφ που ρυκμίηει τα 

ηθτιματα τθσ αφξθςθσ, μείωςθσ και απόςβεςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου. Στισ παραγράφουσ  από 1 ζωσ και 4 του άρκρου 8  

αναφζρονται τα ακόλουκα:  

1. Για τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ, απαιτείται απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ 

Εταιρείασ για τθν τροποποίθςθ του ςχετικοφ με το μετοχικό κεφάλαιο άρκρου του Καταςτατικοφ, θ οποία λαμβάνεται 

με τθν αυξθμζνθ απαρτία και πλειοψθφία του άρκρου 31 του Καταςτατικοφ.  

2. (α) Με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου αυτοφ, ορίηεται ρθτά ότι με απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, θ οποία 

υπόκειται ςτισ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ του άρκρου 7β του Ν.2190/1920, όπωσ ιςχφει, μπορεί να εκχωρείται ςτο 

Διοικθτικό Συμβοφλιο θ εξουςία ϊςτε με απόφαςι του, που λαμβάνεται με πλειοψθφία των 2/3 τουλάχιςτον του  

ςυνόλου των μελϊν του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ι ολικά με τθν ζκδοςθ νζων μετοχϊν, μζχρι το ποςό 

του κεφαλαίου που είναι καταβεβλθμζνο κατά τθν  θμερομθνία που χορθγικθκε ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο θ εν λόγω 

εξουςία.  

(β) Θ εξουςία αυτι του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μπορεί να ανανεϊνεται από τθ Γενικι Συνζλευςθ για χρονικό διάςτθμα 

που δεν υπερβαίνει τθν πενταετία για κάκε ανανζωςθ και θ ιςχφσ τθσ αρχίηει μετά τθ λιξθ τθσ κάκε πενταετίασ. Θ 

απόφαςθ αυτι τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ υπόκειται ςτισ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ του άρκρου 7β του Ν. 2190/1920, 

όπωσ ιςχφει.  

3. Θ κατά τθν παραπάνω παράγραφο 2, του παρόντοσ άρκρου, αποφαςιηόμενθ αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου, δεν 

αποτελεί τροποποίθςθ του Καταςτατικοφ.  

4. Κατ’ εξαίρεςθ των διατάξεων τθσ παραπάνω παραγράφου 2 του παρόντοσ άρκρου, όταν τα αποκεματικά τθσ Εταιρείασ 

υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, για τθν αφξθςι του απαιτείται πάντοτε απόφαςθ τθσ 

Γενικισ Συνζλευςθσ, που λαμβάνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 31 αυτοφ του Καταςτατικοφ («Εξαιρετικι 

απαρτία και πλειοψθφία τθσ Γενικισ  Συνζλευςθσ») και με ανάλογθ τροποποίθςθ του ςχετικοφ με το μετοχικό κεφάλαιο 

άρκρου του Καταςτατικοφ.  
 

Σε ό τι αφορά τθν αγορά ιδίων μετοχϊν δεν υπάρχουν διαφοροποιιςεισ ςε ςχζςθ με το Ν.2190/1920.  

 
 

Σθμαντικζσ ςυμφωνίεσ που τίκενται ςε ιςχφ, τροποποιοφνται ι λιγουν ςε περίπτωςθ αλλαγισ ελζγχου 

Δεν υφίςτανται ςυμφωνίεσ, οι οποίεσ τίκενται ςε ιςχφ, τροποποιοφνται ι λιγουν ςε περίπτωςθ αλλαγισ ςτον ζλεγχο τθσ 

Εταιρείασ κατόπιν δθμόςιασ πρόταςθσ. 

 

 

Συμφωνίεσ µε µζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι το προςωπικό τθσ Εταιρείασ  

Δεν υπάρχουν ςυμφωνίεσ τθσ Εταιρείασ µε µζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ι µε το προςωπικό τθσ, οι οποίεσ να 

προβλζπουν τθν καταβολι αποηθμίωςθσ ειδικά ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ ι απόλυςθσ χωρίσ βάςιµο λόγο ι τερματιςμοφ τθσ 

κθτείασ ι τθσ απαςχόλθςισ τουσ εξαιτίασ δθμόςιασ πρόταςθσ. 

 

ΜΘ ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ 

 

Το περιεχόμενο τθσ μθ χρθματοοικομικισ κατάςταςθσ ζχει ςυνταχκεί λαμβάνοντασ υπόψθ τισ απαιτιςεισ του N. 4403 - 

Εγκφκλιοσ 62784/2017 και των Ρροτφπων GRI (ζκδοςθ 2016). Σε αυτό το πλαίςιο, θ παρακάτω μθ χρθματοοικονομικι 

κατάςταςθ βαςίηεται ςε ανάλυςθ ουςιαςτικότθτασ των κεμάτων βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ που ςχετίηονται με τισ δραςτθριότθτζσ 

τθσ ΕΥΔΑΡ, με ςκοπό τθν ιεράρχθςθ των κεμάτων με τισ ςθμαντικότερεσ οικονομικζσ, κοινωνικζσ και περιβαλλοντικζσ 

επιδράςεισ και όςων κεμάτων επθρεάηουν ςθμαντικά τα ενδιαφερόμενα μζρθ τθσ Εταιρείασ. Επίςθσ, θ κατάςταςθ 

περιλαμβάνει και ςυγκεκριμζνουσ δείκτεσ επίδοςθ βάςει των Ρροτφπων GRI. 

Α  Επιχειρθματικό Μοντζλο 
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Αναφορά ςτο επιχειρθματικό μοντζλο τθσ ΕΥΔΑΡ, κακϊσ και λεπτομερισ περιγραφι των δράςεων τθσ ΕΥΔΑΡ Νιςων ΑΕ 

γίνεται ςτα κείμενα τθσ Ετιςιασ Οικονομικισ Ζκκεςθσ 2017 κακϊσ και ςτισ Σθμειϊςεισ επί των Ετιςιων Οικονομικϊν 

Καταςτάςεων τθσ 31
θσ

 Δεκεμβρίου 2017, με πλθροφορίεσ και ςτοιχεία αναφορικά με τθ λειτουργία, το επιχειρθματικό 

περιβάλλον, τθν οργάνωςθ και τθ δομι, τισ αγορζσ ςτισ οποίεσ δραςτθριοποιείται, τουσ ςτόχουσ και τισ ςτρατθγικζσ, κακϊσ 

και τισ κφριεσ τάςεισ και παράγοντεσ που μπορεί να επθρεάςουν τθ μελλοντικι ανάπτυξι τθσ.  

Β  Ρολιτικι Κινδφνων & διαχείριςθ των κινδφνων αυτϊν 

Ραράλλθλα με τουσ χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ, που αναπτφςςονται ςτθν αντίςτοιχθ ενότθτα, θ ΕΥΔΑΡ εςτιάηει ςτθν 

παρακολοφκθςθ ςυγκεκριμζνων κεμάτων, που ζχουν αναγνωριςκεί ωσ ουςιαςτικά ςτο πλαίςιο τθσ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ. Τα 

κζματα αυτά αφοροφν ςτισ ευρφτερεσ κεματικζσ του Ρεριβάλλοντοσ, τθσ Κοινωνίασ (εργαςιακά, κοινωνικά και κζματα 

ανκρωπίνων δικαιωμάτων) και τθσ Αγοράσ, τθσ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ, αλλά και τθσ Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ και τθσ 

Δωροδοκίασ. Οι επιδράςεισ που αφοροφν ςτισ παρακάτω περιοχζσ και θ διαχείριςι τουσ παρουςιάηονται πιο αναλυτικά ςτισ 

επόμενεσ ενότθτεσ. 

 Διαχείριςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, ςχετικά με τθν απαςχόλθςθ, τθν εκπαίδευςθ και τθν επιμόρφωςθ, τθ διατιρθςθ 

ταλζντου, τθν υγεία και αςφάλεια, κζματα τα οποία διαχειρίηεται θ ΕΥΔΑΡ με ςχετικζσ πολιτικζσ και διαδικαςίεσ. Οι 

κίνδυνοι που ςυνδζονται με τα κζματα αυτά αναπτφςςονται εκτενζςτερα ςτισ αντίςτοιχεσ ενότθτεσ. 

 Σεβαςμόσ των Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων ςτο εργαςιακό περιβάλλον τθσ ΕΥΔΑΡ, κακϊσ και ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα, 

μζςω πολιτικϊν και διαδικαςιϊν. Θ ΕΥΔΑΡ Α.Ε. είναι μία Εταιρεία, θ οποία ςτο πλαίςιο τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ που τθ 

χαρακτθρίηει, αλλά και των υποχρεϊςεϊν τθσ, δίνει ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθ διαςφάλιςθ των ανκρϊπινων δικαιωμάτων 

ςτθν εργαςία και ςτθν εξάλειψθ των διακρίςεων. 

 Ρεριβαλλοντικι Συμμόρφωςθ και αποφυγι περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων των δραςτθριοτιτων: ζνα κζμα το οποίο θ 

ΕΥΔΑΡ διαχειρίηεται μζςω των ενεργειϊν τθσ για τθν Ρροςταςία του Καλάςςιου Ρεριβάλλοντοσ, τθν Ρεριβαλλοντικι 

Συμμόρφωςθ, τθ Διαχείριςθ Υγρϊν και Στερεϊν Αποβλιτων, τθσ υπεφκυνθσ επιλογισ ςυςκευϊν και προϊόντων, κακϊσ 

και τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθ ενζργειασ, των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα και τθσ κατανάλωςθσ νεροφ. 

 Υγεία και Αςφάλεια των Καταναλωτϊν - Ροιότθτα Νεροφ Φδρευςθσ: αδιάλειπτθ παροχι πόςιμου νεροφ άριςτθσ 

ποιότθτασ, υγιεινοφ και κακαροφ και αποφυγι κινδφνων για τθν υγεία των καταναλωτϊν. 

 Υγεία και Αςφάλεια των Καταναλωτϊν - Υπθρεςίεσ Αποχζτευςθσ: ορκι και αδιάλειπτθ λειτουργία, ςυντιρθςθ και 

αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ ςυλλογισ, μεταφοράσ και επεξεργαςίασ λυμάτων εντόσ του Λεκανοπεδίου τθσ Αττικισ. 

 Ρρόςβαςθ ςε Κακαρό Νερό, Διαςφάλιςθ Ρόρων Ραροχισ & Κάλυψθ Δικτφου Φδρευςθσ: ςυνεχισ διαςφάλιςθ των 

απαραίτθτων υδατικϊν πόρων, εξαςφάλιςθ τθσ επαρκοφσ επεξεργαςίασ τουσ ςε πόςιμο νερό άριςτθσ ποιότθτασ και θ 

ικανότθτα διανομισ αυτοφ μζςω του δικτφου φδρευςθσ ςτουσ πελάτεσ τθσ. 

 Αξιόπιςτο Δίκτυο Φδρευςθσ & Υδατικι Απόδοςθ: εξαςφάλιςθ επαρκοφσ ποςότθτασ, αποδεκτισ πίεςθσ και υψθλισ 

ποιότθτασ πόςιμου νεροφ ςε όλθ τθν ζκταςθ του υδροδοτικοφ ςυςτιματοσ. 

 Ρροςιτό Τιμολόγιο: πρόςβαςθ ςε κακαρό νερό και ςτθν υγιεινι, ςε όλουσ τουσ πολίτεσ, διατθρϊντασ ζνα κλιμακωτό 

τιμολόγιο. 

 Καταπολζμθςθ τθσ Διαφκοράσ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ απάτθσ: για τθν πρόλθψθ και τελικά τθν αποφυγι περιςτατικϊν 

εφαρμόηονται αντίςτοιχεσ διαδικαςίεσ και πολιτικζσ. 
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Γ  Ρεριβαλλοντικά Θζματα 

Γ1 Ρροςταςία του Θαλάςςιου Ρεριβάλλοντοσ 

Κυριότεροι μθ-χρθματοοικονομικοί κίνδυνοι  

Θ προςταςία του καλάςςιου περιβάλλοντοσ, μζςω τθσ υπεφκυνθσ διαχείριςθσ των λυμάτων αποτελεί διαχρονικά 

προτεραιότθτα τόςο για τθν ΕΥΔΑΡ, όςο και για τα ενδιαφερόμενα μζρθ τθσ. Το κζμα αυτό κρίνεται ιδιαίτερα ουςιαςτικό και 

λόγω των ευρφτερων επιπτϊςεων που δφναται να ζχει ςτθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ. Θ προςταςία των καλάςςιων οικοςυςτθμάτων 

αποτελεί ηιτθμα υψθλοφ ενδιαφζροντοσ και για τθ διεκνι κοινότθτα, ενϊ αποτελεί και ςθμαντικι απαίτθςθ ςτθν περιοχι 

δραςτθριότθτασ τθσ ΕΥΔΑΡ και ειδικότερα ςτο Λεκανοπζδιο τθσ Αττικισ. Θ ΕΥΔΑΡ, επιδεικνφοντασ ςυναίςκθςθ του 

δυνθτικοφ αντίκτυπου των δραςτθριοτιτων τθσ ςτθν υγεία των πολιτϊν και ςτο περιβάλλον, ςυλλζγει και επεξεργάηεται τα 

λφματα με ςτόχο τθν ελαχιςτοποίθςθ των επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον πλθρϊντασ τισ απαιτοφμενεσ ποιοτικζσ 

προδιαγραφζσ, επενδφει ςτθν αναβάκμιςθ των διακζςιμων τεχνολογιϊν επεξεργαςίασ λυμάτων και προχωρά ςτθν εφαρμογι 

πρακτικϊν κυκλικισ οικονομίασ. 

Με τισ πρακτικζσ αυτζσ και μζςω τθσ υπεφκυνθσ διαχείριςθσ των λυμάτων, θ Εταιρεία ςυμβάλλει επιπλζον ςτθν επίτευξθ των 

Στόχων Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ 6 «ΚΑΚΑΟ ΝΕΟ ΚΑΛ ΥΓΛΕΛΝΘ», 12 «ΥΡΕΥΚΥΝΘ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ ΚΑΛ ΡΑΑΓΩΓΘ» και 14 «ΗΩΘ ΣΤΟ 

ΝΕΟ», όπωσ αυτοί ζχουν οριςκεί από τον Οργανιςμό Θνωμζνων Εκνϊν. 

Τα τρία Κζντρα Επεξεργαςίασ Αςτικϊν Λυμάτων και ςυγκεκριμζνα τα ΚΕΛ Ψυττάλειασ, ΚΕΛ Μεταμόρφωςθσ και ΚΕΛ 

Κριαςίου, με τουσ κεντρικοφσ ςυλλεκτιρεσ, τα εκτεταμζνα δίκτυα αποχετευτικϊν αγωγϊν και τα αντλιοςτάςια που τα 

εξυπθρετοφν, αποτελοφν βαςικζσ περιβαλλοντικζσ υποδομζσ για τθ ςυλλογι και επεξεργαςία των αςτικϊν λυμάτων και τθν 

προςταςία τθσ υγείασ και των υδάτινων αποδεκτϊν. 

 

Εταιρικζσ πολιτικζσ και δζουςα επιμζλεια  

Μζςω τθσ προχωρθμζνθσ επεξεργαςίασ των αςτικϊν λυμάτων ςτισ εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ λυμάτων τθσ ΕΥΔΑΡ (ΚΕΛ), το 

υδατικό μζροσ κακαρίηεται και επιςτρζφει ςτα υδάτινα οικοςυςτιματα-αποδζκτεσ, ενϊ ζνα μζροσ του επαναχρθςιμοποιείται 

ςε χριςεισ εντόσ των εγκαταςτάςεων. Το ςτερεό υπόλειμμα τθσ επεξεργαςίασ των αςτικϊν λυμάτων είναι θ ιλφσ, θ οποία 

αφυδατϊνεται, ξθραίνεται και αξιοποιείται ωσ καφςιμο κυρίωσ ςτθν τςιμεντοβιομθχανία. 

Θ λειτουργία των ΚΕΛ τθσ ΕΥΔΑΡ είναι αναπόςπαςτο τμιμα τθσ ολοκλθρωμζνθσ και υπεφκυνθσ διαχείριςθσ του νεροφ για τθν 

εξυπθρζτθςθ του πλθκυςμοφ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Ακινασ, τθσ Αττικισ, κακϊσ και άλλων περιοχϊν.  

Μεταξφ των βαςικϊν αξόνων δράςθσ των Επενδυτικϊν Ρρογραμμάτων τθσ ΕΥΔΑΡ, δεςπόηουςα κζςθ ζχει θ προςταςία του 

περιβάλλοντοσ, μζςω τθσ βελτίωςθσ των υποδομϊν φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαχείριςθσ και 

διάκεςθσ των προϊόντων επεξεργαςίασ των λυμάτων. 

Θ καλι λειτουργία, θ αποτελεςματικι επεξεργαςία ςτα Κζντρα Επεξεργαςίασ Λυμάτων και θ ςυμμόρφωςθ με τουσ 

Ρεριβαλλοντικοφσ Προυσ τεκμθριϊνεται με ςυνεχείσ και ςυςτθματικζσ δειγματολθψίεσ ςτισ εκροζσ τουσ (ςφμφωνα με τισ 

οδθγίεσ ΕΕ 91/271 κλπ. και τουσ εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ). 

Οι βαςικοί ποιοτικοί ςτόχοι για τθ διατιρθςθ τθσ καλισ κατάςταςθσ του οικοςυςτιματοσ είναι θ τιρθςθ των ορίων εκροϊν 

των ΚΕΛ, όπωσ αυτοί ορίηονται από τθ Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων και τθν Απόφαςθ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν 

όρων των εγκαταςτάςεων. 

Θ κατανόθςθ του βακμοφ επίτευξθσ των ςτόχων επιτυγχάνεται μζςω τθσ ςυνεχοφσ παρακολοφκθςθσ (monitoring) τθσ 

ποιότθτασ των εκροϊν των ΚΕΛ και τθσ ςυνολικισ παρακολοφκθςθσ του αποδζκτθ ςε ςυνεργαςία με το Ελλθνικό Κζντρο 

Καλαςςίων Ερευνϊν (ΕΛΚΕΚΕ). 

Ππωσ και ςτα προθγοφμενα χρόνια, το 2017 υπάρχει πλιρθσ τιρθςθ των ορίων ποιότθτασ των εκροϊν ςε όλα τα ΚΕΛ. 

Αντίςτοιχα, θ καλι λειτουργία, ο ζλεγχοσ, θ διαρκισ ςυντιρθςθ με μζςα υψθλισ τεχνολογίασ αλλά και θ ανάπτυξθ του 

δικτφου αποχζτευςθσ ςυμβάλουν ςτθν ελαχιςτοποίθςθ των ζμμεςων απορροϊν ςτουσ αποδζκτεσ.  

Θ διατιρθςθ τθσ καλισ ποιότθτασ του καλάςςιου οικοςυςτιματοσ του Σαρωνικοφ, ςτον βακμό που ςχετίηεται με τθν καλι 

λειτουργία του ΚΕΛΨ και τθν επίτευξθ των ποιοτικϊν ςτόχων, διαςφαλίηει από κινδφνουσ αρνθτικισ φιμθσ τθν Εταιρεία 

αλλά και τθν προςτατεφει από χρθματοοικονομικοφσ και λειτουργικοφσ κινδφνουσ, όπωσ τθν επιβολι προςτίμων. 

Θ αρνθτικι φιμθ δφναται να αφορά τόςο γενικότερα ςτθ ςυνολικι εικόνα τθσ Εταιρείασ όςο και ειδικότερα ςτθν 

εμπιςτοςφνθ των ενδιαφερόμενων μερϊν τθσ ςε περιβαλλοντικζσ τεχνολογίεσ που εφαρμόηει, όπωσ τα Κζντρα Επεξεργαςίασ 

Λυμάτων. 

Αντίκετα, θ καλι λειτουργία του ΚΕΛΨ όπωσ αποδεικνφεται από τθ βελτίωςθ τθσ οικολογικισ κατάςταςθσ του Σαρωνικοφ, 

ενδυναμϊνει τθν εμπιςτοςφνθ των ενδιαφερόμενων μερϊν, ενϊ διευκολφνει τθν αποδοχι τζτοιων τεχνολογιϊν και τθν 

ανάπτυξθ νζων Κζντρων Επεξεργαςίασ Λυμάτων. 
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Ρρζπει βζβαια να ςθμειωκεί ότι θ διατιρθςθ τθσ καλισ οικολογικισ κατάςταςθσ του καλάςςιου οικοςυςτιματοσ του 

Σαρωνικοφ δεν εξαρτάται μόνο από τθν καλι λειτουργία του ΚΕΛΨ και του δικτφου αποχζτευςθσ. Μια μεγάλθ ςειρά 

παραγόντων, που δεν εμπίπτουν ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ ΕΥΔΑΡ, όπωσ παράνομεσ απορρίψεισ λυμάτων, ναυτικά ατυχιματα, 

απορροζσ ομβρίων κ.λπ.,  επθρεάηουν τθν τελικι ποιότθτα του καλάςςιου περιβάλλοντοσ των αποδεκτϊν.  

 

Αποτελζςματα των εν λόγω πολιτικϊν και μθ χρθματοοικονομικοί βαςικοί δείκτεσ επίδοςθσ  

Από τθν αρχικι φάςθ τθσ λειτουργίασ του, το 1994, το ΚΕΛ Ψυττάλειασ ςθματοδότθςε τθ βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ του 

καλάςςιου οικοςυςτιματοσ του Σαρωνικοφ, που είχε ςτο παρελκόν υποβακμιςτεί ςθμαντικά λόγω τθσ ανεξζλεγκτθσ 

διάκεςθσ ανεπεξζργαςτων λυμάτων. Θ λειτουργία του Κζντρου Επεξεργαςίασ Λυμάτων Ψυττάλειασ ζχει ςυμβάλλει 

ςθμαντικά ςτθ διατιρθςθ τθσ καλισ περιβαλλοντικισ κατάςταςθσ του υδάτινου οικοςυςτιματοσ του Σαρωνικοφ, του οποίου 

θ ποιότθτα είναι ςθμαντικι για πλικοσ δραςτθριοτιτων όπωσ θ αλιεία, ο τουριςμόσ, ο ακλθτιςμόσ κ.α. 

Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παράκτιων υδάτων αναψυχισ, αποδεικνφεται και από το γεγονόσ ότι ςχεδόν το ςφνολο των 

ακτϊν του Σαρωνικοφ ζχουν λάβει τθν ςιμανςθ τθσ γαλάηιασ ςθμαίασ, ςφμβολο περιβαλλοντικισ ποιότθτασ που απονζμεται 

με αυςτθρά κριτιρια ςε οργανωμζνεσ ακτζσ που διαχειρίηονται παράκτιοι διμοι. 

Με τθ λειτουργία του Κζντρου Επεξεργαςίασ Λυμάτων τθσ Ψυττάλειασ, το μοναδικό καλάςςιο οικοςφςτθμα του Σαρωνικοφ 

κόλπου, ανζκαμψε από τθν κρίςιμθ προθγοφμενθ κατάςταςθ. Μετά από περιςςότερα από 23 χρόνια λειτουργίασ του ΚΕΛΨ 

και 14 χρόνια από τθν λειτουργία τθσ Β’ φάςθσ τθσ εγκατάςταςθσ, ο Σαρωνικόσ κόλποσ είναι ςε πολφ καλι οικολογικι 

κατάςταςθ (Οδθγία 2000/60).  

Τα αποτελζςματα των δειγματολθψιϊν των ποιοτικϊν δεδομζνων εκροϊν των ΚΕΛ δθμοςιοποιοφνται ςτθν Εκνικι βάςθ 

Δεδομζνων του ΥΡΕΝ (http://astikalimata.ypeka.gr/) και είναι προςβάςιμα ςτο κοινό. 

Θ εικόνα που αφορά ςτθν επίτευξθ των ορίων ποιότθτασ των εκροϊν, ανά ελεγχόμενθ παράμετρο για κακζνα από τα ΚΕΛ τθσ 

ΕΥΔΑΡ, αποτυπϊνεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

Επίτευξθ ποιοτικϊν ορίων εκροϊν 

2017 

BOD5 

Βιοχθμικά απαιτοφμενο 

οξυγόνο (πρϊτων 5 

θμερϊν) 

COD 

Χθμικά 

απαιτοφμενο 

οξυγόνο 

 
 

TSS 

Ολικά αιωροφμενα 

ςτερεά 

 

 

T- 

Ολικό Άηωτο 

 

 

 

ΚΕΛΨ     

ΚΕΛΜ     

ΚΕΛΚ     

 

Θ βελτίωςθ τθσ οικολογικισ κατάςταςθσ και θ απουςία επιπτϊςεων από τθ διάκεςθ των εκροϊν των ΚΕΛ ςτο καλάςςιο 

οικοςφςτθμα του Σαρωνικοφ τεκμθριϊνεται και από τθν πολυετι παρακολοφκθςθ του καλάςςιου οικοςυςτιματοσ από 

ανεξάρτθτουσ ερευνθτικοφσ και κρατικοφσ φορείσ. 

Θ ΕΥΔΑΡ ζχει ανακζςει ςτο ΕΛΚΕΚΕ τθ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ του Σαρωνικοφ κόλπου και του κόλπου τθσ Ελευςίνασ, 

που είναι χαρακτθριςμζνοι ωσ ευαίςκθτοι αποδζκτεσ (ΚΥΑ 19661/1982/1999 και ΚΥΑ 48392/939/2002). Θ παρακολοφκθςθ 

περιλαμβάνει όλουσ τουσ απαραίτθτουσ δείκτεσ και τισ παραμζτρουσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ περιβαλλοντικισ και 

οικολογικισ κατάςταςθσ του καλάςςιου οικοςυςτιματοσ και ςυγκεκριμζνα: φυςικζσ παραμζτρουσ όπωσ κερμοκραςία, 

αλατότθτα, πυκνότθτα, διαλυμζνο οξυγόνο, φκοριςμό διαφγεια/κολερότθτα, κρεπτικά άλατα, χλωροφφλλθ. Θ οικολογικι 

αξιολόγθςθ του Σαρωνικοφ περιλαμβάνει και τθ μελζτθ των βιοκοινωνιϊν, φυτοπλαγκτοφ, ηωοβενκικϊν βιοκοινωνιϊν και 

ιηθμάτων για προςδιοριςμό οργανικοφ άνκρακα, ολικοφ αηϊτου, ολικοφ άνκρακα και βαρζων μετάλλων.  

Σφμφωνα και με τα πλζον πρόςφατα ςτοιχεία από το ςυνεχιηόμενο πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ του ΕΛΚΕΚΕ, το οποίο 

ολοκλθρϊκθκε πρόςφατα (2017), επιβεβαιϊνεται θ διατιρθςθ τθσ καλισ κατάςταςθσ του οικοςυςτιματοσ του Σαρωνικοφ. 

Θ βελτίωςθ τόςο των ςυςτθματικά εξεταηόμενων χαρακτθριςτικϊν του καλάςςιου οικοςυςτιματοσ του Εςωτερικοφ 

Σαρωνικοφ Κόλπου αλλά και θ κοινωνικι αποδοχι και χριςθ των ακτϊν του Σαρωνικοφ από πλευράσ των κατοίκων τθσ 

Αττικισ, επιβεβαιϊνουν τον καταλυτικό ρόλο τθσ επεξεργαςίασ των λυμάτων και τθν αποτελεςματικι λειτουργία των ΚΕΛ και 

ιδιαίτερα του ΚΕΛ Ψυττάλειασ, δεδομζνου ότι είναι θ μεγαλφτερθ εγκατάςταςθ από τισ τρεισ, με άμεςθ επίδραςθ ςτο 

Σαρωνικό Κόλπο. 
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Σιμερα οι παραλίεσ του Σαρωνικοφ κόλπου γφρω από τθν Ψυττάλεια ζχουν ποιοτικά χαρακτθριςτικά που πλθροφν τθν υψθλι 

απαιτοφμενθ ποιότθτα υδάτων κολφμβθςθσ – που αποδεικνφεται από τθν περιβαλλοντικι παρακολοφκθςθ, με ςυχνζσ 

μετριςεισ που πραγματοποιοφνται από αρμόδιουσ κρατικοφσ φορείσ, όπωσ θ Ειδικι Γραμματεία Υδάτων, το Υπουργείο 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, θ Ρεριφζρεια Αττικισ και το πρόγραμμα Γαλάηιεσ Σθμαίεσ. 

 

Γ2  Ρεριβαλλοντικι Συμμόρφωςθ 

Κυριότεροι μθ-χρθματοοικονομικοί κίνδυνοι  

Θ περιβαλλοντικι ςυμμόρφωςθ αποτελεί τθν ουςιαςτικι δζςμευςθ ςτθν εφαρμογι περιβαλλοντικϊν πολιτικϊν ςτισ 

δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρείασ, όπωσ αυτζσ διαμορφϊνονται από τθν εκνικι περιβαλλοντικι νομοκεςία. 

Θ ΕΥΔΑΡ εναρμονίηεται πλιρωσ με τθν περιβαλλοντικι νομοκεςία, οι δε δραςτθριότθτζσ τθσ εναρμονίηονται με τισ Εκνικζσ 

και Ευρωπαϊκζσ περιβαλλοντικζσ Ρολιτικζσ και Στόχουσ, ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ των υδάτινων πόρων και λυμάτων. 

Με ςτόχο τθ διατιρθςθ και τθν υπεφκυνθ διαχείριςθ του νεροφ ωσ πολφτιμου φυςικοφ πόρου, θ περιβαλλοντικι 

ςυμμόρφωςθ τθσ ΕΥΔΑΡ αποτελεί ουςιαςτικι αλλά και ελάχιςτθ απαίτθςθ, κακϊσ πολλζσ φορζσ θ Εταιρεία προβαίνει ςε 

πρωτοβουλίεσ πζραν τθσ εκπλιρωςθσ των ελάχιςτων κεςμικϊν απαιτιςεων για περιβαλλοντικι ςυμμόρφωςθ. 

Θ ΕΥΔΑΡ, ωσ Δθμόςια Εταιρεία Κοινισ Ωφζλειασ, αναγνωρίηει τθν ιδιαίτερθ ςθμαςία του κζματοσ τθσ περιβαλλοντικισ τθσ 

ςυμμόρφωςθσ, όπου ςε τυχόν περιςτατικό ακζτθςθσ δφναται να επιφζρει τθν επιβολι υψθλϊν προςτίμων με ςθμαντικζσ 

οικονομικζσ ςυνζπειεσ για τθν Εταιρεία, ωσ απόρροια τθσ ιδιαίτερα αυςτθρισ Εκνικισ και Ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ. Θ μθ 

περιβαλλοντικι ςυμμόρφωςθ δφναται επιπλζον να ηθμιϊςει ςθμαντικά τθν εταιρικι φιμθ και υπεφκυνθ περιβαλλοντικι 

λειτουργία τθσ ΕΥΔΑΡ, δεδομζνου ότι θ διαχείριςθ του νεροφ αποτελεί κφρια περιβαλλοντικι τθσ δραςτθριότθτα. 

Θ περιβαλλοντικι ςυμμόρφωςθ αποτελεί για τθν ΕΥΔΑΡ ουςιαςτικό παράγοντα Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ, ςυνειςφζροντασ 

παράλλθλα και ςτθν επίτευξθ του 16ου Στόχου Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ «ΕΛΘΝΘ, ΔΛΚΑΛΟΣΥΝΘ ΚΑΛ ΛΣΧΥΟΛ ΚΕΣΜΟΛ», όπωσ ζχει 

οριςτεί από τον Οργανιςμό Θνωμζνων Εκνϊν. Το ηιτθμα τθσ περιβαλλοντικισ ςυμμόρφωςθσ αποτελεί επίςθσ ουςιαςτικι 

προτεραιότθτα για τα ενδιαφερόμενα μζρθ τθσ Εταιρείασ, όπωσ προζκυψε από τθν Ανάλυςθ Ουςιαςτικότθτασ που 

πραγματοποιικθκε ςτισ αρχζσ του 2017. 

 

Εταιρικζσ πολιτικζσ και δζουςα επιμζλεια  

Θ ΕΥΔΑΡ δεςμεφεται να υποςτθρίηει και να ενκαρρφνει: 

 τθν προλθπτικι προςζγγιςθ ωσ προσ τισ περιβαλλοντικζσ προκλιςεισ, 

 πρωτοβουλίεσ για τθν προϊκθςθ τθσ περιβαλλοντικισ υπευκυνότθτασ, 

 τθν ανάπτυξθ και διάδοςθ φιλικϊν προσ το περιβάλλον τεχνολογιϊν. 

Θ εφαρμογι των αρχϊν τθσ πρόλθψθσ και προφφλαξθσ ςτα ζργα και ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ ΕΥΔΑΡ καλφπτεται μζςω: 

 τθσ εκπόνθςθσ των μελετϊν περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων, 

 τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ καλισ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ λυμάτων, 

 τθσ ςυλλογι των αςτικϊν λυμάτων με ςυνεχείσ δειγματολθψίεσ και τον ζλεγχο τθσ ορκισ λειτουργίασ ςε πραγματικό 

χρόνο. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, θ περιβαλλοντικι ςυμμόρφωςθ βαςίηεται ςτθν εκπόνθςθ και τιρθςθ των διαδικαςιϊν τθσ 

περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ και αφορά ςτα παρακάτω κζματα: 

 Ρεριβαλλοντικι Αδειοδότθςθ Εγκαταςτάςεων και Δραςτθριοτιτων 

 Τιρθςθ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων 

 Ζλεγχο τιρθςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων 

Ραράλλθλα, θ Εταιρεία δραςτθριοποιείται ςτθν ζρευνα και τθν ανάπτυξθ περιβαλλοντικϊν τεχνολογιϊν ςτον τομζα τθσ 

επεξεργαςίασ νεροφ και λυμάτων με ςυνεργαςίεσ με εκνικά και ευρωπαϊκά ερευνθτικά ιδρφματα. 

Στο πλαίςιο των αρχϊν τθσ πρόλθψθσ και τθσ προφφλαξθσ, τθρείται θ διαδικαςία εκτίμθςθσ των δυνθτικϊν επιπτϊςεων ςτο 

περιβάλλον, από τθν υλοποίθςθ ζργων και δραςτθριοτιτων τθσ Εταιρείασ. Με τθν ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων (μζςω 

υπουργικϊν αποφάςεων) κεςπίηονται τα αναγκαία μζτρα, οι όροι και οι περιοριςμοί, μζςω των οποίων εξαςφαλίηεται ότι το 

ζργο/δραςτθριότθτα ι θ εγκατάςταςθ τθσ Εταιρείασ κα υλοποιθκεί και κα λειτουργεί με βάςθ τισ αρχζσ τθσ Βιϊςιμθσ 

Ανάπτυξθσ. 

Θ διαδικαςία αυτι, που αποςκοπεί ςτο να αξιολογοφνται όςο το δυνατόν πιο ζγκαιρα οι περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ ςτο 

ςχεδιαςμό των ζργων τθσ Εταιρείασ, περιλαμβάνει τθν Εκπόνθςθ Μελετϊν Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (ΜΡΕ), τθ 

διαβοφλευςθ με αρμόδιουσ φορείσ και τα ενδιαφερόμενα μζρθ και τθν ενςωμάτωςθ τιρθςθσ των όρων ςτθν καταςκευι και 

λειτουργία των ζργων. 
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Κατά τθν καταςκευι και λειτουργία των ζργων γίνεται ςυνεχισ ζλεγχοσ και παρακολοφκθςθ τθσ τιρθςθσ των εγκεκριμζνων 

Ρεριβαλλοντικϊν Πρων. Μζςω τθσ διαδικαςίασ αυτισ, ενςωματϊνονται ςτο ςχεδιαςμό των ζργων οι περιβαλλοντικζσ 

πολιτικζσ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ. Οι πολιτικζσ αυτζσ εκφράηονται μζςα από τθν 

ιςχφουςα ςχετικι Εκνικι και Ευρωπαϊκι Νομοκεςία και τισ Διεκνείσ Συμβάςεισ και Ρροδιαγραφζσ. Επιμζρουσ κανονιςμοί και 

προδιαγραφζσ τθσ ίδιασ τθσ Εταιρείασ μποροφν να εντάςςονται ςτισ αρχικζσ φάςεισ ςχεδιαςμοφ των ζργων, μζςω τθσ 

διαδικαςίασ τθσ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ, εφόςον αυτι αποτελεί μια από τισ προκαταρκτικζσ φάςεισ ςχεδιαςμοφ, που 

προδιαγράφουν τισ επόμενεσ φάςεισ των τεχνικϊν μελετϊν.  

Ρζραν των ενεργειϊν που εντάςςονται ςτθ διαδικαςία τθσ εκπόνθςθσ μελετϊν περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων και τθσ 

περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ, οι αρχζσ τθσ πρόλθψθσ και τθσ προφφλαξθσ είναι «ενςωματωμζνεσ» και διαμορφϊνουν τον 

τεχνικό ςχεδιαςμό των ζργων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, μζςω αυςτθρϊν περιβαλλοντικϊν προδιαγραφϊν, που 

περιλαμβάνουν τομείσ όπωσ:  

 κατάλλθλθ επιλογι υλικϊν και μθχανθμάτων,  

 κατάλλθλοσ ςχεδιαςμόσ των ζργων, που περιλαμβάνει εφεδρείεσ και  

 μθχανιςμοφσ διαςφάλιςθσ, ζναντι περιβαλλοντικϊν ατυχθμάτων (ατυχθμάτων πρόκλθςθσ ρφπανςθσ). 

Ο τομζασ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των υποδομϊν είναι πολφ ςθμαντικόσ ςτθν επίτευξθ τθσ περιβαλλοντικισ 

ςυμμόρφωςθσ, κατά τθ φάςθ τθσ λειτουργίασ. Θ ΕΥΔΑΡ διακζτει οργανωμζνεσ μονάδεσ, τόςο ςτον τομζα τθσ φδρευςθσ όςο 

και ςτον τομζα τθσ αποχζτευςθσ, οι οποίεσ είναι ανά πάςα ςτιγμι διακζςιμεσ για τθν αντιμετϊπιςθ οποιουδιποτε 

προβλιματοσ μπορεί να εμφανιςτεί ςτθ λειτουργία των δικτφων και των εγκαταςτάςεων. 

Σε κεςμικό επίπεδο, οι αρχζσ τθσ πρόλθψθσ και τθσ προφφλαξθσ εντάςςονται ςτθ λειτουργία τθσ Εταιρείασ μζςω μιασ ςειράσ 

προςτατευτικϊν ρυκμίςεων και κανονιςμϊν που αφοροφν ςτθ λειτουργία του δικτφου και των εγκαταςτάςεων, αλλά και 

ςτθν προςταςία των ταμιευτιρων και των περιοχϊν λιψθσ πόςιμου φδατοσ. 

 

Αποτελζςματα των εν λόγω πολιτικϊν και μθ χρθματοοικονομικοί βαςικοί δείκτεσ επίδοςθσ  

Θ ΕΥΔΑΡ τθρεί πλιρωσ τθν περιβαλλοντικι νομοκεςία ζχοντασ εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ για το ςφνολο των 

εγκαταςτάςεϊν τθσ (Κζντρα Επεξεργαςίασ Λυμάτων και Μονάδεσ Επεξεργαςίασ Νεροφ). 

Για κάκε Κζντρο Επεξεργαςίασ Λυμάτων (ΚΕΛ) και Μονάδα Επεξεργαςία Νεροφ (ΜΕΝ) με τα ςυνοδά τουσ ζργα υπάρχει 

Απόφαςθ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων (ΑΕΡΟ). Επίςθσ για κάκε νζο ζργο ι τροποποίθςθ των υφιςτάμενων, τθρείται θ 

ςχετικι διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ. 

 

Συμμόρφωςθ με τθν περιβαλλοντικι νομοκεςία και τουσ κανονιςμοφσ *GRI 307-1] 

Κατά τθν περίοδο αναφοράσ δεν υπιρξε ΚΑΝΕΝΑ περιςτατικό μθ ςυμμόρφωςθσ με τθν 

περιβαλλοντικι νομοκεςία και τουσ κανονιςμοφσ. 

 

Γ3  Διαχείριςθ Υγρϊν και Στερεϊν Αποβλιτων (Κυκλικι Οικονομία) 

Κυριότεροι μθ-χρθματοοικονομικοί κίνδυνοι  

Θ ΕΥΔΑΡ, ωσ επιχείρθςθ Κοινισ Ωφζλειασ ςτο χϊρο των υπθρεςιϊν φδατοσ, ζχει ωσ βαςικι δραςτθριότθτα τθν παραγωγι και 

διανομι πόςιμου νεροφ και τθ ςυλλογι, διαχείριςθ και επεξεργαςία των αςτικϊν λυμάτων.  

Στο πλαίςιο αυτό, θ διαχείριςθ των ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων από τισ δραςτθριότθτεσ τθσ ΕΥΔΑΡ ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία 

τόςο ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ όςο και ςτθν ορκολογικι διαχείριςθ των διακζςιμων φυςικϊν πόρων. 

Θ διεκνισ ευαιςκθτοποίθςθ απζναντι ςτο περιβάλλον ςχετίηεται άμεςα με τθν οικονομία των πόρων. Θ επαναχρθςιμοποίθςθ 

υλικϊν, που παλαιότερα εντάςςονταν ςτθν κατθγορία των «απορριμμάτων», ενςωματϊνεται ςταδιακά ςτθν υπεφκυνθ 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα τθσ Εταιρείασ. 

Μζςω τθσ υπεφκυνθσ διαχείριςθσ των υγρϊν και ςτερεϊν αυτϊν αποβλιτων, και τθσ εφαρμογισ πρακτικϊν κυκλικισ 

οικονομίασ, θ Εταιρεία ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ των Στόχων Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ, όπωσ αυτοί ζχουν οριςτεί από τον 

Οργανιςμό Θνωμζνων Εκνϊν, και ςυγκεκριμζνα ςτουσ ςτόχουσ 3 «ΚΑΛΘ ΥΓΕΛΑ ΚΑΛ ΕΥΘΜΕΛΑ», 7 «ΦΚΘΝΘ ΚΑΛ ΚΑΚΑΘ 

ΕΝΕΓΕΛΑ», 12 «ΥΡΕΥΚΥΝΘ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ ΚΑΛ ΡΑΑΓΩΓΘ», 14: «ΗΩΘ ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟ ΝΕΟ» και 15 «ΗΩΘ ΣΤΘ ΣΤΕΛΑ». 

Επιπροςκζτωσ, θ ΕΥΔΑΡ, ςτθν προςπάκειά τθσ να ςυνειςφζρει ςτθν υπεφκυνθ διαχείριςθ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν με 

ςκοπό τθν ενεργι ςυμβολι τθσ ςτθν παγκόςμια προςπάκεια για τθν αξιοποίθςθ των πρϊτων υλϊν και τθν επαναφορά τουσ 

ςτον οικονομικό κφκλο, προωκεί τθ ςυλλογι και ανακφκλωςθ χαρτιοφ και μπαταριϊν.  

Θ μθ ορκολογικι διαχείριςθ των ςτερεϊν παραπροϊόντων και τθσ κατάλλθλθσ επεξεργαςίασ των υγρϊν λυμάτων από τισ 

εγκαταςτάςεισ τθσ ΕΥΔΑΡ μπορεί να επιφζρει κεςμικοφσ και χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ από τθν πικανι επιβολι 
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προςτίμων και ποινϊν, ενϊ κα ζχει επιπτϊςεισ ςτθν εικόνα τθσ Εταιρείασ, ωσ Εταιρείασ Κοινισ Ωφζλειασ, με προτεραιότθτα 

ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και των φυςικϊν πόρων.  

 

Εταιρικζσ πολιτικζσ και δζουςα επιμζλεια  

Στα Κζντρα Επεξεργαςίασ Λυμάτων (ΚΕΛ) μζςω τθσ επεξεργαςίασ των λυμάτων, το παραγόμενο νερό (επεξεργαςμζνθ εκροι) 

είναι απαλλαγμζνο από το ρυπαντικό φορτίο ςε ποςοςτό περίπου 95% και καταλιγει ςτθ κάλαςςα χωρίσ αρνθτικζσ 

επιπτϊςεισ ςτθν οικολογικι ιςορροπία του καλάςςιου οικοςυςτιματοσ, ενϊ ζνα μζροσ επαναχρθςιμοποιείται ςε χριςεισ 

εντόσ των εγκαταςτάςεων. Το ςτερεό υπόλειμμα τθσ επεξεργαςίασ των αςτικϊν λυμάτων είναι θ ιλφσ, θ οποία 

αφυδατϊνεται, ξθραίνεται και αξιοποιείται ωσ καφςιμο ςτθν τςιμεντοβιομθχανία. 

Οι επεξεργαςμζνεσ εκροζσ και από τα τρία κζντρα επεξεργαςίασ λυμάτων καταλιγουν μζςω κατάλλθλων αγωγϊν διάκεςθσ, 

ςτθν ευρφτερθ καλάςςια περιοχι του Σαρωνικοφ Κόλπου. Συγκεκριμζνα, θ εκροι του ΚΕΛ Ψυττάλειασ καταλιγει νότια τθσ 

νιςου Ψυττάλειασ, θ εκροι του ΚΕΛ Κριαςίου ςτον Κόλπο τθσ Ελευςίνασ και θ εκροι του ΚΕΛ Μεταμόρφωςθσ, μζςω του 

Κθφιςοφ, καταλιγει επίςθσ ςτον Σαρωνικό Κόλπο.  

Κατά τθ διαδικαςία επεξεργαςίασ των λυμάτων παράγονται ςτερεά απόβλθτα, τα οποία αποτελοφνται κατά βάςθ από τα 

παραπροϊόντα προ-επεξεργαςίασ των λυμάτων και τθν ιλφ. Ρρόκειται για μθ επικίνδυνα απόβλθτα, θ υπεφκυνθ διάκεςθ και 

διαχείριςθ των οποίων αποτελεί προτεραιότθτα για τα ενδιαφερόμενα μζρθ τθσ ΕΥΔΑΡ, όπωσ για παράδειγμα για τισ τοπικζσ 

κοινωνίεσ των ΚΕΛΨ, λαμβάνοντασ ιδιαιτζρωσ υπόψθ τισ μεγάλεσ ετιςιεσ ποςότθτζσ τουσ.  

Στα διυλιςτιρια νεροφ θ ιλφσ που δθμιουργείται από τθν κακίηθςθ και από τθν πλφςθ των φίλτρων μεταφζρεται με ειδικό 

αγωγό ςε υφιςτάμενεσ εγκαταςτάςεισ, όπου μζροσ του ανακτϊμενου νεροφ οδθγείται με αντλιοςτάςιο ςτισ δεξαμενζσ 

επεξεργαςίασ νεροφ και ςτθ ςυνζχεια ςε υδαρι μορφι, οδθγείται μζςω του αποχετευτικοφ ςυςτιματοσ τθσ ΕΥΔΑΡ ςτο 

Κζντρο Επεξεργαςίασ Λυμάτων τθσ Ψυτάλλειασ.  

Στα διυλιςτιρια Αςπροπφργου και Ρολυδενδρίου, θ ιλφσ αυτι αφυδατϊνεται και το ςτερεό προϊόν λόγω τθσ ςφςταςισ του 

είναι κατάλλθλο για αξιοποίθςθ ςε μία ςειρά εναλλακτικϊν χριςεων ςε τομείσ όπωσ: 

 Τςιμεντοβιομθχανία  

 Κεραμοποιία   

 Κθπευτικι   

 Βελτίωςθ εδαφϊν 

 

Στα Κζντρα Επεξεργαςίασ Λυμάτων τα ςτερεά απόβλθτα που προζρχονται από τθν παραγωγικι διαδικαςία κατά το ςτάδιο 

τθσ προ-επεξεργαςίασ των λυμάτων (εςχαρίςματα, άμμοσ και βαρζα ςτερεά), κακϊσ επίςθσ και τθσ πρωτοβάκμιασ ιλφοσ 

(εςχαρίςματα λεπτισ εςχάρωςθσ ιλφοσ) οδθγοφνται προσ υγειονομικι ταφι.  

 

Μζςθ θμεριςια παραγόμενθ ποςότθτα εςχαριςμάτων ανά ΚΕΛ 

(Ψυττάλειασ, Μεταμόρφωςθσ και Θριαςίου) 2017 

Εςχαρίςματα και άμμοσ (tn/d) 

2017 
ΚΕΛΨ ΚΕΛΜ ΚΕΛΘ 

26,69 1,84 0.03 

 

Σφνολο  2017     (εςχαρίςματα και άμμοσ προσ ΧΥΤΑ):    10.282,1   tn 

 

Θ ξιρανςθ τθσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ που παράγεται και από τα τρία Κζντρα Επεξεργαςίασ Λυμάτων πραγματοποιείται ςτο 

Κζντρο Επεξεργαςίασ Λυμάτων τθσ Ψυττάλειασ. 

Πλθ θ ποςότθτα του ξθραμζνου προϊόντοσ που παράγεται, αξιοποιείται κερμικά από τθν τςιμεντοβιομθχανία, ωσ 

εναλλακτικό καφςιμο, εφαρμόηοντασ μία τεχνολογικά ςφγχρονθ, περιβαλλοντικά αποδεκτι και βιϊςιμθ λφςθ διαχείριςθσ. 

Ξθραμζνθ ιλφσ από τθ μονάδα ξιρανςθσ του ΚΕΛΨ για το 2017: 56.710 tn 

Ρζραν των παραπάνω, ςτο ςτάδιο τθσ χϊνευςθσ τθσ επεξεργαςίασ τθσ λάςπθσ παράγεται βιοαζριο, τόςο ςτο ΚΕΛΨ όςο και 

ςτο ΚΕΛΜ. Το βιοαζριο αυτό αξιοποιείται για τθν παραγωγι ενζργειασ και ςυγκεκριμζνα ςτο ΚΕΛΨ όλθ θ ποςότθτα 

βιοαερίου που παράγεται χρθςιμοποιείται για τισ ανάγκεσ τθσ εγκατάςταςθσ, ενϊ ςτο ΚΕΛΜ χρθςιμοποιείται περίπου το 70% 

τθσ ποςότθτασ βιοαερίου που παράγεται. 

Σφνολο του βιοαερίου που παράχκθκε ςτα ΚΕΛ ΕΥΔΑΡ: 28.321.979 Nm3 
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Στα διυλιςτιρια νεροφ του Μενιδίου και του Γαλατςίου, θ ΕΥΔΑΡ ςτο πλαίςιο τθσ βιϊςιμθσ διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων 

αλλά και εφαρμογισ των βζλτιςτων διακζςιμων τεχνικϊν, επενδφει ςτθν αναβάκμιςθ των εγκαταςτάςεων με τθν καταςκευι 

των απαραίτθτων ςυμπλθρωματικϊν ζργων για τθν επεξεργαςία και τθ διαχείριςθ τθσ ιλφοσ που παράγεται κατά τθ 

διαδικαςία διφλιςθσ του νεροφ. 

Θ ιλφσ από τθν επεξεργαςία του αδιφλιςτου νεροφ κα αξιοποιείται, όπωσ και ςτα διυλιςτιρια Αςπροπφργου και 

Ρολυδενδρίου, ωσ βελτιωτικό των εδαφϊν για διάφορεσ καλλιζργειεσ ι για βελτίωςθ του εδάφουσ ςε περιπτϊςεισ 

δενδροφυτεφςεων, για τθν τςιμεντοβιομθχανία και τθν κεραμοποιία. Για τα ζργα αυτά ζχουν εκπονθκεί οι απαραίτθτεσ 

μελζτεσ και πρόκειται άμεςα να δθμοπρατθκοφν. 

 

Ανακφκλωςθ χαρτιοφ και μπαταριϊν 

Στα κτιρια των γραφείων και ςτισ υπόλοιπεσ εγκαταςτάςεισ τθσ ΕΥΔΑΡ ζχει οργανωκεί ςφςτθμα ανακφκλωςθσ υλικϊν.  

Σε ςυνεργαςία με τθν οργάνωςθ Green Angels τοποκετικθκαν από τον Λοφλιο του 2017 ςε όλα τα κεντρικά κτιρια τθσ ΕΥΔΑΡ 

κάδοι ανακφκλωςθσ χαρτιοφ. Το χρθςιμοποιθμζνο χαρτί γραφείου δεν πετιζται ςτα ςκουπίδια, αλλά ςυγκεντρϊνεται ςτα 

κτιρια που «παράγεται» και διατίκεται ςε εταιρείεσ ανακφκλωςθσ. 

 

Αποτελζςματα των εν λόγω πολιτικϊν και μθ χρθματοοικονομικοί βαςικοί δείκτεσ επίδοςθσ  

 

Επαναχρθςιμοποίθςθ εκροϊν των Κζντρων Επεξεργαςίασ Λυμάτων  

Μζροσ από τθν επεξεργαςμζνθ εκροι των Κζντρων Επεξεργαςίασ Λυμάτων (τθσ Ψυττάλειασ και τθσ Μεταμόρφωςθσ) 

χρθςιμοποιείται τόςο για τθν άρδευςθ του πραςίνου όςο και για διάφορεσ χριςεισ, όπωσ πλυςίματα και άλλεσ ανάγκεσ 

νεροφ των εγκαταςτάςεων (βιομθχανικό νερό).  

Θ ποςότθτα αυτι χρθςιμοποιείται μζςα ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΕΥΔΑΡ και δε διατίκεται ακόμθ ςε τρίτουσ. 

 

Πγκοσ  ανακτθμζνου νεροφ (από τθν επεξεργαςμζνθ εκροι) που επαναχρθςιμοποιικθκε 2017 

Συνολικι Ροςότθτα (m
3
) 5.255.630 

Θμεριςια 

επαναχρθςιμοποίθςθ 

(βιομθχανικό νερό m
3
/θμζρα) 

14.598 

Θ ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των λυμάτων τθσ Αττικισ αποτελεί ςτρατθγικό ςτόχο τθσ ΕΥΔΑΡ. (το κζμα αναλφεται περαιτζρω 

ςτο κεφάλαιο «Υγεία και Αςφάλεια Καταναλωτϊν : Υπθρεςίεσ Αποχζτευςθσ») 

Το ςφνολο των ςχεδιαηόμενων ζργων κα κζςει τζλοσ ςτθν ανεξζλεγκτθ διάκεςθ των ανεπεξζργαςτων λυμάτων και κα 

διαςφαλίςει τθν ποιοτικι κατάςταςθ και βιωςιμότθτα των υπογείων υδατικϊν αποκεμάτων. Με τον τρόπο αυτό, θ ΕΥΔΑΡ 

ςυμβάλλει περεταίρω ςτθν επίτευξθ του Στόχου Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ 14: ΗΩΘ ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟ ΝΕΟ. 

Με βαςικι επιλογι τθν ανάκτθςθ του νεροφ για χριςεισ άρδευςθσ καλλιεργειϊν αλλά και αςτικοφ πραςίνου, εξοικονομείται 

πολφτιμοσ φυςικόσ πόροσ και δθμιουργοφνται οι προχποκζςεισ αναγζννθςθσ τθσ πρωτογενοφσ δραςτθριότθτασ ςτθ περιοχι, 

αλλά και ςυναφϊν δραςτθριοτιτων, άμεςα εξαρτϊμενων από τθ διακεςιμότθτα του νεροφ, ςυμβάλλοντασ τρόπο τινά ςτθν 

επίτευξθ του Στόχου Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ 15: ΗΩΘ ΣΤΘ ΓΘ. 

 

Επαναχρθςιμοποίθςθ με απευκείασ άντλθςθ από το δίκτυο (sewer mining) 

Θ ΕΥΔΑΡ εφαρμόηει ςτρατθγικι επαναχρθςιμοποίθςθσ ςτα υφιςτάμενα ΚΕΛ ενϊ περεταίρω αναπτφςςει και ςχετικά 

ερευνθτικά προγράμματα που ζχουν ωσ ςτόχο τθν αποκεντρωμζνθ επαναχρθςιμοποίθςθ με τθν αξιοποίθςθ υγρϊν λυμάτων 

κατευκείαν από το δίκτυο αποχζτευςθσ.  

Συγκεκριμζνα, ςτο πλαίςιο του ευρωπαϊκοφ ερευνθτικοφ προγράμματοσ DESSIN, θ μονάδα που ζχει εγκαταςτακεί ςτθν 

Υπθρεςία Ρεριβάλλοντοσ Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ (R&D) τθσ ΕΥΔΑΡ ςτθ Μεταμόρφωςθ, εξετάηει μία νζα τεχνικι, γνωςτι ωσ 

sewer mining, που εφαρμόηεται για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα και ζχει εφαρμοςτεί μόνο ςτθν Αυςτραλία ωσ τϊρα. 

Μια μονάδα sewer mining δζχεται λφματα απευκείασ από το δίκτυο αποχζτευςθσ, τα επεξεργάηεται επί τόπου και ςτθ 

ςυνζχεια παράγει ανακυκλωμζνο νερό για επαναχρθςιμοποίθςθ. 

Το «sewer mining» μπορεί να ανακουφίςει τισ υπθρεςίεσ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ από τθν αυξανόμενθ πίεςθ που 

δζχονται λόγω τθσ αφξθςθσ του πλθκυςμοφ και τθσ γιρανςθσ των υποδομϊν. Ακόμθ, μειϊνει τθν κατανάλωςθ ενζργειασ για 

τθ μεταφορά λυμάτων ςτθν κεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ και ςτθ ςυνζχεια τθ μεταφορά του ανακυκλωμζνου νεροφ ςτο 
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ςθμείο χριςθσ, κακϊσ επιτυγχάνει τθν αποκεντρωμζνθ επεξεργαςία και επαναχρθςιμοποίθςθ ςτθν περιοχι που απαιτείται 

το νερό. 

Τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφζλθ τθσ τεχνολογίασ sewer mining είναι ςθμαντικά κακϊσ επιτυγχάνει: 

 Μείωςθ των ποςοτιτων των επεξεργαςμζνων απορροϊν που διατίκενται ςε υδάτινουσ αποδζκτεσ. 

 Μείωςθ τθσ ηιτθςθσ νεροφ από τουσ επιφανειακοφσ και τουσ υπόγειουσ υδροφορείσ και διατιρθςθ των αποκεμάτων 

τουσ. 

 Δυνατότθτα εμπλουτιςμοφ των υπόγειων υδροφορζων. 

 Μείωςθ κόςτουσ μεταφοράσ λυμάτων. 

 Δυνατότθτα δθμιουργίασ και ςυντιρθςθσ περιοχϊν αςτικοφ πράςινου, πολφ ςθμαντικϊν για τθν ποιότθτα ηωισ ςτθν 

πόλθ, χωρίσ κατανάλωςθ πόςιμου νεροφ για τθν άρδευςι τουσ.  

 Δυνατότθτα παροχισ ανακτθμζνου νεροφ για χριςεισ άρδευςθσ ςε περιοχζσ που αντιμετωπίηουν προβλιματα 

λειψυδρίασ, όπωσ τα νθςιά.  

Συνεχίηοντασ τθν αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ sewer mining, θ ΕΥΔΑΡ ςυμμετζχει ςτο χρθματοδοτοφμενο Ευρωπαϊκό 

ερευνθτικό ζργο NEXTGEN, με παρόμοια μονάδα επαναχρθςιμοποίθςθσ ςτα πλαίςια τθσ ανάπλαςθσ τθσ περιοχισ του 

Ελαιϊνα ςε ςυνεργαςία με το Διμο Ακθναίων. 

To DESSIN και θ ΕΥΔΑΡ βραβεφτθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ 6θσ απονομισ των «Βραβείων Επιχειριςεων για το Ρεριβάλλον» 

ςτισ κατθγορίεσ «Ρροϊόντα και Υπθρεςίεσ» και «Βιοποικιλότθτα». 

Ανακφκλωςθ χαρτιοφ και μπαταριϊν 

Αναφορικά με τθν ανακφκλωςθ χαρτιοφ το 2017 ςυλλζχκθκαν 9.377 κιλά.  

Αντίςτοιχα οι χρθςιμοποιθμζνεσ μπαταρίεσ ςυγκεντρϊνονται ςε ειδικοφσ κάδουσ ςτα κτιρια και τισ εγκαταςτάςεισ τθσ 

Εταιρείασ απ’ όπου ςυλλζγονται από τθν ΑΦΘΣ (Ανακφκλωςθ Φορθτϊν Θλεκτρικϊν Στθλϊν). Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ 

ΑΦΘΣ και τθσ ΕΥΔΑΡ, το 2017 ςυλλζχτθκαν  227 κιλά μπαταρίεσ από τα κτίρια τθσ ΕΥΔΑΡ. 

 

Γ4  Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ 

 

Ραραγωγι ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ και εναλλακτικζσ πθγζσ 

Θ ΕΥΔΑΡ ςτο πλαίςιο τθσ αξιοποίθςθσ των ανανεϊςιμων και εναλλακτικϊν πθγϊν ενζργειασ και με ςτόχο τθ βελτιςτοποίθςθ 

του ενεργειακοφ ιςοηυγίου τθσ ζχει αναπτφξει εγκαταςτάςεισ παραγωγισ ενζργειασ από μικρά υδροθλεκτρικά ζργα 

εγκαταςτθμζνα ςτα υδραγωγεία τθσ, κακϊσ και εγκαταςτάςεισ ςυμπαραγωγισ κερμικισ και θλεκτρικισ ενζργειασ, 

αξιοποιϊντασ το βιοαζριο που παράγεται από τθν επεξεργαςία τθσ ιλφοσ, ςτισ μονάδεσ επεξεργαςίασ αςτικϊν λυμάτων 

(όπωσ περιγράφεται παραπάνω). 

Επίςθσ, πραγματοποιοφνται δράςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτισ εγκαταςτάςεισ και ςτα κτιρια τθσ Εταιρείασ, με ςτόχο τθ 

μείωςθ τθσ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ.  

Συγκεκριμζνα: 

1. Βρίςκεται ςε εξζλιξθ διαγωνιςμόσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ λαμπτιρων τφπου LED ςε πζντε (5) κτιρια τθσ ΕΥΔΑΡ, 

ςε αντικατάςταςθ των υφιςτάμενων παλαιάσ τεχνολογίασ που ζχουν μεγαλφτερθ κατανάλωςθ ενζργειασ. Επιπλζον, 

πρόκειται να επεκτακεί ςε αμζςωσ επόμενο ςτάδιο και ςτα υπόλοιπα ιδιόκτθτα κτιρια τθσ Εταιρείασ, κακϊσ και ςτον 

εξωτερικό/περιμετρικό φωτιςμό ςε μεγάλα οικόπεδα τθσ ΕΥΔΑΡ (π.χ. ςτισ ΜΕΝ, ςτο Μαρακϊνα κ.λπ.) 

2. Ζχουν πραγματοποιθκεί ενεργειακοί ζλεγχοι ςε πζντε (5) κτιρια τθσ ΕΥΔΑΡ, με καταγεγραμμζνεσ προτάςεισ για τθν 

ενεργειακι τουσ αναβάκμιςθ, ενϊ ςε εξζλιξθ βρίςκονται οι ζλεγχοι για ακόμθ ζξι (6) κτιρια. Αυτι θ δραςτθριότθτα κα 

ςυνεχιςτεί ζωσ ότου καλυφκεί το ςφνολο του κτθριακοφ αποκζματοσ τθσ ΕΥΔΑΡ. Με βάςθ αυτζσ τισ 

προτάςεισ/υποδείξεισ κα πραγματοποιθκοφν δράςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. 

3. Με τθ βοικεια εξωτερικοφ ενεργειακοφ ςυμβοφλου, διερευνϊνται οι δυνατότθτεσ εγκατάςταςθσ Φ/Β ςτακμϊν 

παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, με το ςφςτθμα net metering, ςε εγκαταςτάςεισ τθσ ΕΥΔΑΡ, με ςτόχο τθν επίτευξθ 

ςθμαντικισ ενεργειακισ εξοικονόμθςθσ. 

4. Τζλοσ, με τθ βοικεια του παραπάνω ενεργειακοφ ςυμβοφλου, ερευνϊνται οι δυνατότθτεσ εγκατάςταςθσ αιολικϊν 

ςτακμϊν παραγωγισ ενζργειασ. 

Θ παραγωγι ενζργειασ από μικροφσ υδροθλεκτρικοφσ ςτακμοφσ (ΜΥΘΣ) κατά μικοσ των εξωτερικϊν υδραγωγείων ανζρχεται 

ςε 22.903.948 ΚWh/ζτοσ. 

Αναλυτικά θ παραγωγι ενζργειασ από κάκε Μικρό Υδροθλεκτρικό Στακμό (ΜΥΘΣ) δίνεται ςτον παρακάτω πίνακα: 
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ΜΥΘΣ Ραραγωγι Ενζργειασ 

(KWh) 2017 

Κίρφθ 4.443.839 

Ελικϊνασ 3.902.862 

Μάνδρα 3.445.952 

Εφθνοσ 5.371.420 

Κικαιρϊνασ 5.739.875 

ΣΥΝΟΛΟ 22.903.948 

 

 

Συνολικι παραγόμενθ θλεκτρικι ενζργεια από Βιοαζριο ςτα ΚΕΛ (KWh/y) 24.173.510 

Συνολικι παραγόμενθ κερμικι ενζργεια από Βιοαζριο ςτα ΚΕΛ (KWh/y) 113.900.833 

 

 

Θ αξιοποίθςθ του Βιοαερίου από τα ΚΕΛ και θ παραγωγι ενζργειασ από Μικροφσ Υδροθλεκτρικοφσ Στακμοφσ ςυμβάλλει ςτθν 

επίτευξθ του Εκνικοφ ςτόχου αφξθςθσ τθσ παραγωγισ ενζργειασ από Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ και ςυνειςφζρει ςτθ 

βελτιςτοποίθςθ του ενεργειακοφ ιςοηυγίου τθσ Εταιρείασ, ενϊ ταυτόχρονα ςυμβάλλει και ςτθν επίτευξθ του Στόχου Βιϊςιμθσ 

Ανάπτυξθσ 7: Ρροςιτι και Κακαρι Ενζργεια. 

 

Συνολικι Ραραγόμενθ Ενζργεια από Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ 160.978.291 KWh 

Συνολικι Ενζργεια που καταναλϊνεται 341.945.568,8 KWh 
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Δ  Κοινωνικά και Εργαςιακά Θζματα και Σεβαςμόσ των δικαιωμάτων του ανκρϊπου 

Δ1  Απαςχόλθςθ 

Κυριότεροι μθ-χρθματοοικονομικοί κίνδυνοι, πολιτικζσ και δζουςα επιμζλεια  

Το ανκρϊπινο δυναμικό μασ αποτελεί το ιςχυρό και ςυνεχϊσ εξελιςςόμενο πνευματικό κεφάλαιο τθσ επιχειρθματικισ μασ 

δραςτθριότθτασ. Θ ςτελζχωςθ τθσ Εταιρείασ με εξειδικευμζνο προςωπικό γίνεται μζςα από διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ, τόςο 

μόνιμου όςο και ςυμβαςιοφχων εργαηόμενων με ςκοπό πάντα τθν κάλυψθ των αναγκϊν μασ για τθν ζγκαιρθ ανταπόκριςι 

μασ ςτισ ηωτικζσ ανάγκεσ τθσ φδρευςθσ και τθσ αποχζτευςθσ των κατοίκων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Αττικισ. 

Θ Εταιρεία ζχει επανειλθμμζνα αναδείξει πόςο ςθμαντικι και ουςιαςτικι για τθ ςωςτι λειτουργία των Υπθρεςιϊν τθσ και τθσ 

προςφοράσ του κοινωνικοφ ζργου τθσ, κεωρεί τθν πρόςλθψθ μόνιμων και ςυμβαςιοφχων εργαηομζνων, ςε πολλοφσ τομείσ 

δραςτθριοποίθςισ τθσ (φδρευςθ, αποχζτευςθ, καταμζτρθςθ κ.ά.). 

Στο πλαίςιο αυτό, ζχει κατά καιροφσ προκθρφξει κζςεισ απαςχόλθςθσ 8μθνθσ διάρκειασ, αποφεφγοντασ ζτςι τον κίνδυνο μθ 

ανταπόκριςθσ ςτισ πιεςτικζσ απαιτιςεισ για παροχι κακαροφ νεροφ, για υπθρεςίεσ αποχζτευςθσ κ.ά., ιδιαίτερα ςε περιόδουσ 

με αυξθμζνθ ηιτθςθ. 

Θ διαδικαςία των προςλιψεων για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Εταιρείασ πραγματοποιείται πάντα βάςει ςχετικοφ νομικοφ 

πλαιςίου και μζςω ΑΣΕΡ, κάτι που εξαςφαλίηει τθν αντικειμενικότθτα και τθ διαφάνεια τθσ διαδικαςίασ. 

Στόχοσ τθσ ΕΥΔΑΡ ςτον τομζα τθσ απαςχόλθςθσ είναι θ πρόςλθψθ τόςο μόνιμου προςωπικοφ όςο και ςυμβαςιοφχων, για τθ 

διαςφάλιςθ τθσ καλισ τθσ λειτουργίασ και τθν υλοποίθςθ του ζργου τθσ.  

Ο μζχρι πρόςφατα περιοριςμόσ των προςλιψεων λόγω του ν. 3833/2010 ζχει ωσ αποτζλεςμα τον ςυνεχϊσ μειοφμενο αρικμό 

των εργαηομζνων και τθ γιρανςθ του προςωπικοφ. Ραράλλθλα οι αυξανόμενεσ ανάγκεσ και θ διεφρυνςθ του πεδίου 

δραςτθριότθτασ τθσ Εταιρείασ (νζεσ περιοχζσ εντάςςονται ςτο δίκτυο φδρευςθσ και αποχζτευςθσ) ζχουν καταςτιςει 

επιτακτικι τθν ανάγκθ για ενδυνάμωςθ του υπάρχοντοσ προςωπικοφ με προςλιψεισ μονίμων εργαηομζνων, οι οποίοι κα 

δϊςουν ανάςα ηωισ, δθμιουργίασ και ανάπτυξθσ ςτθν ΕΥΔΑΡ. Για τον λόγο αυτό, το ζτοσ 2017 προετοιμάςτθκε θ προκιρυξθ 

για τθν πρόςλθψθ μόνιμου προςωπικοφ και προκθρφχκθκαν δφο διαγωνιςμοί για προςωπικό με ςφμβαςθ οριςμζνου χρόνου 

διάρκειασ 8 και 18 μθνϊν αντίςτοιχα. 

 

Αποτελζςματα των εν λόγω πολιτικϊν και μθ χρθματοοικονομικοί βαςικοί δείκτεσ επίδοςθσ  

Θ Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και οι Υπθρεςίεσ τθσ (Υπθρεςία Ρροςωπικοφ, Υπθρεςία Μιςκολογίου, Υπθρεςία Γενικισ 

Γραμματείασ, Υπθρεςία Λατρικισ Υγειονομικισ Ρερίκαλψθσ και Υπθρεςία Διοικθτικισ Υγειονομικισ Ρερίκαλψθσ) είναι 

πιςτοποιθμζνεσ με ISO, το οποίο από το Μάιο 2017 ζχει πλιρωσ ανανεωκεί και ζχει εναρμονιςτεί με τισ απαιτιςεισ τθσ 

τελευταίασ ζκδοςθσ του Ρροτφπου ISO 9001:2015. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ [GRI 102-8] 

 

Άνδρεσ Γυναίκεσ Σφνολο 

Αττικι 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Αορίςτου 1.518 1.526 631 635 2.149 2.161 

Οριςμζνου 164 97 111 60 275 157 

Συνολικά 1.682 1.623 742 695 2.424 2.318 

Βοιωτία 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Αορίςτου 75 85 4 4 79 89 

Οριςμζνου 5 3 0 0 5 3 

Συνολικά 80 88 4 4 84 92 

Φωκίδα 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Αορίςτου 25 27 6 6 31 33 

Οριςμζνου 4 3 1 0 5 3 

Συνολικά 29 30 7 6 36 36 

Αιτωλοακαρνανία 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Αορίςτου 11 11 0 0 11 11 

Οριςμζνου 0 0 0 0 0 0 

Συνολικά 11 11 0 0 11 11 
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ΣΥΝΟΛΟ 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Αορίςτου 1.629 1.649 641 645 2.270 2.294 

Οριςμζνου 173 103 112 60 285 163 

Συνολικά 1.802 1.752 753 705 2.555 2.457 

 

Σθμειϊςεισ: 

 Στοιχεία με θμερομθνία ιςχφοσ 31.12.2017. 

 Οι Οριςμζνου χρόνου αφοροφν: 8μθνουσ και ςυμβαςιοφχουσ κακαριςμοφ. 

 Δεν ςυνυπολογίηονται οι φοιτθτζσ και οι αςκοφμενοι δικθγόροι, κακϊσ δεν κεωροφνται εργαηόμενοι τθσ Εταιρείασ. 

Το 88,85% των εργαηομζνων τθσ ΕΥΔΑΡ καλφπτεται από Επιχειρθςιακζσ Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ. Μόλισ το 11,15% 

που αφορά ςτουσ απαςχολοφμενουσ με ςυμβάςεισ οριςμζνου χρόνου, δεν καλφπτεται από τισ ανωτζρω Συλλογικζσ 

Συμβάςεισ αλλά από τισ Γενικζσ Διατάξεισ τθσ Εργατικισ Νομοκεςίασ. 

Λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ και τθσ αναντίρρθτθσ δυςκολίασ και επικινδυνότθτασ του αντικειμζνου εργαςιϊν τθσ Εταιρείασ, οι 

απαιτιςεισ τθσ για υψθλοφ μορφωτικοφ επιπζδου προςωπικό είναι πρόδθλεσ. Εξαιτίασ των αναγκϊν αυτϊν και προκειμζνου 

να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ μιασ ςφγχρονθσ Εταιρείασ, όπωσ θ ΕΥΔΑΡ, ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ εργαηομζνων ςτθν 

Εταιρεία ζχει πανεπιςτθμιακι εκπαίδευςθ και κατζχει 2
ο
 πτυχίο ι μεταπτυχιακό δίπλωμα ςπουδϊν ι διδακτορικό τίτλο. 

Συγκεκριμζνα, 618 εργαηόμενοι είναι πτυχιοφχοι ανωτζρων και ανωτάτων ςχολϊν εκ των οποίων: 7 κατζχουν και δεφτερο 

τίτλο ςπουδϊν ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, 131 κατζχουν μεταπτυχιακό και 33 κατζχουν διδακτορικό. 

Θ βακμολογικι και μιςκολογικι προαγωγι του προςωπικοφ εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό και από τθν αξιολόγθςθ των 

εργαηομζνων μζςω των Φφλλων Κρίςθσ, θ οποία γίνεται κάκε χρόνο και προβλζπεται από τον Κανονιςμό Ρροςωπικοφ τθσ 

ΕΥΔΑΡ. Από τισ 14.02.2012 όμωσ και ςε εφαρμογι του ν.4046/2012 δεν γίνονται μιςκολογικζσ προαγωγζσ (ωριμάνςεισ) λόγω 

αναςτολισ τουσ. 

Θ ΕΥΔΑΡ, με ςκοπό τθν κάλυψθ των ζκτακτων και περιοδικϊν αναγκϊν ηιτθςθσ, το 2017 ανακοίνωςε τθν προκιρυξθ κζςεων 

εργαςίασ α) 8μθνθσ διάρκειασ (ΣΟΧ 1/2017) για 220 ςυμβαςιοφχουσ εργάτεσ, οδθγοφσ, καταμετρθτζσ, θλεκτροτεχνίτεσ και 

μθχανοτεχνίτεσ β) 18μθνθσ διάρκειασ (ΣΟΧ 2/2017) για 57 ςυμβαςιοφχουσ κακαριςτζσ. 

 

ΡΟΣΛΘΨΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ * [GRI 401-1] 

Ρροςλιψεισ ζτουσ 2017 

 Άνδρεσ 167 

Γυναίκεσ 107 

ΣΥΝΟΛΟ 274 

Ρροςλιψεισ ζτουσ 2017 ανά θλικιακι κατανομι 

 <30 ετϊν  15 

30 - 50 ετϊν 174 

>50 ετϊν  85 

ΣΥΝΟΛΟ 274 

Ρροςλιψεισ ζτουσ 2017 

 Ρεριοχι Αττικισ 264 

Ρεριοχι Βοιωτίασ 5 

Ρεριοχι Φωκίδασ 5 

Ρεριοχι Αιτωλοακαρνανίασ 0 

ΣΥΝΟΛΟ 274 

ΑΡΟΧΩΘΣΕΙΣ ** 

Κατανομι κατά φφλλο  

Άνδρεσ 22 

Γυναίκεσ 5 

Σφνολο 27 
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Σθμειϊςεισ: 

* Στοιχεία με θμερομθνία ιςχφοσ 31.12.2017, για τουσ εργαηόμενουσ με ςφμβαςθ οριςμζνου χρόνου. 

* Οι νζεσ προςλιψεισ αφοροφν μόνο ςε ςυμβαςιοφχουσ 8μθνθσ διάρκειασ και ςε ςυμβαςιοφχουσ κακαριςμοφ. 

* Δεν ςυνυπολογίηονται οι φοιτθτζσ και οι αςκοφμενοι δικθγόροι, κακϊσ δε κεωροφνται εργαηόμενοι τθσ Εταιρείασ. 

** Οι αποχωριςεισ αφοροφν ςτο μόνιμο προςωπικό μόνο. 

** Εκ των αποχωρθςάντων (μονίμων εργαηομζνων), 3 άνδρεσ ιταν εργαηόμενοι ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ ςτο Ν. 

Βοιωτίασ, ενϊ οι υπόλοιποι αποχωριςαντεσ προζρχονται από το Ν. Αττικισ. 

Θ Εταιρεία προςφζρει ςτουσ μόνιμουσ εργαηομζνουσ ςθμαντικζσ παροχζσ για τθ ςτιριξι τουσ. Ανάμεςα ςε αυτζσ ςθμαντικι 

είναι θ Υγειονομικι Υπθρεςία, θ οποία διαχειρίηεται τθν ιατρικι και φαρμακευτικι κάλυψθ των εργαηομζνων, θ αςφάλιςι 

τουσ με ιδιωτικό αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο και θ παροχι εφάπαξ αποηθμίωςθσ κατά τθν αποχϊρθςι τουσ από τθν εργαςία 

προσ ςυνταξιοδότθςθ.  

Οι παροχζσ προσ τουσ μόνιμουσ εργαηομζνουσ, ςτο ςφνολο των περιοχϊν δραςτθριοποίθςθσ, είναι ενδεικτικά οι εξισ *GRI 

401-2]:  

 Αςφάλιςθ 

 Λδιωτικό αςφαλιςτιριο εργαηομζνων και τζκνων 

 Αποηθμίωςθ του εργαηομζνου από τθν αςφαλιςτικι, ςε περίπτωςθ μερικισ ι ολικισ ανικανότθτασ για εργαςία που 

προκλικθκε από εργατικό ατφχθμα ι κατόπιν ςυνταξιοδότθςισ του με ποςοςτό αναπθρίασ 

 Ραροχι εννεάμθνθσ άδειασ για τθν ανατροφι τζκνου, θ οποία χορθγείται είτε ςε μθτζρα, είτε ςε πατζρα εργαηόμενο 

 Συνταξιοδοτικό αςφαλιςτιριο για ιατροφσ (κατόπιν αίτθςισ τουσ) 

 Συνταξιοδοτικό αςφαλιςτιριο για μθχανικοφσ και δικθγόρουσ (κατόπιν αίτθςισ τουσ) 

 Εφάπαξ αποηθμίωςθ ςε κάκε μόνιμο εργαηόμενο που αποχωρεί λόγω ςυνταξιοδότθςισ του 

 Μιςκοδοςία κάκε δεκαπενκιμερο 

 Λδιοκτθςία μετοχϊν 

 Ραροχι δαπάνθσ για μία ξζνθ γλϊςςα 

 Ραροχι δαπάνθσ για καταςκθνϊςεισ 

 Ραροχι δαπάνθσ για προπτυχιακζσ ι μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ των εργαηομζνων 

 Ραροχι δαπάνθσ για ςχολικά και φοιτθτικά δάνεια για τα τζκνα των εργαηομζνων. 

Συγκεκριμζνα, το ζτοσ 2017 εγκρίκθκε και χορθγικθκε ςε 16 εργαηομζνουσ τθσ Εταιρείασ (12 Άνδρεσ και 4 Γυναίκεσ) 9μθνθ 

άδεια ανατροφισ τζκνου κατ’ εφαρμογι του Ν. 4342/23.12.2015 *GRI 401-3]. 

 

ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 

Ραράλλθλα, θ Εταιρεία προςπακεί και μζςω τθσ πολφχρονθσ παρουςίασ και δραςτθριοποίθςθσ του Ρολιτιςτικοφ τθσ Κζντρου 

να βοθκιςει ςτθν ανάπτυξθ των καλϊν ςχζςεων μεταξφ των εργαηομζνων και ςτθν ενδυνάμωςθ του ομαδικοφ πνεφματοσ και 

τθσ ςυνεργαςίασ. Γι’ αυτόν το λόγο γίνονται κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ, δραςτθριότθτεσ που προάγουν τον πολιτιςμό και 

τθν καλι ςυναναςτροφι των ανκρϊπων τθσ είτε ςυμμετζχοντασ ςε ομάδεσ π.χ. ορειβατικι, κεατρικι, χορωδία είτε 

παρζχοντασ τθ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ κεατρικϊν παραςτάςεων ι οργάνωςθσ ξεναγιςεων ςε εκκζςεισ και 

αρχαιολογικοφσ χϊρουσ είτε ακόμθ δίνοντασ τθ δυνατότθτα προςφοράσ αίματοσ και αιμοπεταλίων για τουσ ςυνανκρϊπουσ 

μασ ςτισ αιμοδοςίεσ που διοργανϊνει 3 φορζσ το χρόνο ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ. 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ 

Το ςυνταγματικό δικαίωμα του ςυνδικαλίηεςκαι αςκείται από τθν Ομοςπονδία Εργαηομζνων ΕΥΔΑΡ, θ οποία ιδρφκθκε το 

1979, είναι Δευτεροβάκμια Συνδικαλιςτικι Οργάνωςθ και εκπροςωπεί τουσ εργαηόμενουσ τθσ Εταιρείασ.  

Θλικιακι κατανομι Α Γ 

<30 ετϊν  0 0 

30 - 50 ετϊν 1 1 

>50 ετϊν  21 4 

ΣΥΝΟΛΟ 22 5 
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Σκοπόσ τθσ ΟΜΕ – ΕΥΔΑΡ είναι θ μελζτθ, θ προςταςία και θ προϊκθςθ των ςυνδικαλιςτικϊν, οικονομικϊν, επαγγελματικϊν, 

θκικϊν, αςφαλιςτικϊν και κοινωνικϊν ςυμφερόντων των μελϊν τθσ, θ προςταςία του περιβάλλοντοσ, θ πραγματοποίθςθ τθσ 

αρχισ τθσ ιςοτιμίασ των φφλων και θ διαςφάλιςθ τθσ εταιρικισ ευκφνθσ. 

Στόχοσ είναι θ διεκδίκθςθ τθσ βελτίωςθσ των όρων εργαςίασ των εργαηομζνων χρθςιμοποιϊντασ το διάλογο  και τθ 

ςυνεργαςία με τθ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ, πάντα ςτο πλαίςιο των κανόνων τθσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ. 

Για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν τθσ, θ Ομοςπονδία διαπραγματεφεται   για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων των μελϊν τθσ με 

κάκε αρμόδιο όργανο ι πρόςωπο και μεριμνά για τθν κατάρτιςθ των Επιχειρθςιακϊν Συλλογικϊν Συμβάςεων Εργαςίασ. Θ 

Ομοςπονδία επίςθσ ςυμμετζχει ενεργά ςτα Υπθρεςιακά Συμβοφλια, ςτα Ρεικαρχικά Συμβοφλια και ςε οποιοδιποτε άλλο 

όργανο ι φορζα εκπροςωπείται. Τζλοσ, θ Ομοςπονδία εκπροςωπείται με 2 μζλθ, τα οποία ζχουν δικαίωμα ψιφου, ςτο 

Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ. 

 

ΣΤΘΙΞΘ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 

Θ ΕΥΔΑΡ ςτθρίηει τουσ νζουσ ςτθν προςπάκειά τουσ για καλφτερθ μόρφωςθ, εξοικείωςθ με το εργαςιακό περιβάλλον και 

απόκτθςθ εμπειρίασ ςε αλθκινό εργαςιακό χϊρο. Στο πλαίςιο αυτό λοιπόν και κατόπιν απόφαςθσ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ απαςχόλθςε, κατά τουσ κερινοφσ μινεσ του Λουλίου και Αυγοφςτου του 2017, 360 φοιτθτζσ/τριεσ 

Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (προπτυχιακοφσ ι μεταπτυχιακοφσ). 

Ραράλλθλα, κακ’ όλο το ζτοσ 2017 και ςτο πλαίςιο τθσ υποχρεωτικισ πρακτικισ άςκθςθσ των φοιτθτϊν Α.Τ.Ε.Λ. προκειμζνου 

να λάβουν το πτυχίο τουσ, 245 φοιτθτζσ/τριεσ τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ είτε ξεκίνθςαν είτε ολοκλιρωςαν τθν πρακτικι τουσ 

άςκθςθ ςτισ εγκαταςτάςεισ και τισ Υπθρεςίεσ τθσ Εταιρείασ λαμβάνοντασ ουςιαςτικι γνϊςθ και εκπαίδευςθ ςτο αντικείμενο 

ςπουδϊν τουσ. Ο κεςμόσ αυτόσ υλοποιείται ςτθν ΕΥΔΑΡ για χρόνια και θ προτίμθςθ των φοιτθτϊν ςυνεχίηει να είναι μεγάλθ. 

Θ επιτυχία αυτι είναι αποτζλεςμα τθσ καλισ ςυνεργαςίασ των Εκπαιδευτικϊν Λδρυμάτων και των ςτελεχϊν τθσ Εταιρείασ και 

φυςικά των εκάςτοτε πρακτικά αςκοφμενων.  

Τζλοσ, το 2017 με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ και ςτο πλαίςιο ζνταξθσ ςτο «Ρρόγραμμα 

Εκπαίδευςθσ ςτο χϊρο εργαςίασ» προςλιφκθκαν, 28 μακθτευόμενοι απόφοιτοι Επαγγελματικϊν Λυκείων (ΕΡΑΛ).  

Θ ΕΥΔΑΡ, ωσ θ μεγαλφτερθ Εταιρεία του χϊρου, ζχει ςκοπό με τθν απόφαςθ αυτι να ςυμβάλει ςτθν επιτυχι υλοποίθςθ του 

κεςμοφ τθσ μακθτείασ προσ όφελοσ τόςο των μακθτευομζνων όςο και τθσ τοπικισ κοινωνίασ. Ο μακθτευόμενοσ λαμβάνει 

εκπαίδευςθ ςτο χϊρο εργαςίασ για 9 μινεσ και ςε ςυνδυαςμό με το πρόγραμμα μάκθςθσ ςτθν εκπαιδευτικι δομι κα μπορεί 

να πιςτοποιθκεί θ γνϊςθ του κι ζτςι ευκολότερα να αποκαταςτακεί επαγγελματικά ςτθν αγορά εργαςίασ. Οι μακθτευόμενοι 

απαςχολοφνται ςε τομείσ τθσ ειδικότθτάσ τουσ, δθλ. ςτον τεχνικό αλλά και ςτο διοικθτικό τομζα, αςφαλίηονται ςτον ΕΦΚΑ με 

πλιρθ αςφαλιςτικι κάλυψθ και κα λάβουν 12 θμζρεσ κανονικισ αδείασ, όπωσ ορίηει θ νομοκεςία. 

 

Δ2  Υγεία & Αςφάλεια Εργαηομζνων 

Θ εξαςφάλιςθ ςυνκθκϊν υγείασ και αςφάλειασ για τουσ εργαηόμενουσ αποτελεί αναμφιςβιτθτο δικαίωμα των εργαηομζνων 

και παράλλθλθ υποχρζωςθ τθσ Εταιρείασ. Θ ΕΥΔΑΡ αναγνωρίηοντασ ότι θ δραςτθριότθτά τθσ (Φδρευςθ – Αποχζτευςθ – 

Επεξεργαςία Λυμάτων) ενζχει πολλοφσ και ςοβαροφσ κινδφνουσ για τθν Υγεία και τθν Αςφάλεια των εργαηομζνων τθσ, 

λαμβάνει μζτρα για τθν πρόλθψθ και αποφυγι τυχόν εργατικϊν ατυχθμάτων. 

Λόγω του μεγάλου όγκου των δραςτθριοτιτων τθσ, θ ΕΥΔΑΡ ζχει ςυνάψει ςυμβάςεισ με εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ για τθν 

αρωγι τθσ ςε διάφορεσ τεχνικζσ δραςτθριότθτεσ, με τθν απαρζγκλιτθ προχπόκεςθ τθσ τιρθςθσ των μζτρων αςφαλείασ, όπωσ 

υποχρεοφνται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Ο ζλεγχόσ τουσ γίνεται από τουσ επιβλζποντεσ μθχανικοφσ. 

Με τθν υπεφκυνθ διαχείριςθ του κζματοσ τθσ Υγείασ & τθσ Αςφάλειασ ςτθν εργαςία, θ ΕΥΔΑΡ ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ των 

Στόχων Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ 3 «ΚΑΛΘ ΥΓΕΛΑ ΚΑΛ ΕΥΘΜΕΛΑ» και 8 «ΑΞΛΟΡΕΡΘΣ ΕΓΑΣΛΑ ΚΑΛ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘ», όπωσ 

αυτοί ζχουν οριςτεί από τον Οργανιςμό Θνωμζνων Εκνϊν.  

1. Κίνδυνοι για τθν Υγεία και Αςφάλεια των εργαηομζνων 

i. Θ πλθμμελισ χριςθ των Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ και θ μθ τιρθςθ των μζτρων αςφαλείασ. 

ii. Θ ελλιπισ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ. 

iii. Θ μειωμζνθ εμπειρία (εργαηόμενοι βραχυχρόνιων ςυμβάςεων). 

iv. Θ χριςθ μθ πιςτοποιθμζνων εργαλείων. 

v. Θ μθ εφαρμογι των Γραπτϊν Εκτιμιςεων Επαγγελματικοφ Κινδφνου. 

vi. Θ μθ τιρθςθ του ΚΟΚ κατά τισ μετακινιςεισ των εργαηομζνων. 

Ρζραν του προφανοφσ κινδφνου ςτθν υγεία των εργαηομζνων και του οικονομικοφ αντίκτυπου που μπορεί να ζχουν τα 

εργατικά ατυχιματα αφενόσ (π.χ. χαμζνεσ εργατοϊρεσ, αποηθμιϊςεισ κ.λπ.), υπάρχει και κίνδυνοσ από τθν πικανι απϊλεια 
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εμπιςτοςφνθσ του εργατικοφ προςωπικοφ προσ τον εργοδότθ, αλλά και απϊλεια τθσ αξιοπιςτίασ τθσ Εταιρείασ προσ τουσ 

καταναλωτζσ και τουσ ςυνεργάτεσ. 

Εταιρικζσ πολιτικζσ και δζουςα επιμζλεια  

Στο πλαίςιο διαχείριςθσ του ουςιαςτικοφ αυτοφ κζματοσ, θ ΕΥΔΑΡ διακζτει τθν ΕΣΥΡΡ (Εςωτερικι Υπθρεςία Ρροςταςίασ & 

Ρρόλθψθσ), θ οποία ςτελεχϊνεται από Τεχνικοφσ Αςφαλείασ (ΤΑ) και Λατροφσ Εργαςίασ (ΛΕ) και οι οποίοι διεξάγουν 

εκατοντάδεσ (ανά ζτοσ) επικεωριςεισ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ. Θ ΕΣΥΡΡ αποτελεί ςφμβουλο τθσ διοίκθςθσ και από κοινοφ 

δουλεφουν εντατικά για τθ μείωςθ των επαγγελματικϊν κινδφνων. 

Οι Τεχνικοί Αςφαλείασ και οι Λατροί Εργαςίασ είναι υπεφκυνοι για τισ γραπτζσ οδθγίεσ Υγείασ & Αςφάλειασ, τθν αναβάκμιςθ 

των προδιαγραφϊν των ΜΑΡ, τισ ΓΕΕΚ (Γραπτζσ Εκτιμιςεισ Επαγγελματικοφ Κινδφνου), τθν πιλοτικι εφαρμογι ςυςτιματοσ 

Υγείασ & Αςφάλειασ OHSAS 180001, τθ διαδραςτικι επικοινωνία με τουσ εργαηομζνουσ μζςω μθνυμάτων Υγείασ & 

Αςφάλειασ, μετριςεισ βλαπτικϊν παραγόντων, επανζκδοςθ ενθμερωτικϊν φυλλαδίων. 

Ακόμθ, θ ΕΥΔΑΡ, ςε εφαρμογι του ν. 3850/2010  (Κωδικοποίθςθ όλθσ τθσ Εργατικισ Νομοκεςίασ) ζχει ςυςτιςει Επιτροπι 

Υγιεινισ και Αςφάλειασ Εργαηομζνων (ΕΥΑΕ) αποτελοφμενθ από αιρετοφσ εκπροςϊπουσ, με αντικείμενο τθν επιςιμανςθ 

κινδφνων, ανάδειξθ τυχόν προβλθμάτων (ςχετιηόμενων με τθν Υγεία & Αςφάλεια) ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ κτλ. 

Επιπλζον, θ ΕΥΔΑ.Ρ Α.Ε. αναγνωρίηοντασ ότι θ Αςφάλεια και θ Υγεία ςτθν Εργαςία και θ πρόλθψθ του εργαςιακοφ κινδφνου 

δεν αποτελοφν πλζον μόνο νομικι και θκικι υποχρζωςθ αλλά και επιχειρθματικι αναγκαιότθτα για τθ διαςφάλιςθ τθσ Υγείασ 

& Αςφάλειασ των εργαηομζνων τθσ κακϊσ και τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξι τθσ, επικαιροποίθςε τθν Διλωςθ Ρολιτικισ Υγείασ & 

Αςφάλειασ. Θ Εταιρεία το 2017 ξεκίνθςε τθν εκπόνθςθ και εφαρμογι ενόσ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Υγείασ & Αςφάλειασ ςτθν 

Εργαςία, ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801 και OHSAS 18001, το οποίο κα ολοκλθρωκεί το 2018. 

 

Θ προςταςία τθσ Υγείασ και Αςφάλειασ των εργαηομζνων αποτελεί πάγια πολιτικι ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτζσ τθσ και 

ςυνδζεται με τθν τιρθςθ των παρακάτω αρχϊν: 

 Συμμόρφωςθ τθσ ΕΥΔΑΡ Α.Ε. με όλουσ τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ και κανονιςμοφσ και εφαρμογι προγραμμάτων που τθν 

εξαςφαλίηουν, δθμιουργϊντασ παράλλθλα τισ δικζσ τθσ οδθγίεσ Υγείασ & Αςφάλειασ. 

 Ρρόλθψθ εργατικϊν ατυχθμάτων με εφαρμογι διαδικαςιϊν. Επιπλζον θ παροφςα Διλωςθ Ρολιτικισ καλφπτει τισ 

εγκαταςτάςεισ και τον εξοπλιςμό τθσ ζναντι φκοράσ, αςτοχίασ ι καταςτροφισ, κακϊσ και τρίτα άτομα και το 

περιβάλλον από τισ δραςτθριότθτζσ τθσ. 

 Επικοινωνία με τουσ εργαηόμενουσ μζςω κατάρτιςθσ ενδελεχϊν προγραμμάτων ςεμιναρίων εκπαίδευςθσ, ςε κζματα 

Υγείασ & Αςφάλειασ ςτθν εργαςία, ανάρτθςθ οδθγιϊν και ορκϊν διαδικαςιϊν εκπόνθςθσ εργαςιϊν, μθνιαίων 

μθνυμάτων Υγείασ & Αςφάλειασ και τζλοσ μζςω αδιάκοπισ παρακολοφκθςθσ, τεκμθρίωςθσ και αξιολόγθςθσ του 

επιπζδου αςφαλείασ για τθ ςυνεχι βελτίωςι του. 

 Δζςμευςθ για ςυνεχι αναγνϊριςθ των επαγγελματικϊν κινδφνων, θ εκτίμθςθ τθσ επικινδυνότθτασ αυτϊν και θ 

εφαρμογι των απαραίτθτων μζτρων ελζγχου, προςταςίασ και πρόλθψθσ για ζνα αςφαλζσ εργαςιακό περιβάλλον, θ 

πρόλθψθ των τραυματιςμϊν, ο μθδενιςμόσ των εργατικϊν ατυχθμάτων και των επαγγελματικϊν αςκενειϊν. 

 

Αποτελζςματα των εν λόγω πολιτικϊν και μθ χρθματοοικονομικοί βαςικοί δείκτεσ επίδοςθσ  

 

Τφποι τραυματιςμϊν και ποςοςτά τραυματιςμϊν, επαγγελματικζσ αςκζνειεσ, χαμζνεσ θμζρεσ εργαςίασ και 

αδικαιολόγθτεσ απουςίεσ από τθν εργαςία, και ςυνολικόσ αρικμόσ κανάτων που ςχετίηονται με τθν εργαςία *GRI 403-2] 

Αρικμόσ κανάτων που ςχετίηονται με τθν εργαςία Άνδρασ Γυναίκα Σφνολο 

Αρικμόσ κανάτων που ςχετίηονται με τθν εργαςία κατά τθν εξεταηόμενθ 

περίοδο 
0 0 0 

Ροςοςτό τραυματιςμϊν (IR) Άνδρασ Γυναίκα Σφνολο 

Συνολικόσ αρικμόσ τραυματιςμϊν κατά τθν εξεταηόμενθ περίοδο 14 4 18 

Σφνολο ωρϊν εργαςίασ κατά τθν εξεταηόμενθ περίοδο  3.114.504 1.287.216 4.401.720 

Ροςοςτό τραυματιςμϊν (IR) 0,89901955 0,62149631 0,81786211 

Ροςοςτό επαγγελματικϊν αςκενειϊν (ODR) Άνδρασ Γυναίκα Σφνολο 

Συνολικόσ αρικμόσ περιπτϊςεων επαγγελματικϊν αςκενειϊν κατά τθν 

εξεταηόμενθ περίοδο 
0 0 0 

Σφνολο ωρϊν εργαςίασ κατά τθν εξεταηόμενθ περίοδο  3.114.504 1.287.216 4.401.720 
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Ροςοςτό επαγγελματικϊν αςκενειϊν (ODR) 0 0 0 

Ροςοςτό χαμζνων θμερϊν (LDR) Άνδρασ Γυναίκα Σφνολο 

Συνολικόσ αρικμόσ χαμζνων θμερϊν κατά τθν εξεταηόμενθ περίοδο 665 176 841 

Σφνολο θμερϊν εργαςίασ κατά τθν εξεταηόμενθ περίοδο  475.329 198.290 673619 

Ροςοςτό χαμζνων θμερϊν (LDR) 0,00017488 0,00011095 0,00124848 

Ροςοςτό απουςιϊν (AR) Άνδρασ Γυναίκα Σφνολο 

Συνολικόσ αρικμόσ θμερϊν απουςίασ κατά τθν εξεταηόμενθ περίοδο 1.850 423 2.273 

Σφνολο θμερϊν εργαςίασ κατά τθν εξεταηόμενθ περίοδο  475.329 198.290 673.619 

Ροςοςτό αδικαιολόγθτων απουςιϊν (AR) 0,39% 0,21% 0,34% 

 

Διευκρινίςεισ: 

1. Θ Ρολιτικι Υγείασ και Αςφάλειασ τθσ Εταιρείασ εφαρμόηεται ςε όλουσ τουσ εργαηόμενουσ ανεξαιρζτωσ του είδουσ τθσ 

ςφμβαςισ τουσ. Για το λόγο αυτό ζχει ςυμπλθρωκεί μόνο το πεδίο των «Υπαλλιλων» ςτον παραπάνω πίνακα. Θ ΕΣΥΡΡ δε 

διακρίνει τουσ εργαηόμενουσ ΕΥΔΑΡ βάςει ςυμβάςεωσ εργαςίασ. 

2. Πλα τα Εργατικά Ατυχιματα (ΕΑ) που ζχουν ανακοινωκεί ςτθν ΕΣΥΡΡ μζςω αναγγελίασ εργατικοφ ατυχιματοσ, ανεξαρτιτωσ 

ςοβαρότθτασ και βακμοφ τραυματιςμοφ. 

3. Τα ςτατιςτικά δεδομζνα των ΕΑ τα οποία ςυλλζγονται από: 

 τθν αναγγελία και διερεφνθςθ Εργατικοφ Ατυχιματοσ. 

 το «Βιβλίο Ατυχθμάτων» που διατθρεί θ ΕΣΥΡΡ και ςτο οποίο καταχωροφνται τα βαςικά ςτοιχεία του ΕΑ (θμερομθνία, ϊρα, 

ΑΜ εργαηόμενου, τόποσ, είδοσ τραυματιςμοφ, Υπθρεςία πακόντα, φφλο, θμζρεσ αναρρωτικισ άδειασ).  

 τθν Υγειονομικι Υπθρεςία (θμζρεσ ανάρρωςθσ) και τθν Υπθρεςία Ρροςωπικοφ (εργατοϊρεσ, άδειεσ, απουςίεσ κτλ.). 

Γίνεται ςτατιςτικι επεξεργαςία των ςτοιχείων αυτϊν (αρικμόσ ΕΑ, θμζρεσ ανάρρωςθσ, φφλο πακόντα, τόποσ ατυχιματοσ 

κτλ.) με το πρόγραμμα excel, τα οποία ενςωματϊνονται ςτθν «Ετιςια Ζκκεςθ Δραςτθριότθτασ» που ςτζλνει ςτθν αρχι του 

ζτουσ θ ΕΣΥΡΡ ςτθ διοίκθςθ τθσ ΕΥΔΑΡ  και αφοροφν ςτουσ υπαλλιλουσ τθσ Εταιρείασ (όπωσ αναφζρκθκαν παραπάνω) και 

όχι ςε εργολάβουσ. 

4. Στισ «χαμζνεσ θμζρεσ» υπολογίηονται οι θμερολογιακζσ. 

5. Οι «χαμζνεσ θμζρεσ» ξεκινοφν από τθν θμζρα του ατυχιματοσ εάν αυτό ςυνζβθ πιο κοντά ςτθν ζναρξθ του ωραρίου ι από 

τθν επόμενθ εάν αυτό ςυνζβθ πιο κοντά ςτθ λιξθ του ωραρίου. 

Για τισ ομάδεσ εργαηόμενων, των οποίων θ ειδικότθτα ενζχει κίνδυνο επαγγελματικισ αςκζνειασ, όπωσ είναι οι εργαηόμενοι 

ςτουσ Τομείσ Αποχζτευςθσ ζχουν προτακεί από τθν ΕΣΥΡΡ/ΕΥΔΑΡ και ζχουν λθφκεί από τθ Διοίκθςθ τθσ ΕΥΔΑΡ, τα 

απαραίτθτα μζτρα πρόλθψθσ και προφφλαξθσ: 

 προλθπτικόσ εμβολιαςμόσ κατά τθσ θπατίτιδασ Β  

 διάκεςθ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ 

 ετιςιοι προλθπτικοί ιατρικοί ζλεγχοι. 

Επίςθσ, παρζχεται ςτο ςφνολο του προςωπικοφ και ανάλογα με τθν ειδικότθτά τουσ: 

 ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ προκειμζνου να ελαχιςτοποιοφνται οι πικανότθτεσ εργατικϊν ατυχθμάτων (Εγκφκλιοσ Διοίκθςθσ 

22/15).  

 πραγματοποιοφνται ετθςίωσ ενθμερωτικά ςεμινάρια από τουσ ΤΑ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ (κατ’ ελάχιςτον ζνα ςεμινάριο ανά 

Υπθρεςία και επιπλζον ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ) όπου επιςθμαίνονται οι διάφοροι κίνδυνοι κατά τθν εργαςία 

και οι τρόποι αποφυγισ τουσ, θ αναγκαιότθτα και θ ορκι χριςθ ΜΑΡ, θ ςωςτι εφαρμογι των μζτρων προςταςίασ, δίνονται 

οδθγίεσ χριςθσ πυροςβεςτιρων, οδθγίεσ προςταςίασ ςε περίπτωςθ ςειςμοφ, οδθγίεσ ορκισ χειρωνακτικισ εργαςίασ κτλ. 

Στόχοσ τθσ ΕΣΥΡΡ είναι θ ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ και θ δθμιουργία ΚΕΚ Υγείασ & Αςφάλειασ. 

Στθν ΕΥΔΑΡ, κατά το ζτοσ 2017 δεν υπιρξε καμία αναφορά για επαγγελματικι αςκζνεια εργαηομζνων και δεν καταγράφθκε 

απϊλεια ανκρϊπινθσ ηωισ (κάνατοσ εργαηόμενου) από επαγγελματικι αςκζνεια. 

 

Δ3  Κατάρτιςθ & Εκπαίδευςθ 

 

Κυριότεροι μθ-χρθματοοικονομικοί κίνδυνοι, πολιτικζσ και δζουςα επιμζλεια και αποτελζςματα των εν λόγω πολιτικϊν 

και μθ χρθματοοικονομικοί βαςικοί δείκτεσ επίδοςθσ 

Θ ςυνεχισ επιμόρφωςθ των εργαηομζνων τθσ ΕΥΔΑΡ ςε νζεσ τεχνολογίεσ και γενικότερα ςε καινοτόμο γνϊςθ αποτελεί 

εφόδιο για τθν ίδια τθν Εταιρεία, αφοφ οι γνϊςεισ που κα αποκτθκοφν, κα αξιοποιθκοφν για τθν ορκότερθ λειτουργία τθσ, 
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τθν αποδοτικότερθ διαχείριςθ των λειτουργικϊν δραςτθριοτιτων τθσ, τθν ανάπτυξθ των ςτελεχϊν τθσ, τθν εξυπθρζτθςθ των 

πελατϊν τθσ, τθν επικοινωνία κ.ά., γεγονόσ που ενιςχφει τθ ςτρατθγικι τθσ Εταιρείασ για δθμιουργία διαμοιραηόμενθσ αξίασ, 

μζςα από τον τρόπο που δραςτθριοποιείται αλλά και τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει.  

Θ Εταιρεία διακζτει Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ & Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, θ οποία κατά το ζτοσ 2017 προςζφερε 82 

γνωςτικά αντικείμενα εκπαίδευςθσ (τεχνικά, διοίκθςθσ, οικονομικϊν, ςυςτθμάτων Ρλθροφορικισ κ.ά.), τα οποία 

υλοποιικθκαν ςε 131 εκπαιδευτικά ςεμινάρια, ενϊ εκπαιδεφτθκαν 887 εργαηόμενοι, οι οποίοι ζκεςαν τισ γνϊςεισ τουσ 

άμεςα ςε εφαρμογι. 

Θ ΕΥΔΑΡ επιπροςκζτωσ παρζχει τθ δυνατότθτα ςτουσ υπαλλιλουσ τθσ να αποκτιςουν πτυχίο ι μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν 

ι ειδίκευςθ από Ανϊτερα και Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Λδρφματα, καλφπτοντασ τα δίδακτρα, με τθν προχπόκεςθ το αντικείμενο 

ςπουδϊν να είναι ςυναφζσ με τισ κφριεσ ι υποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρείασ. Επίςθσ, ενκαρρφνει τθ ςυμμετοχι 

των υπαλλιλων τθσ ςε ςεμινάρια, ςε ςυνζδρια, ςε εκπαιδεφςεισ ςε νζεσ τεχνολογίεσ, ςε τακτικζσ αυτοάμυνασ και αςφάλειασ 

(ζνοπλοι φφλακεσ). Το 2017, 10 εργαηόμενοι αιτικθκαν και λαμβάνουν μζροσ ι ςφνολο των διδάκτρων για τισ ςπουδζσ τουσ. 

Θ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ & Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και οι Υπθρεςίεσ τθσ (Υπθρεςία Σχεδιαςμοφ & Αξιολόγθςθσ 

Εκπαιδευτικϊν Ρρογραμμάτων και Υπθρεςία Υποςτιριξθσ Εκπαίδευςθσ & Επιμόρφωςθσ) είναι πιςτοποιθμζνεσ με ISO 

9001:2015. 

Μ.Ο. Ωρϊν εκπαίδευςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ ανά Επίπεδο* *GRI 404-1] 

 
* Ο μζςοσ όροσ των ωρϊν εκπαίδευςθσ ζχει υπολογιςτεί ανά εργαηόμενο του επιπζδου. 

 

Μ.Ο. Ωρϊν εκπαίδευςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ ανά Λειτουργία* *GRI 404-1]* 

 
* Ο μζςοσ όροσ των ωρϊν εκπαίδευςθσ ζχει υπολογιςτεί ανά εκπαιδευόμενο τθσ λειτουργίασ. 

 

Δ4  Ανκρϊπινα Δικαιϊματα ςτθν Εργαςία 

Κυριότεροι μθ-χρθματοοικονομικοί κίνδυνοι, πολιτικζσ και δζουςα επιμζλεια  

Θ ΕΥΔΑΡ ςτο πλαίςιο τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ αλλά και των υποχρεϊςεϊν τθσ, δίνει ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθ διαςφάλιςθ των 

ανκρϊπινων δικαιωμάτων ςτθν εργαςία και ςτθν εξάλειψθ των διακρίςεων. 
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Ενιςχυτικό αυτισ τθσ ςτάςθσ είναι το γεγονόσ ότι ςτον Κανονιςμό Εςωτερικισ Λειτουργίασ Ρροςωπικοφ τθσ ΕΥΔΑΡ 

προβλζπεται ςτο άρκρο 5, ςχετικά με τθ Συμπεριφορά Ρροςωπικοφ, ότι «οι εργαηόμενοι τθσ Εταιρείασ οφείλουν να ςζβονται 

τουσ ςυναδζλφουσ τουσ, να ςυνεργάηονται μαηί τουσ για τθν προαγωγι του ζργου  και τθν ευόδωςθ των ςκοπϊν τθσ 

Εταιρείασ, να ςυμπεριφζρονται γενικά ςε όλουσ με ευγζνεια και να ζχουν τθν αρμόηουςα ςυμπεριφορά». 

Τα δικαιϊματα των εργαηομζνων διαςφαλίηονται μζςα από τισ Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ και τθν τιρθςθ τθσ 

νομοκεςίασ, όπωσ για παράδειγμα ςεβαςμόσ των αδειϊν, ςυνεπισ κι αδιάλειπτθ καταβολι τθσ μιςκοδοςίασ, υγειονομικι 

αςφάλιςθ και κάλυψθ νοςοκομειακισ περίκαλψθσ ςτουσ εργαηόμενουσ και τα αςφαλιςμζνα μζλθ τουσ, καλζσ κτθριακζσ 

εγκαταςτάςεισ, ευχάριςτουσ χϊρουσ εργαςίασ με εργονομικά γραφεία και επαρκι υλικοτεχνικό εξοπλιςμό, ϊςτε να 

επιτυγχάνεται θ καλι απόδοςθ των εργαηομζνων. 

Ραράλλθλα, θ ΕΥΔΑΡ ζχει εντάξει ςτο ανκρϊπινο δυναμικό τθσ 232 άτομα, ςε εφαρμογι των διατάξεων του ν.1648/1986 

(ν.2643/98) που αφορά ςτα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, πολφτεκνουσ, τζκνα αναπιρων πολζμου κ.ά. 

 

Αποτελζςματα των εν λόγω πολιτικϊν και μθ χρθματοοικονομικοί βαςικοί δείκτεσ επίδοςθσ  

 

ΣΥΝΘΕΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΘ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 

Διοικθτικό Συμβοφλιο *2017+ * 

ΑΝΔΕΣ <30 ετϊν 30-50 ετϊν >50 ετϊν 

13 0 6 7 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ <30 ετϊν 30-50 ετϊν >50 ετϊν 

0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ <30 ετϊν 30-50 ετϊν >50 ετϊν 

13 0 6 7 

Ρροϊςτάμενοι & άνω *2017+ ** 

ΑΝΔΕΣ <30 ετϊν 30-50 ετϊν >50 ετϊν 

124 0 46 78 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ <30 ετϊν 30-50 ετϊν >50 ετϊν 

138 0 74 64 

ΣΥΝΟΛΟ <30 ετϊν 30-50 ετϊν >50 ετϊν 

262 0 124 138 

Λοιποί Υπάλλθλοι *2017+ *** 

ΑΝΔΕΣ <30 ετϊν 30-50 ετϊν >50 ετϊν 

1.503 0 566 937 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ <30 ετϊν 30-50 ετϊν >50 ετϊν 

502 0 252 250 

ΣΥΝΟΛΟ <30 ετϊν 30-50 ετϊν >50 ετϊν 

2.005 0 818 1.437 

Σφνολο *2017+ 

ΑΝΔΕΣ <30 ετϊν 30-50 ετϊν >50 ετϊν 

1.640 0 618 1022 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ <30 ετϊν 30-50 ετϊν >50 ετϊν 

640 0 326 314 

ΣΥΝΟΛΟ <30 ετϊν 30-50 ετϊν >50 ετϊν 

2.280 0 944 1336 

Σθμείωςθ: 

* Στο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ ςυμμετζχουν 13 άτομα, όπωσ ορίηει θ παράγραφοσ 1 του άρκρου 11 του 

Καταςτατικοφ. Όλα τα Μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι άνδρεσ άνω των 30 ετϊν και μζχρι 69 ετϊν. 

** Ρροϊςτάμενοι & άνω: Ρροϊςτάμενοι-εσ, Αν. Διευκυντζσ-ριεσ, Διευκυντζσ-ριεσ, Βοθκοί Γεν. Διευκυντζσ-ριεσ, Γεν. 

Διευκυντζσ-ριεσ. 

*** Τα ποςοςτά του πίνακα για τουσ λοιποφσ υπαλλιλουσ ζτουσ 2017, ζχουν υπολογιςτεί επί του ςυνόλου των εργαηομζνων 

αορίςτου χρόνου. 
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Για το ςφνολο του μόνιμου προςωπικοφ τθσ Εταιρείασ, ο βαςικόσ μιςκόσ κακϊσ και τα επιδόματα διαμορφϊνονται κατόπιν 

τθσ Συλλογικισ Σφμβαςθσ που ιςχφει για όλουσ τουσ μόνιμουσ εργαηομζνουσ τθσ Εταιρείασ και δεν υπάρχει καμία 

διαφοροποίθςι τουσ ωσ προσ το φφλο ι τθν θλικία. 

Θ μεταχείριςθ του ςυνόλου των εργαηομζνων είναι ιςότιμθ, χωρίσ καμιά διάκριςθ κι ανεξαρτιτωσ φφλου, με μιςκοδοςία που 

κακορίηεται από τθν ανωτζρω Συλλογικι Σφμβαςθ. Πλοι ζχουν το δικαίωμα κι ενκαρρφνονται να ςυμμετζχουν ςε 

εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα που παρζχονται κυρίωσ από τθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ και Ανάπτυξθσ 

Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ ΕΥΔΑΡ Α.Ε. 

Στθν Εταιρεία δεν ζχει προκφψει ποτζ ηιτθμα άνιςθσ μεταχείριςθσ και διάκριςθσ ςε εργαηόμενο λόγω φφλου, θλικίασ, 

κρθςκείασ, γενετιςιου προςανατολιςμοφ αναπθρίασ κ.λπ. *GRI 406-1]. 
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Δ5  Υγεία & Αςφάλεια Καταναλωτϊν: Ροιότθτα Νεροφ Φδρευςθσ 

 

Κυριότεροι μθ-χρθματοοικονομικοί κίνδυνοι  

Το νερό είναι κεμελιϊδεσ αγακό, απαραίτθτο για τθ διατιρθςθ τθσ ηωισ και τθν ανάπτυξθ και ευθμερία τθσ κοινωνίασ. Θ 

πρόςβαςθ ςε αςφαλζσ και κακαρό πόςιμο νερό αναγνωρίςτθκε από τθ διεκνι κοινότθτα ωσ κεμελιϊδεσ ανκρϊπινο 

δικαίωμα και χαρακτθρίςτθκε ωσ ζνασ από τουσ Αναπτυξιακοφσ Στόχουσ τθσ Χιλιετίασ. Θ ΕΥΔΑΡ αναγνωρίηει το κακαρό 

πόςιμο νερό ωσ ζνα αδιαμφιςβιτθτο παράγοντα ευθμερίασ και Bιϊςιμθσ Aνάπτυξθσ ςφμφωνα και με τουσ Στόχουσ 3 «ΚΑΛΘ 

ΥΓΕΛΑ ΚΑΛ ΕΥΘΜΕΛΑ» και 6 «ΚΑΚΑΟ ΝΕΟ ΚΑΛ ΥΓΛΕΛΝΘ», όπωσ ζχουν οριςτεί από τον Οργανιςμό Θνωμζνων Εκνϊν. 

Θ ΕΥΔΑΡ, ωσ ο μεγαλφτεροσ πάροχοσ υπθρεςιϊν φδρευςθσ τθσ χϊρασ, με ςυναίςκθςθ τθσ ευκφνθσ τθσ απζναντι ςε 

εκατομμφρια καταναλωτζσ, μεριμνά για τθν άριςτθ ποιότθτα του πόςιμου νεροφ. Μζςα από ςυνεχείσ επενδφςεισ ςε ζργα 

υποδομισ, ςε τεχνολογία και ςε εκπαίδευςθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου τθσ, θ ΕΥΔΑΡ εξαςφαλίηει ποιότθτα πόςιμου νεροφ, 

από τισ υψθλότερεσ τθσ Ευρϊπθσ, πάντα ςε αρμονία με τισ κείμενεσ διατάξεισ. Σφμφωνα με το Urban Water Atlas for Europe 

για το 2017, που εκδίδεται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και παρουςιάηονται οι καλφτερεσ πρακτικζσ ςτισ ευρωπαϊκζσ πόλεισ, θ 

ΕΥΔΑΡ βακμολογικθκε με 10 (άριςτα) αναφορικά με τθν ποιότθτα του πόςιμου νεροφ για τθν πόλθ τθσ Ακινασ (Urban Water 

Atlas for Europe 2017, European Commission, Publications Office of the European Union, Luxembourg, ςελ.54-55). 

Θ άριςτθ ποιότθτα ξεκινά ιδθ από τουσ κφριουσ τροφοδοτικοφσ ταμιευτιρεσ Εφθνο και Μόρνο. Ο κίνδυνοσ για τθ ςταδιακι 

υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ του νεροφ τροφοδοςίασ εξαιτίασ πιζςεων από ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ είναι 

περιοριςμζνοσ, τόςο εξαιτίασ τθσ κζςθσ τουσ –βρίςκονται ςε μεγάλο υψόμετρο, ςε δφςβατεσ, αραιοκατοικθμζνεσ και με πολφ 

περιοριςμζνεσ δραςτθριότθτεσ περιοχζσ- όςο και εξαιτίασ τθσ προςταςίασ τουσ μζςω νομοκετικϊν διατάξεων.   

Ο κίνδυνοσ για τθν ξαφνικι επιβάρυνςθ τθσ ποιότθτασ του νεροφ που διατίκεται ςτουσ καταναλωτζσ μπορεί να προκφψει 

ωςτόςο, είτε από κάποια φυςικι καταςτροφι, είτε από ακοφςια ειςροι ακατάλλθλων ουςιϊν ςτο δίκτυο φδρευςθσ, είτε από 

κακόβουλθ ι τρομοκρατικι ενζργεια, είτε από αςτοχία ςτθ λειτουργία των εγκαταςτάςεων. 

Θ προλθπτικι αντιμετϊπιςθ τζτοιων κινδφνων, πζραν του ότι ενιςχφει τθν καλι φιμθ τθσ Εταιρείασ, εγγυάται τθν αςφάλεια 

των καταναλωτϊν και του πόρου. Επιπλζον, αποτρζπει τθν επιβολι προςτίμων λόγω μθ τιρθςθσ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.  

Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ, και με ςτόχο να διαςφαλίηεται διαρκϊσ θ ποιότθτα νεροφ φδρευςθσ για τουσ 

καταναλωτζσ, θ ΕΥΔΑΡ ζχει προβεί ςε ανάλυςθ και αποτίμθςθ των κινδφνων που ενδζχεται να αντιμετωπίςει ςε αυτόν τον 

τομζα. Για κανζναν από αυτοφσ, θ πικανότθτα εμφάνιςθσ δεν χαρακτθρίηεται υψθλι. Για κάκε μία περίπτωςθ κινδφνου ζχει 

καταρτιςτεί και υλοποιείται ςχετικό πλάνο προλθπτικϊν ενεργειϊν.  

Συμπεραςματικά, θ ΕΥΔΑΡ διαςφαλίηει ότι όλοι οι κίνδυνοι οι οποίοι δυνθτικά κα μποροφςαν να διαταράξουν τθν ποιότθτα 

τόςο του νεροφ που ειςζρχεται ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ, αλλά ιδιαίτερα του νεροφ που φτάνει ςτθ βρφςθ του καταναλωτι, 

αναγνωρίηονται και ελζγχονται επαρκϊσ, μζςω:  

 Επιτιρθςθσ των δραςτθριοτιτων ςτισ Λεκάνεσ Απορροισ 

 Συντιρθςθσ, εποπτείασ και λειτουργίασ των φραγμάτων / ταμιευτιρων / υδραγωγείου, μζςω των οποίων ςυλλζγεται το 

νερό και  υδροδοτείται το λεκανοπζδιο 

 Συντιρθςθσ και λειτουργίασ του δικτφου διανομισ πόςιμου νεροφ 

 Διαρκϊν ελζγχων ποιότθτασ του ακατζργαςτου και του πόςιμου νεροφ που διατίκεται ςτο καταναλωτικό κοινό. 

 

Εταιρικζσ πολιτικζσ και δζουςα επιμζλεια  

Θ Διοίκθςθ τθσ ΕΥΔΑΡ μεριμνά για τθν εφαρμογι κατάλλθλων διαδικαςιϊν ελζγχου ποιότθτασ νεροφ, ϊςτε: 

 Να ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ τθσ Νομοκεςίασ και των Ενδιαφερομζνων Μερϊν τθσ. 

 Να εφαρμόηονται ορκζσ εργαςτθριακζσ πρακτικζσ και κατάλλθλεσ μζκοδοι, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αξιοπιςτία των 

μετριςεων. 

 Να παρζχονται κατάλλθλοι και επαρκείσ πόροι (ανκρϊπινο δυναμικό, εξοπλιςμόσ, πλθροφορίεσ) για τθν υλοποίθςθ των 

λειτουργιϊν ποιότθτασ και αυτοί να χρθςιμοποιοφνται με τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αξιοπιςτία και θ εν γζνει 

αποτελεςματικότθτα όλων των μζτρων που ςχεδιάηονται και υλοποιοφνται. 

 Θ ποιότθτα, θ αμερολθψία και θ ακεραιότθτα των μετριςεων που πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια των ελζγχων 

ποιότθτασ να μθν επθρεάηονται από οποιεςδιποτε εμπορικζσ, οικονομικζσ και άλλεσ πιζςεισ. 

 Πλο το εμπλεκόμενο προςωπικό να εκπαιδεφεται και να αξιολογείται, ϊςτε να γνωρίηει και να εφαρμόηει πιςτά το ζργο 

που του ανατίκεται. 
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Ρλαίςιο ελζγχων 

Θ ΕΥΔΑΡ ζχει διαμορφϊςει το κατάλλθλο πλαίςιο ελζγχων, ϊςτε να εξαςφαλίηει ότι το νερό που διατίκεται ςτο 

καταναλωτικό κοινό είναι αςφαλζσ.  

Οι ζλεγχοι ποιότθτασ αφοροφν: 

 Τισ αϋ φλεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν επεξεργαςία του νεροφ και  

 Τα υλικά καταςκευισ του δικτφου διανομισ πόςιμου νεροφ 

Οι χθμικζσ ουςίεσ που προορίηονται για τθν επεξεργαςία νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ και τα υλικά που 

χρθςιμοποιοφνται ςτα δίκτυα διανομισ πόςιμου νεροφ που προμθκεφεται θ ΕΥΔΑΡ προδιαγράφονται, ϊςτε να είναι 

ςφμφωνα με τα διεκνϊσ διαμορφωμζνα πρότυπα, όπωσ π.χ. ΕΛΟΤ ΕΝ 878, ΕΛΟΤ ΕΝ 937, ΕΛΟΤ ΕΝ 12201 κλπ. Για κάκε ουςία 

και για κάκε υλικό υπάρχει ςχζδιο ποιότθτασ βάςει του οποίου εξαςφαλίηεται θ καταλλθλότθτα για τθ ςκοποφμενθ χριςθ 

αυτοφ. 

 Το ακατζργαςτο νερό τροφοδοςίασ, ςτουσ ταμιευτιρεσ και ςτθν είςοδο των Μονάδων Επεξεργαςίασ Νεροφ και 

 Το πόςιμο νερό που διατίκεται ςτο καταναλωτικό κοινό 

Οι κακθμερινοί ζλεγχοι ποιότθτασ του ακατζργαςτου και πόςιμου νεροφ, που πραγματοποιοφνται 7 θμζρεσ τθν εβδομάδα 

ςτα χθμικά και μικροβιολογικά εργαςτιρια τθσ ΕΥΔΑΡ, ζχουν ωσ ςκοπό να εξαςφαλίηεται και να πιςτοποιείται θ άριςτθ 

ποιότθτα του νεροφ που διακζτει θ Εταιρεία ςτουσ κατοίκουσ των Ακθνϊν. Για τον λόγο αυτό, παρακολουκείται ςτενά θ 

ποιότθτα των νερϊν των τεςςάρων ταμιευτιρων, Μαρακϊνα, Υλίκθσ, Μόρνου και Ευινου, με επιτόπιεσ επιςκζψεισ, 

δειγματολθψίεσ και αναλφςεισ τουλάχιςτον οκτϊ (8) φορζσ ανά ζτοσ, όπωσ επίςθσ και θ ποιότθτα του πόςιμου νεροφ ςτο 

δίκτυο φδρευςθσ, με κακθμερινζσ δειγματολθψίεσ και αναλφςεισ, ϊςτε να γίνεται άμεςα αντιλθπτό και να αντιμετωπίηεται 

εγκαίρωσ οποιοδιποτε πρόβλθμα ενδεχομζνωσ προκφψει. 

Για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ του νεροφ θ ΕΥΔΑΡ διακζτει εργαςτιρια ςτο Γαλάτςι και τισ Αχαρνζσ. Στα εργαςτιρια αυτά 

αναλφονται δείγματα ακατζργαςτου νεροφ από τισ λίμνεσ-ταμιευτιρεσ, τισ γεωτριςεισ τθσ ΕΥΔΑΡ και δείγματα πόςιμου 

νεροφ από τισ Μονάδεσ Επεξεργαςίασ Νεροφ και από το δίκτυο φδρευςθσ τθσ Εταιρείασ. 

Οι Μονάδεσ Επεξεργαςίασ Νεροφ (ΜΕΝ) ζχουν απόλυτα κακοριςτικι ςθμαςία για το νερό που πίνουμε, που το κακιςτοφν 

πόςιμο άριςτθσ ποιότθτασ. Οι 4 ΜΕΝ βρίςκονται ςτο Γαλάτςι, τισ Αχαρνζσ (Μενίδι), ςτο Ρολυδζνδρι (Κιοφρκα) και ςτθ 

Μάνδρα Αςπροπφργου και ζχουν ακροιςτικά μζγιςτθ διυλιςτικι ικανότθτα 1.900.000 κ.μ νεροφ θμερθςίωσ. Το νερό φτάνει 

ακατζργαςτο ςτισ ΜΕΝ και υποβάλλεται ςε 5 ςτάδια επεξεργαςίασ, που το κακιςτοφν πόςιμο. 

1ο ςτάδιο: προςκικθ χλωρίου (απολφμανςθ) 

Με τθν προχλωρίωςθ εξουδετερϊνεται ςθμαντικόσ αρικμόσ μικροβίων που υπάρχουν ςτο νερό και διευκολφνεται θ 

επεξεργαςία του. 

2ο ςτάδιο: προςκικθ κειικοφ αργιλίου (κροκίδωςθ) 

Θ προςκικθ κειικοφ αργιλίου βοθκά τα ςτερεά ςωματίδια που υπάρχουν μζςα ςτο νερό να ενωκοφν μεταξφ τουσ και να 

κατακακίςουν. Θ όλθ διαδικαςία είναι γνωςτι ωσ κροκίδωςθ. 

3ο ςτάδιο: κακίηθςθ 

Μετά τθν κροκίδωςθ τα ςυςςωματωμζνα ςτερεά κατακάκονται ςτον πυκμζνα τθσ δεξαμενισ κακίηθςθσ. Με αυτό τον τρόπο 

το νερό κακαρίηεται ςε ποςοςτό ζωσ 80%. 

4ο ςτάδιο: φίλτρανςθ 

Τα πολφ ελαφρά ςωματίδια που δεν κατακάκονται (20%), κατακρατοφνται ςε ειδικά αμμόφιλτρα, από τα οποία το νερό 

εξάγεται διαυγζσ και κακαρό, ϊςτε να δοκεί για κατανάλωςθ. 

5ο ςτάδιο: μεταχλωρίωςθ 

Εφόςον θ προχλωρίωςθ κρικεί μθ ικανοποιθτικι κατά τουσ Υγειονομικοφσ Κανονιςμοφσ, γίνεται προςκικθ ςυμπλθρωματικοφ 

χλωρίου κατά τθν είςοδο του νεροφ ςτισ κλειςτζσ δεξαμενζσ αποκικευςθσ των ΜΕΝ πριν από τθ διανομι του ςτο δίκτυο τθσ 

πόλθσ. 

Στα εργαςτιρια τθσ ΕΥΔΑΡ εφαρμόηονται οι πλζον ςφγχρονεσ αναλυτικζσ μζκοδοι για τον προςδιοριςμό των ςτοιχείων που 

απαιτοφνται ςε δείγματα νεροφ προκειμζνου να επιτυγχάνεται υψθλι ευαιςκθςία, ακρίβεια και επαναλθψιμότθτα μζτρθςθσ. 

Μεταξφ των αναλυτικϊν τεχνικϊν που εφαρμόηονται περιλαμβάνονται θ αυτόματθ φωτομετρικι ανάλυςθ, θ ιοντικι 

χρωματογραφία, θ αζρια χρωματογραφία με ανιχνευτζσ MS/MS «τριπλοφ τετραπόλου», ECD, FID και olfactometry, θ υγρι 

χρωματογραφία HPLC με ανιχνευτζσ φκοριςμοφ και UV, θ φαςματοςκοπία πλάςματοσ με ανιχνευτι εκπομπισ, ζλεγχοσ 

τοξικότθτασ με οργανιςμοφσ Daphnia και θ μζκοδοσ ELISA. 

Επιπροςκζτωσ, κρίςιμεσ ποιοτικζσ παράμετροι, όπωσ το υπολειμματικό χλϊριο, παρακολουκοφνται on-line, ςε επιλεγμζνεσ 

δεξαμενζσ του δικτφου διανομισ πόςιμου νεροφ. Το 2017 εγκαταςτάκθκαν επιπλζον, εξελιγμζνα ςυςτιματα για τθν on-line 
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παρακολοφκθςθ κρίςιμων ποιοτικϊν παραμζτρων ςε κομβικζσ κζςεισ και ςτα εξωτερικά υδραγωγεία, τα οποία αποςτζλλουν 

αποτελζςματα ςε πραγματικό χρόνο με τθλεμετρία και ζγκαιρεσ ειδοποιιςεισ ςε περιπτϊςεισ ακραίων τιμϊν.  

 

Ζργα και πρωτοβουλίεσ 

Στο πλαίςιο τθσ διαρκοφσ βελτίωςθσ των μθχανιςμϊν ελζγχου ποιότθτασ, θ ΕΥΔΑΡ ζχει ξεκινιςει από το 2017 και αναμζνεται 

να ολοκλθρϊςει εντόσ του 2018, τθν επικαιροποίθςθ και τον εμπλουτιςμό των ςθμείων δειγματολθψίασ. Επίςθσ, ζχει 

δρομολογθκεί θ επζκταςθ του δικτφου εξοπλιςμοφ για τθ ςυνεχι παρακολοφκθςθσ τθσ ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ, μζςω 

τθσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ 29 νζων on-line οργάνων (επιπλζον των υφιςταμζνων). Τα νζα όργανα κα εγκαταςτακοφν 

ςε επιλεγμζνα ςθμεία μζχρι το τζλοσ του 2019. 

Θ ΕΥΔΑΡ παρακολουκεί και καταγράφει ςυςτθματικά, ςε αρχείο που τθρείται ςτθν Υπθρεςία Ελζγχου Ροιότθτασ Νεροφ 

(ΥΕΡΝ) και ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο Σφςτθμα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ,  όχι μόνο τθν κείμενθ Νομοκεςία αλλά και 

τισ διεκνείσ τάςεισ ςε κανονιςτικά ηθτιματα, οι οποίεσ ενδζχεται να αποτελζςουν μελλοντικζσ Νομοκετικζσ απαιτιςεισ ι 

απαιτιςεισ ενδιαφερόμενων μερϊν. Ωσ αποτζλεςμα, ο κατάλογοσ των ουςιϊν που παρακολουκοφνται εμπλουτίηεται 

κατάλλθλα. Στο πλαίςιο αυτό, ςυνιφκθςαν εντόσ του 2017 ςυμβάςεισ με Ελλθνικά Εκπαιδευτικά και Ερευνθτικά Λδρφματα 

(ΕΚΡΑ, ΕΚΕΦΕ Δθμόκριτοσ), που βρίςκονται μεταξφ των πρωτοπόρων πανευρωπαϊκά ςτον τομζα τουσ, με ςκοπό τθ 

ςυνεργαςία για τθν απόκτθςθ εμπειρίασ ςτισ πιο ςφγχρονεσ τεχνικζσ χθμικισ ανάλυςθσ. Επιπλζον, ζχει ιδθ δρομολογθκεί 

από το 2017 και αναμζνεται να ολοκλθρωκεί περί τα τζλθ του 2018 θ προμικεια αναλυτικοφ εξοπλιςμοφ τεχνολογίασ αιχμισ.  

 

Αποτελζςματα των εν λόγω πολιτικϊν και μθ χρθματοοικονομικοί βαςικοί δείκτεσ επίδοςθσ  

Ριςτοποιιςεισ 

Τα Χθμικά Εργαςτιρια Γαλατςίου και Αχαρνϊν, κακϊσ και το Μικροβιολογικό Εργαςτιριο είναι διαπιςτευμζνα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

ISO 17025 ιδθ από το 2005, από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ), για τθ διενζργεια δοκιμϊν για τον προςδιοριςμό 60 

χθμικϊν και 5 μικροβιολογικϊν παραμζτρων ςτο ανεπεξζργαςτο και πόςιμο νερό (Αρ. Ριςτοποιθτικοφ 192). Τα Εργαςτιρια 

τθσ ΕΥΔΑΡ παρακολουκοφν ςυςτθματικά τισ διεκνείσ εξελίξεισ και τάςεισ ςτο πεδίο των αναλφςεων νεροφ. Υπάρχει διαρκισ 

εξζλιξθ και βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τουσ, θ οποία αντανακλάται ςτθ ςυνεχι επζκταςθ του πεδίου διαπίςτευςθσ των 

εργαςτθρίων, δθλαδι ςτθ διαρκι αφξθςθ του πλικουσ των ουςιϊν που προςδιορίηονται με τθ χριςθ διαπιςτευμζνων 

μεκόδων. Αναλυτικότερα, κατά το διάςτθμα 2005 ζωσ 2017, οι διαπιςτευμζνεσ μζκοδοι των εργαςτθρίων ελζγχου ποιότθτασ 

νεροφ τθσ ΕΥΔΑΡ αυξικθκαν ςε αρικμό από 25 ςε 65, ενϊ υπάρχει ςχεδιαςμόσ και για τον περαιτζρω εμπλουτιςμό του 

πεδίου διαπίςτευςθσ με όλο και περιςςότερεσ μεκόδουσ.  

Διαχείριςθ παραπόνων 

Θ ΕΥΔΑΡ δίνει απόλυτθ προτεραιότθτα ςτθ διαςφάλιςθ υψθλοφ επιπζδου ικανοποίθςθσ για το ςφνολο του καταναλωτικοφ 

κοινοφ. Ζχει κεςπίςει τετραψιφια τθλεφωνικι γραμμι επικοινωνίασ (1022) για τθν καταγραφι και ταχεία αντιμετϊπιςθ 

όλων των ηθτθμάτων ποιότθτασ που ενδζχεται να αναφερκοφν από το καταναλωτικό κοινό.  

Πλα τα ηθτιματα ποιότθτασ που τίκενται, προωκοφνται άμεςα μζςω κατάλλθλου software ςτθν Υπθρεςία Ελζγχου Ροιότθτασ 

Νεροφ, θ οποία αναλαμβάνει τθ διερεφνθςθ του κάκε ηθτιματοσ. Στο 100 % των περιπτϊςεων γίνεται τθλεφωνικι 

επικοινωνία με τον καταναλωτι. Εφόςον προκφψει ςχετικι αναγκαιότθτα, πραγματοποιοφνται δειγματολθψίεσ ςτα ςθμεία 

όπου δθλϊνεται το παράπονο και αναλφςεισ των αντίςτοιχων δειγμάτων.  

Για το 2017 εξετάςτθκε με τον τρόπο αυτό το 49% των παραπόνων που διατυπϊκθκαν. Αν από τθ διερεφνθςθ των 

παραπόνων ανακφψει ανάγκθ εφαρμογισ τεχνικϊν ενεργειϊν, ενεργοποιείται θ αρμόδια Τεχνικι Υπθρεςία και γίνονται 

ςχετικοί επανζλεγχοι μζχρι να εξαςφαλιςτεί, μζςω επικοινωνιϊν με τουσ καταναλωτζσ και μζςω των απαιτοφμενων ελζγχων, 

ότι ζχει επιτευχκεί αποκατάςταςθ του ηθτιματοσ. Για το 2017 απαιτικθκαν τεχνικζσ ενζργειεσ ςτο 8% των παραπόνων 

ποιότθτασ που αναφζρκθκαν ςτο 1022. Επιλφκθκε το 100% των παραπόνων για τα οποία είχε προκφψει ανάγκθ επζμβαςθσ 

από τθν ΕΥΔΑΡ Α.Ε. 

Επίδοςθ 

Ππωσ τεκμθριϊνεται από τα αποτελζςματα περίπου 185.000 προςδιοριςμϊν ςε περίπου 10.000 δείγματα πόςιμου και 2.000 

δείγματα ανεπεξζργαςτου νεροφ ετθςίωσ, θ ΕΥΔΑΡ πιςτοποιεί διαρκϊσ ότι το νερό τθσ Ακινασ είναι άριςτθσ ποιότθτασ και 

ζνα από τα καλφτερα τθσ Ευρϊπθσ.  

Τα αποτελζςματα των αναλφςεων πιςτοποιοφν ότι θ ποιότθτα του πόςιμου νεροφ τθσ ΕΥΔΑΡ ανταποκρίνεται ςτισ 

νομοκετικζσ απαιτιςεισ τθσ ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΡ οικ.67322/2017 «Ροιότθτα του νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ» ςε ςυμμόρφωςθ 

προσ τθν Οδθγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ιςχφει). Σε ετιςια βάςθ 

εξάγονται οι μζςεσ τιμζσ όλων των παραμζτρων που προςδιορίηονται από τα εργαςτιρια τθσ ΕΥΔΑΡ. Οι τιμζσ αυτζσ 

ανακοινϊνονται ςτον ιςτότοπο τθσ Εταιρείασ, ϊςτε να ζχει πρόςβαςθ ςε αυτζσ κάκε ενδιαφερόμενοσ. Επιπλζον, κάκε χρόνο, 
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θ ΕΥΔΑΡ είναι υποχρεωμζνθ, βάςει τθσ πρόςφατθσ Νομοκεςίασ, να κοινοποιεί ςτο Υπουργείο Υγείασ, τα ςτοιχεία ποιότθτασ 

πόςιμου νεροφ που ζχει ςυγκεντρϊςει. 

Ρζραν αυτϊν, ςε ετιςια βάςθ διεξάγονται εςωτερικζσ επικεωριςεισ αυτοαξιολόγθςθσ των επιμζρουσ διεργαςιϊν τθσ 

Υπθρεςίασ Ελζγχου Ροιότθτασ Νεροφ και αναςκοπείται το ςφνολο των λειτουργιϊν που ςχετίηονται με τον Ζλεγχο Ροιότθτασ. 

Με τον τρόπο αυτό εντοπίηονται τυχόν αποκλίςεισ από τισ κακιερωμζνεσ διαδικαςίεσ και καταγράφονται ευκαιρίεσ για 

βελτίωςθ, οι οποίεσ ςτθ ςυνζχεια προγραμματίηονται και υλοποιοφνται. 

 

 Σπκκόξθωζε κε θαλνληζκνύο θαη εζεινληηθνύο θαλόλεο 

 Καηά ηην περίοδο αναθοράς δεν αναγνωρίζηηκε κανένα περιζηαηικό μη ζσμμόρθωζης με 

κανονιζμούς και εθελονηικούς κανόνες ποσ να ζτεηίζονηαι με ηην ποιόηηηα ηοσ νερού ύδρεσζης και 

με αρνηηικές επιδράζεις ζηην ΥΓΕΙΑ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

 

Τα δεδομζνα ελζγχου ποιότθτασ πόςιμου νεροφ από το δίκτυο φδρευςθσ τθσ ΕΥΔΑΡ είναι διακζςιμα παρακάτω: 

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΡΟΣΙΜΟΥ ΝΕΟΥ 

ΑΡΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΕΥΣΘΣ ΕΥΔΑΡ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

 

ΡΑΑΜΕΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΑΙΘΜΘΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ 

#
 

ΡΑΑΜΕΤΙΚΘ ΤΙΜΘ 

(Βάςει τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ΚΥΑ 

Γ1(δ)/ΓΡ οικ.67322/2017) 

Συγκζντρωςθ ιόντων υδρογόνου pH 7,7 6,5-9,5 

Αγωγιμότθτα, 25°C μS/cm 295 
2764, 25°C 

(2500, 20°C) 

Αλκαλικότθτα (Ολικι) mg CaCO3/l 114  

Αμμϊνιο mg NH4
+
/l 0,01 0,50 

Αργίλιο μg Al/l 75 200 

Αςβζςτιο mg Ca/l 46  

Γεφςθ *  1 (δεκτι) 
Αποδεκτι ςτουσ καταναλωτζσ και άνευ 

αςυνικουσ μεταβολισ 

Κειικά mg SO4
2-

/l 25 250 

Κολότθτα NTU 0,21 
Αποδεκτι ςτουσ καταναλωτζσ και άνευ 

αςυνικουσ μεταβολισ 

Κυανιοφχα μg CN
-
/l M.A. 50 

Μαγνιςιο mg Mg/l 5  

Νιτρικά mg NO3
-
/l 0,59 50 

Νιτρϊδθ mg NO2
-
/l 0 0,1 

ΝΛΤΩΔΘ/3 + ΝΛΤΛΚΑ/50 mg/l 0,01 1 

Οςμι *  2 (δεκτι) 
Αποδεκτι ςτουσ καταναλωτζσ και άνευ 

αςυνικουσ μεταβολισ 
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ΡΑΑΜΕΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΑΙΘΜΘΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ 

#
 

ΡΑΑΜΕΤΙΚΘ ΤΙΜΘ 

(Βάςει τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ΚΥΑ 

Γ1(δ)/ΓΡ οικ.67322/2017) 

Σκλθρότθτα (Υπολογιςτικά) mg CaCO3/l 136  

Υπολειμματικό Χλϊριο mg Cl2/l 0,36 ≥ 0,20 

Φκοριοφχα mg F
-
/l 0,09 1,5 

Φωςφορικά mg PO4
3-

/l 0,012 5 mg/l P2O5 

Χλωριοφχα mg Cl
-
/l 7,0 250 

Χρϊμα mg Pt/l 1 
Αποδεκτό για τουσ καταναλωτζσ και άνευ 

αςυνικουσ μεταβολισ 

Βρωμικά μg BrO3
-
/l Μ.Α. 10 

Νάτριο mg Na/l 5,2 200 

Κάλιο mg K/l 0,98  

Άργυροσ μg Ag/l 0,33  

Αρςενικό μg As/l 1,1 10 

Βάριο μg Ba/l 30  

Βόριο μg B/l 10 1000 

Κάδμιο μg Cd/l 0,074 5 

Ολικό Χρϊμιο μg Cr/l 0,30 50 

Χαλκόσ μg Cu/l 0,62 2000 

Σίδθροσ μg Fe/l 4,1 200 

Υδράργυροσ μg Hg/l 0,028 1 

Μαγγάνιο μg Mn/l 0,51 50 

Νικζλιο μg Ni/l 0,37 20 

Μόλυβδοσ μg Pb/l 1,7 10 

Αντιμόνιο μg Sb/l 0,021 5 

Σελινιο μg Se/l 1,1 10 
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ΡΑΑΜΕΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΑΙΘΜΘΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ 

#
 

ΡΑΑΜΕΤΙΚΘ ΤΙΜΘ 

(Βάςει τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ΚΥΑ 

Γ1(δ)/ΓΡ οικ.67322/2017) 

Καςςίτεροσ μg Sn/l 0,62  

Ψευδάργυροσ μg Zn/l 4,1  

Διαλυτόσ Οργανικόσ Άνκρακασ 

(DOC) 
mg/l 1,0 Άνευ αςυνικουσ μεταβολισ 

Διβρωμοχλωρομεκάνιο 

(CHBr2Cl) 
μg/l 0,9  

Διχλωροβρωμομεκάνιο 

(CHBrCl2) 
μg/l 4,5  

Χλωροφόρμιο (CHCl3) μg/l 15,5  

Βρωμοφόρμιο (CHBr3) μg/l 0,5  

Σφνολο Τριαλογονομεκανίων 

(ΤΑΜ) 
μg/l 20,8 100 

Trichloroethylene μg/l M.A. 

10 (Άκροιςμα δφο ουςιϊν) 

Tetrachloroethylene μg/l M.A. 

Benzene μg/l M.A. 1 

Bromobenzene μg/l M.A.  

Chlorobenzene μg/l M.A.  

Ethylbenzene μg/l M.A.  

n-butylbenzene μg/l M.A.  

sec-butylbenzene μg/l M.A.  

tert-butylbenzene μg/l M.A.  

n-propylbenzene μg/l M.A.  

1,2-dichloroethane μg/l M.A. 3 

1,1-dichloroethane μg/l M.A.  

1,2-dibromoethane μg/l M.A.  

1,1-dichloroethene μg/l M.A.  

1,1,2-trichloroethane μg/l M.A.  



Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ  

Χριςθσ 01.01.2017 – 31.12.2017  

73 

 

ΡΑΑΜΕΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΑΙΘΜΘΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ 

#
 

ΡΑΑΜΕΤΙΚΘ ΤΙΜΘ 

(Βάςει τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ΚΥΑ 

Γ1(δ)/ΓΡ οικ.67322/2017) 

1,1,2,2-tetrachloroethane μg/l M.A.  

Naphthalene μg/l M.A.  

Styrene μg/l M.A.  

Toluene μg/l M.A.  

o-xylene μg/l M.A.  

p- and m- xylene μg/l M.A.  

Dibromomethane μg/l M.A.  

Dichloromethane μg/l M.A.  

Hexachlorobutadiene μg/l M.A.  

Bromochloromethane μg/l M.A.  

1,2,3-trichlorobenzene μg/l M.A.  

1,2,4-trichlorobenzene μg/l M.A.  

1,2-dibromo-3-chloropropane μg/l M.A.  

1,2-dichloropropane μg/l M.A.  

1,3-dichloropropane μg/l M.A.  

2-ethoxy-2-methyl-propane μg/l M.A.  

2-methoxy-2-methyl-butane μg/l M.A.  

TRIFLURALIN μg/l M.A. 0,100 

α-BHC μg/l M.A. 0,100 

β-BHC μg/l M.A. 0,100 

LINDANE μg/l M.A. 0,100 

δ-BHC μg/l M.A. 0,100 

HEPTACHLOR μg/l M.A. 0,030 
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ΡΑΑΜΕΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΑΙΘΜΘΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ 

#
 

ΡΑΑΜΕΤΙΚΘ ΤΙΜΘ 

(Βάςει τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ΚΥΑ 

Γ1(δ)/ΓΡ οικ.67322/2017) 

HEPTACHLOR EPOXIDE μg/l M.A. 0,030 

α-ENDOSULFAN μg/l M.A. 0,100 

β-ENDOSULFAN μg/l M.A. 0,100 

DIELDRIN μg/l M.A. 0,030 

ENDRIN μg/l M.A. 0,100 

op'-DDD μg/l M.A. 0,100 

pp'-DDD μg/l M.A. 0,100 

op'-DDE μg/l M.A. 0,100 

pp'-DDE μg/l M.A. 0,100 

op'-DDT μg/l M.A. 0,100 

pp'-DDT μg/l M.A. 0,100 

Σφνολο βιοκτόνων/ 

παραςιτοκτόνων 
μg/l M.A. 0,500 

1,12 Benzoperylene μg/l M.A.  

Benzo(b)fluoranthene μg/l M.A.  

Benzo(k)fluoranthene μg/l M.A.  

Indeno(1,2,3-cd) pyrene μg/l M.A.  

Σφνολο PAH πλθν του 

Benzo(a)pyrene 
μg/l M.A. 0,100 

Benzo(a) pyrene μg/l M.A. 0,010 

Βινυλοχλωρίδιο μg/l Μ.Α. 0,50 

Ακρυλαμίδιο μg/l Μ.Α. 0,10 

Επιχλωρυδρίνθ μg/l Μ.Α. 0,10 

Λςότοπο Ουρανίου U-238 mBq/l 1,3  

Λςότοπο Ουρανίου U-234 mBq/l 2,7  
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ΡΑΑΜΕΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΑΙΘΜΘΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ 

#
 

ΡΑΑΜΕΤΙΚΘ ΤΙΜΘ 

(Βάςει τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ΚΥΑ 

Γ1(δ)/ΓΡ οικ.67322/2017) 

Ουράνιο ςυνολικό μg/l 0,1  

Ολικι α-ακτινοβολία Bq/l Μ.Α.  

Ολικι β-ακτινοβολία Bq/l Μ.Α.  

αδιενζργεια (ολικι ενδεικτικι 

δόςθ) 
mSv/ζτοσ <0,10 0,10 

Ολικι ςυγκζντρωςθ ινϊν 

αμιάντου 
Μνεσ αμιάντου/l Μ.Α.  

Συγκζντρωςθ ινϊν αμιάντου με 

μικοσ >10μm 
Μνεσ αμιάντου/l Μ.Α.  

Ολικά κολοβακτθριοειδι cfu/100ml 0 0 

Escherichia coli (E. coli) cfu/100ml 0 0 

Εντερόκοκκοι cfu/100ml 0 0 

Aρικμόσ αποικιϊν ςε 22
ο
 C cfu/ml 0 Άνευ αςυνικουσ μεταβολισ 

Aρικμόσ αποικιϊν ςε 36
ο
 C cfu/ml 0 Άνευ αςυνικουσ μεταβολισ 

Clostridium perfringens  

(ςυμπεριλαμβανομζνων των 

ςπορίων) 

cfu/100ml 0 0 

* Για τισ παραμζτρουσ γεφςθ και οςμι, οι οποίεσ ελζγχκθκαν οργανολθπτικά, οι αρικμοί ςθμαίνουν: 1=κατϊφλι, 2=ελαφριά. 

  # Στισ μικροβιολογικζσ παραμζτρουσ ωσ μζτρο κεντρικισ κζςθσ χρθςιμοποιείται θ διάμεςοσ. 

 Μ.Α.: Μθ ανιχνεφςιμο. 

 

Τα παραπάνω ςτοιχεία προζκυψαν από δειγματολθψίεσ και αναλφςεισ που διενεργοφνται για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 

εναρμόνιςθσ τθσ ποιότθτασ του νεροφ του δικτφου φδρευςθσ τθσ ΕΥΔΑΡ Α.Ε. με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Βάςει αυτισ τθσ 

παρακολοφκθςθσ, θ ΕΥΔΑΡ πιςτοποιεί ότι θ ποιότθτα του νεροφ του δικτφου φδρευςθσ ελζγχεται και πλθροί τισ απαιτιςεισ 

και τουσ όρουσ τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΡ οικ.67322/2017 για τθν «Ροιότθτα Νεροφ Ανκρϊπινθσ Κατανάλωςθσ» 

ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ τθσ 3θσ Νοεμβρίου 1998, όπωσ αυτι 

ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

 

Δ6  Υγεία & Αςφάλεια Καταναλωτϊν: Υπθρεςίεσ Αποχζτευςθσ τθσ ΕΥΔΑΡ 

Κυριότεροι μθ-χρθματοοικονομικοί κίνδυνοι  

Θ φπαρξθ δικτφου αποχζτευςθσ, θ ςωςτι λειτουργία του και θ ορκι επεξεργαςία των λυμάτων, ςτοχεφει ςτθν αποφυγι 

φαινομζνων ρφπανςθσ του εδάφουσ, των υπόγειων υδροφορζων και των επιφανειακϊν υδάτων, Τα λφματα οδθγοφμενα ςτο 

περιβάλλον χωρίσ καμία επεξεργαςία, μεταφζρουν όλεσ τισ επιβαρυντικζσ για τθν υγεία ουςίεσ ςτουσ φυςικοφσ υγροφσ 

αποδζκτεσ, με αποτζλεςμα να ελλοχεφουν ςοβαροί κίνδυνοι για τθ δθμόςια υγεία, αλλά και κίνδυνοι υποβάκμιςθσ του 

περιβάλλοντοσ. Κατά ςυνζπεια, τα ζργα αποχζτευςθσ ςτα οποία επενδφονται ςθμαντικότατοι δθμόςιοι και κοινωνικοί πόροι, 

αποτελοφν βαςικι υποδομι ςε επίπεδο κράτουσ και αδιάψευςτο δείγμα πολιτιςμοφ και προόδου, διαςφαλίηοντασ τθ 

δθμόςια υγεία και τθ βελτίωςθ του επιπζδου διαβίωςθσ των κατοίκων. 

Θ ΕΥΔΑΡ, με γνϊμονα πάντοτε τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθσ υγείασ και αςφάλειασ των καταναλωτϊν, μεριμνά 

διαρκϊσ για τθν ορκι και αδιάλειπτθ λειτουργία, ςυντιρθςθ και αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ ςυλλογισ, μεταφοράσ και 

επεξεργαςίασ λυμάτων εντόσ του Λεκανοπεδίου τθσ Αττικισ, ςυμβάλλοντασ ςτθν επίτευξθ των Στόχων Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ 3 
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«ΚΑΛΘ ΥΓΕΛΑ ΚΑΛ ΕΥΘΜΕΛΑ» και 6 «ΚΑΚΑΟ ΝΕΟ ΚΑΛ ΥΓΛΕΛΝΘ, όπωσ αυτοί ζχουν οριςτεί από τον Οργανιςμό Θνωμζνων 

Εκνϊν. 

Δεδομζνων των παραπάνω, το κζμα τθσ διαχείριςθσ του ςυςτιματοσ αποχζτευςθσ είναι ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ για τθν ΕΥΔΑΡ, 

κακϊσ θ ςωςτι και ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που παρουςιάηονται  ςτθ λειτουργία του δικτφου ι ςτθ 

λειτουργία των Κζντρων Επεξεργαςίασ Λυμάτων και ζχουν αντίκτυπο ςτουσ πελάτεσ τθσ Εταιρείασ, επιδροφν κακοριςτικά ςτο 

κοινωνικό προφίλ και ςτθν αξία τθσ ΕΥΔΑΡ. 

Άλλωςτε, θ Ελλθνικι Δθμοκρατία, ωσ κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, υποχρεοφται ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν Oδθγία 

91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τθσ 21θσ Μαΐου 1991, για τθν επεξεργαςία των αςτικϊν λυμάτων. Θ εν λόγω Οδθγία αφορά, τθ 

ςυλλογι, τθν επεξεργαςία και τθν απόρριψθ των αςτικϊν λυμάτων κακϊσ και τθν επεξεργαςία και τθν απόρριψθ λυμάτων 

από οριςμζνουσ βιομθχανικοφσ τομείσ. Ειδικότερα, από τθν Oδθγία, προβλζπεται ότι «τα κράτθ-μζλθ μεριμνοφν ϊςτε όλοι οι 

οικιςμοί να διακζτουν δίκτυα αποχζτευςθσ αςτικϊν λυμάτων, ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2000 το αργότερο, για τουσ οικιςμοφσ 

με ιςοδφναμο πλθκυςμό άνω των 15.000, κ.λπ. ».  

Θ μθ ςυμμόρφωςθ με τθν ωσ άνω Οδθγία, επιςφρει ποινζσ (επιβολι προςτίμων από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτο Ελλθνικό 

Κράτοσ).  

Κίνδυνο για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των καταναλωτϊν ςυνιςτοφν επίςθσ: 

 θ παράνομθ ςφνδεςθ ομβρίων ςτο δίκτυο, κακϊσ ςε περίπτωςθ ιςχυρϊν βροχοπτϊςεων είναι πικανό να ςθμειωκοφν 

υπερχειλίςεισ και ειςροι λυμάτων ςε ακίνθτα, 

 θ απόρριψθ ςτο δίκτυο ςτερεϊν αντικειμζνων και υλικϊν (χαρτιά, ςτουπιά, μπάηα κ.λπ.), τα οποία μπορεί να 

προκαλζςουν εμφράξεισ, με πικανι ςυνζπεια ειςροι λυμάτων ςε ακίνθτα. 

Θ ΕΥΔΑΡ αντιμετωπίηει τισ παραπάνω περιπτϊςεισ κινδφνων ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Λειτουργίασ Δικτφου 

Αποχζτευςθσ (ΚΛΔΑ) και ζχει το δικαίωμα να προβεί ςτθ διακοπι τθσ υδροδότθςθσ του ακινιτου μζχρι τθν θμερομθνία 

ςυμμόρφωςθσ του κυρίου του ακινιτου με τουσ όρουσ του ΚΛΔΑ. Σε περίπτωςθ που λόγω υπερχείλιςθσ προκλθκοφν 

βλάβεσ ςε ακίνθτα, εφόςον οι ιδιοκτιτεσ ακινιτων αιτθκοφν αποηθμίωςθσ, γίνονται οι ςχετικζσ ενζργειεσ και αν 

προκφψει υπαιτιότθτα τθσ ΕΥΔΑΡ, χορθγοφνται αποηθμιϊςεισ. 

 θ αποχζτευςθ ακατάλλθλων προσ διάκεςθ υγρϊν αποβλιτων, ςφμφωνα με τον Ειδικό Κανονιςμό Λειτουργίασ Δικτφου 

Αποχζτευςθσ, που μπορεί να προκαλζςουν βλάβεσ ςτουσ αγωγοφσ ι να επθρεάςουν αρνθτικά τθ λειτουργία των ΚΕΛ. 

Ρροσ τοφτο, θ ΕΥΔΑΡ προβαίνει ςε ζλεγχο των αποχετευόμενων υγρϊν αποβλιτων από επιχειριςεισ που ζχουν αδειοδοτθκεί 

για τθ διάκεςθ ςτο δίκτυο υγρϊν αποβλιτων, με λιψθ δειγμάτων ςε τυχαίουσ ελζγχουσ, από το ειδικό φρεάτιο 

δειγματολθψίασ ι από τθν ζξοδο τθσ επεξεργαςίασ τθσ επιχείρθςθσ ι από άλλο ςθμείο τθσ επιχείρθςθσ-κατά τθν κρίςθ τθσ 

υπθρεςίασ- και ακολουκοφν αναλφςεισ των δειγμάτων, κατά τισ οποίεσ εξετάηονται παράμετροι κακοριηόμενεσ ανάλογα με 

τθ φφςθ τθσ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ. Σε περίπτωςθ που από τον ζλεγχο προκφψει υπζρβαςθ των 

επικυμθτϊν ορίων των παραμετρικϊν τιμϊν, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτουσ πίνακεσ που περιλαμβάνονται ςτον Ειδικό 

Κανονιςμό Λειτουργίασ Δικτφου Αποχζτευςθσ, υπάρχουν κυρϊςεισ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον ωσ άνω Κανονιςμό, 

όπωσ: διακοπι φδρευςθσ, διακοπι ςφνδεςθσ τθσ επιχείρθςθσ, επιβολι Τζλουσ Υπερβάςεωσ Ροιότθτασ (ΤΥΡ), αποκατάςταςθ 

των βλαβϊν, που προκλικθκαν ςτο δίκτυο ι ςτα ΚΕΛ λόγω των διατεκζντων ςτο δίκτυο ακατάλλθλων αποβλιτων, με δαπάνθ 

που χρεϊνεται ςτθν επιχείρθςθ μζςω του λογαριαςμοφ φδρευςθσ. 

 

Εταιρικζσ πολιτικζσ και δζουςα επιμζλεια  

 

H αποχζτευςθ του Λεκανοπεδίου Αττικισ πραγματοποιείται με αγωγοφσ ομβρίων και ακακάρτων υδάτων. Οι αγωγοί ομβρίων 

υδάτων καταλιγουν με φυςικι ροι ςτθ κάλαςςα. 

Θ αρμοδιότθτα για τθ μελζτθ, καταςκευι, ςυντιρθςθ των ζργων αποχζτευςθσ ομβρίων υδάτων και των ζργων 

αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ εν γζνει, όπωσ επίςθσ και για τον κακαριςμό των φρεατίων υδροςυλλογισ ανικει ςτθν 

Ρεριφζρεια Αττικισ και ςτουσ ΟΤΑ. Οι αγωγοί ακακάρτων είναι αγωγοί βαρφτθτασ. Υπάρχουν όμωσ και αγωγοί που 

λειτουργοφν υπό πίεςθ (κατακλιπτικοί), ζτςι ςτο ςφςτθμα αποχζτευςθσ του λεκανοπεδίου περιλαμβάνονται και 44 

αντλιοςτάςια, κυρίωσ κατά μικοσ του παραλιακοφ ςυλλεκτιρα τθσ ακτισ Σαρωνικοφ.  

Θ ςυλλογι των λυμάτων γίνεται με τουσ αγωγοφσ του δευτερεφοντοσ δικτφου αποχζτευςθσ ακακάρτων των αποχετευόμενων 

περιοχϊν, μζςω των ςυνδζςεων ςε αυτοφσ τθσ κάκε παρόδιασ ιδιοκτθςίασ. Το δευτερεφον δίκτυο καταλιγει ςτουσ αγωγοφσ 

μεταφοράσ (πρωτεφον δίκτυο) και τελικά ςτουσ βαςικοφσ ςυλλεκτιρεσ αποχζτευςθσ (Ραρακθφίςιοσ, ΣΚΑΑ, ΚΑΑ, ΚΡΣ, 

ςυλλεκτιρεσ Δ και Α ςτο Κριάςιο κλπ) μζςω των οποίων τα λφματα καταλιγουν ςτα Κζντρα Επεξεργαςίασ Λυμάτων. 
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Το ςυνολικό μικοσ του δικτφου αποχζτευςθσ ακακάρτων του λεκανοπεδίου ανζρχεται ςε περίπου 8.300 χιλιόμετρα. Το 

ςφςτθμα είναι χωριςτικό (αγωγοί ακακάρτων υδάτων – αγωγοί ομβρίων υδάτων), εκτόσ από τθν περιοχι του κζντρου τθσ 

Ακινασ, όπου το ςφςτθμα είναι παντορροϊκό (κοινοί αγωγοί ακακάρτων και ομβρίων υδάτων).  

 

Επεξεργαςία Λυμάτων 

H ΕΥΔΑΡ, ζχει ςχεδιάςει και υλοποιιςει ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα επεξεργαςίασ λυμάτων με τα Κζντρα Επεξεργαςίασ 

Λυμάτων (ΚΕΛ) που βρίςκονται: ςτθ Μεταμόρφωςθ Αττικισ (Κζντρο Επεξεργαςίασ Λυμάτων Μεταμόρφωςθσ), ςτθ νιςο 

Ψυττάλεια (Κζντρο Επεξεργαςίασ Λυμάτων Ψυττάλειασ) και ςτο Κριάςιο Ρεδίο (Κζντρο Επεξεργαςίασ Λυμάτων Κριαςίου). 

 

Κζντρο Επεξεργαςίασ Λυμάτων Ψυττάλειασ (ΚΕΛΨ) 

Ρρόκειται για ζνα από τα μεγαλφτερα ΚΕΛ ςτθν Ευρϊπθ και διεκνϊσ. Θ μζςθ παροχι των ειςερχόμενων λυμάτων είναι τθσ 

τάξεωσ των 730.000 m
3
/day. 

Στο ΚΕΛΨ καταλιγουν τα αςτικά λφματα και τα βιομθχανικά (κατόπιν προεπεξεργαςίασ): 

 Τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του Λεκανοπεδίου Αττικισ, εκτόσ οριςμζνων περιοχϊν τα απόβλθτα των οποίων καταλιγουν 

ςτο Κζντρο Επεξεργαςίασ Λυμάτων Μεταμόρφωςθσ, 

 Του ευρφτερου Σαρωνικοφ κόλπου (περιοχι μείηονοσ πρωτευοφςθσ), 

 Τθσ νιςου Σαλαμίνασ. 

 

Στο ΚΕΛΨ κα οδθγθκοφν και τα λφματα: 

 Των περιοχϊν Ραλλινθσ, Ανκοφςασ, Γζρακα (υπόλοιπο) του Διμου Ραλλινθσ 

 Των περιοχϊν Καπανδριτίου,  Ρολυδενδρίου, Μικροχωρίου του Διμου Ωρωποφ 

 Τθσ περιοχισ Βαρνάβα του Διμου Μαρακϊνα 

 

Θ επεξεργαςία λυμάτων ςτο ΚΕΛΨ περιλαμβάνει: 

 Ρροεπεξεργαςία, θ οποία αρχίηει ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ακροκεράμου, με απομάκρυνςθ των βαρζων ςτερεϊν, 

εςχάρωςθ, εξάμμωςθ και απόςμθςθ. Τα προεπεξεργαςμζνα λφματα μεταφζρονται με υποκαλάςςιουσ αγωγοφσ ςτθν 

Ψυττάλεια. 

 Τθν πρωτοβάκμια επεξεργαςία, κατά τθν οποία ςυλλζγεται θ πρωτοβάκμια ιλφσ.  

 Ρροχωρθμζνθ δευτεροβάκμια βιολογικι επεξεργαςία, κατά τθν οποία με τθ μζκοδο τθσ ενεργοφ ιλφοσ επιτυγχάνεται 

απομάκρυνςθ του οργανικοφ φορτίου και αφαίρεςθ του αηϊτου. 

 Επεξεργαςία τθσ ιλφοσ, δθλαδι πάχυνςθ, αναερόβια χϊνευςθ, αφυδάτωςθ και τελικά κερμικι ξιρανςθ τθσ ιλφοσ  

 

Στο ΚΕΛΨ υπάρχουν και μονάδεσ ςυμπαραγωγισ θλεκτρικισ και κερμικισ ενζργειασ, οι οποίεσ λειτουργοφν με καφςθ 

βιοαερίου και φυςικοφ αερίου. Θ παραγόμενθ θλεκτρικι ενζργεια ιδιοκαταναλϊνεται ςτο ΚΕΛΨ και θ τυχόν περίςςεια αυτισ 

εξάγεται προσ το δίκτυο θλεκτρικισ ενζργειασ τθσ ΔΕΔΔΘΕ. 

Θ επεξεργαςμζνθ εκροι του ΚΕΛΨ διαχζεται ςτον Σαρωνικό Κόλπο μζςω αγωγϊν βακιάσ διάχυςθσ με μειωμζνο το οργανικό 

φορτίο των λυμάτων κατά 93% περίπου και του αηϊτου κατά 80%. 

 

Κζντρο Επεξεργαςίασ Λυμάτων Μεταμόρφωςησ (ΚΕΛΜ) 

 

Αποτελεί εγκατάςταςθ υποδοχισ και ςυνεπεξεργαςίασ αςτικϊν λυμάτων (Β. Ρροαςτίων) και οικιακϊν βοκρολυμάτων (από 

περιοχζσ που ςτεροφνται αποχετευτικοφ δικτφου).  

Θ μζςθ παροχι των ειςερχόμενων λυμάτων είναι τθσ τάξεωσ των 10.000 μ
3
/θμζρα και των βοκρολυμάτων τθσ τάξεωσ των 

10.000 μ
3
/θμζρα επίςθσ. 

Στο ΚΕΛΜ καταλιγουν μζςω του δικτφου- τα λφματα των περιοχϊν: Κρυονζρι, Άγιοσ Στζφανοσ, Άνοιξθ, Δροςιά, Εκάλθ, 

Διόνυςοσ, Καςτρί, Νζα Ερυκραία και Νζα Κθφιςιά. 

Θ επεξεργαςία λυμάτων ςτο ΚΕΛΜ περιλαμβάνει: 

 Ρροεπεξεργαςία, με χωριςτι εςχάρωςθ - εξάμμωςθ για τα αςτικά λφματα και απολίπανςθ για τα βοκρολφματα. 

 Ρρωτοβάκμια επεξεργαςία -ςε διαφορετικζσ δεξαμενζσ- των αςτικϊν λυμάτων και των βοκρολυμάτων. 

 Δευτεροβάκμια επεξεργαςία των πρωτοβάκμια επεξεργαςμζνων αςτικϊν λυμάτων και των βοκρολυμάτων ςε δεξαμενι 

αεριςμοφ και ςτισ δεξαμενζσ τελικισ κακίηθςθσ. 
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 Απολφμανςθ με διάλυμα υποχλωριϊδουσ νατρίου 

 Επεξεργαςία τθσ ιλφοσ, δθλαδι αναερόβια χϊνευςθ, αφυδάτωςθ. Θ αφυδατωμζνθ ιλφσ μεταφζρεται με φορτθγά για 

τελικι διάκεςθ ςε νόμιμα αδειοδοτθμζνθ μονάδα ι προσ κερμικι ξιρανςθ ςτο ΚΕΛ Ψυττάλειασ.  

 

Κζντρο Επεξεργαςίασ Λυμάτων Θριαςίου Ρεδίου (ΚΕΛΘ) 

 

Το ΚΕΛΚ λειτουργεί από το 2012 και αποτελεί μια ολοκλθρωμζνθ λφςθ ς’ ζνα χρόνιο πρόβλθμα των κατοίκων, αλλά και των 

επαγγελματιϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθν ευρφτερθ περιοχι. Ραράλλθλα, ςυμβάλλει ςτθν αποκατάςταςθ τθσ 

ιςορροπίασ του οικοςυςτιματοσ του κόλπου τθσ Ελευςίνασ, που ζχει χαρακτθριςκεί ευαίςκθτοσ αποδζκτθσ. 

Εξυπθρετεί τισ περιοχζσ Ελευςίνασ, Αςπροπφργου, Μάνδρασ, Μαγοφλασ. 

Σιμερα, θ μζςθ παροχι των ειςερχόμενων λυμάτων είναι τθσ τάξεωσ των 4.600 μ
3
/θμζρα.  

Θ επεξεργαςία λυμάτων ςτο ΚΕΛΚ περιλαμβάνει: 

 Ρροεπεξεργαςία (εςχάρωςθ, εξάμμωςθ) για τθν απομάκρυνςθ των ςτερεϊν και τθσ άμμου. 

 Ρρωτοβάκμια κακίηθςθ κατά τθν οποία διαχωρίηεται και ςυλλζγεται θ πρωτοβάκμια ιλφσ. 

 Βιολογικι επεξεργαςία με τθ μζκοδο τθσ ενεργοφ ιλφοσ (νιτροποίθςθ, βιολογικι απομάκρυνςθ αηϊτου και φωςφόρου), 

με δυνατότθτα ενίςχυςθσ τθσ απομάκρυνςθσ φωςφόρου με τθν προςκικθ χθμικϊν. 

 Επεξεργαςία τθσ ςυνολικά παραγόμενθσ ιλφοσ (πάχυνςθ, χϊνευςθ, αφυδάτωςθ). Θ αφυδατωμζνθ ιλφσ μεταφζρεται ςτθ 

ςυνζχεια για κερμικι ξιρανςθ ςτο ΚΕΛ Ψυττάλειασ. 

 Διφλιςθ ςε αμμόφιλτρα για τελικό φιλτράριςμα των επεξεργαςμζνων λυμάτων. 

 Απολφμανςθ των επεξεργαςμζνων λυμάτων πριν από τθ διάκεςι τουσ ςτθ κάλαςςα, μζςω υποκαλάςςιου αγωγοφ, με 

απομάκρυνςθ του ρυπαντικοφ τουσ φορτίου ςε ποςοςτό πάνω από 95%. 

H ΕΥΔΑΡ ζχει ςχεδιάςει και υλοποιιςει ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ του αποχετευτικοφ δικτφου και των Κζντρων 

Επεξεργαςίασ Λυμάτων, προςβλζποντασ ςτθν ορκι και αδιάλειπτθ λειτουργία τουσ με απϊτερο ςτόχο τθν προςταςία τθσ 

δθμόςιασ υγείασ.  

Σφμφωνα με τον κεντρικό ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ αποχζτευςθσ, θ ΕΥΔΑΡ εξαςφαλίηει τθν αποφυγι δθμιουργίασ κάκε 

μορφισ κινδφνου για τθ δθμόςια υγεία, που μπορεί να προκλθκεί λόγω μθ φπαρξθσ δικτφου αποχζτευςθσ ςε κάποια περιοχι 

ι κατά τθ φάςθ ςυλλογισ-μεταφοράσ των λυμάτων (είτε λόγω εμφράξεων των αγωγϊν ι των διακλαδϊςεων (ςυνδζςεων) 

είτε λόγω πλθμμελοφσ λειτουργίασ των αντλιοςταςίων) ι κατά τθ φάςθ επεξεργαςίασ των λυμάτων, λόγω μθ ορκισ 

λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των Κζντρων Επεξεργαςίασ Λυμάτων (ΚΕΛ). 

Στοχεφοντασ ςτθν εξυπθρζτθςθ του κοινωνικοφ ςυνόλου και ςτθν ορκι λειτουργία του ςυςτιματοσ αποχζτευςθσ, θ Εταιρεία: 

 προγραμματίηει τον ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι νζων ζργων αποχζτευςθσ ϊςτε να εξυπθρετθκοφν περιοχζσ που 

ςιμερα ςτεροφνται αποχζτευςθσ, 

 ζχει ςχεδιάςει και υλοποιεί ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ του αποχετευτικοφ δικτφου με ςκοπό τθν 

απρόςκοπτθ και ςυνεχι λειτουργία  

 διακζτει εξοπλιςμό για τον ζλεγχο, τον εντοπιςμό και τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν ςτο δίκτυο αποχζτευςθσ  

 μεριμνά για τθν ορκι και αδιάλειπτθ λειτουργία και ςυντιρθςθ των Κζντρων Επεξεργαςίασ Λυμάτων, 

 τθρεί όλουσ τουσ κανόνεσ για τθ διεξαγωγι των εργαςτθριακϊν αναλφςεων δειγμάτων που γίνονται ςτα διαπιςτευμζνα 

εργαςτιρια ςτον Ακροκζραμο και ςτθ Μεταμόρφωςθ, 

 φροντίηει για τθ ςυνεχι εκπαίδευςθ του προςωπικοφ των υπθρεςιϊν αποχζτευςθσ, ϊςτε να ανταποκρίνεται κατά τον 

καλφτερο τρόπο ςτο ζργο του. 

 

Νζα ζργα αποχζτευςθσ και πρωτοβουλίεσ 

 

Ρροκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ αποχζτευςθ όλων των περιοχϊν που είναι ςτθν αρμοδιότθτα τθσ ΕΥΔΑΡ και ςτεροφνται 

ςιμερα αποχζτευςθσ, θ ΕΥΔΑΡ, ςε ςυνεργαςία με τουσ Διμουσ, προχωρεί ςτο ςχεδιαςμό και τθ μελζτθ των απαιτοφμενων 

ζργων αποχζτευςθσ και Κζντρων Επεξεργαςίασ Λυμάτων. Στο πλαίςιο αυτό:  

 Εκπονείται θ Οριςτικι μελζτθ για τα ζργα αποχζτευςθσ Καλάμου και τα ζργα αποχζτευςθσ Καπανδριτίου-Μικροχωρίου-

Ρολυδενδρίου. 

 Ολοκλθρϊκθκε θ μελζτθ των ζργων αποχζτευςθσ περιοχϊν Διμου Ραλλινθσ (καταςκευι του πρωτεφοντοσ, του 

δευτερεφοντοσ δικτφου αποχζτευςθσ κακϊσ και του τριτεφοντοσ δικτφου) και ςυντάςςονται τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ 

προκειμζνου να δθμοπρατθκεί άμεςα το ζργο, προχπολογιςμοφ 60.000 ευρϊ, το οποίο ζχει ενταχκεί για 
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χρθματοδότθςθ ςτο ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον & Αειφόροσ Ανάπτυξθ» 2014-

2020, ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 14 «Διατιρθςθ και Ρροςταςία του Ρεριβάλλοντοσ - Ρροαγωγι τθσ Αποδοτικισ Χριςθσ 

των Ρόρων (ΤΑΜΕΛΟ ΣΥΝΟΧΘΣ). 

 Δθμοπρατικθκε το ζργο των ςυλλεκτιρων αποχζτευςθσ ςτισ περιοχζσ Διονφςου, οδόπολθσ, Άνοιξθσ και Σταμάτασ του 

Διμου Διονφςου, προχπολογιςμοφ 1.844.445 ευρϊ, για το οποίο εξαςφαλίςτθκε χρθματοδότθςθ ςε ποςοςτό  92%. Θ 

καταςκευι του ζργου είναι ςε εξζλιξθ, με ορίηοντα ολοκλιρωςθσ το τζλοσ του 1
ου

 εξαμινου του ζτουσ 2019. Το ζργο 

ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Αττικι 2014-2020», ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ «Βελτίωςθ τθσ Ροιότθτασ 

Ηωισ ςτο Αςτικό Ρεριβάλλον» και ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ. 

Με ςκοπό τθ βζλτιςτθ διαχείριςθ των επεξεργαςμζνων λυμάτων, ζχει ςχεδιαςτεί και βαίνει προσ υλοποίθςθ, εφαρμογι για 

τθν επί τόπου επεξεργαςία -ςε compact μονάδα- μζρουσ των ειςερχομζνων λυμάτων ςε αντλιοςτάςιο του Κεντρικοφ 

Ραραλιακοφ Συλλεκτιρα και τθν επαναχρθςιμοποίθςθ τθσ επεξεργαςμζνθσ εκροισ προσ άρδευςθ παρακείμενων εκτάςεων. 

Θ ΕΥΔΑΡ προγραμματίηει, αναπτφςςει και εφαρμόηει μεκόδουσ ελζγχου τθσ απόρριψθσ των υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων 

ςτο αποχετευτικό δίκτυο. Στο πλαίςιο αυτό, προγραμματίηεται θ αφξθςθ των ςθμείων δειγματολθψίασ ςτο δίκτυο για τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ των ειςερχομζνων λυμάτων και τον εντοπιςμό τυχόν ακατάλλθλων προσ αποχζτευςθ 

ειςροϊν, με τθ χριςθ καινοτόμων οργάνων. 

Θ Εταιρεία μεριμνά και για τθ ςυνεχι ςυντιρθςθ και αναβάκμιςθ του εξοπλιςμοφ των εργαςτθρίων ςτα οποία διεξάγονται 

χθμικζσ αναλφςεισ προσ διαςφάλιςθ τθσ αξιοπιςτίασ των διενεργοφμενων αναλφςεων, με τθν προμικεια των απαραίτθτων 

ανταλλακτικϊν και των πλζον αξιόπιςτων οργάνων.  

 

Δίκτυο αποχζτευςθσ και Κζντρα Επεξεργαςίασ Λυμάτων 

 

Θ ΕΥΔΑΡ ςυντθρεί το δίκτυο αποχζτευςθσ με τθ βοικεια εκπαιδευμζνου προςωπικοφ και τθ χριςθ του κατάλλθλου 

εξοπλιςμοφ που εκςυγχρονίηεται ςυνεχϊσ ςφμφωνα με τισ νζεσ τεχνολογίεσ, αποςκοπϊντασ: 

 Στθ ςυνεχι και απρόςκοπτθ λειτουργία του, επί 24ϊρου βάςεωσ,  

 Στθν επίλυςθ προβλθμάτων και ςτθν ελαχιςτοποίθςθ των όποιων δυςλειτουργιϊν ανακφπτουν κάκε φορά, με τθ λιψθ 

των εκάςτοτε απαιτοφμενων ενεργειϊν (απόφραξθ ι κακαριςμό αγωγϊν με χριςθ βυτιοφόρων οχθμάτων υψθλισ 

πίεςθσ, ανακαταςκευι τμθμάτων αγωγϊν, ανακαταςκευι διακλαδϊςεων, κατάλλθλθ ςυντιρθςθ του 

θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ των αντλιοςταςίων).  

 

Για τθ ςυντιρθςθ των αγωγϊν δικτφων ακακάρτων χρθςιμοποιοφνται 

 Βυτιοφόρα υψθλισ πίεςθσ ανακφκλωςθσ για κακαριςμοφσ αγωγϊν 

 Βυτιοφόρα υψθλισ πίεςθσ για αποφράξεισ αγωγϊν  

 

Για τον ζλεγχο και εντοπιςμό των βλαβϊν του δικτφου αποχζτευςθσ χρθςιμοποιοφνται Κινθτζσ Μονάδεσ Τθλεοπτικοφ 

Ελζγχου υψθλισ τεχνολογίασ και ςυγκεκριμζνα, οχιματα Τθλεοπτικισ επικεϊρθςθσ με όλο τον απαραίτθτο εξοπλιςμό για 

τον ζλεγχο και εντοπιςμό βλαβϊν. 

Υπάρχει θ δυνατότθτα για επιςκευζσ ηθμιϊν ςτουσ αγωγοφσ ακακάρτων με No Dig Technology μζςω Οχθμάτων Τθλεοπτικισ 

Επικεϊρθςθσ εξοπλιςμζνων με ρομποτικά μθχανιματα για επιςκευι χωρίσ εκςκαφι. 

Θ ΕΥΔΑΡ μεριμνά για τθν εφρυκμθ και βζλτιςτθ λειτουργία των ΚΕΛ, με τθ ςυνεχι ςυντιρθςθ αυτϊν και τον εκςυγχρονιςμό 

τουσ με τα απαιτοφμενα ζργα αναβάκμιςθσ-βελτίωςθσ, ενϊ παράλλθλα μεριμνά και για τθν τιρθςθ των εγκεκριμζνων 

περιβαλλοντικϊν όρων, με ςτόχο τθν εντόσ των αποδεκτϊν ορίων ποιότθτα των εκροϊν, ςτουσ υδάτινουσ αποδζκτεσ. 

Ειδικότερα:  

α) ζχει ςχεδιαςτεί και προγραμματίηεται θ υλοποίθςθ ζργων αναβάκμιςθσ – βελτίωςθσ των υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων 

του ΚΕΛ Μεταμόρφωςθσ, μεταξφ των οποίων θ βελτίωςθ των ζργων ςτο Χϊρο Εκκζνωςθσ Βυτιοφόρων, με τθ δθμιουργία 

περιςςότερων κζςεων εκκζνωςθσ και με τθν υλοποίθςθ των ιδιαίτερα ςθμαντικϊν για τθν περιοχι και τουσ κατοίκουσ ζργων 

απόςμθςθσ, κακϊσ και θ υλοποίθςθ των ζργων επεξεργαςίασ βιομθχανικϊν αποβλιτων,  

β) ζχει ςχεδιαςτεί και προγραμματίηεται θ υλοποίθςθ ζργων αναβάκμιςθσ – βελτίωςθσ των υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων 

του ΚΕΛ Ψυττάλειασ. 

 

Ο Σχεδιαςμόσ τθσ ΕΥΔΑΡ για τθν αποχζτευςθ ςε περιοχζσ τθσ Ανατολικισ Αττικισ 
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H Διεφκυνςθ Ζργων Ανατολικισ Αττικισ τθσ ΕΥΔΑΡ προγραμματίηει και εργάηεται για τθν υλοποίθςθ των ζργων αποχζτευςθσ 

ακακάρτων ςτθν περιοχι τθσ Ανατολικισ Αττικισ. Συγκεκριμζνα, βρίςκεται ςε εξζλιξθ ο προγραμματιςμόσ τθσ καταςκευισ 

των παρακάτω ζργων: 

 Συλλογι - Επεξεργαςία αςτικϊν λυμάτων Διμων αφινασ-Ρικερμίου και Σπάτων-Αρτζμιδοσ και Επαναχρθςιμοποίθςθ-

Διάκεςθ επεξεργαςμζνων εκροϊν. 

 Συλλογι - Επεξεργαςία αςτικϊν λυμάτων Διμου Μαρακϊνα και Διάκεςθ Επαναχρθςιμοποίθςθ επεξεργαςμζνων 

εκροϊν. 

 Συλλογι - Επεξεργαςία ακακάρτων Διμου Σαρωνικοφ και Διάκεςθ Επαναχρθςιμοποίθςθ επεξεργαςμζνων εκροϊν. 

 Καταςκευι δικτφου αποχζτευςθσ ακακάρτων τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Γλυκϊν Νερϊν, του Διμου Ραιανίασ. Τα λφματα 

που κα ςυλλζγονται από το δίκτυο κα καταλιγουν για επεξεργαςία ςτο ΚΕΛ Κορωπίου-Ραιανίασ. 

 

Τα παραπάνω ζργα πρόκειται να δϊςουν οριςτικι λφςθ ςτο πρόβλθμα διαχείριςθσ των αςτικϊν λυμάτων ςτισ εν λόγω 

περιοχζσ.  

Το Κζντρο Επεξεργαςίασ Λυμάτων (ΚΕΛ) των Διμων αφινασ-Ρικερμίου και Σπάτων-Αρτζμιδοσ και το ΚΕΛ του Διμου 

Μαρακϊνα, ζχουν ςχεδιαςτεί για να λειτουργιςουν με τεχνολογία αιχμισ διαςφαλίηοντασ τθν περιβαλλοντικά βζλτιςτθ 

μζκοδο διαχείριςθσ λυμάτων. Ο ςχεδιαςμόσ των ΚΕΛ κακιςτά εφικτι τθν επαναχρθςιμοποίθςθ των επεξεργαςμζνων εκροϊν 

για τισ αρδευτικζσ ανάγκεσ των  περιοχϊν των παραπάνω Διμων κατά τθ κερινι περίοδο, κακϊσ και για αςτικι-περιαςτικι 

χριςθ, κατά τθ χειμερινι περίοδο (ςτουσ Διμουσ αφινασ – Ρικερμίου και Σπάτων – Αρτζμιδοσ) ςφμφωνα πάντα με το 

ιςχφον κεςμικό πλαίςιο επαναχρθςιμοποίθςθσ (ΚΥΑ 142116/2011 & ΥΑ οικ. 191002/2013). 

Στισ εγκαταςτάςεισ του ΚΕΛ των Διμων αφινασ-Ρικερμίου και Σπάτων-Αρτζμιδοσ περιλαμβάνεται και Κζντρο 

Ρεριβαλλοντικισ Ευαιςκθτοποίθςθσ και Ενθμζρωςθσ ςτο οποίο κα υλοποιοφνται προγράμματα πιλοτικϊν εφαρμογϊν για τθ 

βζλτιςτθ αξιοποίθςθ του ανακτθμζνου νεροφ, κακϊσ και δράςεισ ενθμζρωςθσ και εκπαίδευςθσ περιβαλλοντικοφ χαρακτιρα.  

Για τθν πλιρθ ζνταξθ του ζργου ςτο φυςικό περιβάλλον, κα δθμιουργθκοφν χϊροι αναψυχισ και ανάπτυξθσ 

δραςτθριοτιτων, ενϊ προβλζπονται εκτεταμζνεσ φυτεφςεισ πραςίνου και ποικίλα βιοκλιματικά ςτοιχεία, όπωσ φυτεμζνο 

δϊμα ςτα κτιρια, φωτοβολταϊκό ςτζγαςτρο, βιοκλιματικά ςτζγαςτρα κατά μικοσ διαδρομϊν διαδραςτικοφ περιπάτου  και 

ποδθλατοδρόμων, γεωεναλλάκτεσ κ.ά. 

 

Με τθν ολοκλιρωςθ και λειτουργία των ζργων αποχζτευςθσ ςτθν περιοχι τθσ Ανατολικισ Αττικισ κα επιτευχκεί θ 

ςυμμόρφωςθ με τθν εκνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία, κα διαςφαλιςτεί θ προςταςία του περιβάλλοντοσ και των ακτϊν 

κολφμβθςθσ, ενϊ οι δράςεισ περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ κα αποτελζςουν πόλο ζλξθσ του κοινοφ, 

ενιςχφοντασ τθν αναπτυξιακι προοπτικι ςτθν ευρφτερθ περιοχι.  

 

Θ ΕΥΔΑΡ βρίςκεται ςε ςυνεχι ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ Δθμοτικζσ Αρχζσ, τόςο για τθν ενθμζρωςι τουσ, όςο και για τθν 

εξαςφάλιςθ τθσ ενεργοφσ ςυμβολισ τουσ ςτθν εξζλιξθ και ολοκλιρωςθ των ζργων αποχζτευςθσ, προσ όφελοσ των κατοίκων 

και των επιςκεπτϊν τθσ περιοχισ. 

 

Κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 2017 επιτεφχκθκε ςθμαντικι πρόοδοσ ςτθν ωρίμανςθ των ζργων αποχζτευςθσ ακακάρτων ςτθν 

Ανατολικι Αττικι και ςυγκεκριμζνα ςτισ διαδικαςίεσ που αφοροφν ςτθν αδειοδότθςι τουσ, ςτθ χρθματοδότθςθσ (ΕΣΡΑ 2014-

2020), ςτθν ωρίμανςθ των απαιτοφμενων μελετϊν και ςτον προγραμματιςμό τθσ καταςκευισ. 

 

Με ςκοπό το βζλτιςτο ςυντονιςμό των εμπλεκομζνων μερϊν και τθν ταχφτερθ δυνατι υλοποίθςθ του ζργου, που αφορά 

ςτθν αποχζτευςθ των περιοχϊν των Διμων αφινασ-Ρικερμίου και Σπάτων-Αρτζμιδασ, υπεγράφθ μεταξφ των Διμων αυτϊν 

και τθσ ΕΥΔΑΡ, Ρρογραμματικι Σφμβαςθ βάςει τθσ οποίασ εκχωρικθκε ςτθν ΕΥΔΑΡ θ αρμοδιότθτα καταςκευισ του 

δευτερεφοντοσ δικτφου αποχζτευςθσ ακακάρτων, για το τμιμα του δικτφου που πρόκειται να χρθματοδοτθκεί από το Ταμείο 

Συνοχισ.  

Επίςθσ, μζςω Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ ΕΥΔΑΡ και του Διμου Ραιανίασ, εντάχκθκε ςτο πρόγραμμα ζργων τθσ 

Διεφκυνςθσ Ζργων Ανατολικισ Αττικισ, θ καταςκευι του δικτφου αποχζτευςθσ ακακάρτων τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ  Γλυκϊν 

Νερϊν του Διμου Ραιανίασ, ενϊ ολοκλθρϊκθκε και θ διαδικαςία ζγκριςθσ τθσ χρθματοδότθςισ του ζργου, με τθν  ζνταξι 

του ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Αττικι 2014-2020». 

Θ ΕΥΔΑΡ δεςμευόμενθ ςτθν υλοποίθςθ καινοτόμων ζργων αποχζτευςθσ, εξαςφαλίηει αφενόσ τθν κοινωνικι ςυναίνεςθ ςτισ 

περιοχζσ όπου επενδφει ςε νζεσ υποδομζσ και αφετζρου ςυμβάλει ςτθν επίτευξθ του Στόχου 9 «Βιομθχανία, Καινοτομία και 

Υποδομζσ», όπωσ αυτόσ ορίςτθκε από τον Οργανιςμό Θνωμζνων Εκνϊν. 
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Αποτελζςματα των εν λόγω πολιτικϊν και μθ χρθματοοικονομικοί βαςικοί δείκτεσ επιδόςεων  

 

Ρροσ ςυμμόρφωςθ με τθν Oδθγία 91/271/ΕΟΚ, καταςκευάςτθκαν από τθν ΕΥΔΑΡ τα ζργα αποχζτευςθσ περιοχϊν Θριαςίου 

(130 χλμ. Αγωγοί, 3 αντλιοςτάςια και το ΚΕΛΚ) τα οποία είναι ςε λειτουργία από το 2012. Λόγω όμωσ απροκυμίασ των 

κατοίκων να ςυνδεκοφν ςτο δίκτυο αποχζτευςθσ, για οικονομικοφσ λόγουσ, δεδομζνθσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, δεν 

εξυπθρετείται το ςφνολο των κατοίκων των περιοχϊν ςτισ οποίεσ ζχει καταςκευαςτεί δίκτυο, με αποτζλεςμα να ηθτείται από 

τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι θ επιβολι προςτίμων ςτο Ελλθνικό Κράτοσ και ςτθν παροφςα περίπτωςθ (Ρροςφυγι Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ ςτο Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο κατά Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ (Υπόκεςθ C-328/16) λόγω μθ εκτζλεςθσ τθσ από 

24/6/2004 Απόφαςθσ ΔΕΕ ςτθν Υπόκεςθ C-119/02 ‘’Βιολογικόσ Κακαριςμόσ Κριαςίου Ρεδίου’’).  

Ρροσ αντιμετϊπιςθ του κινδφνου επιβολισ προςτίμων για τθν περίπτωςθ του Κριαςίου, θ ΕΥΔΑΡ, ςε μια προςπάκεια 

αφξθςθσ του αρικμοφ των ςυνδζςεων των ακινιτων και του ποςοςτοφ επομζνωσ των εξυπθρετοφμενων κατοίκων, 

προχϊρθςε ςτισ εξισ ενζργειεσ: 

 Αποφάςιςε τθν υλοποίθςθ προγράμματοσ παροχισ οικονομικϊν κινιτρων ςτουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ του Κριαςίου 

Ρεδίου και ςυγκεκριμζνα για τα ακίνθτα αμιγοφσ οικιακισ χριςθσ, προκειμζνου να ςυνδεκοφν ςτο δίκτυο αποχζτευςθσ, 

με τθ διάκεςθ ποςοφ ζωσ 2.500 € πλζον ΦΡΑ ανά ακίνθτο, κακϊσ και τον διακανονιςμό τθσ είςπραξθσ του παραπάνω 

ποςοφ από τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. (ςε περίοδο ζξι ετϊν κατά μζγιςτο) με απαλλαγι από τα τζλθ αποχζτευςθσ όςων ακινιτων 

ςυνδεκοφν για δφο (2) ζτθ. Το Ρρόγραμμα αυτό τζκθκε ςε εφαρμογι από τα μζςα του 2014 και εξακολουκεί να ιςχφει, 

μζχρι δε, το τζλοσ του ζτουσ 2017 ζγιναν 565 ςχετικζσ αιτιςεισ από κατοίκουσ των περιοχϊν Κριαςίου.   

 Ενίςχυςε το μζτωπο καταςκευισ ςυνδζςεων ςτουσ Διμουσ Ελευςίνασ, Μάνδρασ-Ειδυλλίασ και Αςπροπφργου, μζςω δφο 

εργολαβιϊν τθσ ΕΥΔΑΡ, με τισ οποίεσ καταςκευάςτθκαν, μζςα ςτο 2017, 850 ςυνδζςεισ. 

Συνεπεία των παραπάνω ενεργειϊν, παρουςιάςτθκε μζςα ςτο 2017 ςθμαντικότατθ αφξθςθ τθσ ειςερχόμενθσ ςτο ΚΕΛ 

παροχισ, θ οποία βαίνει ςυνεχϊσ αυξανόμενθ, ςφμφωνα και με τα ςτοιχεία προθγοφμενων ετϊν. Το ζτοσ 2015 θ μζςθ 

θμεριςια παροχι ιταν 2.100 m3/day, το ζτοσ 2016 ιταν 2.400 m3/day και το τελευταίο τρίμθνο του ζτουσ 2017 ιταν 

4.000 m3/day.  

 

Θ αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διαχείριςθσ του ςυςτιματοσ αποχζτευςθσ γίνεται με τθν ανάπτυξθ των κάτωκι 

εφαρμογϊν και πρακτικϊν, κάποιεσ εκ των οποίων, αποτελοφν και ςθμαντικζσ καινοτομίεσ για τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ 

αποχζτευςθσ:  

 

1. Χριςθ Ρλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων αποχζτευςθσ 

 

Οι υψθλζσ απαιτιςεισ τθσ ΕΥΔΑΡ ςε ότι αφορά τα πλθροφοριακά ςυςτιματα και οι ανάγκεσ των Διευκφνςεων τθσ 

Αποχζτευςθσ για: 

 τθν απόκτθςθ αξιόπιςτθσ ψθφιακισ πλθροφορίασ, 

 τθ χριςθ ςυγκεκριμζνων και εξειδικευμζνων εφαρμογϊν,  

 τθν απόκτθςθ δυνατϊν πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων με ςτόχο όχι μόνο τθ διευκόλυνςθ τθσ κακθμερινισ εργαςίασ αλλά 

και τθν επιχειρθςιακι ανάπτυξθ,  

οδιγθςαν τθν Εταιρεία ςτθν εγκατάςταςθ νζων αλλά και τθ ςυνεχι βελτίωςθ των υφιςτάμενων Εφαρμογϊν Ρλθροφορικισ 

τθσ Αποχζτευςθσ. 

 

Ρλθροφοριακά ςυςτιματα που χρθςιμοποιοφνται και Δράςεισ που αναπτφςςονται: 

 Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Στόλου Οχθμάτων Συνεργείων Άμεςθσ Επζμβαςθσ Βλαβϊν (e-TRACK). 

 Ειςαγωγι και επεξεργαςία δεδομζνων που προκφπτουν από τισ επεμβάςεισ των ςυνεργείων τθσ Διεφκυνςθσ Δικτφου 

Αποχζτευςθσ, ςτθν εφαρμογι Portal Αποχζτευςθσ.  

 Ριλοτικι Εφαρμογι on line Ενθμζρωςθσ τθσ εφαρμογισ Βλαβϊν του Portal Αποχζτευςθσ από ςτοιχεία πεδίου. 

 Αμφίδρομθ Διαςφνδεςθ Συςτθμάτων e-TRACK και Portal Αποχζτευςθσ για άμεςθ προϊκθςθ ςθμάτων ςτα οχιματα 

όλων των Τομζων. 

 Ειςαγωγι, επεξεργαςία και ανάλυςθ χωρικϊν δεδομζνων δικτφου ςε GIS περιβάλλον.  

 Σφνταξθ και μελζτθ ςτατιςτικϊν αναλφςεων με βάςθ τα προαναφερκζντα ςτοιχεία και τα δεδομζνα του Κζντρου 

Ραραπόνων 1022 ςτθν εφαρμογι Portal Αποχζτευςθσ. 

 Ραρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ αντλιοςταςίων με ςυςτιματα Τθλεχειριςμοφ – Τθλεμετρίασ (SCADA). 
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2. Ζλεγχοσ των ειςροϊν και των εκροϊν ςτα ΚΕΛ με ςυνεχι δειγματολθψία και μικροβιολογικζσ αναλφςεισ ςτα 

εργαςτιρια τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Αποχζτευςθσ 

 

Γίνεται προγραμματιςμζνθ δειγματολθψία λυμάτων, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτθν είςοδο και 

ζξοδο των ΚΕΛ, κακϊσ και ςε ενδιάμεςα ςτάδια τθσ επεξεργαςίασ και ςτθ ςυνζχεια μικροβιολογικζσ αναλφςεισ προσ 

διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ των ειςερχόμενων και των επεξεργαςμζνων λυμάτων, με ςτόχο τθν αξιολόγθςθ τθσ λειτουργίασ 

των εγκαταςτάςεων και τθν τιρθςθ των περιβαλλοντικϊν όρων. 

 

3. Ζλεγχοσ των αποχετευόμενων ςτο δίκτυο υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων μζςω δειγματολθψιϊν και διενζργειασ 

χθμικϊν αναλφςεων λυμάτων και υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων, ςτα εργαςτιρια τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Αποχζτευςθσ. 

 

Θ αρμόδια υπθρεςία τθσ ΕΥΔΑΡ προβαίνει ςε ςυνεχείσ ελζγχουσ των αποχετευόμενων υγρϊν αποβλιτων από 

επαγγελματικζσ, βιομθχανικζσ και βιοτεχνικζσ εγκαταςτάςεισ ςτισ οποίεσ ζχει δοκεί από τθν ΕΥΔΑΡ θ ςχετικι άδεια 

αποχζτευςθσ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων ςτο δίκτυο, προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ ποιότθτα των αποχετευόμενων 

υγρϊν, μζςω δειγματολθψιϊν και αναλφςεων.  

Εργαςτιρια τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Αποχζτευςθσ 

Στα διαπιςτευμζνα από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ) εργαςτιρια τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Αποχζτευςθσ 

διεξάγονται δοκιμζσ ςε δείγματα λυμάτων, ιλφοσ και αποβλιτων, που προζρχονται από τα ΚΕΛ, από τουσ αγωγοφσ του 

δικτφου και από βιομθχανίεσ ςτισ οποίεσ γίνεται ζλεγχοσ ςχετικά με τθν απαιτοφμενθ ποιότθτα των αποχετευόμενων ςτο 

δίκτυο υγρϊν. Οι δοκιμζσ (BOD, COD, ΛΛΡΘ & ΕΛΑΛΑ, NH3, ΕΞΑΣΚΕΝΕΣ ΧΩΜΛΟ, ΧΩΜΑ, ΚΕΛΟΥΧΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ, TP, ΤΝ, κλπ) 

διεξάγονται με ορκι εφαρμογι και τιρθςθ των διαδικαςιϊν χθμικϊν αναλφςεων. 

 

4. Δθμοςιοποίθςθ των αποτελεςμάτων τθσ επεξεργαςίασ των λυμάτων, ςτθν Εκνικι Βάςθ Δεδομζνων του Υπουργείου 

Υποδομϊν και  Μεταφορϊν. 

Στθν θλεκτρονικι Βάςθ Δεδομζνων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Υδάτων δθμοςιοποιοφνται ποςοτικά και ποιοτικά 

χαρακτθριςτικά των ειςροϊν και των εκροϊν των κζντρων επεξεργαςίασ λυμάτων. Τα χαρακτθριςτικά που δθμοςιοποιοφνται 

είναι τα ακόλουκα: 

 Ειςερχόμενθ παροχι 

 Ειςερχόμενο φορτίο 

 Ροςότθτα παραγόμενθσ λυματολάςπθσ 

 BOD5, COD, SS, T-N, NH4-N, T-P (ςτθν είςοδο) 

 BOD5, COD, SS, T-N, NH4-N, ΝΟ3-Ν, T-P (ςτθν ζξοδο) 

Θ πρόςβαςθ ςτθ βάςθ δεδομζνων είναι ελεφκερθ για όλουσ τουσ πολίτεσ. 

 

5. Ζλεγχοσ του καλάςςιου οικοςυςτιματοσ του Σαρωνικοφ κόλπου και του κόλπου τθσ Ελευςίνασ και αξιολόγθςθ των 

αποτελεςμάτων, ςε ςυνεργαςία με ανεξάρτθτο ερευνθτικό φορζα (ΕΛΚΕΘΕ). 

Γίνεται παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ του οικοςυςτιματοσ του Εςωτερικοφ Σαρωνικοφ κόλπου και του κόλπου τθσ Ελευςίνασ, 

υπό τθν επίδραςθ του Κζντρου Επεξεργαςίασ Λυμάτων Ψυττάλειασ και του Κζντρου Επεξεργαςίασ Λυμάτων Κριαςίου Ρεδίου 

(όπωσ άλλωςτε προβλζπεται ςτουσ ιςχφοντεσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ των ΚΕΛ) με τθν υλοποίθςθ ςχετικϊν προγραμμάτων 

από το Ελλθνικό Κζντρο Καλαςςίων Ερευνϊν (ΕΛ.ΚΕ.Κ.Ε.) μζςω ςυμβάςεων με τθν ΕΥΔΑΡ (επτά διαδοχικά προγράμματα 

ζχουν χρθματοδοτθκεί από τον Σεπτζμβριο του 2005 ζωσ ςιμερα από τθν ΕΥΔΑΡ για τθν εν λόγω παρακολοφκθςθ).  

Το ΕΛ.ΚΕ.Κ.Ε. προβαίνει ςε μετριςεισ, δειγματολθψίεσ και αναλφςεισ διαφόρων παραμζτρων τθσ υδάτινθσ ςτιλθσ ςτθ 

διάρκεια των πλόων του Ρρογράμματοσ. Με βάςθ τα ςτοιχεία που ςυλλζγονται αποτυπϊνεται θ οικολογικι κατάςταςθ του 

Εςωτερικοφ Σαρωνικοφ Κόλπου, του Κόλπου Ελευςίνασ και του Πρμου Κερατςινίου, διερευνϊνται πικανζσ μεταβολζσ ςε 

οριςμζνα χαρακτθριςτικά του οικοςυςτιματοσ ςε ςχζςθ με το παρελκόν και εκτιμάται θ επίδραςθ τθσ εκροισ των 

επεξεργαςμζνων λυμάτων και θ τροφικι και οικολογικι κατάςταςθ των περιοχϊν. 

Τα αποτελζςματα δείχνουν ςυνεχι ςταδιακι βελτίωςθ τθσ οικολογικισ κατάςταςθσ του Σαρωνικοφ Κόλπου, του Κόλπου 

Ελευςίνασ, ιδίωσ ςτα ςθμεία εκβολισ των ΚΕΛ. 

Συμμόρφωςθ με κανονιςμοφσ και εκελοντικοφσ κϊδικεσ 

Στθν περίοδο αναφοράσ δεν υπιρξαν περιςτατικά μθ ςυμμόρφωςθσ με κανονιςμοφσ και εκελοντικοφσ κϊδικεσ, που να 

αφοροφν ςε επιδράςεισ των υπθρεςιϊν τθσ ΕΥΔΑΡ ςτθν υγεία και τθν αςφάλεια. 
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Δ7  Ρρόςβαςθ ςε Κακαρό Νερό, Διαςφάλιςθ Ρόρων Ραροχισ & Κάλυψθ Δικτφου Φδρευςθσ 

Κυριότεροι μθ-χρθματοοικονομικοί κίνδυνοι  

Θ ΕΥΔΑΡ προκειμζνου να εξαςφαλίςει τθν εφλογθ κατανάλωςθ νεροφ των πελατϊν τθσ και κατ’ επζκταςθ να ανταποκρικεί 

ςτισ υποχρεϊςεισ παροχισ υπθρεςιϊν φδρευςθσ, προμθκεφεται το ανεπεξζργαςτο νερό το οποίο απαιτείται, εξ’ ολοκλιρου 

από το Ελλθνικό Δθμόςιο ςτθν είςοδο των Μονάδων Επεξεργαςίασ Νεροφ (ΜΕΝ). Μόνθ εξαίρεςθ αποτελοφν οι γεωτριςεισ 

Μαυροςουβάλασ που είναι ιδιοκτθςία τθσ ΕΥΔΑΡ. Θ Εταιρεία, διαχειρίηεται το νερό ωσ ζνα πολφτιμο φυςικό πόρο και ωσ ζνα 

πολφτιμο και ηωτικό αγακό για τουσ κατοίκουσ τθσ Αττικισ (και όχι μόνο). Θ Εταιρεία το 2017 διζνειμε κατά μζςο ετιςιο όρο 

1.066.150 κ.μ. πόςιμου νεροφ θμερθςίωσ ςε όλθ τθν περιοχι αρμοδιότθτά τθσ, κακϊσ και ςε οριςμζνα νθςιά τθσ 

Ρεριφζρειασ του Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδεσ) αλλά και του Αργοςαρωνικοφ (Διμοι Αίγινασ, Αγκιςτρίου) μζςω υδροφόρων 

πλοίων, από ειδικζσ παροχζσ, αλλά και ςε κρουαηιερόπλοια και ςκάφθ ςε λιμάνια τθσ Αττικισ κ.λπ. Στισ Μονάδεσ 

Επεξεργαςίασ Νεροφ το νερό κακίςταται πόςιμο με τισ πλζον φιλικζσ ςτο περιβάλλον και ςτον φυςικό πόρο μεκόδουσ. 

Θ ςυνεχισ διαςφάλιςθ των απαραίτθτων υδατικϊν πόρων, θ εξαςφάλιςθ τθσ επαρκοφσ επεξεργαςίασ τουσ για πόςιμο νερό 

άριςτθσ ποιότθτασ και θ ικανότθτα διανομισ αυτοφ μζςω του δικτφου φδρευςθσ ςτουσ πελάτεσ τθσ, αποτελοφν τθν κφρια 

δραςτθριότθτα τθσ ΕΥΔΑΡ. 

Είναι γεγονόσ ότι θ οποιαδιποτε εμπλοκι ςτθν ποςοτικι διαςφάλιςι των υδατικϊν πόρων και ςτθ δυνατότθτα μεταφοράσ 

και διανομισ αυτϊν (εγκαταςτάςεισ Εξωτερικϊν Υδραγωγείων- Τροφοδοτικό Δίκτυο πόςιμου νεροφ κ.ο.κ.) κα επζφερε άμεςα 

ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτουσ καταναλωτζσ (ζλλειψθ νεροφ), αλλά και ςτθν ίδια τθν Εταιρεία (πλιγμα ςτθν εικόνα τθσ, 

μείωςθ εςόδων κ.ο.κ), κλιμακοφμενεσ αναλογικά ςφμφωνα με το μζγεκοσ του προβλιματοσ που δφναται να προκφψει. 

Με τθν υπεφκυνθ διαχείριςθ του όλου κζματοσ, θ Εταιρεία επίςθσ ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ του 6ου Ραγκόςμιου Στόχου για 

τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ, όπωσ αυτόσ ζχει οριςτεί από τον Οργανιςμό Θνωμζνων Εκνϊν.  

Σφμφωνα με το Νόμο 2744/1999 και τθ Σφμβαςθ 20ετοφσ διάρκειασ, μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ ΕΥΔΑΡ, που 

προζκυψε ςε εφαρμογι του Νόμου αυτοφ, και θ οποία Σφμβαςθ ιςχφει από  25.10.1999 με επικείμενθ ανανζωςθ το 2019, το 

Ελλθνικό Δθμόςιο διατθρεί τθν ευκφνθ για τθν ζρευνα και τθ ςυλλογι του ανεπεξζργαςτου νεροφ, κακϊσ και για τθν 

καταςκευι των απαραίτθτων ζργων, ϊςτε να διακζτει τισ αναγκαίεσ για τθν φδρευςθ ποςότθτεσ ακατζργαςτου νεροφ ςτθν 

ΕΥΔΑΡ. Θ Εταιρεία από τθν πλευρά τθσ, ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ δικαίωμα μθ μεταβιβάςιμο για τθν επεξεργαςία αυτοφ 

του νεροφ, τθ διανομι του, κακϊσ και τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ του ιδιόκτθτου δικτφου φδρευςθσ, ϊςτε να καλφπτονται 

ποιοτικά και ποςοτικά οι ανάγκεσ υδροδότθςθσ όλων αδιακρίτωσ των καταναλωτϊν ςτθν περιοχι αρμοδιότθτάσ τθσ. 

Με τθν ίδια ωσ άνω Σφμβαςθ, θ ΕΥΔΑΡ ζχει αναλάβει (ζναντι τιμιματοσ) τθ λειτουργία και τθ ςυντιρθςθ όλων των 

εγκαταςτάςεων ςυλλογισ και μεταφοράσ ανεπεξζργαςτου νεροφ, οι οποίεσ ανικουν κατά κυριότθτα ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο, 

κακϊσ και τθ ςφνταξθ μελετϊν ζργων, που διαςφαλίηουν τθν αςφαλι κατάςταςθ των εγκαταςτάςεων και τθν εναλλακτικι 

υδροδότθςθ των ΜΕΝ ςε περιπτϊςεισ βλαβϊν. Με αυτόν τον τρόπο είναι ςε κζςθ να ελζγχει, πρωτογενϊσ και με πλθρότθτα, 

τα τεχνικά ζργα μεταφοράσ του ανεπεξζργαςτου νεροφ από τισ πθγζσ, ζωσ τισ Μονάδεσ Επεξεργαςίασ Νεροφ (ΜΕΝ). 

Επιπρόςκετα, θ ΕΥΔΑΡ ζχει αναλάβει τθν υποχρζωςθ τθσ εκπόνθςθσ και ςφνταξθσ του Σχεδίου Διαχείριςθσ των διακεςίμων 

ςυςτθμάτων παροχισ ακατζργαςτου φδατοσ, κακϊσ και τθσ διατιρθςθσ και ςυνεχοφσ ενθμζρωςθσ του Δθμοςίου, επί των 

ςτοιχείων παροχϊν ανεπεξζργαςτου νεροφ ςτισ εκροζσ από τισ πθγζσ και ςτισ ειςροζσ ςτισ ΜΕΝ. 

 

Εταιρικζσ πολιτικζσ και δζουςα επιμζλεια  

Θ ΕΥΔΑΡ προμθκεφεται ακατζργαςτο νερό κυρίωσ από επιφανειακοφσ υδάτινουσ πόρουσ των λεκανϊν απορροισ 

Μαρακϊνα, Υλίκθσ, Μόρνου, Ευινου, που κατατάςςονται ςτθν κατθγορία Α2, ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 

75/440/ΕΟΚ περί τθσ ποιότθτασ που απαιτείται για το επιφανειακό νερό που προορίηεται για τθν παραγωγι πόςιμου νεροφ. 

Από τουσ ταμιευτιρεσ ςτισ λεκάνεσ αυτζσ, μόνο αυτόσ τθσ Υλίκθσ είναι φυςικόσ (λίμνθ), ενϊ οι υπόλοιποι ζχουν δθμιουργθκεί 

με τθν καταςκευι φραγμάτων ςε κατάλλθλα ςθμεία ςτθν κοίτθ των ποταμϊν Χαράδρου (φράγμα Μαρακϊνα), Ευινου και 

Μόρνου. Στισ πθγζσ υδρολθψίασ που χρθςιμοποιεί θ ΕΥΔΑΡ περιλαμβάνονται και υπόγειοι υδατικοί πόροι, που δφναται να 

αξιοποιθκοφν με τθ λειτουργία 100 περίπου υδρογεωτριςεων ςυνολικισ ετιςιασ αντλθτικισ ικανότθτασ 70-125 εκατ.κ.μ. 

νεροφ περίπου ανά ζτοσ, ανάλογα με τθ διακεςιμότθτα των υπογείων πόρων και τθν πολιτικι χριςθσ τουσ.  

 

Με βάςθ τισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ, οι πθγζσ υδρολθψίασ τθσ ΕΥΔΑΡ μποροφν να διαχωριςτοφν ωσ: 

 Κφριοι υδροδότεσ: Μόρνοσ, Εφθνοσ. 

 Βοθκθτικοί υδροδότεσ: Μαρακϊνασ (για τθν τροφοδοςία τθσ ΜΕΝ Γαλατςίου) και Υλίκθ (ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ). 

 Εφεδρικοί υδροδότεσ: υπόγειοι υδάτινοι πόροι - υδρογεωτριςεισ. 

Θ μεταφορά του νεροφ από τισ πθγζσ υδρολθψίασ ςτισ μονάδεσ επεξεργαςίασ νεροφ γίνεται μζςω των παρακάτω 

υδραγωγείων, ςυνολικοφ μικουσ 495km: 
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o Υδραγωγείο Μόρνου Κ.Υ. Κφριο Υδραγωγείο 

o Υδραγωγείο Υλίκθσ Κ.Υ. Κφριο Υδραγωγείο 

o Ενωτικό Υδραγωγείο Μόρνου –Υλίκθσ Ε.Υ. Ενωτικό Υδραγωγείο 

o Ενωτικό Υδραγωγείο Μαρακϊνοσ- Γαλατςίου Ε.Υ. Ενωτικό Υδραγωγείο 

o Ενωτικό Υδραγωγείο Διςτόμου Ε.Υ. Ενωτικό Υδραγωγείο 

o Σιραγγα Ευινου-Μόρνου Ε.Υ. Ενωτικό Υδραγωγείο 

Ραρά τθ μεγάλθ απόςταςθ των κφριων υδροδοτϊν (Μόρνου, Ευινου) από τθν Αττικι, θ μεγαλφτερθ ποςότθτα του  νεροφ 

μεταφζρεται, μζςω των υδραγωγείων με τθ δφναμθ τθσ βαρφτθτασ, χωρίσ τθν οικονομικι και περιβαλλοντικι επιβάρυνςθ 

ενεργοβόρων αντλιςεων, που μόνο ςε περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ ενεργοποιοφνται.  

Θ ΕΥΔΑΡ διαςφαλίηει τθν προςταςία των ταμιευτιρων με τθν τιρθςθ αυςτθρισ νομοκεςίασ (Υγειονομικι Διάταξθ 

Α5/2280/1983 για τθν προςταςία των νερϊν που χρθςιμοποιοφνται για τθν φδρευςθ τθσ περιοχισ πρωτευοφςθσ από 

ρυπάνςεισ και μολφνςεισ), με ζλεγχο των ζργων και των δραςτθριοτιτων ςτισ ηϊνεσ προςταςίασ των λεκανϊν απορροισ των 

ταμιευτιρων και με δειγματολθπτικζσ μετριςεισ ωσ προσ τθν ποιότθτα του νεροφ των ταμιευτιρων.  

Οι τρόποι και μεκοδολογίεσ διαχείριςθσ του υδροδοτικοφ ςυςτιματοσ ιεραρχοφνται ςτθ λειτουργία του υφιςτάμενου 

υδροδοτικοφ ςυςτιματοσ, ςτθ ρφκμιςθ τθσ ροισ κατάντθ των ταμιευτιρων, ςτον επιμεριςμό τθσ απόλθψθσ νεροφ ανά κφρια, 

δευτερεφουςα ι εφεδρικι πθγι και ςτθ μεταφορά νεροφ μζςω του δικτφου εξωτερικϊν υδραγωγείων. Μπορεί επίςθσ να 

αφοροφν και ςε πρόςκετα ζργα για τθν ενίςχυςθ και αςφάλεια του υδροδοτικοφ ςυςτιματοσ, εφόςον απαιτοφνται. 

Αντικείμενο του Σχεδίου Διαχείριςθσ είναι θ μελζτθ ορκολογικϊν, αποδοτικϊν και βιϊςιμων τρόπων και μεκοδολογιϊν 

διαχείριςθσ του Εξωτερικοφ Υδροδοτικοφ Συςτιματοσ (ΕΥΣ), με ςτόχο τθν ποςοτικά αξιόπιςτθ, ποιοτικά και περιβαλλοντικά 

αςφαλι και οικονομικά πρόςφορθ κάλυψθ τθσ ηιτθςθσ υδρευτικοφ νεροφ ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ τθσ ΕΥΔΑΡ, μζςω τθσ 

κατάλλθλθσ αξιοποίθςθσ των υδάτινων πόρων που διατίκενται για τθν κάλυψθ τθσ ηιτθςθσ αυτισ. 

Θ διαχείριςθ του ςυςτιματοσ υδάτινων πόρων ςυνίςταται ςτον κακοριςμό των απολιψιμων ποςοτιτων από τουσ 

ταμιευτιρεσ και τουσ υδροφορείσ κακϊσ και ςτον τρόπο διοχζτευςισ τουσ (επιμεριςμοφ) ςτο δίκτυο των εξωτερικϊν 

υδραγωγείων, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ μακροπρόκεςμθ επάρκεια των πόρων φδρευςθσ τθσ περιοχισ αρμοδιότθτασ τθσ 

ΕΥΔΑΡ με το ελάχιςτο δυνατό κόςτοσ. Επίςθσ, ςυνίςταται και ςε πρόςκετα ζργα για τθν ενίςχυςθ του υδροδοτικοφ 

ςυςτιματοσ, εφόςον απαιτοφνται. Ωσ δίκτυο εξωτερικϊν υδραγωγείων νοείται το ςφνολο των αγωγϊν και λοιπϊν ζργων 

(όπωσ αντλιοςτάςια κ.λπ.) από τθν ζξοδο των ταμιευτιρων μζχρι και τισ Μονάδεσ Επεξεργαςίασ Νεροφ (ΜΕΝ). 
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Το εξωτερικό υδροδοτικό ςφςτθμα απεικονίηεται ςτον παρακάτω χάρτθ. 

 

 
 

Το Σφςτθμα Υποςτιριξθσ Αποφάςεων, το οποίο χρθςιμοποιείται επιχειρθςιακά κακθμερινά από τθν ΕΥΔΑΡ για τθν εποπτεία 

και διαχείριςθ του υδροδοτικοφ ςυςτιματοσ, περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ ςυνιςτϊςεσ (υποςυςτιματα):  

α) Σφςτθμα γεωγραφικισ πλθροφορίασ για τθν απεικόνιςθ και εποπτεία του υδροδοτικοφ ςυςτιματοσ,  

β) Σφςτθμα μζτρθςθσ των υδάτινων πόρων φδρευςθσ τθσ Ακινασ,  

γ) Σφςτθμα εκτίμθςθσ και πρόγνωςθσ των υδάτινων πόρων φδρευςθσ τθσ Ακινασ,  

δ) Σφςτθμα υποςτιριξθσ τθσ διαχείριςθσ των υδάτινων πόρων φδρευςθσ τθσ Ακινασ. 

 

Πςον αφορά ςτθ διαςφάλιςθ τθσ κάλυψθσ με πόςιμο νερό, αυτι γίνεται από το ςφνολο των εγκαταςτάςεων του δικτφου 

φδρευςθσ. Το δίκτυο φδρευςθσ αποτελείται από περίπου 10.000 χιλιόμετρα δικτφου αγωγϊν. Από αυτά, τα 1.300 χιλιόμετρα 

αγωγϊν αποτελοφν το κφριο τροφοδοτικό δίκτυο, δθλαδι αγωγοφσ διαμζτρου μεγαλφτερθσ από Φ300 ζωσ Φ2000, ενϊ τα 

υπόλοιπα χιλιόμετρα αγωγϊν αποτελοφν το δίκτυο διανομισ, δθλαδι αγωγοφσ διαμζτρου μικρότερθσ από Φ300, που 

μεταφζρουν το πόςιμο νερό ςτουσ καταναλωτζσ. Υπάρχουν διάςπαρτεσ ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ 55 δεξαμενζσ ςυνολικισ 

χωρθτικότθτασ 885.000 κ.μ, 81 αντλιοςτάςια ςυνολικισ εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ 30.000 Θ, 618 βάνεσ μείωςθσ πίεςθσ από 

Φ80 ζωσ Φ600, 90.000 περίπου βάνεσ απομόνωςθσ, 100 ςθμεία τθλεπαρακολοφκθςθσ (SCADA), 783 ςθμεία καταγραφισ και 

τθλεμετάδοςθσ δεδομζνων (SMS) και 850 περίπου ςθμεία ποιοτικοφ ελζγχου (600 για χλωριομετριςεισ και 250 για 

χλωριομετριςεισ και λοιπζσ παραμζτρουσ ανάλογα με τισ απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ) ςθμεία ελζγχου ποιότθτασ. Το ςφνολο 

των ωσ άνω εγκαταςτάςεων εξαςφαλίηει τθν απρόςκοπτθ ςυνεχι παροχι πόςιμου νεροφ και τθ δυνατότθτα κάλυψθσ των 

κακθμερινϊν αναγκϊν των καταναλωτϊν ςτισ εκάςτοτε ςυνκικεσ εποχιακισ ηιτθςθσ.  Το ςφνολο των εξυπθρετοφμενων 

υδρομζτρων αγγίηει τα 2.100.000. Θ μζςθ θμεριςια κατανάλωςθ για το ζτοσ  2017 ιταν 1.066.150 μ3 νεροφ (με ελάχιςτθ 

θμεριςια κατανάλωςθ:  895.025 κ.μ. τον Δεκζμβριο / 2017 και μζγιςτθ θμεριςια κατανάλωςθ: 1.272.423 κ.μ. τον Λοφλιο / 

2017). Ρεραιτζρω τεχνικά, ποςοτικά και ποιοτικά ςτοιχεία μποροφν να αντλθκοφν από τθν ιςτοςελίδα μασ ςτθν ενότθτα 

ΥΔΕΥΣΘ. 

 

Αποτελζςματα των εν λόγω πολιτικϊν και μθ χρθματοοικονομικοί βαςικοί δείκτεσ επιδόςεων  

Οι εφαρμοηόμενοι μζκοδοι διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων χαρακτθρίηονται από:  

 Επιςτθμονικά κεμελιωμζνθ ορκολογικότθτα 

 Αποδοτικότθτα: κακ’ ότι αξιοποιοφν τουσ υδάτινουσ πόρουσ ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό  

 Βιωςιμότθτα: κακ’ ότι δεν δθμιουργοφν πρόβλθμα εξάντλθςθσ των υδάτινων πόρων ςτο μζλλον από τθν κάλυψθ των 

αναγκϊν του ςιμερα 

 

Θ κάλυψθ τθσ ηιτθςθσ γίνεται με αυξθμζνθ αξιοπιςτία, μειϊνοντασ τθν πικανότθτα μθ κάλυψθσ τθσ απαιτοφμενθσ ποςότθτασ 

νεροφ ςε πολφ μικρά και αποδεκτά επίπεδα. Θ ζννοια τθσ αξιοπιςτίασ αναφζρεται πρωτίςτωσ ςτθ μείωςθ τθσ αβεβαιότθτασ 

που προκαλεί θ μεταβλθτότθτα τθσ φυςικισ προςφοράσ υδάτινων πόρων (ξθραςίεσ), αλλά περιλαμβάνει και άλλεσ πθγζσ 

αβεβαιότθτασ, όπωσ τα δυςμενι ζκτακτα περιςτατικά (βλάβεσ) κατά τθ διάρκεια ζργων ςτο υδροδοτικό ςφςτθμα,για τα 

οποία θ ΕΥΔΑΡ μεριμνά διαςφαλίηοντασ τθν αντιμετϊπιςι τουσ. Επίςθσ, θ κάλυψθ τθσ ηιτθςθσ  γίνεται με νερό αςφαλοφσ 
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ποιότθτασ χωρίσ να δθμιουργοφνται προβλιματα ςτο περιβάλλον (οικοςυςτιματα) λόγω υπζρμετρθσ αποςτζρθςθσ νεροφ, 

προκειμζνου αυτό να διατεκεί για υδρευτικι χριςθ. Τζλοσ, θ κάλυψθ τθσ ηιτθςθσ γίνεται πάντα με ςτόχο τον πλζον 

πρόςφορο οικονομικά τρόπο.  

Θ ΕΥΔΑΡ διαχειρίηεται τθ ηιτθςθ του νεροφ, αναπτφςςοντασ προγράμματα μείωςθσ των διαρροϊν, (διαχείριςθ πίεςθσ – 

υδροδοτικζσ ηϊνεσ, άμεςθ αποκατάςταςθ βλαβϊν–κραφςεων αγωγϊν του δικτφου φδρευςθσ, εξυγιάνςεισ και 

αντικαταςτάςεισ των Δικτφων Φδρευςθσ) με ςτόχο όχι μόνο τθν εξυπθρζτθςθ των πελατϊν, αλλά και τθν προςταςία από 

ςπατάλθ του φυςικοφ πόρου.  

Σιμερα θ ΕΥΔΑΡ παρζχει άριςτθσ ποιότθτασ πόςιμο νερό, ςτθν απαραίτθτθ ποςότθτα και πίεςθ, ανεξάρτθτα αν θ Εταιρεία ςε 

όλεσ τισ περιοχζσ ζχει τθν αρμοδιότθτα διαχείριςθσ του Δικτφου Φδρευςθσ πρωτογενϊσ,  ι ςε οριςμζνεσ από αυτζσ θ 

διαχείριςθ του τοπικοφ δικτφου γίνεται από τουσ οικείουσ ΟΤΑ. 

Για τισ ελάχιςτεσ εκείνεσ περιοχζσ που δεν υδροδοτοφνται με νερό από τθν ΕΥΔΑΡ αλλά από υδρογεωτριςεισ, κυρίωσ ςτθ 

Δυτικι Αττικι, θ ΕΥΔΑΡ ζχει δρομολογιςει ςειρά παρεμβάςεων και δράςεων, ςε ςυνεργαςία με τουσ ΟΤΑ, ϊςτε ςε ςφντομο 

χρονικό διάςτθμα να ςυμπεριλθφκοφν και αυτζσ ςτο ςφνολο των περιοχϊν που κα λαμβάνουν νερό από τθν ΕΥΔΑΡ. Στθν 

κατεφκυνςθ αυτι ζχει ιδθ δρομολογθκεί θ καταςκευι νζου χαλφβδινου τροφοδοτικοφ αγωγοφ Φ500 μικουσ 15km περίπου, 

μζςω του οποίου κα υδροδοτθκεί θ περιοχι τθσ Κινζττασ που μζχρι ςιμερα δεν υδροδοτείται με νερό ΕΥΔΑΡ, ενϊ βρίςκεται 

ςε εξζλιξθ από πλευράσ Διμου Μεγαρζων ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΥΔΑΡ Α.Ε. θ εκπόνθςθ μελζτθσ για τθν τροφοδότθςθ του 

Αλεποχωρίου και λοιπϊν κοντινϊν περιοχϊν τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του Διμου Μεγαρζων. Ραράλλθλα ζχει ξεκινιςει θ 

καταςκευι του υποκαλάςςιου τροφοδοτικοφ αγωγοφ που κα ενϊςει τθ Σαλαμίνα με τθν Αίγινα με ευκφνθ και αρμοδιότθτα 

τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ μζςω του οποίου κα υδροδοτθκεί με νερό ΕΥΔΑΡ και το νθςί τθσ Αίγινασ.  

Επιπρόςκετα ζχει προβλεφκεί ςτο 5ετζσ επενδυτικό πρόγραμμα τθσ Εταιρείασ, θ παραλαβι δικτφων φδρευςθσ από ΟΤΑ, των 

οποίων τθ διαχείρθςθ ςιμερα ζχουν οι ίδιοι, τθν διαχείριςι τουσ αλλά και θ παραλαβι τθσ διαχείριςθσ δικτφων φδρευςθσ 

από ΟΤΑ εκτόσ αρμοδιότθτασ ΕΥΔΑΡ. Στο πλαίςιο αυτό τον Δεκζμβριο του 2017 το ΔΣ τθσ ΕΥΔΑΡ αποφάςιςε τθν παραλαβι 

κατά κυριότθτα του υπολοίπου Δικτφου Φδρευςθσ τθσ Σαλαμίνασ (το νθςί υδροδοτείται ιδθ κατά 50% από τθν ΕΥΔΑΡ ΑΕ) 

προςκζτοντασ ςτο πελατολόγιό τθσ 20.000 περίπου υδροπαροχζσ και περίπου 300 περίπου km δικτφου ενϊ ςε ςθμαντικό 

ςτάδιο ωριμότθτασ βρίςκονται και τα δθμοτικά δίκτυα τθσ Μαγοφλασ από το Διμο Ελευςίνασ αλλά και του Διμου Μεγάρων 

και όμορων περιοχϊν του, τα οποία εκτιμάται ότι κα ολοκλθρωκοφν εντόσ του 2018.     

Θ κατανομι των απολιψεων των υδατικϊν πόρων που διατίκενται για τθν κάλυψθ του ςυνόλου των αναγκϊν υδρροδότθςθσ 

(ΕΥΔΑΡ ΑΕ, ΟΤΑ, Οργανιςμϊν κ.ά.) αναλφεται ςφμφωνα με τθ χριςθ του παρελκόντοσ ζτουσ (2017) όπωσ παρακάτω: 

ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΥΔΑΤΛΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Ετιςια απόλθψθ (εκατ. κυβικά μζτρα-ποςοςτό %) 

179,7; 39%

262,1; 57%

6,6; 2% 7,9; 2% 1,5; 0%
ΕΥΗΝΟΣ

ΜΟΡΝΟΣ

ΥΛΙΚΗ

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 
ΜΑΥΡΟΣΟΥΒΑΛΑΣ

 
Θ παραπάνω κατανομι αφορά ςτθ βζλτιςτθ διαχείριςθ των υδάτινων πόρων για το ςυγκεκριμζνο ζτοσ. Οι απολιψεισ 

μετροφνται ςτισ πθγζσ υδρολθψίασ με παροχόμετρα και οι χρονοςειρζσ καταγράφονται ςε ςχεςιακι βάςθ δεδομζνων.  

Δ8  Αξιόπιςτο Δίκτυο Φδρευςθσ & Υδατικι Απόδοςθ 

Κυριότεροι μθ-χρθματοοικονομικοί κίνδυνοι  

Θ διαςφάλιςθ ςε όλθ τθν ζκταςθ του υδροδοτικοφ ςυςτιματοσ επαρκοφσ ποςότθτασ, αποδεκτισ πίεςθσ και υψθλισ 

ποιότθτασ πόςιμου νεροφ αποτελεί για τθν ΕΥΔΑΡ  κφρια προτεραιότθτα. 

Θ υπεφκυνθ διαχείριςθ του δικτφου φδρευςθσ και θ διαςφάλιςθ τθσ υδατικισ απόδοςθσ ςυντελεί ςτθν ανταπόκριςθ ςτισ 

ανάγκεσ και τισ προςδοκίεσ των ενδιαφερομζνων μασ μερϊν και ςτθν αφξθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ τουσ προσ τθν Εταιρεία . Με 

τον τρόπο αυτό θ ΕΥΔΑΡ ςυμβάλλει κετικά ςτθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ και ςυγκεκριμζνα ςτθν επίτευξθ των Στόχων Βιϊςιμθσ 
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Ανάπτυξθσ 6 «ΚΑΚΑΟ ΝΕΟ ΚΑΛ ΥΓΛΕΛΝΘ», 8 «ΑΞΛΟΡΕΡΘΣ ΕΓΑΣΛΑ ΚΑΛ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘ» και 12 «ΥΡΕΥΚΥΝΘ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ ΚΑΛ ΡΑΑΓΩΓΘ», όπωσ αυτοί ζχουν οριςτεί από τον Οργανιςμό Θνωμζνων Εκνϊν, που ςυντελοφν ςτθ ςταδιακι 

βελτίωςθ τθσ παγκόςμιασ αποδοτικότθτασ των πόρων τόςο ςτθν κατανάλωςθ όςο και ςτθν παραγωγι και ςτθν προςπάκεια 

διαχωριςμοφ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ από τθν περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ. 

Το υδροδοτικό ςφςτθμα μιασ περιοχισ, μζςω του οποίου διαςφαλίηεται θ τροφοδοςία τθσ με πόςιμο νερό, περιλαμβάνει ζνα 

ςφςτθμα από δεξαμενζσ, τροφοδοτικοφσ (κφριουσ) αγωγοφσ, αγωγοφσ διανομισ και υδροπαροχζσ. Πταν, λοιπόν 

αναφερόμαςτε ςτο «δίκτυο φδρευςθσ» εννοοφμε το ςφνολο των αγωγϊν που μεταφζρουν διυλιςμζνο νερό, από τισ κατά 

τόπουσ Μονάδεσ Επεξεργαςίασ Νεροφ μζχρι τα υδρόμετρα των καταναλωτϊν. Ρρόκειται για το κφριο τμιμα του ςυνόλου των 

εγκαταςτάςεων μίασ Εταιρείασ φδρευςθσ που ςτο μεγαλφτερό του μζροσ είναι υπόγειο. Το δίκτυο φδρευςθσ παρζχει νερό 

υπό πίεςθ κατάλλθλο για πόςθ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ, ςτθν Ελλάδα, προδιαγραφζσ προσ όλουσ τουσ καταναλωτζσ. 

Ωσ περιοχι αρμοδιότθτασ τθσ ΕΥΔΑΡ ορίςτθκε θ μείηων περιοχι τθσ Ρρωτεφουςασ, όπωσ αυτι κακορίηεται ςτον Λδρυτικό τθσ 

Νόμο 1068/1980. Με το Νόμο 2744/1999 δόκθκε θ δυνατότθτα ςτθν ΕΥΔΑΡ να επεκτείνει τισ δραςτθριότθτζσ τθσ, υπό όρουσ 

εντόσ και εκτόσ του Λεκανοπεδίου τθσ Αττικισ. Ριο αναλυτικά μπορεί κανείσ να ενθμερωκεί ςτθν αντίςτοιχθ ενότθτα, όπου 

περιγράφεται θ περιοχι Αρμοδιότθτασ τθσ ΕΥΔΑΡ, με τα διοικθτικά όρια των Διμων και των Κοινοτιτων, τουσ οποίουσ 

υδρεφει είτε απευκείασ με διαχείριςθ του δικτφου από τθν ίδια,  είτε με ειδικζσ παροχζσ (ενίςχυςθ δικτφου), όπου θ 

διαχείριςθ του δικτφου γίνεται από τισ επιμζρουσ Τοπικζσ Αρχζσ. 

Απϊτεροσ ςκοπόσ είναι θ πιο ορκολογικι διαχείριςι του και  θ  βελτιςτοποίθςθ τθσ ποιότθτασ του παρεχόμενου πόςιμου 

νεροφ. Στθν κατεφκυνςθ αυτι, θ ςταδιακι παραλαβι των δικτφων φδρευςθσ όλων των Διμων τθσ Αττικισ αποτελεί 

ςτρατθγικό ςτόχο τθσ ΕΥΔΑΡ. 

Αντικείμενο τθσ  ΕΥΔΑΡ είναι θ εφρυκμθ λειτουργία, ςυντιρθςθ και βελτίωςθ του δικτφου διανομισ πόςιμου νεροφ (κφριοι 

τροφοδοτικοί αγωγοί, αγωγοί διανομισ, παροχζσ, δεξαμενζσ, αντλιοςτάςια και εξοπλιςμόσ τουσ) ςε όλθ τθ γεωγραφικά 

εκτεταμζνθ περιοχι αρμοδιότθτάσ τθσ.  

 

Εταιρικζσ πολιτικζσ, δζουςα επιμζλεια και αποτελζςματα των εν λόγω πολιτικϊν και μθ χρθματοοικονομικοί βαςικοί 

δείκτεσ επιδόςεων 

Για τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου αυτοφ απαιτείται θ εκτζλεςθ των παρακάτω βαςικϊν κατθγοριϊν δραςτθριοτιτων: 

Ραρακολοφκθςθ και βελτίωςθ λειτουργίασ δικτφου φδρευςθσ (παρακολοφκθςθ ηιτθςθσ, παρακολοφκθςθ πίεςθσ, 

τροποποιιςεισ ηωνϊν πίεςθσ κ.λπ.). 

Θ Αττικι χαρακτθρίηεται από ζντονο εδαφικό ανάγλυφο. Θ ΕΥΔΑΡ παρζχει νερό ςε περιοχζσ με υψόμετρο εδάφουσ από 0 

ζωσ και 600 μζτρα από το επίπεδο τθσ κάλαςςασ. Ρροκειμζνου να ελζγχεται καλφτερα θ πίεςθ των αγωγϊν, δθμιουργικθκαν 

ηϊνεσ πίεςθσ, δθλαδι εδαφικζσ περιοχζσ ανά 30 ζωσ 40 μζτρα υψομετρικισ διαφοράσ, οι οποίεσ ζχουν ςυγκεκριμζνθ πίεςθ. 

Το δίκτυο φδρευςθσ παρακολουκείται ςε 24ωρθ βάςθ από ςφςτθμα τθλελζγχου – τθλεχειριςμοφ (SCADA). Για τθν επίτευξθ 

τθσ καλφτερθσ διαχείριςθσ του δικτφου θ ΕΥΔΑΡ το 2017 εγκατζςτθςε 20 νζα παροχόμετρα ςε τροφοδοτικοφσ αγωγοφσ του 

δικτφου και 40 ςτακμοφσ τθλεμετρίασ επιπρόςκετα των υφιςταμζνων ανεβάηοντασ το ςυνολικό αρικμό ςτακμϊν τθλεμετρίασ 

ςε 783, τουσ ςτακμοφσ SCADA ςτουσ 100 και τον αρικμό των παροχομζτρων ςε περίπου 100. 

 

Συντιρθςθ δικτφου – προλθπτικι και ζκτακτθ (ςυντιρθςθ αντλιοςταςίων, βανϊν –πυροςβεςτικϊν κρουνϊν, κακαριςμόσ 

δεξαμενϊν, επιςκευζσ διαρροϊν αγωγϊν – παροχϊν κλπ.). 

Θ προλθπτικι ςυντιρθςθ των αγωγϊν προκφπτει κυρίωσ από τθν ςτατιςτικι ανάλυςθ των βλαβϊν. Ανάλογεσ δράςεισ 

δρομολογοφνται από τθν ΕΥΔΑΡ και για τθν ςυντιρθςθ των τροφοδοτικϊν αγωγϊν του δικτφου φδρευςθσ μζςω 

ςυγκεκριμζνων ςφγχρονων μεκόδων παρζμβαςθσ, κακϊσ και για το ςφνολο των λοιπϊν υποςτθρικτικϊν υποδομϊν του 

Δικτφου Φδρευςθσ (αντλιοςτάςια, δεξαμενζσ, φρεάτια ειδικϊν υδροπαροχϊν και μεγάλων βανϊν, πυροςβεςτικά υδροςτόμια 

κ.ο.κ.).  

Ρζραν των ανωτζρω αντιμετωπίηονται και κακθμερινζσ βλάβεσ του δικτφου φδρευςθσ που προκαλοφν διαρροζσ ι κραφςεισ 

ςτο δίκτυο. Αυτζσ ςυλλζγονται ςτο τθλεφωνικό κζντρο βλαβϊν – παραπόνων τθσ ΕΥΔΑΡ (1022) και δρομολογοφνται ςτουσ 

αρμόδιουσ τεχνικοφσ των Τομζων Φδρευςθσ. Θ ζκτακτθ επιςκευι τουσ γίνεται άμεςα, ζτςι ϊςτε να ελαχιςτοποιθκεί θ όχλθςθ 

που προκαλείται ςτουσ καταναλωτζσ – πελάτεσ. 

Ενδεικτικά αναφζρεται ότι το 2017 οι ςυνολικζσ διαρροζσ – κραφςεισ τόςο αγωγϊν όςο και δικλείδων ςτο ςφνολο των 

δικτφων που χειρίηεται θ ΕΥΔΑΡ Α.Ε. ανιλκαν ςε περίπου 6000. Οι διαρροζσ αυτζσ επιςκευάςτθκαν ςτο ςφνολό τουσ άμεςα 

από τισ Υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φδρευςθσ. 
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Αντικατάςταςθ και Εξυγίανςθ υφιςταμζνων αγωγϊν δικτφων και υδροπαροχϊν ακινιτων. 

Το υφιςτάμενο δίκτυο τθσ ΕΥΔΑΡ αποτελείται από αγωγοφσ διαφορετικϊν διατομϊν αλλά και διαφορετικϊν υλικϊν οι οποίοι 

ζχουν τοποκετθκεί ςτθν πορεία των ετϊν για τθν φδρευςθ τθσ Αττικισ. Ρολλοί από τουσ αγωγοφσ αυτοφσ βρίςκονται ςε 

λειτουργία επί ςειρά ετϊν, λόγω δε των αρχικϊν ςυνκθκϊν τοποκζτθςισ τουσ και εξαιτίασ τθσ ανάπτυξθσ τθσ πόλθσ και των 

αλλεπάλλθλων διαμορφϊςεων των δρόμων και λοιπϊν κοινόχρθςτων χϊρων, ςε ςυνδυαςμό με τισ λοιπζσ οχλιςεισ 

(κυκλοφορία οχθμάτων, άλλοι εξωγενείσ παράγοντεσ),  ζχουν υποςτεί ςθμαντικζσ καταπονιςεισ που οδθγοφν ςε ςυχνζσ 

κραφςεισ. Ομοίωσ  και οι υδροπαροχζσ των ακινιτων, που υδρεφονται από τουσ αγωγοφσ αυτοφσ χαρακτθρίηονται από τθν 

ίδια παλαιότθτα και εμφανίηουν παρόμοιεσ με τουσ αγωγοφσ καταπονιςεισ. Οι ςυνκικεσ λειτουργίασ των αγωγϊν αυτϊν 

αξιολογοφνται από τθν ΕΥΔΑΡ και ςτθ ςυνζχεια οριοκετοφνται και εφαρμόηονται προγράμματα αντικαταςτάςεων με νζουσ 

αγωγοφσ και υδροπαροχζσ ακινιτων καταςκευαηόμενα από τα πλζον ςφγχρονα υλικά. 

Το 2017 θ ΕΥΔΑΡ Α.Ε. προγραμμάτιςε και αντικατζςτθςε 50.000μμ αγωγϊν διατομισ Φ110, Φ160, Φ200, κοκ και εξυγίανε 

περίπου 15.000 υδροπαροχζσ ακινιτων ενϊ προζβθκε και ςε μαηικζσ αντικαταςτάςεισ υδρομετρθτϊν ακινιτων 

αντικακιςτϊντασ 90.000 περίπου οικιακά υδρόμετρα. 

Επιπρόςκετα των ανωτζρω, θ ΕΥΔΑΡ τοποκετεί Νζεσ κοινζσ Ραροχζσ και Ειδικζσ Ραροχζσ.  

Τα αιτιματα για τοποκζτθςθ νζων παροχϊν που υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ (καταναλωτζσ, ΟΤΑ, βιομθχανίεσ 

κοκ) μελετϊνται από τθν ΕΥΔΑΡ και εφ’ όςον εγκρικοφν, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον Κανονιςμό Λειτουργίασ Δικτφων 

Φδρευςθσ,  τοποκετοφνται ςτα προσ υδροδότθςθ ακίνθτα.  

Οι παροχζσ υδροδότθςθσ που ςυνδζονται  με τουσ αγωγοφσ του δικτφου φδρευςθσ, διακρίνονται ςε:  

Φδρευςθσ, πυροςβεςτικζσ, κοινοχριςτων χϊρων ακινιτων, άρδευςθσ δθμόςιων ι δθμοτικϊν χϊρων, προςωρινζσ  για 

εργοταξιακι ι άλλθ χριςθ. Το 2017 θ ΕΥΔΑΡ Α.Ε. τοποκζτθςε περίπου 3.500 οικιακζσ παροχζσ, ειδικζσ και πυροςβεςτικζσ 

παροχζσ. 

 

Ραραλαβζσ νζων δικτφων 

Θ ΕΥΔΑΡ παραλαμβάνει εντόσ τθσ περιοχισ αρμοδιότθτάσ τθσ Δίκτυα Φδρευςθσ, των οποίων τθ διαχείριςθ ζχει ο οικείοσ ΟΤΑ. 

Θ παραλαβι των εν λόγω Δικτφων, που ςιμερα εςτιάηονται κυρίωσ ςτθν Ανατολικι και Δυτικι Αττικι, αποτελεί ςτρατθγικό 

ςτόχο τθσ ΕΥΔΑΡ, κακ’ ότι ςυναρτάται με τθ διεφρυνςθ των δραςτθριοτιτων τθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθ χοριγθςθ άριςτου 

ποιοτικά νεροφ ςε όλουσ τουσ κατοίκουσ του Λεκανοπεδίου, αλλά και τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν ςτισ εν λόγω 

περιοχζσ. 

Θ παραλαβι των Δθμοτικϊν Δικτφων Φδρευςθσ από τθν ΕΥΔΑΡ δεν ςυντελείται μονομερϊσ. Βαςικι προχπόκεςθ προσ τοφτο 

αποτελεί θ κετικι απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου,  που επικυμεί να παραδϊςει το δίκτυό του ςτθν ΕΥΔΑΡ. 

Το 2017 υπιρξαν ςθμαντικζσ διεργαςίεσ τθσ ΕΥΔΑΡ με Διμουσ κυρίωσ τθσ Δυτικισ αλλά και τθσ Ανατολικισ Αττικισ ςτθν 

κατεφκυνςθ παράδοςθσ από τουσ Διμουσ και παραλαβισ από τθν ΕΥΔΑΡ των δθμοτικϊν δικτφων φδρευςθσ. 

Χαρακτθριςτικότερο παράδειγμα αποτελεί θ Απόφαςθ Ραραλαβισ του υπολειπόμενου Δικτφου Φδρευςθσ τθσ Σαλαμίνασ, 

που ελιφκθ με τθν υπ’ αρικμ. 19487/27.12.2017 Απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΕΥΔΑΡ Α.Ε.   

Τθν 29-12-2017 υπεγράφθ θ ςφμβαςθ μεταβίβαςθσ και παράδοςθσ ςτθν ΕΥΔΑΡ του δικτφου φδρευςθσ του Διμου Σαλαμίνασ 

και αναγνϊριςθσ των οφειλϊν του προσ τθν ΕΥΔΑΡ.  Αναμζνεται θ υπογραφι του πρωτοκόλλου παράδοςθσ - παραλαβισ του 

δικτφου φδρευςθσ από τθν ΕΥΔΑΡ μετά τθν ολοκλιρωςθ των προβλεπόμενων διαδικαςιϊν. 

Με τθν Απόφαςθ αυτι και μετά τθν υπογραφι του ςχετικοφ Ρρωτοκόλλου Ραράδοςθσ και Ραραλαβισ που αναμζνεται να 

υπογραφεί εντόσ των πρϊτων μθνϊν του 2018 ολόκλθρο το δίκτυο του νθςιοφ κα περιζλκει ςτθν ΕΥΔΑΡ, προςκζτοντασ 

20.000 περίπου υδρόμετρα ςτο υφιςτάμενο πελατολόγιό τθσ.  

Ραράλλθλα, βρίςκονται ςε τελικό ςτάδιο οι διαβουλεφςεισ με 

 τον Διμο Μεγαρζων για τθν Ραράδοςθ και Ραραλαβι των δικτφων φδρευςθσ όλων των περιοχϊν του Διμου (Μζγαρα, 

υπόλοιπο Ν. Ρεράμου, Κινζττασ, κοκ),  

 τον Διμο Ελευςίνασ για τθν Ραράδοςθ και Ραραλαβι από τθν ΕΥΔΑΡ του δθμοτικοφ δικτφου τθσ Μαγοφλασ  

 τον διμο Ρεντζλθσ για το δθμοτικό δίκτυο τθσ περιοχισ Αγίου Δθμθτρίου.   

Υπό προχποκζςεισ θ ΕΥΔΑΡ δφναται να αναλάβει τθν τροφοδοςία και διαχείριςθ δικτφων και ςε περιοχζσ εκτόσ 

αρμοδιότθτάσ τθσ. 

Το 2009 εγκρίκθκε ο νζοσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Δικτφου Φδρευςθσ, με τον οποίο ρυκμίηονται με λεπτομζρειεσ τα 

ςθμαντικότερα κζματα λειτουργίασ τθσ Εταιρείασ. Στον κανονιςμό αυτόν προςχωρεί ευκζωσ ο καταναλωτισ με τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υδροδότθςθσ με τθν ΕΥΔΑΡ. 

Τζλοσ, με τθν υπ’ αρικμ. 15858/4-4-2007 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΕΥΔΑΡ ΑΕ και κατϋ εφαρμογι τθσ 

υποχρζωςθσ που προβλζπεται ςτο άρκρο 7 παρ. 3 του ν.3429/2005 για όλεσ τισ Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ και Οργανιςμοφσ, 
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εγκρίκθκε ο Χάρτθσ Υποχρεϊςεων προσ τουσ Καταναλωτζσ τθσ Εταιρείασ (ΧΥΚ). Σε αυτόν περιλαμβάνονται οι βαςικζσ 

υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ προσ τουσ Καταναλωτζσ, οι χρόνοι ικανοποίθςισ τουσ, κακϊσ και ο τρόποσ διεκδίκθςθσ των 

δικαιωμάτων αυτϊν από τουσ Καταναλωτζσ. Το κείμενο του ΧΥΚ τθσ ΕΥΔΑΡ είναι ςφντομο, περιεκτικό και εφλθπτο και είναι 

διακζςιμο ςτον Λςτότοπο τθσ ΕΥΔΑΡ ςτθν αντίςτοιχθ ενότθτα:    

https://www.eydap.gr/CustomerSupport/CustomerLiability/. 

 

Οι ραγδαίεσ διεκνείσ εξελίξεισ ςτον χϊρο των επιχειριςεων, θ ευκφνθ τθσ υδροδότθςθσ του 40% και πλζον του πλθκυςμοφ 

τθσ Ελλάδασ, θ οικιςτικι επζκταςθ και φυςικά θ υποχρζωςθ προσ τουσ πελάτεσ τθσ Εταιρείασ κακιςτοφν επιβεβλθμζνθ τθν 

ανοδικι πορεία τθσ ΕΥΔΑΡ, προκειμζνου να υλοποιιςει ζργα αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ και αυξθμζνων αποδόςεων.  

Για τθν πετυχθμζνθ πορεία τθσ Εταιρείασ, βαςικζσ προχποκζςεισ είναι θ επικζντρωςθ των προςπακειϊν ςτθν ικανοποίθςθ 

του πελάτθ, ςτθν ορκολογικι διαχείριςθ και προςταςία των υδατικϊν πόρων και ςτθ διατιρθςθ μιασ αμφίδρομθσ και 

εποικοδομθτικισ ςχζςθσ Εταιρείασ – Ρελατϊν, με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν τθσ Εταιρείασ. Γι’ αυτό το ςκοπό 

θ Εταιρεία ζχει εντάξει ςτισ ςτρατθγικζσ δράςεισ τθσ για τθ βζλτιςτθ διαχείριςθ του δικτφου τθσ, τα εξισ:  

 Τθν εφαρμογι ςφγχρονων τεχνολογιϊν διαχείριςθσ τθσ πίεςθσ ςτο δίκτυο φδρευςθσ (pressure management), που ζχει 

ωσ αποτζλεςμα τθν αποφυγι άςκοπθσ καταπόνθςθσ των αγωγϊν του δικτφου από υπερβολικζσ πιζςεισ και κατ’ 

επζκταςθ τθν αποφυγι κραφςεων του δικτφου, επιτυγχάνοντασ ζτςι αφξθςθ του χρόνου ηωισ ςε μεγάλο μικοσ του με 

ςθμαντικό οικονομικό όφελοσ. 

 Απαραίτθτθ προχπόκεςθ γι’ αυτό αποτελεί θ αξιόπιςτθ και οργανωμζνθ ςυλλογι δεδομζνων από τισ βλάβεσ, τθ 

λειτουργία κ.λπ. ϊςτε μζςω δομθμζνων και ςυνεργάςιμων εφαρμογϊν να επιτυγχάνεται θ περαιτζρω επεξεργαςία και 

ςτατιςτικι αξιοποίθςθ των ςυλλεχκζντων ςτοιχείων. 

 Ο κφριοσ ςτόχοσ ςτθ διαδικαςία ςυντιρθςθσ εςτιάηεται ςτον εντοπιςμό τθσ ςυχνότθτασ εμφάνιςθσ βλαβϊν, ςτθν 

ταχφτθτα και ποιότθτα των επιςκευϊν, ςτον προςδιοριςμό τθσ γεωγραφικισ διαςποράσ τουσ, ςτθν αιτία εμφάνιςθσ 

αυτϊν κ.λπ. προκειμζνου να καταρτίηεται ολοκλθρωμζνο και ςυςτθματικό πρόγραμμα ςυντιρθςθσ του δικτφου 

φδρευςθσ. 

 Ρροσ τοφτο ζχει ενταχκεί ςτο πενταετζσ επενδυτικό πρόγραμμα τθσ Εταιρείασ μασ, εφαρμογι ενόσ ςτοχευμζνου, με 

τεκμθριωμζνθ προτεραιότθτα προγράμματοσ αντικατάςταςθσ δικτφου φδρευςθσ, το οποίο περιλαμβάνει τθν 

αντικατάςταςθ περίπου 450 χλμ. αγωγϊν που αντιςτοιχεί περίπου ςτο 1,5% του ςυνολικοφ μικουσ του δικτφου κατά 

ζτοσ, ακολουκϊντασ και τθρϊντασ τισ παγκόςμιεσ βζλτιςτεσ πρακτικζσ. 

 

Με τα ανωτζρω, ςε ςυνδυαςμό με τισ λοιπζσ δράςεισ και παρεμβάςεισ που ιδθ ζχουν δρομολογθκεί (μαηικζσ 

αντικαταςτάςεισ υδρομετρθτϊν, παρεμβάςεισ ςε τροφοδοτικοφσ αγωγοφσ, ςυντιρθςθ και ανακαίνιςθ υφιςτάμενων 

υποδομϊν όπωσ αντλιοςταςίων, φρεατίων υδροπαροχϊν και βανϊν, δρομολόγθςθ λειτουργικϊν παρεμβάςεων ςτο δίκτυο 

μζςω ςφγχρονων λογιςμικϊν και εκςυγχρονιςμόσ των υφιςτάμενων δομϊν λειτουργίασ), εκτιμοφμε ότι κα επιτευχκεί 

αποτελεςματικότερθ λειτουργία του δικτφου φδρευςθσ, ςυνεπισ αξιόπιςτθ και αδιάλειπτθ παροχι νεροφ, βελτίωςθ του 

επιπζδου παροχισ υπθρεςιϊν προσ τουσ πελάτεσ και βελτίωςθ τθσ εταιρικισ εικόνασ ςχετικά με τθν απόδοςθ των υπθρεςιϊν 

τθσ 

 

Δ9  Ρροςιτό Τιμολόγιο 

 

Κυριότεροι μθ-χρθματοοικονομικοί κίνδυνοι  

Θ Εταιρεία δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ των ενδεχόμενων κινδφνων, ϊςτε να 

διατθρθκεί θ ςτακερότθτα και θ ςυνζχεια των εργαςιϊν τθσ. Συγκεκριμζνα διαμορφϊνει ςυνολικό πλαίςιο και ειςθγείται 

ςτρατθγικζσ πολιτικζσ και διαδικαςίεσ διαχείριςθσ και ελζγχου των κινδφνων που ενδεχομζνωσ αναλαμβάνει.  Ορίηει  

αναγνωρίηει  και αξιολογεί  τουσ  αναλαμβανόμενουσ κινδφνουσ. Αναπτφςςει και υλοποιεί  εργαλεία, και εκπαιδεφει τισ 

οργανωτικζσ μονάδεσ για τθ χριςθ τουσ.  Καταρτίηει Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Καταςτάςεων Κρίςεων. Διαμορφϊνει εταιρικι 

κουλτοφρα διαχείριςθσ κινδφνων, ςε κάκε ιεραρχικό επίπεδο τθσ Εταιρείασ. 

Αν και κάκε μζλοσ τθσ Εταιρείασ  διαδραματίηει το δικό του ρόλο - ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του - για τθν εξαςφάλιςθ 

τθσ επαρκοφσ διαχείριςθσ των κινδφνων, το Διοικθτικό Συμβοφλιο φζρει τθ ςυνολικι ευκφνθ. Κζτει τουσ ςτόχουσ, ορίηει τθν 

πολιτικι, αποφαςίηει για τον τρόπο απόκριςθσ και τθν αποδοχι ι όχι του εναπομείναντοσ κινδφνου. Επιλζγει το πλαίςιο 

διαχείριςθσ κινδφνων, θ υλοποίθςθ του οποίου ανατίκεται ςτα ςτελζχθ τθσ Εταιρείασ. Θ Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου, 

είναι αρμόδια να προςφζρει αντικειμενικι διαςφάλιςθ ςτθ Διοίκθςθ, για τθν επίτευξθ των ςτόχων του Συςτιματοσ 

https://www.eydap.gr/CustomerSupport/CustomerLiability/
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Διαχείριςθσ Κινδφνων, μζςω τθσ καταγραφισ και ιεράρχθςισ τουσ και του ελζγχου τθσ επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ 

των αςφαλιςτικϊν δικλείδων. 

 

 Σφμβαςθ με το Ελλθνικό Δθμόςιο 

Από τθ χριςθ του 2004 εκκρεμεί θ ςφναψθ ζγγραφθσ ςυμφωνίασ όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 15 τθσ από 9.12.1999 ςφμβαςθσ 

μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Εταιρείασ, θ οποία κα κακορίηει το τίμθμα του απολθφκζντοσ μθ επεξεργαςμζνου 

φδατοσ. Ελλείψει γραπτισ ςυμφωνίασ, θ Εταιρεία ςυνεχίηει και μετά τθν 30.06.2013, να ςυμψθφίηει το τίμθμα του 

αδιφλιςτου φδατοσ που αντλεί με τισ υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ που προςφζρει για τα πάγια περιουςιακά 

ςτοιχεία που ανικουν ςτθν Εταιρεία Ραγίων ‘’ΕΥΔΑΡ ΝΡΔΔ’’.  Αλλαγζσ ςτθν τιμολόγθςθ των υπθρεςιϊν φδρευςθσ και 

αποχζτευςθσ κα επιφζρει θ εφαρμογι τθσ ΚΥΑ 135275 (αρ. 3, παρ.9), ΦΕΚ 1751/22.05.2017  «Ζγκριςθ γενικϊν Κανόνων 

κοςτολόγθςθσ και Τιμολόγθςθσ υπθρεςιϊν φδατοσ. Μζκοδοσ και διαδικαςίεσ για τθν ανάκτθςθ κόςτουσ των υπθρεςιϊν 

φδατοσ ςτισ διάφορεσ χριςεισ του».  

 

 Διόγκωςθ οφειλϊν Ρελατϊν  

Στο πλαίςιο τθσ γενικότερθσ οικονομικισ κρίςθσ που πλιττει τα νοικοκυριά παρατθρείται αφξθςθ των οφειλϊν που με τθ 

ςυςτθματικι και επίμονθ προςπάκεια των Υπθρεςιϊν ςυγκρατοφνται περίπου ςτα ίδια επίπεδα ελλοχεφοντοσ όμωσ του 

κινδφνου τθσ διόγκωςισ τουσ.     

Θ παροχι ενόσ προςιτοφ τιμολογίου υπθρεςιϊν φδρευςθσ και αποχζτευςθσ ςτουσ καταναλωτζσ αποτελεί ζνα ουςιαςτικό 

κζμα βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ για τθν ΕΥΔΑΡ, κακϊσ τθσ επιτρζπει να ικανοποιεί τισ βαςικζσ ανάγκεσ και προςδοκίεσ των πολιτϊν 

για κακαρό και φκθνό νερό και αξιόπιςτεσ υπθρεςίεσ αποχζτευςθσ. Ταυτόχρονα, το κλιμακωτό τιμολόγιο αποτρζπει τθν 

ςπατάλθ του πόρου και ςυνειςφζρει ςτθν επίτευξθ του 6ου Στόχου Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ του ΟΘΕ «ΚΑΚΑΟ ΝΕΟ ΚΑΛ 

ΥΓΛΕΛΝΘ», που αναφζρεται ςτθν πρόςβαςθ ςε κακαρό νερό και ςυνκικεσ υγιεινισ, για όλουσ τουσ πολίτεσ.  

Το πελατολόγιο τθσ ΕΥΔΑΡ περιλαμβάνει 2.122.799 παροχζσ ςυνδζςεισ, εκ των οποίων 91.983 αφοροφν μόνο φδρευςθ, οι 

36.737 αφοροφν μόνο αποχζτευςθ και οι 1.994.079 παροχζσ αφοροφν φδρευςθ και αποχζτευςθ. 

Θ ετιςια ςυνολικι τιμολογθμζνθ κατανάλωςθ νεροφ για το 2017 ανζρχεται ςε  307.298.907 κ.μ. Εξ αυτϊν τα 192.497.153 κ.μ. 

(62,64%) αφοροφν ςτο Γενικό Τιμολόγιο, το οποίο είναι το κφριο τιμολόγιο τθσ ΕΥΔΑΡ κι απευκφνεται κυρίωσ ςτθν οικιακι 

χριςθ. Επίςθσ, θ ΕΥΔΑΡ χρεϊνει 9.646.019 κ.μ. υποχρεωτικι κατανάλωςθ με τιμολόγιο γενικοφ τιμολογίου και 1.025.279 κ.μ. 

υποχρεωτικι κατανάλωςθ με Βιομθχανικό - Επαγγελματικό τιμολόγιο. 

Από τισ 16/12/2013 το  τιμολόγιο υπθρεςιϊν φδρευςθσ και αποχζτευςθσ τθσ Εταιρείασ κακορίηεται με βάςθ το ΦΕΚ 

3188Β/16.12.201  ωσ ακολοφκωσ: 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΥΔΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘΣ 

ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΘΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ €/Μ3 

 ΥΔΕΥΣΘ (ιςχφει από 16.12.2013- ΦΕΚ 3188Β/16.12.2013) 

 Κατθγορία ΙΙ  

ΓΕΝΛΚΟ ΤΛΜΟΛΟΓΛΟ-ΟΛΚΛΑΚΘ 

ΧΘΣΘ  

0-5 0,3500   

 5-20 0,6400   

 20-27 1,8300   

 27-35 2,5600   

 ανω των 35 3,2000   

  *Θ υποχρεωτικι κατανάλωςθ 

2μ3/μινα, αναςτζλλεται για όςο 

χρόνο υπάρχει διακοπι 

υδροδότθςθσ με αφαίρεςθ 

μετρθτι 

 Κατθγορία ΙΙ  

ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΚΑ- 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΑ 

  

 μζχρι  1.000 0,8300   

 Άνω των 1.000 0,9800   
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 Κατθγορία ΙΙΙ  

ΔΘΜΟΣΛΑ-ΔΘΜΟΤΛΚΑ -ΝΡΔΔ ανεξαρτιτωσ μθνιαίασ κατανάλωςθσ 0,9800   

 Κατθγορία ΙV  

ΦΛΛΑΝΚΩΡΛΚΑ ανεξαρτιτωσ μθνιαίασ κατανάλωςθσ 0,2300   

 Κατθγορία V  

ΕΝΛΣΧΥΣΘ ΔΛΚΤΥΩΝ ΔΘΜΩΝ & 

ΚΟΛΝΟΤΘΤΩΝ -ΥΔΟΔΟΤΘΣΘ 

ΝΘΣΩΝ 

ανεξαρτιτωσ μθνιαίασ κατανάλωςθσ 0,4800   

 Κατθγορία VΙ  

ΕΦΟΔΛΑΣΜΟΣ ΡΛΟΛΩΝ ανεξαρτιτωσ μθνιαίασ κατανάλωςθσ 2,4000   

 Κατθγορία VΙΙ  

ΡΥΟΣΒΕΣΤΛΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ 

ανεξαρτιτωσ όγκου ακινιτου και 

κατθγορίασ κατανάλωςθσ 

11,0100   

 Κατθγορία VΙΙΙ  

ΑΔΥΛΛΛΣΤΟ ΝΕΟ για ολόκλθρθ τθν κατανάλωςθ που 

πραγματοποιείται από όλουσ τουσ 

υδρολιπτεσ τθσ κατθγορίασ αυτισ 

0,1804   

   

ΜΘΝΙΑΙΟ ΡΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ  €/μινα 

 ωσ 30 μ3/3μθνο 1,0000   

παροχι με υδρ. Μζχρι 5/8'' 

και 3/4ϋϋ 

από 30ωσ 60μ3/3μθνο 1,0000   

 άνω των 60μ3/3μθνο 1,0000   

παροχι με υδρ. Μζχρι 1''   4,5000   

παροχι με υδρ. Μζχρι 1 1/2'' μθνιαία -για παροχζσ κυρίωσ  4,5000   

παροχι με υδρ. Μζχρι 2'' επαγγελματικισ-βιομθχανικισ 13,0000   

παροχι με υδρ. Μζχρι 3'' χριςθσ και ενίςχυςθσ δικτφων  13,0000   

παροχι με υδρ. Μζχρι 4'' ΟΤΑ 35,0000   

παροχι με υδρ. Μζχρι 6''   35,0000   

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΘΣΘΣ 

ΥΡΟΝΟΜΩΝ 

  

Κοινοί καταναλωτζσ  0,75 * τιμισ νεροφ (52,5% για 

κιπουσ άνω των 200 μ2) 

 

Δθμοςια-Κανονικά  75% *τιμισ νεροφ  

Φιλανκρωπικά  75% *τιμισ νεροφ  

 75% *τιμισ νεροφ  

Βιομθχανικά  37,5% για βιομθχανίεσ/βιοτεχνίεσ ποτοποιίασ, παγοποιίασ, 

 χαρτοποιίασ, παραγωγισ τεχνθτισ 

μετάξθσ, υδρομετρθτζσ 

 

 ςε οικοδομικά ζργα  

ΦΡΑ   

ΦΡΑ 13% Από 17.12.2010 13% επί τθσ αξίασ του καταναλιςκόμενου νεροφ 

(Ν3899/2010 ΦΕΚ 212Α/17.12.2010) 

ΦΡΑ 24% Από 01.06.2016 24% επί του παγίου τελουσ +Δικ. Χριςθσ Υπονόμων 

(Ν.4389/2016 ΦΕΚ 94Α/27.05.2016) 

 

Μζχρι το ζτοσ 2014 το τιμολόγιο παροχισ νεροφ και υπθρεςιϊν αποχζτευςθσ κακορίηονταν µε Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ 

(ΚΥΑ), αφοφ λαμβάνονταν υπόψθ και οι ειςθγιςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ. Με το άρκρο 33 του 
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ν.4258/2014 τροποποιικθκε το άρκρο 3 ν. 2744/1999 που αφορά ςτθν τιμολογιακι πολιτικι τθσ ΕΥΔΑΡ Α.Ε., βάςει του 

οποίου ορίηεται ότι από τθν 1θ Λουλίου του 2015 τα τιμολόγια των υπθρεςιϊν φδρευςθσ και αποχζτευςθσ εγκρίνονται µε 

αποφάςεισ του Ειδικοφ Γραμματζα Υδάτων μετά από διαβοφλευςθ µε τον Υπουργό Οικονομικϊν και άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

φορείσ, οι οποίεσ δθμοςιεφονται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.  

Σε ςυνζχεια τθσ Οδθγίασ-Ρλαίςιο για τα Φδατα (2000/60/ΕΚ, Άρκρο 9) και τθσ εκνικισ νομοκεςίασ (ν.3199/2003 όπωσ 

τροποποιικθκε µε το ν.4117/2013 και το ν.4315/2014 και ιςχφει, το Ρ.Δ. 51/2007 και τθν ΚΥΑ 322/2013), θ Ειδικι Γραμματεία 

Υδάτων (ΕΓΥ) του Υπουργείου Ραραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ, Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, είναι αρμόδια για το ςτρατθγικό 

ςχεδιαςμό, τθ διαμόρφωςθ και αξιολόγθςθ τθσ πολιτικισ για τθν ορκολογικι και βιϊςιμθ διαχείριςθ των υπθρεςιϊν φδατοσ. 

Στισ 22/05/2017 ΦΕΚ 1751Β/ 22.05.2017
 

θ Εκνικι Επιτροπι Υδάτων αποτελοφμενθ από τον Αναπλθρωτι Υπουργό 

Ρεριβάλλοντοσ, τον Υπουργό Εςωτερικϊν, τον Υπουργό Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, τον Υπουργό Υγείασ, τον Υπουργό 

Μεταφορϊν και Υποδομϊν και τον Υπουργό Ανάπτυξθσ, εξζδωςε τθν 135275 Απόφαςθ για τθν «ζγκριςθ γενικϊν Κανόνων 

κοςτολόγθςθσ και Τιμολόγθςθσ υπθρεςιϊν φδατοσ. Μζκοδοσ και διαδικαςίεσ για τθν ανάκτθςθ κόςτουσ των υπθρεςιϊν 

φδατοσ ςτισ διάφορεσ χριςεισ του». Με τθν ανωτζρω απόφαςθ κακορίηονται  οι διαδικαςίεσ, οι μζκοδοι και τα επίπεδα 

ανάκτθςθσ του κόςτουσ των υπθρεςιϊν φδατοσ, με ςτόχο τθν ϊκθςθ ςτθν οικονομία και οι γενικοί κανόνεσ κοςτολόγθςθσ και 

τιμολόγθςθσ υπθρεςιϊν φδατοσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ παροχι οικονομικά προςιτοφ νεροφ κατάλλθλθσ ποιότθτασ και 

ποςότθτασ ςτουσ καταναλωτζσ. 

Από το 2018 και μετά οι πάροχοι υπθρεςιϊν φδατοσ προςδιορίηουν τα τιμολόγιά τουσ και κοινοποιοφν τθ ςχετικι απόφαςθ 

ςτθ Διεφκυνςθ Υδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, θ οποία εκδίδει ςυςτάςεισ, και  εφόςον απαιτείται  ενθμερϊνει 

ςχετικά τθν  Ειδικι Γραμματεία Υδάτων. Σφμφωνα με το ανωτζρω ΦΕΚ για τον προςδιοριςμό των τιμολογίων προσ τουσ 

τελικοφσ χριςτεσ πζραν του περιβαλλοντικοφ κόςτουσ περιλαμβάνεται και το κόςτοσ πόρου και αναγράφεται  υποχρεωτικά 

με διακριτό ευκρινι και εφλθπτο τρόπο το περιβαλλοντικό τζλοσ. 

 

Εταιρικζσ πολιτικζσ και δζουςα επιμζλεια  

Θ ΕΥΔΑΡ, αναγνωρίηοντασ τθ δυςμενι οικονομικι ςυγκυρία που βιϊνει θ ελλθνικι κοινωνία και ςτο πλαίςιο τθσ διαχρονικισ 

τθσ προςφοράσ ςτο κοινωνικό ςφνολο, ζχει ιδθ αναλάβει πρωτοβουλίεσ για τθν ανακοφφιςθ των αςκενζςτερων οικονομικά 

ομάδων όπωσ: 

ΕΛΔΛΚΑ ΤΛΜΟΛΟΓΛΑ 

Θ ΕΥΔΑΡ βάςει νομοκετικισ πρόβλεψθσ (ΦΕΚ 552Β/26-3-2009, άρκρο 3.2.3, ΦΕΚ 3188Β’/16-12-2013, ΦΕΚ 2221Β’/9-9-2013) 

χορθγεί τιμολόγια ότι για ειδικζσ κατθγορίεσ καταναλωτϊν (επιχειριςεισ, φιλανκρωπικά ςωματεία, Ελλθνικά Ρετρζλαια, 

παρόχουσ υπθρεςιϊν εφοδιαςμοφ πλοίων). Σθμειϊνεται επίςθσ, πωσ το Φιλανκρωπικό τιμολόγιο παρζχεται, όχι μόνο ςε 

ιδρφματα και ςωματεία κατά τθν ζννοια του Ν.Δ. 1111 τθσ 8/11.2.72 και του Α.Ν. 2039/1939, αλλά με απόφαςθ ΔΣ και ςε 

λοιπά ιδρφματα − φορείσ που αςκοφν φιλανκρωπικό − κοινωφελζσ ζργο. Κατά το ζτοσ 2017 χορθγικθκε φιλανκρωπικό 

τιμολόγιο ςε 154 παροχζσ. Συγκεκριμζνα με τθν 19158/ 08.03.2017 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου αποφαςίςτθκε θ 

κατ’ εξαίρεςθ χοριγθςθ μζχρι τισ 31.12.2018 Φιλανκρωπικοφ Τιμολογίου ςε 144 παροχζσ που υδροδοτοφν κοινωνικζσ δομζσ 

τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ, που λειτουργοφν θ Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν και οι Λερζσ Μθτροπόλεισ Ρεριφζρειασ Αττικισ, 

προκειμζνου να ενιςχυκεί το πολυδιάςτατο φιλανκρωπικό ζργο τουσ ζργο. Ρζραν των ανωτζρω δομϊν χορθγικθκε  

φιλανκρωπικό τιμολόγιο ςτον ΑΝΕΜΟ ΑΝΑΝΕΩΣΘΣ και  ςτο ΣΥΛΟΓΟ ΜΕΛΜΝΘΣ ΑΝΘΛΛΚΩΝ. 

ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΛΔΛΚΟ ΤΛΜΟΛΟΓΛΟ 

Από τθν 1/2/2016 μζχρι τισ 30/06/2017 χορθγοφνταν ςτουσ δικαιοφχουσ του Ν 4320/2015 Ζκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο (ΕΕΤ)  με 

το οποίο προβλεπόταν θ δωρεάν ( με ζκπτωςθ 100%)  παροχι ςυνολικά 6 m3 νεροφ το τρίμθνο ςε κάκε νοικοκυριό με ζνα ι 

δφο μζλθ ενϊ για κάκε επιπλζον μζλοσ πζραν των δφο, κα παρζχονται δωρεάν 3m3 νεροφ. Από τθν  01.07.2017 χορθγεί  

Ζκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο (ΕΕΤ) ςτουσ δικαιοφχουσ Κοινωνικοφ Ειςοδιματοσ Αλλθλεγγφθσ του Ν 4389/16, παρζχοντασ  

ζκπτωςθ 100% επί τθσ αξίασ του νεροφ ποςότθτασ 2m3 ανά μινα, ανά μζλοσ νοικοκυριοφ, αρχισ γενομζνθσ από τθν πρϊτθ 

κλίμακα του Γενικοφ Τιμολογίου και ποςότθτασ 3 m3  ανά μινα για  κάκε μζλοσ νοικοκυριοφ με αναπθρία άνω του 67% .  

ΕΚΡΤΩΣΕΛΣ  

Ζκπτωςθ ςτουσ λογαριαςμοφσ παροχϊν που υδροδοτοφν πολυμελείσ οικογζνειεσ και υπεριλικεσ με ςχετικζσ αποφάςεισ του 

Δ.Σ.  

Εκπτϊςεισ, με ςυγκεκριμζνεσ και βάςει ςχετικϊν αποφάςεων ΔΣ διαδικαςίεσ, ςτουσ αυξθμζνουσ λογαριαςμοφσ κατανάλωςθσ 

και τουσ λογαριαςμοφσ λακραίασ υδρολθψίασ, λαμβάνοντασ υπόψθ κοινωνικά και ειςοδθματικά κριτιρια. 

ΥΚΜΛΣΕΛΣ ΑΡΟΡΛΘΩΜΘΣ ΟΦΕΛΛΩΝ 

Θ ΕΥΔΑΡ ΑΕ ζχει κεςπίςει ςυγκεκριμζνεσ βάςει απόφαςθσ ΔΣ διαδικαςίεσ αποπλθρωμισ/ρφκμιςθσ των οφειλϊν ςε δόςεισ, 

παρζχοντασ ευκολίεσ πλθρωμισ ςε παροχζσ καταναλωτϊν που εντάςςονται ςτισ αςκενζςτερεσ κοινωνικζσ ομάδεσ 



Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ  

Χριςθσ 01.01.2017 – 31.12.2017  

93 

 

(δικαιοφχουσ ΚΟΤ, ΕΕΤ). Συγκεκριμζνα με τισ 19102/21-12-2016 και 19184/05.04.2017 Αποφάςεισ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου καταργικθκε θ απαλλαγι προςαυξιςεων και τόκων, θ αναςτολι λιψθσ μζτρων αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ αλλά 

διατθρικθκε το άτοκο των διακανονιςμϊν για τουσ δικαιοφχουσ του ΕΕΤ και ΚΟΤ. 

ΑΡΟΜΕΛΩΣΘ ΟΦΕΛΛΩΝ  

Στο πλαίςιο τθσ κοινωνικισ τθσ πολιτικισ πζραν των ανωτζρω δράςεων ανζλαβε πρωτοβουλία για τθν ανακοφφιςθ των 

αςκενζςτερων ομάδων πλθκυςμοφ με τθν απομείωςθ κατά 100% τθσ υφιςτάμενθσ κατά τθν 07.09.2017 λθξιπρόκεςμθσ 

ςυνολικισ οφειλισ (ποςοφ 564.986,65 €), παροχϊν δικαιοφχων που είναι  ενταγμζνοι  ςτο Νόμο 4389/2016 «Επείγουςεσ 

διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ, 

(ΦΕΚ 94/Α/2016)».  

ΑΝΚΩΡΟΚΕΝΤΛΚΟΣ ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΛΣΜΟΣ 

Και κατά το 2017 θ εταιρία ςυνζχιςε τθν υλοποίθςθ δράςεων που είχε αναλάβει τα προθγοφμενα χρόνια ςχετικά με τθν 

αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ εξυπθρζτθςθσ του πελάτθ. Συγκεκριμζνα  παρζχει: 

Δυνατότθτεσ πλθρωμισ διακανονιςμϊν ςε εξωτερικά κανάλια εκτόσ ταμείων 

Θλεκτρονικι ειδοποίθςθ προσ τουσ πελάτεσ με e-mail και sms, ςχετικά με εκδόςεισ λογαριαςμϊν, αυξθμζνθ κατανάλωςθ, 

επικείμενθ διακοπι υδροδότθςθσ λόγω οφειλισ, ενθμζρωςθ του ιδιοκτιτθ μιςκωμζνου ακινιτου για φπαρξθ λθξιπρόκεςμθσ 

οφειλισ του ενοίκου  κ.ά. 

Εγκατάςταςθ και λειτουργία POS ς όλα τα ταμεία 

24ωρο τθλεφωνικό κζντρο εξυπθρζτθςθσ μζςω τθσ γραμμισ 1022 που ςυλλζγει δυναμικι πλθροφορία από τουσ 

καταναλωτζσ, τα τεχνικά τμιματα και τα περιφερειακά κζντρα. Ραρζχεται τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ πελάτθ, ενθμζρωςθ 

τεχνικϊν υπθρεςιϊν, παραγωγι ςτατιςτικϊν, καταγραφι παραπόνων, ενθμζρωςθ τρίτων φορζων –Υπθρεςιϊν.     

Λςτοκζςθ www.eydap.gr μζςω τθσ οποίασ επιτελείται θλεκτρονικι εξυπθρζτθςθ ςχετικά με αιτιματα, θλεκτρονικι πλθρωμι, 

διακανονιςμοφσ οφειλϊν, θλεκτρονικό λογαριαςμό.  

 

Αποτελζςματα των εν λόγω πολιτικϊν και μθ χρθματοοικονομικοί βαςικοί δείκτεσ επιδόςεων  

 

Το 49,69% του Γενικοφ Τιμολογίου χρεϊνεται με το πρϊτο κλιμάκιο και το 43,56% με το δεφτερο κλιμάκιο. Τζλοσ, αξίηει να 

ςθμειωκεί πωσ θ μζςθ ετιςια τιμι ανά κ.μ. τθσ κατανάλωςθσ νεροφ με Γενικό Τιμολόγιο είναι 0,78 €, ενϊ θ αντίςτοιχθ μζςθ 

ετιςια τιμι τθσ κατανάλωςθσ νεροφ και χριςθσ των υπονόμων είναι 1,21€ 

Για τθν αξιολόγθςθ τθσ ικανοποίθςθσ του πελάτθ, χρθςιμοποιείται ο δείκτθσ «ικανοποίθςθσ αιτθμάτων για μειϊςεισ 

λογαριαςμϊν», που ζχει ωσ παρονομαςτι το πλικοσ των αιτθμάτων που υποβλικθκαν ετθςίωσ για μειϊςεισ λογαριαςμϊν 

και για αρικμθτι το πλικοσ των αντίςτοιχων αιτθμάτων που ικανοποιικθκαν, από τθν Εταιρεία. 

 

ΔΕΙΚΤΘΣ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ ΑΙΤΘΜΑΤΩΝ 

Δείκτθσ ικανοποίθςθσ αιτθμάτων για μειϊςεισ λογαριαςμϊν 

 2016 2017 

Ρλικοσ αιτθμάτων που 

ικανοποιικθκαν 
7.269 8.764 

Ρλικοσ αιτθμάτων που 

υποβλικθκαν για μειϊςεισ 

λογαριαςμϊν 

7.481 9.157 

 

Το 2017 ικανοποιικθκε το 96% των αιτθμάτων που υποβλικθκαν για μειϊςεισ λογαριαςμϊν (αφανζσ διαρροζσ και λακραίεσ 

υδρολθψίεσ) ζναντι του 97% το 2016. Κατά το ζτοσ 2017 ςθμειϊνεται αφξθςθ του αρικμοφ των εξεταηόμενων αιτθμάτων 

κατά 1.495 αιτιματα ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χρονιά. Τα προσ εξζταςθ τιμολόγια ιταν ςυνολικισ αξίασ ποςοφ 

12.273.500, 27 € επί των οποίων χορθγικθκε ζκπτωςθ ποςοφ 6.490.181 €.   

 

Δ10  Ανάπτυξθ Ρεριβαλλοντικισ Συνείδθςθσ & Ευαιςκθςίασ 

 

Κυριότεροι μθ-χρθματοοικονομικοί κίνδυνοι  

http://www.eydap.gr/
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Σιμερα ςε παγκόςμιο επίπεδο γίνεται προςπάκεια για τθ διατιρθςθ τθσ ιςορροπίασ ςτθ φφςθ και τθν προςταςία των 

φυςικϊν πόρων, κακϊσ θ ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα διαταράςςει και καταςτρζφει το φυςικό περιβάλλον με απρόβλεπτεσ 

ςυνζπειεσ για το μζλλον τθσ ανκρωπότθτασ. Στο πλαίςιο αυτό εντάςςεται και θ αφφπνιςθ τθσ παγκόςμιασ κοινότθτασ για τθν 

προςταςία και διαφφλαξθ του νεροφ, αφοφ ςφμφωνα με εκτιμιςεισ το 2025 ζνασ ςτουσ τρεισ κατοίκουσ ςτον πλανιτθ κα ηει 

ςε κακεςτϊσ λειψυδρίασ. 

Θ ΕΥΔΑΡ, ωσ θ μεγαλφτερθ Εταιρεία ςτθν Ελλάδα που δραςτθριοποιείται ςτον τομζα διαχείριςθσ του κφκλου του νεροφ, 

αναγνωρίηοντασ τθν ευκφνθ τθσ κυρίωσ απζναντι ςτισ επερχόμενεσ γενιζσ, εςτιάηει ςτθ ςυνεχι εκπαίδευςθ και 

ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν για τθ ςθμαςία τθσ ορκολογικισ χριςθσ του νεροφ και κατ’ επζκταςθ του πόρου. Στόχοσ τθσ 

είναι επίςθσ θ ενθμζρωςι τουσ για το τεράςτιο ζργο που «κρφβεται» πίςω από τθν παροχι των υπθρεςιϊν φδρευςθσ και 

αποχζτευςθσ, από τεχνικισ και επιςτθμονικισ άποψθσ, κακϊσ και για τθν άριςτθ ποιότθτα του πόςιμου νεροφ τθσ Ακινασ. 

Με τθν πεποίκθςθ ότι θ ανάπτυξθ κριτικισ και ολιςτικισ ςκζψθσ για το περιβάλλον είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθν 

εκπαίδευςθ - ςε όποια τθσ μορφι - θ ΕΥΔΑΡ ζχει ενςωματϊςει ςτισ δραςτθριότθτζσ τθσ εκπαιδευτικά προγράμματα για 

μακθτζσ όλων των βακμίδων και ςυλλόγουσ πολιτϊν. 

Με τον τρόπο αυτό θ ΕΥΔΑΡ ςυνειςφζρει  ςτθν επίτευξθ του Στόχου 4 και «ΡΟΛΟΤΛΚΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ» και 12 «ΥΡΕΥΚΥΝΘ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ ΚΑΛ ΡΑΑΓΩΓΘ» όπωσ ορίςτθκαν από τον Οργανιςμό Θνωμζνων Εκνϊν. 

 

Εταιρικζσ πολιτικζσ και δζουςα επιμζλεια  

Στακερόσ ςτόχοσ τθσ ΕΥΔΑΡ είναι θ ςυμβολι τθσ ςτθ διαμόρφωςθ περιβαλλοντικά ςυνειδθτοποιθμζνων και υπεφκυνων 

πολιτϊν, εφαρμόηοντασ και ςτθρίηοντασ δράςεισ και πρωτοβουλίεσ που προάγουν τθν καλλιζργεια περιβαλλοντικισ 

ςυνείδθςθσ και τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ. Στο πλαίςιο αυτό θ ΕΥΔΑΡ μεριμνά ϊςτε: 

 Να υπάρχει περιβαλλοντικι ενότθτα ςτθν εταιρικι ιςτοςελίδα με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν για τθ 

ςθμαντικότθτα και τθν προςταςία του φυςικοφ πόρου. 

 Να αποςτζλλει ςυςτθματικά ενθμερωτικά ζντυπα ςτουσ πελάτεσ μαηί με τουσ λογαριαςμοφσ κατανάλωςθσ νεροφ με 

οδθγίεσ για τθν ορκολογικι χριςθ του νεροφ. 

 Να υπάρχει ςτθν ιςτοςελίδα τθσ οπτικοακουςτικό υλικό, ειδικά για παιδιά, βαςιςμζνο ςτθν τεχνολογία 3D με ςκοπό να 

τα ευαιςκθτοποιεί για τθν ορκολογικι χριςθ του νεροφ, τθν προςταςία των φυςικϊν πόρων και του περιβάλλοντοσ. 

 Να υπάρχουν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ θλεκτρονικά παιχνίδια που εξθγοφν ςτα παιδιά, με διαδραςτικό τρόπο, τθ διαδικαςία 

που ακολουκεί θ ΕΥΔΑΡ για τον κακαριςμό του νεροφ, ϊςτε να γίνει πόςιμο κακϊσ και για τθ βιολογικι επεξεργαςία των 

λυμάτων, για να επιςτρζφουν ςτθ φφςθ κακαρά. 

 Να ςυνεργάηεται με περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ και ΜΚΟ για τθν ανάπτυξθ κοινϊν δράςεων και πρωτοβουλιϊν για τθν 

ενθμζρωςθ του κοινοφ και τθσ μακθτικισ κοινότθτασ αναφορικά με τθν ορκολογικι χριςθ του νεροφ. 

 Να χορθγεί, ςτο πλαίςιο τθσ ενεργισ ςυμμετοχισ ςτθν ανάπτυξθ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ, τισ δράςεισ 

Οργανϊςεων, που ςκοπόσ τουσ είναι θ περιβαλλοντικι αφφπνιςθ, 

 Να ςυμμετζχει ςε χρθματοδοτοφμενα ερευνθτικά προγράμματα και ςε ςυνζδρια που αφοροφν ςτθ διακεςιμότθτα και 

βιωςιμότθτα των υδατικϊν πόρων. 

 Να διοργανϊνει εντόσ και εκτόσ Εταιρείασ ενθμερωτικά ςεμινάρια, θμερίδεσ και εκδθλϊςεισ. Με τθν ευκαιρία μάλιςτα 

τθσ Ραγκόςμιασ Θμζρασ του Νεροφ ςτισ 22 Μαρτίου, θ ΕΥΔΑΡ διοργανϊνει κάκε χρόνο επίςθμεσ εκδθλϊςεισ που 

απευκφνονται ςε ζνα ευρφ κοινό με ςτόχο τθν  ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςι του. Συγκεκριμζνα ςτισ 22 Μαρτίου 2017 

θ ΕΥΔΑΡ τίμθςε  τθν Ραγκόςμια Θμζρα Νεροφ με  εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ που εγκαινιάςτθκαν με τθ δεφτερθ ςυναυλία 

του κφκλου «Νζοι Ζλλθνεσ Σολίςτ – Κυριακζσ ςτον Ραρναςςό» και τθν παρουςίαςθ του αναβακμιςμζνου πλζον 

περιβαλλοντικοφ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ που πραγματοποιείται ςτισ Μονάδεσ Επεξεργαςίασ Νεροφ ςτο Γαλάτςι. 

 Να υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα που απευκφνονται ςε ενδιαφερόμενουσ φορείσ και μακθτζσ όλων των 

βακμίδων εκπαίδευςθσ, με ςτόχο τθν ανάπτυξθ περιβαλλοντικισ κουλτοφρασ. Ρερίπου 16.000 ενδιαφερόμενοι φορείσ και 

μακθτζσ παρακολουκοφν κάκε χρόνο  δωρεάν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και λαμβάνουν πλοφςιο  ενθμερωτικό 

υλικό. 

 

Ρεριβαλλοντικά Εκπαιδευτικά Ρρογράμματα 

 

Θ ΕΥΔΑΡ ςχεδιάηει και υλοποιεί Ρεριβαλλοντικά Εκπαιδευτικά Ρρογράμματα, τα οποία παρζχονται δωρεάν και 

απευκφνονται ςε όλεσ τισ εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ, με τισ ανάλογεσ τροποποιιςεισ, κακϊσ και ςε ςυλλόγουσ και ενϊςεισ. Τα 

προγράμματα υλοποιοφνται από εξειδικευμζνα ςτελζχθ τθσ Εταιρείασ και διεξάγονται  ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΕΥΔΑΡ. 

Συγκεκριμζνα:  
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Στισ Μονάδεσ Επεξεργαςίασ Νεροφ τθσ ΕΥΔΑΡ ςτο Γαλάτςι παρουςιάηεται το ανανεωμζνο πλζον εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

«Το ταξίδι του Σταγονοφλθ» ςε μία καινοφργια, με ςφγχρονο οπτικοακουςτικό εξοπλιςμό και ειδικά καταςκευαςμζνθ γι’ 

αυτόν τον ςκοπό, αίκουςα. Το πρόγραμμα προςφζρει πολφτιμεσ γνϊςεισ ςτα παιδιά για όλο τον κφκλο του νεροφ και το 

ςθμαντικό του ρόλο ςτθ φφςθ. Μζςα από ζνα πλοφςιο οπτικοακουςτικό υλικό τα παιδιά ακολουκοφν το «Σταγονοφλθ» ςε 

όλα τα ςτάδια του φυςικοφ κφκλου του νεροφ: ςτθν επεξεργαςία, τθ διανομι και τθ χριςθ του, κακϊσ και το βιολογικό 

κακαριςμό του. Τα παιδιά μακαίνουν για τθ ρφπανςθ του νεροφ, αλλά και τρόπουσ για τθν εξοικονόμθςι του. 

Ραράλλθλα, οι μικροί επιςκζπτεσ ξεναγοφνται ςτο ταξίδι τθσ ςταγόνασ μζςα από εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ και 

παιχνίδια, που ςυνδυάηουν τθ διαςκζδαςθ με τθ γνϊςθ. Στόχοσ είναι να κατανοιςουν τα παιδιά όλο τον κφκλο του πιο 

πολφτιμου πόρου, του νεροφ και να μάκουν να το καταναλϊνουν χωρίσ να βλάπτουν το περιβάλλον, βάηοντασ ζτςι το δικό 

τουσ λικαράκι ςτθν προςταςία του πλανιτθ.  

Το Φράγμα του Μαρακϊνα, ζργο ιςτορικισ ςθμαςίασ, κολοςςιαίο από τεχνικισ απόψεωσ για τθν εποχι καταςκευισ του και 

τεράςτιασ ςθμαςίασ για τθ βιωςιμότθτα τθσ Αττικισ,  αποτελεί πόλο ζλξθσ για επιςκζψεισ ςχολείων, πανεπιςτθμίων, 

ςυλλόγων και άλλων φορζων. Είναι το μοναδικό φράγμα ςτον κόςμο, το οποίο  είναι επενδυμζνο με πεντελικό μάρμαρο, το 

ίδιο μάρμαρο με το οποίο κτίςτθκε και ο Ραρκενϊνασ. 

Το ςχιμα του είναι τοξωτό, το  μικοσ του 285 μ. και το φψοσ του 54 μ. Θ καταςκευι του ξεκίνθςε τον Οκτϊβριο του 1926 και 

ολοκλθρϊκθκε τον Οκτϊβριο του 1929 από τθν εταιρία ULEN & CO. Κοντά ςτο φράγμα, ςε ζνα από τα παλαιά πζτρινα κτίρια 

(καταςκευαςμζνα το 1926 για τθ διαμονι των εργαηομζνων), ανακαινιςμζνο και ειδικά διαμορφωμζνο, γίνεται παρουςίαςθ 

των κφριων ιςτορικϊν ςτοιχείων που αφοροφν ςτθν φδρευςθ τθσ πόλθσ των Ακθνϊν. Ραράλλθλα γίνεται προβολι άριςτα 

ςυντθρθμζνου οπτικοακουςτικοφ υλικοφ του 1920, διάρκειασ 22 λεπτϊν, το οποίο διαςϊκθκε από τα ςτελζχθ τθσ ΕΥΔΑΡ και 

ςυντθρικθκε με τθ ςυνεργαςία τθσ Ελλθνικισ Ταινιοκικθσ και ειδικϊν από τθ Μπολόνια τθσ Λταλίασ.  

Θ παρουςίαςθ αναφζρεται ςτθν καταςκευι του Φράγματοσ του Μαρακϊνα και των ςυνοδϊν ζργων τθσ περιόδου 1926-

1929. Θ επίςκεψθ περιλαμβάνει ξενάγθςθ ςτο χϊρο του Μουςείου Νεροφ, όπου εκτίκενται εργαλεία και αντικείμενα 

εργαςίασ από τθν εποχι τθσ καταςκευισ του Φράγματοσ, επίςκεψθ ςτθ ςτζψθ του φράγματοσ και κατά περίπτωςθ ςτο 

ναόςχθμο μνθμείο, που βρίςκεται ςτθν κατάντθ πλευρά του φράγματοσ,  πιςτό αντίγραφο του Κθςαυροφ των Ακθναίων 

ςτουσ Δελφοφσ, προσ τιμι τθσ ιςτορικισ νίκθσ τουσ ςτθ Μάχθ του Μαρακϊνα το 490 π.Χ.  

Ρριν από τθν προβολι του οπτικοακουςτικοφ υλικοφ, γίνεται ειςαγωγικι προφορικι ενθμζρωςθ των παιδιϊν από τουσ 

αρμόδιουσ για τισ ξεναγιςεισ υπαλλιλουσ, ϊςτε αυτά να ευαιςκθτοποιθκοφν περιβαλλοντικά, να αντιλθφκοφν τθ 

ςθμαντικότθτα του ζργου του φράγματοσ, που ζδωςε πνοι και ποιότθτα ςτθ διαβίωςθ των κατοίκων τθσ Αττικισ τα δφςκολα 

εκείνα χρόνια. 

Οι επιςκζπτεσ, παιδιά και ενιλικεσ, αποχωροφν πάντα ενκουςιαςμζνοι τόςο από το πρόγραμμα ξενάγθςθσ όςο και από τον 

περιβάλλοντα χϊρο. 

 

Το Κζντρο Επεξεργαςίασ Λυμάτων Ψυτάλλειασ (ΚΕΛΨ) αποτελεί μία από τισ μεγαλφτερεσ εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ 

λυμάτων ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θ ΕΥΔΑΡ, προκειμζνου να ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ και 

ευαιςκθςίασ, ιδιαίτερα ςε άτομα νεαρισ θλικίασ και να αναδείξει τθν επωφελι για τον Σαρωνικό Κόλπο λειτουργία του 

ΚΕΛΨ, δζχεται επιςκζψεισ ςτο Κζντρο από φορείσ ςχεδόν όλων των βακμίδων τθσ εκπαίδευςθσ κακϊσ και άλλων 

ενδιαφερόμενων μερϊν, τόςο από τθν Ελλάδα, όςο και από το εξωτερικό. Οι επιςκζπτεσ περιθγοφνται ςτισ εγκαταςτάςεισ 

του ΚΕΛΨ με τθ ςυνοδεία προςωπικοφ τθσ ΕΥΔΑΡ και παρακολουκοφν το πρόγραμμα που διαμορφϊνεται κατά περίπτωςθ, 

ϊςτε να είναι αντίςτοιχο με το εκπαιδευτικό επίπεδο και τα ενδιαφζροντα των επιςκεπτϊν. 

 

Οι Μονάδεσ Επεξεργαςίασ Νεροφ Αςπροπφργου αποτελοφν μία από τισ πιο ςφγχρονεσ μονάδεσ επεξεργαςίασ νεροφ ςτθ 

χϊρα μασ και μία από τζςςερισ που λειτουργοφν ςτθν ΕΥΔΑΡ. Στθ μονάδα πραγματοποιοφνται ξεναγιςεισ ςε μακθτζσ και 

φοιτθτζσ αλλά και ςε διάφορουσ φορείσ από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό.   

 

Αποτελζςματα των εν λόγω πολιτικϊν και μθ χρθματοοικονομικοί βαςικοί δείκτεσ επιδόςεων  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τθσ ΕΥΔΑΡ παρακολοφκθςαν το 2017 περίπου 16.000 άτομα. 

 

Αναλυτικά: 

Στισ Μονάδεσ Επεξεργαςίασ Νεροφ τθσ ΕΥΔΑΡ ςτο Γαλάτςι, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, «Το ταξίδι του  Σταγονοφλθ» 

παρακολοφκθςαν 9.750  μακθτζσ από 150 ςχολεία (αφξθςθ ςε ό,τι αφορά τον αρικμό των μακθτϊν 8% ςε ςχζςθ με τθν 

περςινι χρονιά). 
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Τισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΕΥΔΑΡ ςτο Φράγμα του Μαρακϊνα επιςκζφτθκαν  4.956 μακθτζσ και  950 άτομα από διάφορουσ 

άλλουσ φορείσ (αρικμόσ ίδιοσ με αυτόν του 2016).  

Στο ΚΕΛΨ πραγματοποιικθκαν οι παρακάτω επιςκζψεισ: 

4 επιςκζψεισ θμεδαπϊν ιδρυμάτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (περίπου 160 άτομα),  

2 επιςκζψεισ ςχολείων δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (περίπου 40 άτομα),  

4επιςκζψεισ προςωπικοφ Υπθρεςιϊν ΕΥΔΑΡ και φοιτθτϊν ςε πρακτικι άςκθςθ (περίπου 50 άτομα) 

1 επίςκεψθ  ομάδασ ειδικοφ επιςτθμονικοφ ενδιαφζροντοσ  (περίπου 40 άτομα) και  

8 επιςκζψεισ φορζων του εξωτερικοφ και ςυνεργαηόμενων (περίπου 80 άτομα). 

 

Στισ ΜΕΝ Αςπροπφργου ξεναγικθκαν το 2017 περίπου 180 άτομα, εκ των οποίων τα 150 ιταν φοιτθτζσ Ρολυτεχνείου. 

Σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το Ταξίδι του Σταγονοφλθ», όπωσ προκφπτει από τθν ανάλυςθ και επεξεργαςία 

των ερωτθματολογίων που δίδονται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ για τθν αξιολόγθςθ του προγράμματοσ για το 2017, το 99% των 

ερωτθκζντων απάντθςε ότι ζμεινε πλιρωσ ικανοποιθμζνο με το  πρόγραμμα και το 99% απάντθςε ότι το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα τθσ ΕΥΔΑΡ ςυνζβαλε ςθμαντικά ςτον εμπλουτιςμό των γνϊςεων των παιδιϊν. 

 

Δ11  Δράςεισ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Διαφφλαξθ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ 

 

ΙΣΤΟΙΚΟ ΑΧΕΙΟ ΕΥΔΑΡ 

Θ ΕΥΔΑΡ ζχοντασ μια μακριά ιςτορία ςτθ διαχείριςθ του νεροφ και ζχοντασ ζνα από τα μεγαλφτερα δίκτυα ςτθν Ευρϊπθ, ζχει 

ςτθν κατοχι τθσ τεκμιρια που διαςϊηονται από τισ αρχζσ του 20 
ου

 αιϊνα, με πολφτιμα ςτοιχεία τόςο για τθν ιςτορία του 

νεροφ αλλά και για τθν ίδια τθν πόλθ τθσ Ακινασ, αλλά και γενικότερα για τθ ςφγχρονθ ιςτορία τθσ Ελλάδασ. Με γνϊμονα να 

προάγει τθν παραγωγι και διατιρθςθ του πολιτιςμοφ, διαςϊηει διαφορετικϊν ειδϊν τεκμιρια τα οποία καταγράφουν τθν 

ιςτορία του νεροφ και τθσ ςθμαςίασ του ρόλου τθσ ΕΥΔΑΡ ςτθ διαμόρφωςθ και ανάπτυξθ τθσ Ακθναϊκισ κοινωνίασ, μζςω τθσ 

υλοποίθςθσ των ζργων υποδομισ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ ςτθν Αττικι. Ειδικότερα, ςτο πλαίςιο τθσ εταιρικισ κοινωνικισ 

ευκφνθσ, επιδιϊκει τθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινωνίασ ςε ηθτιματα τα όποια αφοροφν τθ διαφφλαξθ και τθν αξιοποίθςθ τθσ 

πολιτιςτικισ κλθρονομίασ, μζςω τθσ δραςτθριοποίθςθσ τθσ ςε δράςεισ ςτον τομζα του πολιτιςμοφ.  

Θ ΕΥΔΑΡ από το 2016 ζχει ξεκινιςει ωσ εςωτερικό ζργο, τθν Οργάνωςθ και Διαχείριςθ του Λςτορικοφ Αρχειακοφ Υλικοφ τθσ, 

εφαρμόηοντασ βαςικζσ αρχζσ ςυντιρθςθσ και ακολουκϊντασ διεκνι πρότυπα διαχείριςθσ ωσ προσ το αρχειακό υλικό 

ιςτορικισ ςθμαςίασ που ζχει ςτθ διάκεςι τθσ. Μζςω τθσ υιοκζτθςθσ των αναγνωριςμζνων και ορκϊν πρακτικϊν διαχείριςθσ 

του αρχειακοφ τθσ υλικοφ ςτοχεφει ςτθ διάςωςθ του και ςτθν αξιοποίθςι του με πολλαπλοφσ τρόπουσ. Ακολουκϊντασ 

διεκνι πρότυπα ψθφιοποίθςθσ, θ ςυλλογι του ιςτορικοφ αρχείου, ςυνεχϊσ εμπλουτίηεται και τεκμθριϊνεται αποτελϊντασ 

ζνα μεγάλο ζργο εν εξελίξει με δυνατότθτα ανάδειξθσ και μελλοντικισ διαςφνδεςθσ με άλλα αρχεία ςε ςχζςθ πάντα με τθ 

κεματολογία του νεροφ.    

Το Λςτορικό Αρχείο τθσ ΕΥΔΑΡ διακζτει πλοφςιο υλικό ιςτορικισ ςθμαςίασ, το οποίο απαρτίηεται κατά κφριο λόγο από: 

 Φωτογραφικό υλικό (αρνθτικά, γυάλινεσ πλάκεσ, φωτογραφίεσ) 

 Οπτικοακουςτικό υλικό  

 Χάρτεσ 

 Τριςδιάςτατα αντικείμενα  

Ενδεικτικά αναφζρονται κάποιεσ από τισ κεματικζσ ενότθτεσ που απαρτίηουν το φωτογραφικό υλικό του Λςτορικοφ Αρχείου 

από ςτοιχεία που ζχουν ζωσ τϊρα ςυλλεχκεί: θ περιοχι του Μαρακϊνα, του Γαλατςίου, διάφορα ζργα που υλοποιικθκαν 

εντόσ τθσ Αττικισ, θ περιοχι τθσ Υλίκθσ, τθσ Ψυτάλλειασ. Αναλυτικότερα, θ κεματικι ενότθτα του Μαρακϊνα αποτελεί τθν 

πλουςιότερθ πθγι του υλικοφ μασ και αφορά τα ζργα καταςκευισ που πραγματοποιικθκαν τθν περίοδο 1926-1930 για το 

Φράγμα του Μαρακϊνα και τθ δθμιουργία τθσ τεχνθτισ λίμνθσ. Ρρόκειται για το λικόδμθτο Φράγμα του Μαρακϊνα με 

πρόςοψθ πεντελικοφ μαρμάρου, μικουσ 285 μζτρων και φψουσ 54 μζτρων και για το οποίο εργάςτθκαν 900 περίπου 

άνκρωποι. Στο ίδιο ζργο περιλαμβάνεται και θ καταςκευι τθσ Σιραγγασ Μπογιατίου, μικουσ 13,4 χλμ. με  κφριο ζργο, τθ 

μεταφορά του νεροφ από τθ λίμνθ του Μαρακϊνα προσ τθν Ακινα. Επιπροςκζτωσ, τθν ίδια περίοδο πραγματοποιικθκαν και 

τα ζργα για τθν καταςκευι των Μονάδων Επεξεργαςίασ νεροφ ςτο Γαλάτςι.  

Το ζργο τθσ Οργάνωςθσ και Διαχείριςθσ του Λςτορικοφ Αρχειακοφ Υλικοφ αφορά τθ ςυγκζντρωςθ,  τθν καταγραφι και τθ 

τεκμθρίωςθ βάςει του διεκνζσ πρότυπου «Dublin Core» και τθ δθμιουργία κατάλλθλων ςυνκθκϊν διατιρθςθσ τθσ 

πρωτότυπθσ φυςικισ μορφισ. Επίςθσ, περιλαμβάνει τθ ψθφιοποίθςθ του υλικοφ βάςει διεκνϊν προτφπων ψθφιοποίθςθσ, 

επιδιϊκοντασ κατά αυτόν τον τρόπο τθ μζγιςτθ δυνατι διατιρθςθ και διάςωςθ του ψθφιοποιθμζνου υλικοφ ιςτορικισ 

ςθμαςίασ, κακϊσ και τθ μετζπειτα διαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθσ και αξιοποίθςθσ του υλικοφ. Το ςτάδιο αυτό περιλαμβάνει τθν 
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ψθφιοποίθςθ του υλικοφ με τθ χριςθ κατάλλθλθσ τεχνολογίασ, τθν πλιρθ επεξεργαςία των πρωτογενϊν ψθφιακϊν αρχείων 

(κακαριςμό από ςκόνεσ και φυςικά ςθμάδια, τονικι και χρωματικι επεξεργαςία) και τθν ψθφιακι αρχειοκζτθςθ και 

τεκμθρίωςθ.  

Απϊτεροσ ςτόχοσ τθσ διαχείριςθσ του φωτογραφικοφ και ευρφτερα, του αρχειακοφ τθσ υλικοφ ιςτορικισ ςθμαςίασ, είναι θ 

αξιοποίθςθ αυτισ τθσ πολιτιςτικισ παρακατακικθσ από τθν ΕΥΔΑΡ, επιτελϊντασ ζνα αξιόλογο ζργο για τθν κοινωνία. Μζςω 

του ςυγκεκριμζνου ζργου επιδιϊκεται θ κατανόθςθ και θ ανακαταςκευι τθσ ιςτορίασ τθσ ΕΥΔΑΡ και των ανκρϊπων που τθν 

αποτελοφν.  

Ακολουκϊντασ μία εξωςτρεφι πολιτικι και ςτον τομζα του πολιτιςμοφ, θ ΕΥΔΑΡ ζχει εκκινιςει μια ςειρά δράςεων και 

εκδθλϊςεων, μζςω τθσ αξιοποίθςθσ του υπάρχοντοσ αρχειακοφ υλικοφ ιςτορικισ ςθμαςίασ, όπωσ είναι:  

 Θ ζκδοςθ του Λευκϊματοσ και ζργου Λςτορικισ Ζρευνασ «Υδάτινθ Ιςτοριογραφία: Χρονικό τθσ διαχείριςθσ του νεροφ 

ςτθν Αττικι». 

 Ο εμπλουτιςμόσ του αρχειακοφ τθσ υλικοφ ιςτορικισ ςθμαςίασ μζςω τθσ  ςυνεργαςία τθσ με εξωγενείσ Αρχειακοφσ 

φορείσ, όπωσ είναι θ παραχϊρθςθ του αρχείου του Δθμθτρίου Ρ. Συναδινοφ, του Λδρφματοσ Σταυροποφλου, κυρίωσ για 

τθν ανάδειξθ του ζργου του Οργανιςμοφ Αποχζτευςθσ Ρρωτευοφςθσ (ΟΑΡ)  κατά τθ δεκαετία του ϋ70. 

 Θ αξιοποίθςθ του αρχειακοφ υλικοφ για τθν προβολι τθσ Εταιρείασ ςε διεκνείσ εκκζςεισ, όπωσ θ Διεκνισ Ζκκεςθ «2017 

Seoul Biennale of Urbanism and Architecture», που πραγματοποιικθκε ςτθ Σεοφλ, ςτθ Νότια Κορζα.  

Θ διάςωςθ, θ διαχείριςθ και διάχυςθ του υλικοφ ιςτορικισ ςθμαςίασ τθσ ΕΥΔΑΡ εντάςςεται ςτθν ευρφτερθ προςπάκεια 

ανάπτυξθσ μίασ πολιτιςτικισ ςυνείδθςθσ ςτο εςωτερικό δυναμικό τθσ, προςπάκεια θ οποία διαπνζεται υπό το ςθμαίνον 

εγχείρθμα του Δικτφου Ρολιτιςμοφ τθσ ΕΥΔΑΡ. Το Δίκτυο προςδοκεί να εντάξει μζςω τθσ υιοκζτθςθσ και ανάπτυξθσ μίασ 

ενιαίασ πολιτικισ και ταυτότθτασ, δράςεισ που αναπτφςςονται ευρφτερα ςτο πεδίο του πολιτιςμοφ, όπωσ είναι θ δθμιουργία, 

θ οργάνωςθ και θ διαχείριςθ του Λςτορικοφ Αρχείου τθσ ΕΥΔΑΡ, οι Εκδόςεισ που πθγάηουν και ςυνδζονται με αυτό, το 

Μουςείο Νεροφ τθσ ΕΥΔΑΡ, κακϊσ και άλλα ζργα που βρίςκονται υπό ςχεδιαςμό.  

 

ΙΣΤΟΙΚΟ ΑΧΕΙΟ ΧΑΤΩΝ  

Το 1925 ξεκίνθςε θ καταςκευι των πρϊτων ςφγχρονων ζργων φδρευςθσ ςτθν περιοχι τθσ Ρρωτεφουςασ, με τθν υπογραφι 

τθσ ςφμβαςθσ μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, τθσ Αμερικανικισ Εταιρείασ ULEN και τθσ Τράπεηασ Ακθνϊν. Το πιο γνωςτό 

ζργο τθσ εποχισ ιταν θ καταςκευι του φράγματοσ του Μαρακϊνα  (1926 – 1929). Θ ΕΥΔΑΡ ιδρφκθκε το 1980 μετά από τθ 

ςυγχϊνευςθ τθσ Ανωνφμου Ελληνικήσ Εταιρείασ Υδάτων (ΕΕΥ) και του Οργανιςμοφ Αποχετεφςεωσ Ρρωτευοφςησ (ΟΑΡ). 

Θ ΕΥΔΑΡ ςιμερα διατθρεί  ζγχαρτο και θλεκτρονικό αρχείο  μελετϊν  ζργων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ από το 1925 και 

μετά, κακϊσ και Λςτορικό αρχείο ςχεδίων το οποίο κοντεφει να ςυμπλθρϊςει ζναν αιϊνα ηωισ. 

Ραρά τθ ςχετικά καλι κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται το ιςτορικό αυτό αρχείο, το 2017 κρίκθκε επιτακτικι θ ανάγκθ 

ςυντιρθςθσ και ψθφιοποίθςισ του ςφμφωνα με τισ ορκζσ πρακτικζσ. Σε πρϊτο ςτάδιο λοιπόν θ ΕΥΔΑΡ βρίςκεται ςε 

ςυνεργαςία με ειδικοφσ επιςτιμονεσ, ςχετικά με τισ μεκόδουσ ςυντιρθςθσ και διατιρθςθσ του Αρχείου Σχεδίων, τόςο του 

ζγχαρτου όςο και του μετζπειτα ψθφιοποιθμζνου.  

Στο Λςτορικό Αρχείο Χαρτϊν τθσ ΕΥΔΑΡ υπάρχουν:  

 Σχζδια τθσ ULEN που αφοροφν ςτθν καταςκευι του φράγματοσ Μαρακϊνα και όλων των ςυμπλθρωματικϊν ζργων για 

τθν υδροδότθςθ τθσ πόλθσ των Ακθνϊν. 

 Σχζδια αγωγϊν μεταφοράσ καλαςςινοφ νεροφ για τισ προπολεμικζσ ανάγκεσ κακαριότθτασ και πυραςφάλειασ τθσ 

πόλθσ. 

 Σχζδια του αρχαίου Αδριάνειου υδραγωγείου. 

 Σχζδια των εγγειοβελτιωτικϊν - αρδευτικϊν ζργων των πεδιάδων Σερρϊν-Δράμασ, που είχαν ανατεκεί ςτθν Κοινοπραξία 

Αμερικανικϊν Εταιριϊν Monks-ULEN το 1929.  

 

Σκοπόσ του εγχειριματοσ είναι όχι μόνο θ παράταςθ τθσ ηωισ των ιςτορικϊν ςχεδίων ςτθν ζγχαρτθ και ψθφιακι  μορφι, 

αλλά και θ ανάδειξι τουσ ςτο ευρφ κοινό, εντόσ και εκτόσ ΕΥΔΑΡ, μζςω ψθφιακοφ μουςείου. 

Στόχοσ μασ για το 2018 είναι θ ανάκεςθ τθσ μελζτθσ ςυντιρθςθσ του αρχείου, ϊςτε το 2019 να διενεργθκεί ο ςχετικόσ 

διαγωνιςμόσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου. 

Ρρόςφατα θ ΕΥΔΑΡ ςτο πλαίςιο τθσ ανάδειξθσ του κοινωνικοφ τθσ ρόλου και αξιοποίθςθσ του Λςτορικοφ τθσ αρχείου διζκεςε 

ωσ δωρεά ςτα Γενικά Αρχεία του Κράτουσ Τομζα Σερρϊν μια δερματόδετθ ςειρά ςχεδίων κακϊσ και μια μακζτα των 

αποςτραγγιςτικϊν ζργων του 1935 ςτα ΤΕΛ Κεντρικισ Μακεδονίασ 

 

ΔΙΑΤΘΘΣΘ ΙΣΤΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ ΦΑΓΜΑΤΟΣ ΜΑΑΘΩΝΑ  
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Μζχρι το 1924, θ Ακινα υδρευόταν κυρίωσ από τα νερά των πθγϊν τθσ Ράρνθκασ μζςω του αρχαίου Αδριάνειου Υδραγωγοφ 

και από τον υπόγειο υδροφορζα. Θ ραγδαία αφξθςθ όμωσ του πλθκυςμοφ τθσ Ακινασ, μετά τθν Μικραςιατικι καταςτροφι 

δθμιοφργθςε νζεσ ανάγκεσ εντείνοντασ το υδρευτικό πρόβλθμα τθσ Ρρωτεφουςασ .Το 1925 ξεκίνθςε θ καταςκευι των 

πρϊτων ςφγχρονων ζργων φδρευςθσ ςτθν περιοχι τθσ Ρρωτεφουςασ.  

Το 2017, θ ΕΥΔΑΡ, ςτθν προςπάκειά τθσ να διαςϊςει και να αναδείξει τθν προφορικι μαρτυρία των ανκρϊπων, που 

εργάςτθκαν ςτα μεγάλα υδροδοτικά και αποχετευτικά ζργα τθσ Ρρωτεφουςασ και παράλλθλα να αναβιϊςει τισ ςυνκικεσ 

εργαςίασ τθσ εποχισ, ίδρυςε μια Ομάδα Ρροφορικισ Λςτορίασ Εργαηομζνων ΕΥΔΑΡ και ξεκίνθςε τθν εκπαίδευςι τθσ. Θ 

Ομάδα αυτι κα λειτουργεί ςε εκελοντικι βάςθ και κα ςτθριχκεί ςτθ ςυνεργαςία με τον Ρολιτιςτικό Σφλλογο Εργαηομζνων 

ΕΥΔΑΡ. 

Σκοπόσ είναι μζςα από ςυγκεκριμζνθ μεκοδολογία να ανιχνευκεί ο ιςτορικόσ και πολιτιςτικόσ πλοφτοσ των εγκαταςτάςεων 

φδρευςθσ και αποχζτευςθσ τθσ πρωτεφουςασ και θ αξιοποίθςι του, με τελικό αποδζκτθ τθν κοινωνία.  

Θ ΕΥΔΑΡ, μζςω τθσ διαδικαςίασ αυτισ, βάηει τα κεμζλια για μια ςφγχρονθ εμπειρία ξενάγθςθσ ςτον επιςκζπτθ του 

Φράγματοσ, που κα ςτθρίηεται ςε προφορικό αρχείο, μια καινοτόμα τάςθ ςτθ μουςειολογία, που παράλλθλα κα ςυμβάλλει 

ςτθν απόκτθςθ μιασ πολφτιμθσ γνϊςθσ, που κινδυνεφει να χακεί πριν τεκμθριωκεί. 

Στόχοσ μασ για το 2018 είναι θ διάςωςι των προφορικϊν μαρτυριϊν των εργαηομζνων (ι των άμεςων απογόνων τουσ) ςτθν 

καταςκευι του Φράγματοσ του Μαρακϊνα, με ςκοπό να «ηωντανζψει» το ζργο με ςτοιχεία για τθν  ατμόςφαιρα και τισ 

ςυνκικεσ εργαςίασ τουσ, ςυμπλθρϊνοντασ ζτςι τθν ιςτορικι μασ γνϊςθ για το διεκνϊσ μοναδικό αυτό μνθμείο. 

 

ΑΔΙΑΝΕΙΟ ΥΔΑΓΩΓΕΙΟ 

 

Θ ΕΥΔΑΡ, ςτο πλαίςιο τθσ πολιτιςτικισ τθσ προςφοράσ, ςε ςυνεργαςία με το Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο και υπό τθν 

ζγκριςθ και  επίβλεψθ των αρμόδιων Υπθρεςιϊν Εφορειϊν Ρροϊςτορικϊν και Κλαςςικϊν Αρχαιοτιτων, πραγματοποιεί για 

πρϊτθ φορά εκτεταμζνθ εξερεφνθςθ του Αδριάνειου Υδραγωγείου. Με τθ βοικεια ειδικϊν μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ, τα 

ςυνεργεία τθσ ΕΥΔΑΡ και οι επιςτιμονεσ του ΕΜΡ καταδφονται ςτισ ςιραγγεσ του Υδραγωγείου, με ςκοπό τθν χαρτογράφθςθ 

και ανίχνευςθ τθσ  πολιτιςτικισ  και υδραυλικισ του αξίασ.  Το 2017, οι εργαςίεσ τθσ ομάδασ ζφεραν ςτο φωσ μια αρχαία 

δεξαμενι κακίηθςθσ ςτθ ςυμβολι του Αδριάνειου με παρακλάδι του υδραγωγείου ςτο Χαλάνδρι. 

Ραράλλθλα με τθν πολιτιςτικι ανάδειξθ του ζργου, θ ΕΥΔΑΡ επιδιϊκει να εκτιμθκεί θ παροχετευτικότθτα του αρχαίου ζργου 

και θ ποιότθτα του νεροφ που μεταφζρει, ϊςτε να αξιοποιθκεί για τθν άρδευςθ δθμοςίων εκτάςεων ςτθν Ακινα. Οι εργαςίεσ 

ξεκίνθςαν τον Λοφλιο του 2016 και τον Οκτϊβριο του 2017 ζγινε δοκιμι άντλθςθσ υδάτων και τα πρϊτα αποτελζςματα είναι 

πραγματικά εντυπωςιακά. 

Το Αδριάνειο Υδραγωγείο, του οποίου ςιμερα τθν ευκφνθ λειτουργίασ του ζχει θ ΕΥΔΑΡ, είναι ζνα ςπουδαίο τεχνικό ζργο το 

οποίο δθμιουργικθκε με εντολι του αυτοκράτορα Αδριανοφ και λειτοφργθςε το 140 π.Χ.  Οι ςιραγγζσ του ξεκινοφν από τουσ 

πρόποδεσ τθσ Ράρνθκασ και τθσ Ρεντζλθσ και καταλιγουν ςτθν πλαγιά του λόφου Λυκαβθττοφ, ςτθν Ρλατεία Δεξαμενισ ςτο 

Κολωνάκι. Το Αδριάνειο Υδραγωγείο και θ Αδριάνειοσ Δεξαμενι λειτοφργθςαν, υδροδοτϊντασ τθν περιοχι τθσ Ακινασ μζχρι 

τθν εποχι τθσ Τουρκοκρατίασ. Τότε πια το Υδραγωγείο εγκαταλείφτθκε, με αποτζλεςμα ςε ςθμεία να πζςουν τα ςακρά 

τοιχϊματά του.  

Θ αρχαία Αδριάνειοσ Δεξαμενι αναςτθλϊκθκε τθν δεκαετία 1870 και ςιμερα θ ΕΥΔΑΡ ζχει δρομολογιςει εργαςίεσ για να 

αναδείξει φωτιςτικά, το εςωτερικό και εξωτερικό τθσ εντόσ του 2018.  Κοντά ςτθν Αδριάνειο δεξαμενι υπάρχει μια νεότερθ 

δεξαμενι που καταςκευάςτθκε ςτισ αρχζσ του 20
ου

 αιϊνα, τθν οποία ςκοπεφει θ ΕΥΔΑΡ να μετατρζψει ςε χϊρο ελεφκερθσ 

πρόςβαςθσ- ανοιχτό μουςείο.  

Ο Ρολιτιςτικόσ Σφλλογοσ Εργαηομζνων ΕΥΔΑΡ προγραμματίηει τθν υλοποίθςθ πολιτιςτικϊν δράςεων με κζμα τθν 

«Λογοτεχνικι παρζα τθσ Δεξαμενισ» ςτο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ του Συλλόγου ςτθ διοργάνωςθ «Ακινα Ρρωτεφουςα του 

Βιβλίου 2018». 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ ΕΦΑΜΟΓΘ  «Από τθν Αρχαιότθτα ςτο Αφριο: Ανκρϊπων Νερό» 

Θ ΕΥΔΑΡ επιλζχκθκε να εκπροςωπιςει τθν Ακινα ςτθ Διεκνι Ζκκεςθ «2017 Seoul Biennale of Urbanism and Architecture», 

ςτθ Σεοφλ ςτθ Νότια Κορζα (2.9.2017-5.11.2017), ςυμμετζχοντασ ςτθ κεματικι ζκκεςθ «Τζςςερισ πόροι:  Νερό, αζρασ, 

ενζργεια και γθ»,  με το ζργο που ζχει τίτλο «Από τθν Αρχαιότθτα ςτο Αφριο: Ανκρϊπων Νερό».  

Για το ζργο αυτό, θ ΕΥΔΑΡ ανζπτυξε ζνα διαδραςτικό χάρτθ που χαράςςει τα ίχνθ ιςτορικϊν τόπων νεροφ και των ςφγχρονων 

υδρολογικϊν δικτφων, τόςο τθσ Ακινασ, όςο και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Αττικισ. Αγγίηοντασ τυχαία δφο ςθμεία ςτο 

δορυφορικό χάρτθ τθσ Ακινασ, εμφανίηονται ςτθν οκόνθ αντιπροςωπευτικζσ φωτογραφίεσ χριςθσ νεροφ που ςυνδζονται 
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μεταξφ τουσ διαμζςου των ιςτορικϊν δικτφων τθσ πόλθσ που βρίςκονται ακόμα ςε λειτουργία. Ζτςι, ο χριςτθσ ςυνδζει 

ιςτορικζσ ςτιγμζσ τθσ πόλθσ που τον προκαλοφν να ςκεφτεί για το νερό ςτθ ςφγχρονθ πόλθ.  

 Θ ψθφιακι αυτι εφαρμογι (http://www.eydap.gr/gis_files/index.html) που αξιοποιεί τo ιςτορικό αρχείο φωτογραφιϊν και 

ςχεδίων τθσ Εταιρείασ, είναι προςβάςιμθ ςε όλουσ ςτο διαδίκτυο και αποτελεί ζνα καινοτόμο εκπαιδευτικό εργαλείο, 

ευαιςκθτοποιϊντασ τουσ χριςτεσ ςτα προβλιματα των ςφγχρονων πόλεων.   

 

ΔΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 

 

Θ ΕΥΔΑΡ ενιςχφει ςυςτθματικά δράςεισ και πρωτοβουλίεσ με ςτόχο τθν δθμιουργία ποιοτικϊν, αξιόπιςτων, βιϊςιμων και 

ανκεκτικϊν υποδομϊν για τθ ςτιριξθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ και τθσ ανκρϊπινθσ ευθμερίασ, εςτιάηοντασ ςτθν προςιτι 

και ιςότιμθ πρόςβαςθ ςε αυτζσ για όλουσ και προάγοντασ τθ βιϊςιμθ διαχείριςθ. Στο πλαίςιο αυτό θ Εταιρεία ςτθρίηει τισ 

ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ, τθν παιδεία, τθν ζρευνα, τον πολιτιςμό, τον ακλθτιςμό και τισ τοπικζσ κοινωνίεσ μζςω χορθγιϊν 

και δωρεϊν, διευρφνοντασ ταυτόχρονα τθ ςυνεργαςία τθσ με φορείσ που παράγουν ςθμαντικό κοινωνικό  ζργο. 

Θ υλοποίθςθ δράςεων κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ ςυνδζεται με τον Στόχο 1 του ΟΘΕ για τθν εξάλειψθ τθσ φτϊχειασ και τθν 

εξαςφάλιςθ βιϊςιμων ςυνκθκϊν διαβίωςθσ, με τον Στόχο 3 για τθν καλι Υγεία και Ευθμερία, με τον Στόχο 4 για τθν Ροιοτικι 

Εκπαίδευςθ, με τον Στόχο 6 για κακαρό Νερό και Αποχζτευςθ, με τον Στόχο 9 για τθ Βιομθχανία και τισ Καινοτόμεσ Υποδομζσ, 

με τον Στόχο 11 για τισ Βιϊςιμεσ Ρόλεισ και Κοινότθτεσ, με τον Στόχο 13 για τθ Δράςθ για το Κλίμα, με τον Στόχο 14 για τθ Ηωι  

ςτο Νερό και τον Στόχο 15 για τθ Ηωι ςτθ Στεριά. 

Θ ΕΥΔΑΡ παρζχει ςτακερά ςε ετιςια βάςθ: 

 Στιριξθ ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων 

 Ενίςχυςθ των δομϊν παιδείασ με  τθ χοριγθςθ θλεκτρονικοφ υλικοφ και χορθγίεσ ςε ςχολεία και πανεπιςτιμια και 

οικονομικι υποςτιριξθ για τθ διοργάνωςθ επιςτθμονικϊν ςυνεδρίων 

 Χορθγίεσ ςε ακλθτικοφσ και πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ 

 Συνδρομι ςτο κοινωνικό και πολιτιςτικό ζργο  διμων εντόσ και εκτόσ Αττικισ 

 Οικονομικι ενίςχυςθ και παροχι τεχνογνωςίασ ςε φορείσ και ζργα υποδομισ που ζχουν κοινωνικζσ προεκτάςεισ  

 

Το ςυνολικό ποςό που δαπάνθςε θ ΕΥΔΑΡ το 2017 για τισ παραπάνω δράςεισ ανιλκε ςτα € 323.000. Ο επιμεριςμόσ του εν 

λόγω ποςοφ ζχει ωσ εξισ: το 17% αφορά ςτθν οικονομικι ςτιριξθ ςχολείων πανεπιςτθμίων και επιςτθμονικϊν ςυνεδρίων, το 

31% ςτθν οικονομικι ςτιριξθ ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν ςυλλόγων, το 25% ςτθν ενίςχυςθ των τοπικϊν και ευρφτερων 

κοινωνιϊν και το 27% ςτθν ενίςχυςθ ζργων  και υποδομϊν που προάγουν τθν κοινωνικι ευθμερία και ανάπτυξθ. 

 

Ζμπρακτθ ςτιριξθ ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων 

 

ΔΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 

 

Θ ΕΥΔΑΡ ενιςχφει ςυςτθματικά δράςεισ και πρωτοβουλίεσ με ςτόχο τθν δθμιουργία ποιοτικϊν, αξιόπιςτων, βιϊςιμων και 

ανκεκτικϊν υποδομϊν για τθ ςτιριξθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ και τθσ ανκρϊπινθσ ευθμερίασ, εςτιάηοντασ ςτθν προςιτι 

και ιςότιμθ πρόςβαςθ ςε αυτζσ για όλουσ και προάγοντασ τθ βιϊςιμθ διαχείριςθ. Στο πλαίςιο αυτό θ Εταιρεία ςτθρίηει τισ 

ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ, τθν παιδεία, τθν ζρευνα, τον πολιτιςμό, τον ακλθτιςμό και τισ τοπικζσ κοινωνίεσ μζςω χορθγιϊν 

και δωρεϊν, διευρφνοντασ ταυτόχρονα τθ ςυνεργαςία τθσ με φορείσ που παράγουν ςθμαντικό κοινωνικό  ζργο. 

Θ υλοποίθςθ δράςεων κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ ςυνδζεται με τον Στόχο 1 του ΟΘΕ για τθν εξάλειψθ τθσ φτϊχειασ και τθν 

εξαςφάλιςθ βιϊςιμων ςυνκθκϊν διαβίωςθσ, με τον Στόχο 3 για τθν καλι Υγεία και Ευθμερία, με τον Στόχο 4 για τθν Ροιοτικι 

Εκπαίδευςθ, με τον Στόχο 6 για κακαρό Νερό και Αποχζτευςθ, με τον Στόχο 9 για τθ Βιομθχανία και τισ Καινοτόμεσ Υποδομζσ, 

με τον Στόχο 11 για τισ Βιϊςιμεσ Ρόλεισ και Κοινότθτεσ, με τον Στόχο 13 για τθ Δράςθ για το Κλίμα, με τον Στόχο 14 για τθ Ηωι  

ςτο Νερό και τον Στόχο 15 για τθ Ηωι ςτθ Στεριά. 

 

Θ ΕΥΔΑΡ παρζχει ςτακερά ςε ετιςια βάςθ: 

 Στιριξθ ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων 

 Ενίςχυςθ των δομϊν παιδείασ με  τθ χοριγθςθ θλεκτρονικοφ υλικοφ και χορθγίεσ ςε ςχολεία και πανεπιςτιμια και 

οικονομικι υποςτιριξθ για τθ διοργάνωςθ επιςτθμονικϊν ςυνεδρίων 

 Χορθγίεσ ςε ακλθτικοφσ και πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ 

 Συνδρομι  ςτο κοινωνικό και πολιτιςτικό ζργο  διμων εντόσ και εκτόσ Αττικισ 

http://www.eydap.gr/gis_files/index.html
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 Οικονομικι ενίςχυςθ και παροχι τεχνογνωςίασ ςε φορείσ και ζργα υποδομισ  που ζχουν κοινωνικζσ προεκτάςεισ  

 

Το ςυνολικό ποςό που δαπάνθςε θ ΕΥΔΑΡ το 2017 για τισ παραπάνω δράςεισ ανιλκε ςτα € 300.000. Ο επιμεριςμόσ του εν 

λόγω ποςοφ ζχει ωσ εξισ: το 17% αφορά ςτθν οικονομικι ςτιριξθ ςχολείων πανεπιςτθμίων και επιςτθμονικϊν ςυνεδρίων, το 

31% ςτθν οικονομικι ςτιριξθ ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν ςυλλόγων, το 25% ςτθν ενίςχυςθ των τοπικϊν και ευρφτερων 

κοινωνιϊν και το 27% ςτθν ενίςχυςθ ζργων  και υποδομϊν που προάγουν τθν κοινωνικι ευθμερία και ανάπτυξθ. 

 

Ζμπρακτθ ςτιριξθ ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων 

 

Θ ΕΥΔΑΡ ςεβόμενθ τουσ ςτόχουσ τθσ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ και παράλλθλα αναγνωρίηοντασ τθ δυςμενι οικονομικι κατάςταςθ 

ςτθν οποία ζχει περιζλκει θ ελλθνικι κοινωνία, ζχει αναλάβει ςθμαντικζσ πρωτοβουλίεσ, πζραν των κακοριςμζνων από το 

ςχετικό Κανονιςτικό Ρλαίςιο, για τθν ανακοφφιςθ των αςκενζςτερων ομάδων μζςω τθσ εφαρμοηόμενθσ τιμολογιακισ τθσ 

πολιτικισ, ϊςτε να μθ ςτερθκοφν τθ πρόςβαςθ ςε κακαρό νερό. Ζτςι,  ωσ δωρεά τθσ ΕΥΔΑΡ προσ τθν κοινωνία κα πρζπει να 

ςυνυπολογιςκεί και οι κάτω από ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ και διαδικαςίεσ μειϊςεισ λογαριαςμϊν υδρολθψίασ,  

επωμιηόμενθ θ ίδια τθν απϊλεια του εςόδου (το κζμα αναπτφςςεται περαιτζρω ςτθν ενότθτα Ρροςιτό Τιμολόγιο). 

Υλικοτεχνικι ενίςχυςθ των δομϊν παιδείασ με χορθγίεσ  και δωρεζσ ςε ςχολεία και πανεπιςτιμια και οικονομικι 

υποςτιριξθ  για τθ διοργάνωςθ επιςτθμονικϊν ςυνεδρίων 

 

Με ςτόχο τθν εξοικείωςθ των παιδιϊν με τθν τεχνολογία και τθν προαγωγι τθσ γνϊςθσ, θ ΕΥΔΑΡ ανταποκρινόμενθ ςε 

αιτιματα ςχολείων τθσ Αττικισ προχϊρθςε το 2017 ςτθν αγορά καινοφργιου  θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, καλφπτοντασ τισ 

ανάγκεσ τουσ.   

 

Επίςθσ, θ ΕΥΔΑΡ προχϊρθςε ςτθ δωρεά χρθςιμοποιθμζνου πλθροφορικοφ εξοπλιςμοφ ςε  νθπιαγωγεία, δθμοτικά ςχολεία, 

γυμνάςια και ςε άλλουσ φορείσ. Ανταποκρινόμενθ δε ςτισ ανάγκεσ ανϊτατων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων και επιςτθμονικϊν 

ςυλλόγων προχϊρθςε ςε χορθγίεσ για τθν προαγωγι τθσ ζρευνασ και γνϊςθσ.  

 

Συγκεκριμζνα, θ Εταιρεία χοριγθςε: 

 

 το Τμιμα Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν για τθν ενίςχυςθ 

ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ,  

 το Τμιμα Επιςτθμϊν Υγείασ - Εργαςτιριο Φυςιολογίασ του  Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν για τθν 

υλοποίθςθ αςκιςεων υπαίκρου των φοιτθτϊν ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ προγράμματοσ με τίτλο «Θμζρεσ Φυςιολογίασ 

ςτθ Μάνθ»,  

 το  Τμιμα Γεωλογίασ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν για τθ διοργάνωςθ του  11
ου 

Υδρολογικοφ 

Συνεδρίου Ελλάδασ,  

 το Τμιμα Ρολιτικϊν Μθχανικϊν-Τομζασ Υδραυλικισ του Αριςτοτζλειου Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ, 

 το Γεωπονικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, 

 τον Σφλλογο Ελλινων Γεωλόγων, 

 τον Ρανελλινιο Σφλλογο Μθχανικϊν  

 

Θ ΕΥΔΑΡ ενίςχυςε επίςθσ οικονομικά τθ διοργάνωςθ επιςτθμονικϊν ςυνεδρίων με ςτόχο τθν ανάπτυξθ και διάχυςθ τθσ 

επιςτθμονικισ γνϊςθσ. Συγκεκριμζνα χοριγθςε:  

•  τθ διοργάνωςθ του Οικονομικοφ Συνεδρίου Δελφϊν,  

•  το ςυνζδριο Smart Cities Conference, 

•   τθ διεξαγωγι του Συνεδρίου Κόκκινα Δάνεια,  

• το  διεκνζσ ςυνζδριο που διεξιχκθ ςτθν Ακινα με τίτλο  «Water Conference    2017», 

•  τθ διεξαγωγι του 3
ου

 Συνεδρίου Φραγμάτων, 

•  το ςυνζδριο «Κοινωνικι Αςφάλιςθ-Εργαςιακζσ Σχζςεισ» που διοργάνωςε το Ελλθνο- Αμερικάνικο   

   Επιμελθτιριο. 

 

Xορθγίεσ ςε ακλθτικοφσ και πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ 

Με ςτόχο τθν ανάπτυξθ του πολιτιςμοφ και του ακλθτιςμοφ θ ΕΥΔΑΡ χοριγθςε ακλθτικοφσ και πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ.  
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Το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα χορθγιϊν ζχει μελετθκεί και δομθκεί με ιδιαίτερθ προςοχι, ϊςτε να παρζχει βοικεια ςε φορείσ 

που προςφζρουν αξιόλογο ζργο και ςυμβάλλουν ςτθν κοινωνικι ευθμερία.  

Ειδικι αναφορά πρζπει να γίνει, μεταξφ άλλων,  

 ςτθν πρωτοβουλία τθσ ΕΥΔΑΡ το 2017 να δϊςει τθν ευκαιρία ςε νζουσ Ζλλθνεσ Σολίςτ να αποκτιςουν βιμα 

δθμιουργίασ και αναγνϊριςθσ. Ζτςι ςτισ 22 Μαρτίου Ραγκόςμια Θμζρα του Νεροφ, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεκνοφσ 

Φιμθσ Σοπράνο Σόνια Κεοδωρίδου, τον Μαζςτρο Κεόδωρο Ορφανίδθ και τθν περίφθμθ Ορχιςτρα Mobile  θ ΕΥΔΑΡ 

παρουςίαςε τθ ςειρά: “Νζοι Ζλλθνεσ Σολίςτ - Κυριακζσ ςτον Ραρναςςό”, 

 ςτθν χορθγία για τθν αποςτολι τθσ Ελλθνικισ Ομάδασ Κωφϊν ςτουσ Ραραολυμπιακοφσ Αγϊνεσ. 

 

Συνδρομι ςτο κοινωνικό και πολιτιςτικό ζργο διμων εντόσ και εκτόσ Αττικισ  

 

Με ςτόχο τθν υλοποίθςθ δράςεων κοινωνικοφ, πολιτιςτικοφ και περιβαλλοντικοφ  χαρακτιρα που αφοροφν τισ τοπικζσ 

κοινωνίεσ, θ ΕΥΔΑΡ 

 

o ενίςχυςε οικονομικά τθν Θμερίδα Κολφμβθςθσ ατόμων με ιδιαιτερότθτεσ, που διοργάνωςε ο  Διμοσ Νίκαιασ - Αγ. Λ. 

ζντθ, 

o χοριγθςε το απαιτοφμενο ποςό για τθν αγορά ακλθτικοφ υλικοφ που διανεμικθκε ςε  27 ςχολεία του Διμου 

Μαρακϊνα,  

o χοριγθςε ποςό για τθν αγορά υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ του Διμου Κζρμου, 

o προχϊρθςε ςε δωρεά ςτον  Οργανιςμό Άκλθςθσ  και Ρολιτιςμοφ του Διμου Κορυδαλλοφ,  

o χοριγθςε ποςό για τθ διοργάνωςθ του ακλθτικοφ και πολιτιςτικοφ γεγονότοσ με τίτλο «Kallithea Run» του Διμου 

Καλλικζασ,    

o χοριγθςε το απαιτοφμενο ποςό για τθν καταςκευι 2 οικίςκων ςτον Διμο αφινασ-Ρικερμίου, 

o ενίςχυςε οικονομικά τθν διοργάνωςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων ςτον Διμο Μαρακϊνα,  

o χοριγθςε εξολοκλιρου το ποςό για τθν αγορά αναγκαίου εξοπλιςμοφ για το νθπιαγωγείο τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ 

Γραμματικοφ. 

 

Οικονομικι ενίςχυςθ και παροχι τεχνογνωςίασ ςε  φορείσ και ζργα υποδομισ με κοινωνικό ζργο, με ςτόχο τθν ανάπτυξθ 

δράςεων για τθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχιασ και τθσ ανιςότθτασ, τθν ανάπτυξθ δομϊν υγείασ, αςφάλειασ, εργαςίασ, αλλά 

και τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ τοπικισ και ευρφτερθσ κοινωνίασ ςε περιβαλλοντικά κζματα. 

 

Για τουσ ςκοποφσ αυτοφσ προχϊρθςε ςε δωρεά ςτουσ κάτωκι φορείσ: 

 

«Χαμόγελο του Ραιδιοφ», Μθ Κυβερνθτικι Οργάνωςθ «Μείνε Δυνατόσ», «Ζνωςθ Ρολυτζκνων», «Φιλαράκια τθσ Ελλάδασ», 

«Φλόγα», «Σφλλογοσ Εκελοντϊν Αιμοδοτϊν Αρκαδίασ», «Εκνικό Νθπιοτροφείο», «Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Ραραπλθγικϊν», 

«Ραιδικά Χωριά  SOS», «Κιβωτόσ του Κόςμου», «Δίκτυο Αλλθλεγγφθσ Βφρωνα», Κζντρο Ειδικϊν Ατόμων «Θ Χαρά», «ΚΕΚΕΑ», 

«Ραιδικό Μουςείο» και «Ρανελλινιο Κζντρο Οικολογικϊν Ερευνϊν».  

 

Θ ΕΥΔΑΡ χοριγθςε φιλανκρωπικό τιμολόγιο εντόσ του 2017 ςτουσ παρακάτω κοινωνικοφσ φορείσ: 

 «Χαμόγελο του Ραιδιοφ» 

 Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ, 144 παροχζσ για 124 ιδρφματα 

 «Κοςμζτειο Μδρυμα - Ο Οίκοσ του Κωνςταντινουπολίτθ», 7 παροχζσ  

 «Γιατροί του Κόςμου», 2 παροχζσ 

 «Άνεμοσ Ανανζωςθσ: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ για τθν κοινωνικι και πράςινθ οικονομία, τθν καινοτομία 

και τον πολιτιςμό», 2 παροχζσ       

 «ΚΕΚΕΑ», 2 παροχζσ 

 «Σφλλογοσ Μερίμνθσ Ανθλίκω»ν, 3 παροχζσ 

 

Επιπλζον, ςτο πλαίςιο τθσ κοινωνικισ τθσ πολιτικισ, θ ΕΥΔΑΡ:  

 αποφάςιςε τθν πλιρθ διαγραφι των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν, κατά τθν 7.9.2017,  για τα τιμολόγια παροχϊν 

δικαιοφχων  που εντάχκθςαν ςτισ ρυκμίςεισ του ν. 4389/2016 (Δικαιοφχοι του Κοινωνικοφ Ειςοδιματοσ Αλλθλεγγφθσ – 

ΚΕΑ),  
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 ςυνζβαλε  ενεργά ςτθν αποκατάςταςθ του δικτφου φδρευςθσ ςτθ Μάνδρα Αττικισ, αν και δεν βρίςκεται ςτθν κυριότθτά 

τθσ, αλλά και ςτο Διμο Μάνδρασ-Ειδυλλίασ  από τθν πρϊτθ ςτιγμι που οι παραπάνω περιοχζσ επλιγθςαν από τθν 

κακοκαιρία με τθν αποςτολι τεχνικϊν κλιμακίων, υλικϊν και μθχανθμάτων, ςυνδράμοντασ ςθμαντικά ςτο ζργο 

αποκατάςταςθσ των ηθμιϊν  που υπζςτθςαν οι εν λόγω Διμοι,  

 ενίςχυςε, ςε ςυνεργαςία με τον Φάρο Τυφλϊν τθσ Ελλάδοσ, τθν παροχι ειδικά ςχεδιαςμζνων υπθρεςιϊν κακολικισ 

προςβαςιμότθτασ για καταναλωτζσ με προβλιματα όραςθσ (αποςτολι ειδικϊν αναγνϊςιμων λογαριαςμϊν ςε μορφι 

braille, μεγάλεσ γραμματοςειρζσ, αποςτολι sms και θλεκτρονικι αλλθλογραφία). Θ εφαρμογι μελετικθκε και 

ςχεδιάςτθκε από κοινοφ, ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ αυτισ τθσ κατθγορίασ πολιτϊν, με ςκοπό τθ 

διευκόλυνςι τουσ και τθ δθμιουργία ςυνκθκϊν αυτονομίασ, 

 ενίςχυςε οικονομικά τον Λερό Ναό Αγίου Βθςςαρίωνοσ Κεχρινίασ Βάλτου για τθν υποςτιριξθ του κοινωνικοφ του ζργου, 

 ενίςχυςε οικονομικά τον Ναό Αγίασ Τριάδασ για τθν υποςτιριξθ τθσ κοινωνικισ του δράςθσ, 

 πρόςφερε ςχολικά είδθ ςε δομι φιλοξενίασ για τουσ πρόςφυγεσ ςτον Σχιςτό, 

 

Ε  Καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ και κζματα ςχετικά με τθ δωροδοκία 

Κυριότεροι μθ-χρθματοοικονομικοί κίνδυνοι  

Στθν ΕΥΔΑΡ είμαςτε ςτακερά προςθλωμζνοι ςτθ διεξαγωγι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων μασ με ακεραιότθτα, 

εντιμότθτα, διαφάνεια και ςεβαςμό για τθν κοινωνία και το περιβάλλον. 

Το κζμα τθσ Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ και τθσ Δωροδοκίασ, ωσ βαςικι προχπόκεςθ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και εταιρικισ 

υπευκυνότθτασ, παραμζνει για τθν ΕΥΔΑΡ φψιςτθ προτεραιότθτα, κακϊσ θ παρουςία τζτοιων κρουςμάτων αναμφιςβιτθτα 

πλιττει τθ φιμθ τθσ Εταιρείασ, τθν εμπιςτοςφνθ του πολίτθ, προκαλεί νομικοφσ κινδφνουσ και οικονομικι ηθμία, αυξάνει το 

λειτουργικό τθσ κόςτοσ, διαμορφϊνει αρνθτικι εταιρικι κουλτοφρα και απωκεί επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ.  

Θ Εταιρεία με τθν υπεφκυνθ διαχείριςθ του κζματοσ, τθ ςυμμόρφωςθ με όλουσ τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ, τθν εφαρμογι των 

ςχετικϊν ςτόχων τθσ Ευρωπαϊκισ πολιτικισ, του Ελλθνικοφ Σχεδίου Δράςθσ για τθν Καταπολζμθςθ τθσ Διαφκοράσ και τισ 

βζλτιςτεσ πρακτικζσ και κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του ΟΟΣΑ, ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ του 16
ου

 Στόχου Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ 

«ΕΛΘΝΘ, ΔΛΚΑΛΟΣΥΝΘ ΚΑΛ ΛΣΧΥΟΛ ΚΕΣΜΟΛ», όπωσ αυτόσ ζχει οριςκεί από τον Οργανιςμό Θνωμζνων Εκνϊν. Θ Διαφκορά και 

θ Δωροδοκία είναι εξαιρετικά ςοβαρά αδικιματα που υπονομεφουν το κράτοσ δικαίου, αποτελοφν απειλι για τθ χρθςτι 

Εταιρικι Διακυβζρνθςθ, τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ, τθ δθμοκρατικι διαδικαςία και τθ νομιμότθτα των ςυναλλαγϊν. 

Οι κυριότεροι κίνδυνοι, που ςχετίηονται με κζματα Διαφκοράσ και Δωροδοκίασ, ωσ προσ το ςφνολο των δραςτθριοτιτων τθσ 

ΕΥΔΑΡ, είναι: 

1. Δωροδοκία Υπαλλιλου, προκειμζνου να επιταχυνκεί ι να διεκπεραιωκεί μία υπόκεςθ ι προκειμζνου να επιτευχκεί μία 

ςυνεργαςία με τθν Εταιρεία μασ. 

2. Υπεξαίρεςθ χρθμάτων εκ μζρουσ Υπαλλιλων που εργάηονται ςτα Ταμεία Υπθρεςιϊν τθσ Εταιρείασ ι απάτθ. 

3. Κατάχρθςθ εξουςίασ. 

4. Εκμετάλλευςθ εξουςίασ για τθν αναηιτθςθ προςωπικοφ οφζλουσ. 

5. Ραράβαςθ κακικοντοσ υπαλλιλου με ςκοπό να βλάψει τον πολίτθ ι το κράτοσ ι να προςπορίςει ςτον εαυτό του ι ςε 

άλλον παράνομο όφελοσ 

6. Ραράβλεψθ παράνομων ςυμπεριφορϊν και δραςτθριοτιτων. 

7. Ειδικά, οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ για τθν προμικεια αγακϊν, τθν παροχι υπθρεςιϊν και εκτζλεςθ ζργων, ενζχουν τουσ 

ακόλουκουσ κινδφνουσ ςε πρακτικζσ διαφκοράσ: 

 διατφπωςθ τθσ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων κατά τρόπο που να ευνοεί οριςμζνουσ οικονομικοφσ φορείσ, 

 ςφγκρουςθ ςυμφερόντων που επθρεάηει διάφορα ςτάδια των ανταγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν, 

 προςφυγι ςε άμεςεσ ανακζςεισ με ςκοπό τθν αποφυγι των υποχρεϊςεων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ,  

 ςυνεργαςία με αναξιόπιςτουσ ι αφερζγγυουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

 

Εταιρικζσ πολιτικζσ και δζουςα επιμζλεια  

Θ ΕΥΔΑΡ υλοποιεί προλθπτικζσ δράςεισ κατά τθσ διαφκοράσ ςτο πλαίςιο ανάπτυξθσ πολιτικϊν για χρθςτι Εταιρικι 

Διακυβζρνθςθ και Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ, με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ αξιοπιςτίασ και τθσ φιμθσ τθσ Εταιρείασ, τθσ διαφάνειασ 

και τθσ αποδοτικότθτασ των επιχειρθματικϊν λειτουργιϊν τθσ και τθν ανταπόκριςθ ςτισ ανάγκεσ των ενδιαφερόμενων μερϊν. 

Θ ΕΥΔΑΡ εφαρμόηει πολιτικι μθδενικισ ανοχισ κατά τθσ Διαφκοράσ και Δωροδοκίασ και δεςμεφεται να διεξάγει όλο το 

φάςμα των δραςτθριοτιτων τθσ με διαφάνεια, ικοσ και ακεραιότθτα, διαςφαλίηοντασ τθν άριςτθ ποιότθτα των υπθρεςιϊν 

που παρζχει, εςτιάηοντασ ςτον πολίτθ. Στο πλαίςιο αυτό, τθρείται πιςτά το ςχετικό νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο και 

ακολουκοφνται ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ και πολιτικζσ, όπωσ περιγράφονται παρακάτω: 
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 Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με εφαρμογι των ςχετικϊν διαδικαςιϊν που απορρζουν από το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο και 

ειδικότερα από τθ χρθματιςτθριακι νομοκεςία, όπωσ διαδικαςία γνωςτοποίθςθσ ρυκμιηόμενων πλθροφοριϊν, ζγκυρθ 

και ζγκαιρθ ενθμζρωςθ του επενδυτικοφ κοινοφ, διαδικαςία γνωςτοποίθςθσ ςυναλλαγϊν από τα πρόςωπα που αςκοφν 

διευκυντικά κακικοντα ςτθν Εταιρεία, διαδικαςία για τθν αποφυγι κατάχρθςθσ προνομιακϊν πλθροφοριϊν και 

δθμοςίευςθ ςθμαντικϊν εταιρικϊν πλθροφοριϊν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ, δθμοςιοποίθςθ των οικονομικϊν τθσ 

καταςτάςεων ςτθ διαδικτυακι πφλθ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, υποβολι και δθμοςιοποίθςθ τθσ διλωςθσ «πόκεν 

ζςχεσ» από τα υπόχρεα πρόςωπα.  

 Ζκδοςθ και διανομι εταιρικϊν εντφπων που ενιςχφουν τθν ενθμζρωςθ ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ, τθ ςτρατθγικι, 

τουσ ςτόχουσ και τθν επίδοςθ τθσ Εταιρείασ. 

 Σφνταξθ Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και Λειτουργίασ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία που 

διευκολφνει τθ διαμόρφωςθ πολιτικϊν και πρακτικϊν εταιρικισ διακυβζρνθςθσ. Ο Κανονιςμόσ ζχει δομθκεί ζτςι ϊςτε 

να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ τθσ Εταιρείασ. Ραρουςιάηει με ςαφινεια τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν εταιρικι 

διακυβζρνθςθ, ςτο ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου και ςτθν εκτίμθςθ και ςτθ διαχείριςθ των επιχειρθςιακϊν κινδφνων. 

 Σφνταξθ του Κανονιςμοφ Εςωτερικισ Λειτουργίασ Ρροςωπικοφ, με τον οποίο κεςπίηονται δικαιϊματα αλλά και 

υποχρεϊςεισ του προςωπικοφ τθσ, ιδιαίτερα όταν ςυναλλάςςεται με τουσ πολίτεσ. Μεταξφ άλλων, ρθτά απαγορεφεται 

ςτο προςωπικό τθσ Εταιρείασ να απαιτεί ι να δζχεται από τουσ πολίτεσ, άμεςα ι ζμμεςα οποιαδιποτε δϊρα ι αμοιβζσ 

ι άλλα ωφελιματα ι ςχετικζσ υποςχζςεισ για τον ίδιο ι για τρίτουσ.  

 Στον τομζα τθσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, θ Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και οι αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ τθσ, εφαρμόηουν 

πιςτά τισ διαδικαςίεσ του νζου νόμου 4412/2016 «περί δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν», 

ςφμφωνα με τον οποίο οι ανακζτοντεσ φορείσ υποχρεοφνται να αντιμετωπίηουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ ιςότιμα και 

χωρίσ διακρίςεισ και να ενεργοφν με διαφάνεια, τθρϊντασ τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ, τθσ προςταςίασ του δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ, τθσ προςταςίασ των δικαιωμάτων των ιδιωτϊν, τθσ ελευκερίασ του ανταγωνιςμοφ, τθσ προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ και τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. Κεςπίηονται διατάξεισ για τθν υποχρζωςθ αποτελεςματικισ πρόλθψθσ, 

εντοπιςμοφ και επανόρκωςθσ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, για τθν υποχρζωςθ δθμοςιοποίθςθσ των δθμοςίων 

ςυβάςεων κακϊσ και των διαδικαςιϊν και ςτοιχείων που προθγοφνται τθσ ςφναψισ τουσ. Επίςθσ, ορίηονται θλεκτρονικά 

μζςα ςφναψθσ ςυμβάςεων με αποτζλεςμα να προςφζρονται επιπλζον εγγυιςεισ όςον αφορά τθν πρόλθψθ και τον 

εντοπιςμό πρακτικϊν διαφκοράσ, επειδι ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και διευκολφνουν τουσ 

μθχανιςμοφσ ελζγχου. Επιπλζον, οι ανακζτοντεσ φορείσ αποκλείουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν είναι αξιόπιςτοι 

και ειδικά, εάν υπάρχει εισ βάροσ τουσ τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για δωροδοκία ι απάτθ ι νομιμοποίθςθ 

εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ. Επίςθσ, επιςθμαίνεται ότι το προςωπικό τθσ Διεφκυνςθσ Ρρομθκειϊν και 

Υπθρεςιϊν ζχει εκπαιδευτεί, μζςω ςεμιναρίων, για τθν πιςτι τιρθςθ και εφαρμογι των ανωτζρω. 

 Τθν 1.11.2017 θ Εταιρεία ενζκρινε τθν «Ρολιτικι κατά τθσ Διαφκοράσ και Δωροδοκίασ», θ οποία ςυντάχκθκε ςφμφωνα 

με τισ βζλτιςτεσ διεκνϊσ επιχειρθματικζσ πρακτικζσ αλλά και τισ ιδιαιτζρεσ ανάγκεσ και τθν εταιρικι κουλτοφρα τθσ 

ΕΥΔΑΡ. Θ Εταιρεία δεςμεφεται να λειτουργεί με επαγγελματιςμό, νομιμότθτα και ακεραιότθτα ςε όλεσ τισ 

επαγγελματικζσ τθσ ςυναλλαγζσ, κακϊσ και τθν κακιζρωςθ μζτρων κατά τθσ διαφκοράσ, ϊςτε να διατθριςει υψθλά 

επίπεδα θκικισ και να προςτατεφςει τθ φιμθ τθσ. Ο ςχεδιαςμόσ προλθπτικϊν δράςεων κατά τθσ διαφκοράσ μειϊνει 

τον κίνδυνο απάτθσ και ενιςχφει τθν χρθματιςτθριακι αξία τθσ Εταιρείασ, αφοφ αποτελεί μια ζμπρακτθ απόδειξθ προσ 

τα ενδιαφερόμενα μζρθ τθσ δζςμευςθσ προσ τθ χρθςτι  Εταιρικι Διακυβζρνθςθ και τθν Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ. Θ 

υιοκζτθςθ ενόσ πλαιςίου διαδικαςιϊν κατά τθσ διαφκοράσ ενιςχφει τθν φιμθ τθσ Εταιρείασ, τθν διαφγεια και 

αποδοτικότθτα των επιχειρθματικϊν τθσ δραςτθριοτιτων και επιπλζον κινθτοποιεί και εμψυχϊνει τουσ ίδιουσ τουσ 

εργαηόμενουσ, επιτρζποντασ τουσ να λειτουργοφν ςε ζνα πλαίςιο ςτο οποίο θ αποδοτικότθτα κα ςυνδυάηεται με το 

ςεβαςμό των κανόνων. Θ  Ρολιτικι αυτι αφορά όλα τα άτομα τθσ Εταιρείασ, ανεξαρτιτωσ του επιπζδου ςτο οποίο 

εργάηονται και του τίτλου / βακμοφ που φζρουν, ςυμπεριλαμβανομζνων των ανϊτατων διευκυντικϊν ςτελεχϊν, των 

ανϊτερων υπαλλιλων, των διευκυντϊν, των μελϊν των Επιτροπϊν και των Διοικθτικϊν Συμβουλίων, υπαλλιλουσ 

(μόνιμουσ, με ςφμβαςθ οριςμζνου χρόνου ι προςωρινοφσ), ςυμβοφλουσ, εργολάβουσ, φοιτθτζσ και εκπαιδευόμενουσ. 

Μθ ςυμμόρφωςθ με τθν Ρολιτικι αυτι, είτε γίνεται εκοφςια είτε γίνεται ακοφςια, δφναται να οδθγιςει ςε πεικαρχικζσ 

διϊξεισ οι οποίεσ ενδζχεται να ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν απόλυςθ λόγω ςοβαροφ παραπτϊματοσ κακϊσ και τθν ποινικι 

δίωξθ του εμπλεκόμενου, βάςει τθσ υπάρχουςασ Ελλθνικισ νομοκεςίασ. Το Ρροςωπικό ενκαρρφνεται να αναφζρει 

ανθςυχίεσ ςχετικά με κάκε ηιτθμα ι υποψία αδικιματοσ το ςυντομότερο δυνατόν που υποπζςει ςτθν αντίλθψι του. 

Κανζνασ υπάλλθλοσ δε κα ζχει επιπτϊςεισ γιατί ιγειρε ςοβαρζσ ανθςυχίεσ αναφορικά με δωροδοκία, διαφκορά, 

ανάρμοςτεσ δωρεζσ και πλθρωμζσ για διευκόλυνςθ. Για πρϊτθ φορά, κατά τθν περίοδο από 7 ζωσ 9 Λουνίου 2017,  

διοργανϊκθκαν με πρωτοβουλία τθσ Διοίκθςθσ και μζςω τθσ Επιτροπισ Ελζγχου και τθσ οργανωτικισ υποςτιριξθσ τθσ 
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Δ/νςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου, ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ για τα κζματα διαφκοράσ και δωροδοκίασ, ςκοπόσ των οποίων 

ιταν να ενθμερωκοφν τα ςτελζχθ για τθν «Ρολιτικι τθσ Εταιρείασ κατά τθσ Διαφκοράσ και τθσ Δωροδοκίασ» και να 

κατανοιςουν τισ διαςτάςεισ και τισ πτυχζσ ενόσ τόςο ςοβαροφ κινδφνου που αφορά όχι μόνο το ςφνολο των 

επιχειριςεων, αλλά και τθ χϊρα γενικότερα. 

 Καταγραφι και αξιολόγθςθ των κινδφνων που αντιμετωπίηει κάκε οργανωτικι δομι τθσ Εταιρείασ, προκειμζνου να 

γίνεται ορκι διαχείριςι τουσ και αποτελεςματικι αντιμετϊπιςι τουσ, ϊςτε να αποτρζπονται, μεταξφ άλλων, 

περιςτατικά διαφκοράσ και δωροδοκίασ. 

Στόχοσ τθσ ΕΥΔΑΡ είναι θ εφαρμογι μίασ διαδικαςίασ ςυνεχοφσ βελτίωςθσ και ανάπτυξθσ με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ 

κζςθσ τθσ και τθν αξιοπιςτία τθσ και ςε αυτό αποςκοποφν οι ανωτζρω πολιτικζσ και ςτρατθγικζσ τθσ. 

Αποτελζςματα των εν λόγω πολιτικϊν και μθ χρθματοοικονομικοί βαςικοί δείκτεσ επιδόςεων  

Στο πλαίςιο τθσ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Εταιρείασ, τθσ αξιολόγθςθσ του Συςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου και τθσ 

εφαρμογισ των Αποφάςεων των Εποπτικϊν Αρχϊν (Απόφαςθ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ 5/204/14.11.2000, Νόμοσ 

3016/17.05.2002, Νόμοσ 4449/24.01.2017), ζχει ςυςτακεί –κατόπιν απόφαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ-  τριμελισ Επιτροπι 

Ελζγχου από μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, θ οποία λειτουργεί ςφμφωνα με Κανονιςμό Λειτουργίασ εγκεκριμζνο από το 

ΔΣ τθσ Εταιρείασ. Ο Κανονιςμόσ Λειτουργίασ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου επικαιροποιικθκε μζςα ςτο 2017 προκειμζνου να 

ςυμπεριλάβει τισ απαιτιςεισ του νόμου 4449/2017 και τθσ υπϋ αρικμ. 1302/28-4-2017 Εγκυκλίου τθσ Επιτροπισ 

Κεφαλαιαγοράσ. Οι κφριεσ αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου, όπωσ ορίηονται από τθ ςχετικι νομοκεςία, αφοροφν ςτθν 

παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ, τθσ αποτελεςματικισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ 

εςωτερικοφ ελζγχου και του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κινδφνων, κακϊσ και τθσ ορκισ λειτουργίασ τθσ μονάδασ των 

εςωτερικϊν ελεγκτϊν τθσ Εταιρείασ. 

Επίςθσ, ςτο πλαίςιο των διατάξεων περί Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (νόμοσ 3016/17.05.2002 και απόφαςθ τθσ Επιτροπισ 

Κεφαλαιαγοράσ 5/204/14.11.2000) λειτουργεί Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου θ οποία ζχει ωσ ςκοπό να παρζχει βοικεια 

ςτθ Διοίκθςθ, ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο, ςτα ςτελζχθ τθσ Εταιρείασ και γενικά ςτουσ εργαηόμενουσ, για αποτελεςματικότερθ 

εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, μζςω αξιολόγθςθσ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου, ανάλυςθσ ςτοιχείων 

και παροχισ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν. Ο Κανονιςμόσ Λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου, ο οποίοσ  

επικαιροποιικθκε το 2017, ζχει ςυνταχκεί , ςφμφωνα με τα Διεκνι  Ρρότυπα για τθν Επαγγελματικι Εφαρμογι Εςωτερικοφ 

Ελζγχου (Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) του Λνςτιτοφτου Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν (Λ.Ε.Ε), τθσ 

κείμενθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ περί Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ν. 3016/17.05.2002, α.ε.κ. 5/204/14.11.2000, ν. 449/2017) και  

τισ ιδιαιτερότθτεσ του επιχειρθςιακοφ περιβάλλοντοσ λειτουργίασ τθσ ΕΥΔΑΡ Α.Ε. 

Επιπλζον, διενεργείται υποχρεωτικόσ ζλεγχοσ τθσ Εταιρείασ από τουσ ορκωτοφσ ελεγκτζσ. 

Για περιπτϊςεισ τζλοσ πεικαρχικϊν παραπτωμάτων που ςχετίηονται με τθν παραβίαςθ του Κανονιςμοφ Ρροςωπικοφ (Ρ.Δ. 

597/1985) και του Κανονιςμοφ Εςωτερικισ Λειτουργίασ Ρροςωπικοφ. επιλαμβάνεται το  Ρεικαρχικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ. 

Οι Κανονιςμοί και οι Ρολιτικζσ επικαιροποιοφνται ανά τακτά χρονικά διαςτιματα με ςτόχο τθ ςυνεχι ςυμμόρφωςθ με τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία και τισ βζλτιςτεσ διεκνείσ πρακτικζσ. 

 

ΕΡΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΡΕΙΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΘΟΑΣ 2017 [GRI 205-3] 

Α. Συνολικόσ αρικμόσ και φφςθ 

επιβεβαιωμζνων περιςτατικϊν διαφκοράσ 

Πςον αφορά τουσ εργαηομζνουσ που 

εμπλζκονταν ςε περιςτατικό υπεξαίρεςθσ 

χρθμάτων από τα Ταμεία Ρεριφερειακοφ 

Κζντρου τθσ Εταιρείασ, λόγω νομικοφ 

κωλφματοσ θ διαδικαςία βρίςκεται ςε 

εκκρεμότθτα. 

Πςον αφορά εργαηόμενο που ζκανε χριςθ 

τίτλου ςπουδϊν του οποίου θ γνθςιότθτα δεν 

πιςτοποιικθκε, θ πεικαρχικι διαδικαςία 

ολοκλθρϊκθκε εντόσ του ζτουσ 2017 και ζλαβε 

τθν ανάλογθ ποινι, ςφμφωνα με τον 

Κανονιςμό Ρροςωπικοφ ΕΥΔΑΡ Α.Ε. (ΡΔ 

597/1985). 

Για το ζτοσ 2017, δεν υπάρχουν άλλα 

εξακριβωμζνα περιςτατικά διαφκοράσ 

Β. Συνολικόσ αρικμόσ επιβεβαιωμζνων 

περιςτατικϊν διαφκοράσ που ςχετίηονται με 

πεικαρχικζσ κυρϊςεισ ςε υπαλλιλουσ τθσ 

Εταιρείασ, κατά τθν περίοδο αναφοράσ 

Γ. Συνολικόσ αρικμόσ επιβεβαιωμζνων 0 
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περιςτατικϊν διαφκοράσ που ςχετίηονται ςε 

καταγγελίεσ ςυμβάςεων ςυνεργατϊν ι μθ 

ανανζωςθ ςυμβάςεων λόγω διαφκοράσ, κατά 

τθν περίοδο αναφοράσ 

Δ. Δθμόςιεσ νομικζσ υποκζςεισ ςχετικά με 

κζματα διαφκοράσ που υποβλικθκαν ενάντια 

ςτθν Εταιρεία ι ςτουσ εργαηόμενουσ τθσ κατά 

τθν περίοδο αναφοράσ 

0 
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Α. Αρικμόσ μελϊν Διοίκθςθσ που 

ενθμερϊκθκαν για τθν εταιρικι πολιτικι κατά 

τθσ διαφκοράσ  

Διοίκθςθ (Ρρόεδροσ, Δ/νων Σφμβουλοσ,13 

Μζλθ του ΔΣ, Συμβοφλιο Διοίκθςθσ (6 Γενικοί 

Δ/ντεσ) ποςοςτό κάλυψθσ 100%) 

Β. Αρικμόσ εργαηομζνων ςτουσ οποίουσ 

κοινοποιικθκαν οι πολιτικζσ κατά τθσ 

διαφκοράσ 

Στο ςφνολο των εργαηομζνων (2.270 ποςοςτό 

100%) μζςω τθσ εταιρικισ ιςτοκζςθσ. 

Γ. Αρικμόσ ςυνεργατϊν ςτουσ οποίουσ 

κοινοποιικθκαν οι πολιτικζσ κατά τθσ 

διαφκοράσ 

Κατά τθ διάρκεια του 2017, θ Εταιρεία 

δθμοςιοποίθςε τισ πολιτικζσ τθσ κατά τθσ 

διαφκοράσ ςε εφθμερίδεσ και ιςτοςελίδεσ, για 

τθν ενθμζρωςθ του ευρφτερου κοινοφ. 

Επιπλζον, οι πολιτικζσ είναι αναρτθμζνεσ ςτθν 

εςωτερικι ιςτοκζςθ τθσ ΕΥΔΑΡ ενϊ το 2018 

αναρτικθκαν και ςτθν εταιρικι ιςτοςελίδα 

www.eydap.gr 

Δ. Αρικμόσ μελϊν Διοίκθςθσ οι οποίοι 

παρακολοφκθςαν ςεμινάρια ςχετικά με τθν 

πρόλθψθ τθσ διαφκοράσ και τθσ δωροδοκίασ. 

Ρρόεδροσ ΔΣ, Δ/νων Σφμβουλοσ, 6 Γενικοί 

Δ/ντζσ, 7 Βοθκοί Γεν. Δ/ντζσ, 3 μζλθ Επιτροπισ 

Ελζγχου 

Ε. Αρικμόσ εργαηομζνων οι οποίοι 

παρακολοφκθςαν ςεμινάρια ςχετικά με τθν 

πρόλθψθ τθσ διαφκοράσ και τθσ δωροδοκίασ. 

Διενζργεια ενθμερωτικϊν εκδθλϊςεων (7-9 

Λουνίου 2017) ςε 234 εργαηόμενουσ από όλεσ 

τισ Γενικζσ Δ/νςεισ, Ανεξάρτθτεσ Δ/νςεισ και 

Υπθρεςίεσ ςχετικά με τθν «Ρολιτικι τθσ 

Εταιρείασ κατά τθσ Διαφκοράσ και τθσ 

Δωροδοκίασ» με ςκοπό να κατανοιςουν τισ 

διαςτάςεισ και τισ πτυχζσ ενόσ τόςο ςοβαροφ 

κινδφνου που αφορά όχι μόνο όλεσ τισ 

επιχειριςεισ αλλά και τθ χϊρα γενικότερα. 

 

ΣΤ  Ηθτιματα εφοδιαςτικισ αλυςίδασ 

Θ ΕΥΔΑΡ, με ςτόχο τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ ςε υλικά και υπθρεςίεσ, κακϊσ και τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ζργων, 

προβαίνει ςτθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων, λειτουργϊντασ με υπευκυνότθτα και ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο ν. 

4412/2016, περί Δθμοςίων Συμβάςεων Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν.  

Θ ανάπτυξθ και λειτουργία μίασ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ που δθμιουργεί προςτικζμενθ αξία για τθν Εταιρεία, με οικονομικά, 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεφκυνεσ μεκόδουσ διαχείριςθσ και πρακτικζσ, αποτελεί μία ςυνεχι πρόκλθςθ για τθν 

Εταιρεία, θ οποία προκαλεί ςαφι αντανάκλαςθ ςτθν ευρφτερθ κοινωνία και ςτα ενδιαφερόμενα μζρθ τθσ.  

Οι ςυνεργαηόμενοι προμθκευτζσ αποτελοφν ςθμαντικοφσ εταίρουσ για τθν επίτευξθ των επιχειρθματικϊν ςτόχων τθσ 

Εταιρείασ, ενϊ θ υπεφκυνθ διαχείριςθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ διαςφαλίηει τθν ανταγωνιςτικότθτα και τθ βιϊςιμθ 

ανάπτυξθ τθσ ΕΥΔΑΡ, επθρεάηοντασ όχι μόνο τθν οικονομικι τθσ επίδοςθ, αλλά και τισ ςχζςεισ με τουσ άλλουσ κοινωνικοφσ 

εταίρουσ. Με τον τρόπο αυτό, θ ΕΥΔΑΡ ςυμβάλλει κετικά ςτθν επίτευξθ των Στόχων Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ 8 «Αξιοπρεπισ 

Εργαςία & Οικονομικι Ανάπτυξθ», 12 «Υπεφκυνθ Κατανάλωςθ & Ραραγωγι» και 16 «Ειρινθ, Δικαιοςφνθ & Λςχυροί Κεςμοί», 

όπωσ αυτοί ζχουν οριςκεί από τον Οργανιςμό Θνωμζνων Εκνϊν. 

H τιρθςθ τθσ νομοκεςίασ περί δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν εξαςφαλίηει τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ 

αξίασ τθσ Εταιρείασ και διαςφαλίηει τα ςυμφζροντα των μετόχων και των εργαηομζνων τθσ κακϊσ και των λοιπϊν 

http://www.eydap.gr/
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ενδιαφερόμενων μερϊν, αφοφ με τον τρόπο αυτό διαςφαλίηεται θ αδιάκοπθ ροι τθσ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ, με το 

ελάχιςτο δυνατό κόςτοσ, κακϊσ επίςθσ και θ τιρθςθ των περιβαλλοντικϊν όρων, όπωσ αυτοί περιγράφονται από τθ ςχετικι 

νομοκεςία. 

Για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ των δθμοςίων ςυμβάςεων, θ Εταιρεία αναρτά ςτο Θλεκτρονικό Επιγραμμικό Αποκετιριο 

Διοικθτικϊν Ρράξεων («ΔΛΑΥΓΕΛΑ») τισ προκθρφξεισ όλων των θλεκτρονικϊν διαγωνιςμϊν που δθμοςιεφονται. 

Θ Εταιρεία, ςτο πλαίςιο αντιμετϊπιςθσ των κινδφνων που μποροφν να προκφψουν από τθ μθ εφαρμογι του νόμου και των 

ςυνεχϊν τροποποιιςεων αυτοφ, ζχει προβεί ςε ςειρά ενεργειϊν για τθν αποφυγι του ενδεχομζνου αυτοφ.  

Στο ςθμείο αυτό κα πρζπει να υπογραμμιςτεί ότι ςτθ διάρκεια τθσ χριςθσ του ζτουσ 2017, θ ΕΥΔΑΡ ςυμβλικθκε με περίπου 

200 προμθκευτζσ και υπογράφθκαν 198 ςυμβάςεισ με ςυνολικι αξία περίπου 50 εκατ. €. Από τισ ςυμβάςεισ αυτζσ 61 

αφοροφςαν Ρρομικειεσ, 128 Υπθρεςίεσ και 9 Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ (Μεικτζσ Συμβάςεισ).  

Ο βαςικόσ ςτόχοσ του ςυνόλου των δραςτθριοτιτων που αφοροφν ςτισ προμικειεσ τθσ Εταιρείασ είναι θ κάλυψθ των 

αναγκϊν των διαφόρων υπθρεςιακϊν μονάδων ςε υλικά και υπθρεςίεσ, από τθν εγχϊρια και τθ διεκνι αγορά, κατά τρόπο: 

• ζγκαιρο, 

• ποιοτικό, ςφμφωνα με τισ κατά περίπτωςθ απαιτιςεισ ποιότθτασ, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτισ επιμζρουσ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ και 

• οικονομικό, ςφμφωνα με τουσ βζλτιςτουσ οικονομικοφσ όρουσ (κόςτοσ, όροι πλθρωμισ, εγγυιςεισ κλπ.) για όλα τα 

ςυμβαλλόμενα μζρθ. 

Με τον τρόπο αυτό θ Εταιρεία προςτατεφεται από αρρυκμίεσ και λειτουργικζσ αςυνζχειεσ και ζτςι διαςφαλίηεται θ αδιάκοπθ 

ροι τθσ παραγωγικισ τθσ δραςτθριότθτασ. 

Επιπλζον, ωσ προσ τουσ προμθκευτζσ, λαμβάνεται μζριμνα ϊςτε να διαςφαλίηεται θ πλιρθσ κατανόθςθ των ςχετικϊν 

απαιτιςεων από το πρϊτο κιόλασ ςτάδιο επικοινωνίασ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια ζχουν τθ δυνατότθτα να ενθμερϊνονται αναλυτικά 

με ειδικζσ ςυναντιςεισ ςε διμερζσ επίπεδο.  

Ο αποκλειςμόσ των προμθκευτϊν ςε βάροσ των οποίων ζχει εκδοκεί αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για οποιαδιποτε από 

τισ ανωτζρω κατθγορίεσ προβλζπεται από τθν υφιςτάμενθ νομοκεςία (βλ. Νόμο 4412/2016, άρκρο 73). Ρεραιτζρω, οι 

νομικζσ και ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ, κακϊσ και οι θκικζσ αρχζσ τθσ ΕΥΔΑΡ επιβάλλουν τθν τιρθςθ τθσ εμπιςτευτικότθτασ 

ευαίςκθτων πλθροφοριϊν που αφοροφν ςτθν Εταιρεία και ςτουσ προμθκευτζσ τθσ, ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτο άρκρο 

21 του ν. 4412/2016 περί Εχεμφκειασ. 

Τα ςτελζχθ τθσ ΕΥΔΑΡ, που εμπλζκονται άμεςα ι ζμμεςα ςτισ διαδικαςίεσ διαγωνιςμϊν, απαγορεφεται να αποκαλφπτουν 

πλθροφορίεσ μεταξφ προμθκευτϊν και να ζρχονται ςε επαφι με ςυμμετζχοντεσ προμθκευτζσ, πριν από τθν τελικι ανάκεςθ, 

εκτόσ των περιπτϊςεων παροχισ διευκρινίςεων, αυςτθρά ςε ηθτιματα τεχνικισ φφςεωσ που αφοροφν ςτισ διαγωνιςτικζσ 

διαδικαςίεσ και τθρϊντασ ταυτόχρονα τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ μθ καταςτρατιγθςθσ του ανταγωνιςμοφ. 

Συγκεκριμζνα, ο κατάλογοσ των υποψθφίων προμθκευτϊν, οι προςφερόμενεσ τιμζσ, οι όροι πλθρωμισ κλπ. κεωροφνται 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ και δεν γνωςτοποιοφνται ςε τρίτουσ (βλ. Νόμο 4412/2016, άρκρο 257).  

Θ διεξαγωγι των διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν γίνεται με αυςτθροφσ κανόνεσ, οι οποίοι εγγυϊνται τθν φπαρξθ ελεφκερου 

ανταγωνιςμοφ, τθν ίςθ μεταχείριςθ των προμθκευτϊν και τθν υγιι ςχζςθ μεταξφ τθσ ΕΥΔΑΡ και των προμθκευτϊν τθσ. Θ 

ΕΥΔΑΡ, ςφμφωνα με το ν. 4412/2016, προβαίνει ςτθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων με τουσ προμθκευτζσ λαμβάνοντασ 

υπόψθ: 

 τθν καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, 

 τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι τουσ επάρκεια, 

 τθν τεχνικι και επαγγελματικι τουσ ικανότθτα και 

 τθ ςυμμόρφωςι τουσ με τα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ. 

Ειδικότερα ςε ςχζςθ με τισ μακροπρόκεςμεσ ςυμφωνίεσ υπογραμμίηουμε ότι αυτζσ είναι ςυμβατζσ με τισ αρχζσ του 

ελεφκερου ανταγωνιςμοφ, τθρουμζνων των ακόλουκων προχποκζςεων: 

 

 να ζχουν ςυναφκεί κατόπιν διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν, 

 οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των προϊόντων ι των υπθρεςιϊν να είναι ςαφείσ και λεπτομερείσ, 

 να διζπονται από αμοιβαίεσ υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα των ςυμβαλλομζνων μερϊν και να ελζγχονται περιοδικά 

για το κατά πόςο παραμζνουν ανταγωνιςτικζσ. 

Θ υποχρζωςθ τθσ Εταιρείασ ςτθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεϊν τθσ προσ τουσ προμθκευτζσ, με ιδιαίτερθ 

ζμφαςθ ςτισ πλθρωμζσ και τθ διακεςιμότθτα του εξοπλιςμοφ, των μζςων και των υλικϊν που τυχόν προβλζπει θ ςφμβαςθ, 

αποτελεί μείηονα προτεραιότθτα, εφόςον κατ’ αυτόν τον τρόπο προάγεται θ εταιρικι εικόνα τθσ ΕΥΔΑΡ, ωσ ακζραιο και 

αξιόπιςτο μζλοσ τθσ επιχειρθματικισ κοινότθτασ. 
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Αντίςτοιχα, θ ΕΥΔΑΡ αναμζνει από τουσ προμθκευτζσ να τθροφν τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. Για τθν παρακολοφκθςθ 

τθσ τιρθςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων των προμθκευτϊν, κακϊσ και για τθν παραλαβι των προμθκευόμενων ειδϊν και 

των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςυςτινονται τριμελείσ ι πενταμελείσ Επιτροπζσ Ραρακολοφκθςθσ & Ραραλαβισ οι οποίεσ και 

διαςφαλίηουν τθν ορκι και ςφμφωνα με τον νόμο εκτζλεςθ των ςυμβάςεων. 

Οι προμθκευτζσ υλικϊν, εξοπλιςμοφ & υπθρεςιϊν που επιλζγονται ωσ ςυνεργάτεσ τθσ ΕΥΔΑΡ, κατά τθν υλοποίθςθ των 

ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων οφείλουν να: 

 ςυμμορφϊνονται με τθν εκνικι και κοινοτικι νομοκεςία, διατάγματα & κανονιςμοφσ, 

 τθροφν τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ,  

 εκπλθρϊνουν όλεσ τισ νόμιμεσ υποχρεϊςεισ τουσ για τθν Υγεία & Αςφάλεια των εργαηομζνων τουσ και των 

υπεργολάβων τουσ, 

 τθροφν με προςιλωςθ τθ νομοκεςία για το περιβάλλον, 

 απζχουν από κάκε ενζργεια που μπορεί να ερμθνευκεί ωσ δωροδοκία ι πράξθ διαφκοράσ ι απάτθσ. 

Θ αρμόδια Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ & Ραραλαβισ παρακολουκεί ςυςτθματικά τθν εκτζλεςθ των ςυμβάςεων, όςον αφορά 

ςτθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεϊν τουσ. Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ των όρων, τότε ςφμφωνα το ν.4412/2016 θ 

αρμόδια Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ & Ραραλαβισ δφναται να: 

 κθρφξει ζκπτωτο τον Ρρομθκευτι (άρκρο 203), 

 επιβάλλει ποινικζσ ριτρεσ ςτον Ρρομθκευτι (άρκρο 218), αν οι ςυμβάςεισ αφοροφν υπθρεςίεσ, 

 απορρίψει το προμθκευόμενο υλικό και να επιβάλλει κυρϊςεισ ςτον Ρρομθκευτι, για εκπρόκεςμθ παράδοςθ αγακϊν 

(άρκρο 208), όταν οι ςυμβάςεισ αφοροφν προμικεια υλικϊν. 

Θ ΕΥΔΑΡ ςτο πλαίςιο τθσ παρακολοφκθςθσ όλων των νομικϊν αλλαγϊν, φροντίηει να επιμορφϊνει διαρκϊσ, μζςω 

εξειδικευμζνων ςεμιναρίων, όςα ςτελζχθ τθσ εμπλζκονται άμεςα ι ζμμεςα ςτισ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ, ςτο ιςχφον 

κανονιςτικό πλαίςιο.  

Κατά το ζτοσ 2017 πραγματοποιικθκαν 9 ςεμινάρια ςχετικά με το Ν. 4412/2016 με αντικείμενο: 

 Κεςμικό Ρλαίςιο Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 

 Σφναψθ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) / Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 

 ΕΣΘΔΘΣ 

 Σφνταξθ Τευχϊν Δθμοπράτθςθσ Μελετϊν – Ζργων  

 Διενζργεια θλεκτρονικϊν Διαγωνιςμϊν Ζργων, Μελετϊν &λοιπϊν ςυναφϊν Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν μζςω τθσ πλατφόρμασ 

ΕΣΘΔΘΣ. 

Στα ςεμινάρια αυτά ζλαβαν μζροσ ςυνολικά 95 άτομα (44 Υπάλλθλοι 51 Στελζχθ)  

Πςον αφορά ςτθν τιρθςθ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ από τουσ προμθκευτζσ, κατά το 2017, δε διαπιςτϊκθκε κανζνα 

περιςτατικό παράβαςθσ των διατάξεων που αφοροφν ςε: 

 παιδικι εργαςία, 

 καταναγκαςτικι εργαςία, 

 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, 

 δωροδοκία, 

 απάτθ, 

 διάπραξθ τρομοκρατικϊν εγκλθμάτων ι γενικότερα διάπραξθ εγκλθμάτων ςυνδεόμενων με τρομοκρατικζσ οργανϊςεισ, 

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ από τουσ προμθκευτζσ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γαλάτςι, 28 Μαρτίου 2018 
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Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

 

Ονοματεπϊνυμο Ιδιότθτα 

Κωνςταντίνοσ Ραπαδόπουλοσ 

 

Λωάννθσ Μπενίςθσ 

 

Ρρόεδροσ Δ.Σ., Μζλοσ 

 

Διευκφνων Σφμβουλοσ, Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Κωνςταντίνοσ Βαφειάδθσ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Λωάννθσ Καρδαράσ Μζλοσ 

Αλζξανδροσ Ρουλιάςθσ Ανεξάρτθτο Μζλοσ 

Γεϊργιοσ Μακρυνόσ Μζλοσ 

Νικόλαοσ Σαράντθσ Μζλοσ 

Μιχαιλ Σταυρουλάκθσ Ανεξάρτθτο Μζλοσ 

Γεϊργιοσ Χαλαμπαλάκθσ Μζλοσ 

Ραναγιϊτθσ Σκουλαρίκθσ  Μζλοσ 

Χριςτοσ Μθςτριϊτθσ  Μζλοσ 

Εμμανουιλ Αγγελάκθσ 

 

Μζλοσ 

Γεϊργιοσ Αλεξανδράκθσ Μζλοσ 

 

 

 

 

Ακριβζσ Αντίγραφο εκ του υπ’ αρικμ. 1257 

Ρρακτικοφ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ 28
θσ

 Μαρτίου 2018 

 

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ 

 

 

Λωάννθσ Μπενίςθσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eydap.gr/media/cv/2013/skoularikis.pdf
http://www.eydap.gr/media/cv_2011/mistriotis.pdf
http://www.eydap.gr/media/cv_2011/agelakis.pdf
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1. ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

 

ΤΘΣ ΧΘΣΘΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ 2017 ΜΕΧΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2017 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΘ ΡΟΤΥΡΑ ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΑΝΑΦΟΑΣ (Δ.Ρ.Χ.Α.) 

ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΘΣ ΕΥΔΑΡ Α.Ε. (Θ ΕΤΑΙΕΙΑ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΔΑ: ΩΩΡΟΥ 156  ΓΑΛΑΤΣΛ 

Α.Μ.Α.Ε.44724/06/Β/99/52 

Α. Γ.Ε.Μ.Θ. 121578960000 
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Οι παροφςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ, ςελ. 110 ζωσ 169 εγκρίκθκαν κατά τθν ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ 

Εταιρείασ τθν 28 Μαρτίου 2018 και τελοφν υπό τθν ζγκριςθ τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων. Υπογράφθκαν κατ’ εντολι του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου από τουσ κάτωκι: 

 

Ακινα, 28 Μαρτίου 2018 

 

Ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου 

O Διευκφνων Σφμβουλοσ  Θ Διευκφντρια των Οικονομικϊν 

Υπθρεςιϊν 

Θ Ρροϊςταμζνθ Λογιςτθρίου 

 

 

 

 

   

Κωνςταντίνοσ Αντ. Ραπαδόπουλοσ  

Α.Δ.Τ. Ρ 720446 

Λωάννθσ Εμμ. Μπενίςθσ  

Α.Δ.Τ. ΑΒ 521661 

Λεμονιά Μαρκ. Σκυλάκθ  

Α.Δ.Τ. Ξ 971227 

Α.Μ. Αδείασ Ο.Ε.Ε. 

Α/17806 

Διμθτρα Βας. Ηαρκαδοφλα 

Α.Δ.Τ. ΑΒ 253061 

Α.Μ. Αδείασ Ο.Ε.Ε. 

Α/112285 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 

 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ για τθν Εταιρεία 

 Κατάςταςθ Λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31
θ
 Δεκεμβρίου 2017 & 2016  

 Κατάςταςθ Συνολικοφ Ειςοδιματοσ τθσ Χριςθσ που ζλθξε τθν 31
θ
 Δεκεμβρίου 2017 & 2016 

 Κατάςταςθ Οικονομικισ Κζςθσ τθσ 31
θσ

 Δεκεμβρίου 2017 & 2016 

 Κατάςταςθ Μεταβολϊν Κακαρισ κζςθσ 1
θ
 Λανουαρίου-31

θ
 Δεκεμβρίου 2017 & 2016 

 Καταςτάςεισ Ταμειακϊν οϊν 1
θ
 Λανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2017 & 2016 

 Σθμειϊςεισ επί των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 31
θ
 Δεκεμβρίου 2017 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΤΑΙΕΙΑ  

 

Επωνυμία Εταιρείασ: Εταιρεία Υδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ Ρρωτευοφςθσ 

Διακριτικόσ Τίτλοσ Ε.ΥΔ.ΑΡ. Α.Ε. 

Ζδρα: Ωρωποφ 156 – Γαλάτςι 

Θμερομθνία Σφςταςθσ: 25.10.1999 

Διάρκεια Εταιρείασ: 100 ζτθ 

Κφρια Δραςτθριότθτα: Φδρευςθ – Αποχζτευςθ 

Αρικμόσ Γ.Ε.Μ.Θ: 121578960000 

Αρμόδιο Υπουργείο: Υποδομϊν και  Μεταφορϊν 

Αρ. Φορολογικοφ Μθτρϊου: 094079101 

Σφνκεςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου: Κ.Ραπαδόπουλοσ, Λ.Μπενίςθσ, Κ.Βαφειάδθσ, Λ.Καρδαράσ,  

Γ.Μακρυνόσ, Γ.Χαλαμπαλάκθσ, Μ.Σταυρουλάκθσ, Ν.Σαράντθσ, 

Ρ.Σκουλαρίκθσ, Χ.Μθςτριϊτθσ, Α. Ρουλιάςθσ, Εμ.Αγγελάκθσ,  

Γ.Αλεξανδράκθσ 

  

Θμερομθνία Λιξθσ τθσ Τρζχουςασ Ρεριόδου: 31 Δεκεμβρίου 2017 

Διάρκεια: 12 μινεσ 

Τφποσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων 

 (από τισ οποίεσ αντλικθκαν τα ςυνοπτικά ςτοιχεία): 
Ετιςιεσ 

  

Θμερομθνία Ζγκριςθσ των Οικονομικϊν 

Καταςτάςεων  

(από τισ οποίεσ αντλικθκαν τα ςυνοπτικά ςτοιχεία): 

 28 Μαρτίου 2018 

  

Ορκωτοί Ελεγκτζσ Λογιςτζσ: Ευςτράτιοσ Ραπαρίδθσ ΑΜ ΣΟΕΛ 14351 

Δθμιτριοσ Σταφρου ΑΜ ΣΟΕΛ 14791 

  

Ελεγκτικι Εταιρεία: «Σ.Ο.Λ.» Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ ΟΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

ΑΜ ΣΟΕΛ 125 

 

Ζκκεςθ Ελζγχου Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν επί 

των ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων: 
Με Σφμφωνθ Γνϊμθ – Κζμα Ζμφαςθσ 

  

Διεφκυνςθ διαδικτφου όπου ζχουν καταχωρθκεί οι 

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ: 

 

www.eydap.gr 

 

 

http://www.eydap.gr/
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΘΣ ΧΘΣΘΣ ΡΟΥ ΕΛΘΞΕ ΤΘΝ 31Θ
 ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2017 & 2016 

 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ 

Ποςά ςε χιλ. Ευρϊ ΣΘΜ. 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

      

Κφκλοσ εργαςιϊν 5 327.343 328.851 327.324 328.821 

Κόςτοσ πωλθκζντων 6 (184.478) (182.637) (184.478) (182.637) 

      

Μικτό Κζρδοσ  142.865 146.214 142.846 146.184 

Άλλα  ζςοδα  εκμεταλλεφςεωσ 5 3.782 3.783 3.782 3.783 

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ 6 (67.564) (68.750) (67.487) (68.697) 

Ζξοδα  λειτουργίασ  διάκεςθσ 6 (29.510) (26.991) (29.510) (26.991) 

      

Κζρδθ Εκμεταλλεφςεωσ  49.573 54.256 49.631 54.279 

      

Λοιπά  ζξοδα  (1.753) (4.348) (1.753) (4.348) 

Χρθματοοικονομικά  ζςοδα 9 19.156 13.914 19.148 13.904 

Χρθματοοικονομικά  ζξοδα 10 (503) (4.431) (503) (4.431) 

Απομείωςθ χρεογράφων 17 - (18.067) - (18.067) 

Κζρδθ προ Φόρων  66.473 41.324 66.523 41.337 

      

Φόροσ ειςοδιματοσ 11 (23.046) (17.275) (23.046) (17.275) 

      

Κζρδθ μετά από Φόρουσ  43.427 24.049 43.477 24.062 

      

Κζρδθ ανά μετοχι (ςε Ευρϊ) 12 0,41 0,23   

      

Ρροτεινόμενο μζριςμα (ςε Ευρϊ)    0,20 0,11 

      

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ ΤΘΣ ΧΘΣΘΣ ΡΟΥ ΕΛΘΞΕ ΤΘΝ 31Θ
 ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2017 & 2016 

 

 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ 

Ποςά ςε χιλ. Ευρϊ 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

     

Κακαρά κζρδθ χριςθσ 43.427 24.049 43.477 24.062 

Ανακατάταξθ ςτθν Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων των ηθμιϊν 

απομείωςθσ επενδφςεων διακζςιμων προσ πϊλθςθ  - 994 - 994 

Αποτίμθςθ ςτθν εφλογθ αξία διακζςιμων προσ πϊλθςθ 

χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων – Λοιπά ειςοδιματα 

που μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα ςε μεταγενζςτερεσ περιόδουσ  649 127 649 127 

Αναλογιςτικά κζρδθ - ηθμίεσ προγραμμάτων κακοριςμζνων 

παροχϊν - Λοιπά ειςοδιματα που δεν μεταφζρονται ςτα 

αποτελζςματα ςε μεταγενζςτερεσ περιόδουσ  4.901 (13.859) 4.901 (13.859) 

Συγκεντρωτικά  ςυνολικά  ζςοδα μετά από φόρουσ 48.977 11.311 49.027 11.324 

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελ 116 -168 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν των Οικονομικϊν καταςτάςεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΘΕΣΘΣ ΤΘΣ 31ΘΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2017 & 2016 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ 

Ποςά ςε χιλ. Ευρϊ ΣΘΜΕΙΩΣΕΙΣ 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ      

ΜΘ ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ      

Υπεραξία 13 3.357 3.357 3.357 3.357 

Λοιπζσ άυλεσ ακινθτοποιιςεισ 14 1.026 1.284 1.026 1.284 

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 15 852.522 881.337 852.520 881.337 

Επενδφςεισ ςε Κυγατρικζσ 16 - - 1.210 1.210 

Επενδφςεισ διακζςιμεσ προσ πϊλθςθ 17 3.659 2.855 3.659 2.855 

Μακροπρόκεςμεσ Απαιτιςεισ 18 19.034 22.598 19.034 22.598 

Αναβαλλόμενθ Φορολογικι Απαίτθςθ 19 104.685 107.588 104.685 107.588 

Σφνολο Μθ Κυκλοφοροφντοσ Ενεργθτικοφ  984.283 1.019.019 985.491 1.020.229 

ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ      

Υλικά ανταλλακτικά & αναλϊςιμα 20 10.940 12.387 10.940 12.387 

Απαιτιςεισ από Ρελάτεσ 21 215.971 207.437 215.955 207.439 

Λοιπζσ Απαιτιςεισ 22 21.328 17.329 21.297 17.303 

Τρζχουςεσ Φορολογικζσ Απαιτιςεισ 11 5.178 15.124 5.178 15.124 

Ταμείο και Ταμειακά Λςοδφναμα 23 294.921 280.544 293.920 279.471 

Σφνολο Κυκλοφοροφντοσ Ενεργθτικοφ  548.388 532.821 547.290 531.724 

Σφνολο Ενεργθτικοφ  1.532.621 1.551.840 1.532.781 1.551.953 

      

ΡΑΘΘΤΙΚΟ      

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      

Μετοχικό κεφάλαιο 24 63.900 63.900 63.900 63.900 

Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο  40.502 40.502 40.502 40.502 

Αποκεματικά  Κεφάλαια 25 379.123 378.474 379.123 378.474 

Συςςωρευμζνα κζρδθ (κζρδθ εισ νζον) 26 458.503 421.890 458.666 422.003 

Σφνολο Ιδίων Κεφαλαίων  942.028 904.766 942.191 904.879 

ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ      

Υποχρεϊςεισ για παροχζσ ςτο προςωπικό 27 301.006 291.214 301.006 291.214 

Ρροβλζψεισ 28 35.245 41.701 35.245 41.701 

Επιχορθγιςεισ επενδφςεων και ςυμμετοχζσ καταναλωτϊν 29 183.187 186.737 183.187 186.737 

Εγγυιςεισ Καταναλωτϊν 30 18.387 18.297 18.387 18.297 

Σφνολο Μακροπρόκεςμων Υποχρεϊςεων  537.825 537.949 537.825 537.949 

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ      

Λειτουργικζσ Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 31 38.889 78.190 38.882 78.182 

Τρζχουςεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 11 - - - - 

Λοιπζσ Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 31 13.879 30.935 13.883 30.943 

Σφνολο Βραχυπρόκεςμων Υποχρεϊςεων  52.768 109.125 52.765 109.125 

Σφνολο Ρακθτικοφ  1.532.621 1.551.840 1.532.781 1.551.953 

 

  

 

 

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελ 116 -168 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν των Οικονομικϊν καταςτάςεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΘΣ ΘΕΣΘΣ 1ΘΣ ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ – 31ΘΣ  ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2017 & 2016 

 

ΟΜΙΛΟΣ 

 

2017 

 

 Ποςά ςε χιλ. Ευρϊ 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Διαφορά από 

ζκδοςθ μετοχϊν 

υπζρ το άρτιο 

Τακτικό 

αποκεματικό 

Λοιπά 

Αποκεματικά 

Αποκεματικά 

Χρεογράφων 

Αποτελ.  

(κζρδθ) εισ νζον) 

Σφνολο ιδίων 

κεφαλαίων 

Υπόλοιπο τθν 

1θ Ιανουαρίου 2017 63.900 40.502 22.207 355.765 502 421.890 904.766 

Κακαρά Κζρδθ χριςεωσ      43.427 43.427 

Λοιπζσ μεταβολζσ μζςω τθσ 

κατάςταςθσ ςυνολικοφ 

ειςοδιματοσ     649 4.901 5.550 

Μερίςματα      (11.715) (11.715) 

Υπόλοιπο τθν    

31 Δεκεμβρίου  2017 63.900 40.502 22.207 355.765 1.151 458.503 942.028 

 

2016 

 

Ποςά ςε χιλ. Ευρϊ 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Διαφορά από 

ζκδοςθ μετοχϊν 

υπζρ το άρτιο 

Τακτικό 

αποκεματικό 

Λοιπά 

Αποκεματικά 

Αποκεματικά 

Χρεογράφων 

Αποτελ.  

(κζρδθ) εισ νζον) 

Σφνολο ιδίων 

κεφαλαίων 

Υπόλοιπο τθν 

1θ Ιανουαρίου 2016 63.900 40.502 22.207 355.765 (619) 485.185 966.940 

Κακαρά Κζρδθ χριςεωσ      24.049 24.049 

Λοιπζσ μεταβολζσ μζςω τθσ 

κατάςταςθσ ςυνολικοφ 

ειςοδιματοσ     1.121 (13.859) (12.738) 

Μερίςματα      (73.485) (73.485) 

Υπόλοιπο τθν 

31 Δεκεμβρίου  2016 63.900 40.502 22.207 355.765 502 421.890 904.766 

 

ΕΤΑΙΕΙΑ 

 

2017 

 

Ποςά ςε χιλ. Ευρϊ 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Διαφορά από 

ζκδοςθ μετοχϊν 

υπζρ το άρτιο 

Τακτικό 

αποκεματικό 

Λοιπά 

Αποκεματικά 

Αποκεματικά 

Χρεογράφων 

Αποτελ.  

(κζρδθ) εισ νζον) 

Σφνολο ιδίων 

κεφαλαίων 

Υπόλοιπο  

τθν 1θ Ιανουαρίου 2017 63.900 40.502 22.207 355.765 502 422.003 904.879 

Κακαρά Κζρδθ χριςεωσ      43.477 43.477 

Λοιπζσ μεταβολζσ μζςω τθσ 

κατάςταςθσ ςυνολικοφ 

ειςοδιματοσ     649 4.901 5.550 

Μερίςματα      (11.715) (11.715) 

Υπόλοιπο τθν  

31θ Δεκεμβρίου 2017 63.900 40.502 22.207 355.765 1.151 458.666 942.191 

 

 

2016 

 

Ποςά ςε χιλ. Ευρϊ 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Διαφορά από 

ζκδοςθ μετοχϊν 

υπζρ το άρτιο 

Τακτικό 

αποκεματικό 

Λοιπά 

Αποκεματικά 

Αποκεματικά 

Χρεογράφων 

Αποτελ. (κζρδθ 

εισ νζον) 

Σφνολο ιδίων 

κεφαλαίων 

Υπόλοιπο  

τθν 1θ Ιανουαρίου 2016 63.900 40.502 22.207 355.765 (619) 485.285 967.040 

Κακαρά Κζρδθ χριςεωσ      24.062 24.062 

Λοιπζσ μεταβολζσ μζςω τθσ 

κατάςταςθσ ςυνολικοφ 

ειςοδιματοσ     1.121 (13.859) (12.738) 

Μερίςματα      (73.485) (73.485) 

Υπόλοιπο τθν  

31θ Δεκεμβρίου 2016 63.900 40.502 22.207 355.765 502 422.003 904.879 

 

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελ 116 -168 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν των Οικονομικϊν καταςτάςεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΟΩΝ 1ΘΣ ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ – 31ΘΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2017 & 2016 

 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ 

Ποςά ςε χιλ. Ευρϊ 1.1-31.12.2017 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2017 1.1-31.12.2016 

Λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ 
    

Κζρδθ προ φόρων 66.473 41.324 66.523 41.337 

Ρλζον / μείον προςαρμογζσ για:     

Αποςβζςεισ ενςϊματων και αςϊματων ακινθτοποιιςεων  44.963 45.539 44.963 45.539 

Αποςβζςεισ επιχορθγιςεων και ςυμμετοχϊν καταναλωτϊν (8.184) (8.168) (8.184) (8.168) 

Μειϊςεισ /Μεταφορζσ ενςϊματων και αςϊματων ακινθτοποιιςεων (55) (935) (55) (935) 

Ζςοδα  χρεογράφων  (60) (66) (60) (66) 

Ρροβλζψεισ για αποηθμίωςθ  προςωπικοφ 14.838 2.944 14.838 2.944 

Λοιπζσ Ρροβλζψεισ (308) 1.900 (308) 1.900 

Ριςτωτικοί τόκοι και ςυναφι ζςοδα (19.096) (13.848) (19.089) (13.838) 

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα 503 4.431 503 4.431 

Απομείωςθ χρεογράφων - 18.067 - 18.067 

Ρλζον/ μείον προςαρμογζσ για μεταβολζσ λογαριαςμϊν κεφαλαίου κίνθςθσ ι 

που ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ:     

(Αφξθςθ) Μείωςθ     

Απαιτιςεων 3.215 5.843 3.240 5.835 

Υλικά ανταλλακτικά & αναλϊςιμα 1.241 121 1.241 121 

Αφξθςθ (Μείωςθ)     

Λειτουργικϊν Βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων (17.293) 2.056 (17.294) 2.055 

Εγγυιςεισ καταναλωτϊν 90 85 90 85 

Ειςφορά εργαηομζνων για αποηθμίωςθ 1.857 1.911 1.857 1.911 

Πλζον:     

Ρροςαυξιςεισ Ρελατϊν ειςπραχκείςεσ 5.010 3.857 5.010 3.857 

Μείον:     

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα καταβεβλθμζνα (130) (36) (130) (36) 

Καταβεβλθμζνοι φόροι (24.750) (52.646) (24.750) (52.646) 

Σφνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ (α) 68.314 52.379 68.395 52.393 

Επενδυτικζσ Δραςτθριότθτεσ     

Αγορά ενςϊματων ακινθτοποιιςεων (14.992) (8.442) (14.991) (8.442) 

Αγορά αςϊματων ακινθτοποιιςεων (842) (901) (842) (901) 

Είςπραξθ επιχορθγιςεων και ςυμμετοχϊν καταναλωτϊν 4.633 1.253 4.633 1.253 

Τόκοι ειςπραχκζντεσ 7.336 7.624 7.326 7.614 

Μερίςματα ειςπραχκζντα 60 66 60 66 

Σφνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ (β) (3.805) (400) (3.814) (410) 

Χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ     

Μερίςματα πλθρωκζντα (50.132) (31.854) (50.132) (31.854) 

Σφνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ (γ) (50.132) (31.854) (50.132) (31.854) 

     

Κακαρι αφξθςθ / (μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 

περιόδου (α)+(β)+(γ) 14.377 20.125 14.449 20.129 

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ περιόδου 280.544 260.419 279.471 259.342 

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ περιόδου 294.921 280.544 293.920 279.471 

 

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελ 116 -168 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν των Οικονομικϊν καταςτάςεων 
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ΣΘΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΕΤΘΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΘΣ 31ΘΣ
 ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2017 

1. ΣΥΣΤΑΣΘ, ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ & ΝΟΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΕΙΑΣ 

Θ «Εταιρεία Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Ρρωτευοφςθσ» με διακριτικό τίτλο Ε.ΥΔ.Α.Ρ. (θ “ΕΥΔΑΡ”, ι θ “Εταιρεία”) ιδρφκθκε το 

1980 (Ν.1068/80) μετά από τθν ςυγχϊνευςθ του «Οργανιςμοφ Αποχετεφςεωσ Ρρωτευοφςθσ» (Ο.Α.Ρ.) και τθσ «Ανωνφμου 

Ελλθνικισ Εταιρείασ Υδάτων των πόλεων Ακθνϊν – Ρειραιϊσ και Ρεριχϊρων» (Ε.Ε.Υ.). 

Θ ζδρα τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςτθν οδό Ωρωποφ 156, ςτο Γαλάτςι Αττικισ ΤΚ 111 46. 

Θ Εταιρεία δραςτθριοποιείται ςτον τομζα διφλιςθσ και προμικειασ νεροφ και τθν παροχι υπθρεςιϊν αποχζτευςθσ και 

επεξεργαςίασ λυμάτων ςτθν περιοχι τθσ Αττικισ. Σφμφωνα με το Καταςτατικό τθσ Εταιρείασ, θ ΕΥΔΑΡ είναι υπεφκυνθ για τθν 

μελζτθ, καταςκευι, εγκατάςταςθ, λειτουργία, εκμετάλλευςθ, ςυντιρθςθ, ανάπτυξθ και εκςυγχρονιςμό/ανακαίνιςθ των 

εγκαταςτάςεων και δικτφων προμικειασ νεροφ και αποχζτευςθσ μζςα ςτα όρια τθσ περιοχισ ευκφνθσ τθσ. Στισ 

δραςτθριότθτεσ τθσ ΕΥΔΑΡ ζχουν προςτεκεί θ δυνατότθτα να χρθςιμοποιεί τα δίκτυα φδρευςθσ και αποχζτευςθσ επιπλζον, 

για τθν ανάπτυξθ τθλεπικοινωνιακϊν και ενεργειακϊν δραςτθριοτιτων. 

Θ δραςτθριότθτα τθσ ΕΥΔΑΡ όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 68 του Ν.4313/2014 εκτείνεται ςτουσ διμουσ τθσ Ρεριφζρειασ 

Αττικισ, όπωσ αυτοί ορίηονται ςτο εδάφιο κ’ τθσ παρ. 3 του άρκρου 3 του Ν.3852/2010, πλθν των Διμων Αίγινασ, Τροιηθνίασ, 

Κυκιρων, Αγκιςτρίου, Σπετςϊν, Φδρασ και Ρόρου τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Νιςων τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ. 

Θ ΕΥΔΑΡ παρζχει υπθρεςίεσ υδροδότθςθσ μζςω των 8.500 χιλιομζτρων δικτφου φδρευςθσ. Θ Εταιρεία επίςθσ διαχειρίηεται 

τζςςερισ Μονάδεσ Επεξεργαςίασ Νεροφ με ςυνολικι δυναμικότθτα 1,8 εκατομμφρια κυβικά μζτρα νεροφ θμερθςίωσ. 

Το δίκτυο αποχζτευςθσ ζχει ςυνολικό μικοσ περί τα 6.000 χιλιόμετρα και αποτελείται από το δίκτυο των κυρίωσ ςυλλεκτιρων 

και το δευτερεφον δίκτυο αποχζτευςθσ.  

Για τθν επεξεργαςία των λυμάτων θ ΕΥΔΑΡ διακζτει τρία κζντρα επεξεργαςίασ λυμάτων (Κ.Ε.Λ.), το Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειασ 

δυναμικότθτασ 5.630.000 ιςοδυνάμων κατοίκων (Λ.Κ), το Κ.Ε.Λ. Μεταμόρφωςθσ δυναμικότθτασ 500.000 (Λ.Κ) και το Κ.Ε.Λ. 

Κριαςίου δυναμικότθτασ 117.000 (Λ.Κ). 

Το ΚΕΛ Ψυττάλειασ περιλαμβάνει και τρεισ μονάδεσ Συμπαραγωγισ Θλεκτρικισ και Κερμικισ Ενζργειασ (ΣΘΚΕ), θ μία μονάδα 

ΣΘΚΕ με καφςθ φυςικοφ αερίου θλεκτρικισ ιςχφοσ 12,9 MWe και κερμικισ ιςχφοσ 17,3 MWth και οι δφο μονάδεσ ΣΘΚΕ με 

καφςθ Βιοαερίου, ςυνολικισ θλεκτρικισ ιςχφοσ 11,4 MWe (7,14 MWe & 4,25 ΜWe) και κερμικισ ιςχφοσ 17,2 MWth κακϊσ 

και ζνα μικρό υδροθλεκτρικό ςτακμό δυναμικότθτασ 489 KW προσ ανάκτθςθ τθσ περιεχόμενθσ ενζργειασ ςτο ρεφμα των 

επεξεργαςμζνων εκροϊν πριν τθ διάκεςθ τουσ ςτον Σαρωνικό κόλπο.  

Θ ΕΥΔΑΡ με το Κζντρο Επεξεργαςίασ Λυμάτων Ψυττάλειασ ζχει ενταχκεί ςτο Σφςτθμα Εμπορίασ Δικαιωμάτων Εκπομπϊν 

αερίων του κερμοκθπίου (Δεκζμβριοσ 2012). 

Επίςθσ θ ΕΥΔΑΡ ζχει εγκαταςτιςει και λειτουργεί πζντε μικροφσ υδροθλεκτρικοφσ ςτακμοφσ ςτισ κζςεισ Κίρφθ, Ελικϊνασ, 

Κικαιρϊνασ, Μάνδρα του Υδραγωγείου Μόρνου και τον μικρό υδροθλεκτρικό ςτακμό Ευινου. 

Τα ζςοδα τθσ Εταιρείασ παρουςιάηουν κυκλικότθτα (αυξθμζνθ κατανάλωςθ φδατοσ κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ), με 

ςυνζπεια να υπάρχουν ςθμαντικζσ διακυμάνςεισ από τρίμθνο ςε τρίμθνο ςτον κφκλο εργαςιϊν και ςτα αποτελζςματά τθσ. Ωσ 

εκ τοφτου τα αποτελζςματα των τριμινων δεν μποροφν αυτά κακαυτά να είναι ενδεικτικά τθσ τάςθσ των αποτελεςμάτων που 

κα προκφψουν ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ αλλά είναι ενδεικτικά εφόςον ςυγκρικοφν με τα αντίςτοιχα αποτελζςματα των 

προθγοφμενων χριςεων. 

Θ Εταιρεία υπάγεται ςτθν εποπτεία του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν, διζπεται από τισ διατάξεισ του Νόμου περί 

ανωνφμων εταιρειϊν 2190/1920 και τον ιδρυτικό Νόμο 1068/1980 όπωσ τροποποιικθκε από τον Νόμο 2744/1999. 
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Το 1999 το Ελλθνικό Δθμόςιο αποφάςιςε να ειςάγει τισ μετοχζσ τθσ Εταιρείασ ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν Ακθνϊν. Οι κφριεσ 

ρυκμίςεισ του Νόμου 2744/1999 είναι οι εξισ: 

Θ διάρκεια ηωισ τθσ ΕΥΔΑΡ ορίςτθκε ςε 100 χρόνια αρχίηοντασ από τισ 25 Οκτωβρίου 1999, θμερομθνία δθμοςίευςθσ του 

Νόμου 2744/1999. Θ περίοδοσ αυτι μπορεί να επεκτακεί με ειδικι απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. 

Θ ΕΥΔΑΡ ζχει το αποκλειςτικό δικαίωμα να παρζχει υπθρεςίεσ προμικειασ και διανομισ νεροφ και υπθρεςίεσ αποχζτευςθσ 

ςτθν περιοχι τθσ Αττικισ για 20 χρόνια ξεκινϊντασ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ του Νόμου 2744/1999. Το δικαίωμα 

αυτό δεν είναι μεταβιβάςιμο και μπορεί να ανανεωκεί μετά από γραπτι ςυμφωνία τθσ Εταιρείασ με το Ελλθνικό Δθμόςιο. 

Ιδθ είναι ςε εξζλιξθ θ διαδικαςία υπογραφισ νζασ Σφμβαςθσ, προκειμζνου το ωσ άνω δικαίωμα να ανανεωκεί για μια ακόμθ 

εικοςαετία. 

Σφμφωνα με το Άρκρο 4 του Νόμου 2744/1999 ςυςτάκθκε Ν.Ρ.Δ.Δ. με τθν ονομαςία «Εταιρεία Ραγίων ΕΥΔΑΡ ΝΡΔΔ» με 

ςκοπό κυρίωσ τθ διαχείριςθ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των φραγμάτων, των ταμιευτιρων και των κφριων αγωγϊν 

μεταφοράσ νεροφ και ςτο οποίο μεταφζρκθκαν από τθν ΕΥΔΑΡ, τον Οκτϊβριο του 1999, οι κυριότερεσ εγκαταςτάςεισ για τθν 

φδρευςθ τθσ περιοχισ τθσ Αττικισ δθλαδι τα φράγματα, οι ταμιευτιρεσ Ευινου, Μόρνου, Μαρακϊνα, θ λίμνθ τθσ Υλίκθσ και 

οι αγωγοί μεταφοράσ ακατζργαςτου νεροφ και τα εξωτερικά υδραγωγεία. 

Το Ελλθνικό Δθμόςιο μζςω τθσ «Εταιρείασ Ραγίων ΕΥΔΑΡ ΝΡΔΔ» υποχρεοφται να παρζχει ικανοποιθτικζσ ποςότθτεσ μθ 

επεξεργαςμζνου νεροφ ςτθν Εταιρεία ϊςτε να μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ για φδρευςθ. 

Θ «Εταιρεία Ραγίων ΕΥΔΑΡ ΝΡΔΔ» είναι υπεφκυνθ για τθν ορκι λειτουργία και τθν ςυντιρθςθ των φραγμάτων και των 

αγωγϊν φδρευςθσ που ζχουν μεταφερκεί ςε αυτιν. Θ κακθμερινι ςυντιρθςθ του Εξωτερικοφ Υδροδοτικοφ Συςτιματοσ (ΕΥΣ) 

πραγματοποιείται από τθν ΕΥΔΑΡ. Οι ςχζςεισ μεταξφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου, Εταιρείασ Ραγίων ΕΥΔΑΡ ΝΡΔΔ και Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. 

ρυκμίηονται με τθν από τον 12ο του ζτουσ 1999 μεταξφ τουσ Σφμβαςθ. Θ ςφμβαςθ αυτι προβλζπει ρυκμίςεισ ςχετικά με τθν 

τιμολόγθςθ των υπθρεςιϊν που προςφζρει θ ΕΥΔΑΡ για τθν λειτουργία και κακθμερινι ςυντιρθςθ του ΕΥΣ. Το ετιςιο κόςτοσ 

τθσ κακθμερινισ ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων αυτϊν ςυμψθφίηεται με το κόςτοσ του ακατζργαςτου 

νεροφ που παρζχει το ΝΡΔΔ «Εταιρεία Ραγίων ΕΥΔΑΡ». Οι εκατζρωκεν απαιτιςεισ τθσ ΕΥΔΑΡ και του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 

μζχρι 30/06/2013 ζχουν αποςβεςτεί με τθν υπ’ αρικμ. Δ6/2476/3/12/2013 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ. 

Ρζραν τθσ τροποποίθςθσ που επιλκε με το άρκρο 68 του Ν.4313/2014, ςτον Ν.2744/1999 ζχουν γίνει και οι κάτωκι 

νομοκετικζσ αλλαγζσ: 

Με το άρκρο 35 παρ. 2 του Νόμου 4053/2012 θ ΕΥΔΑΡ μπορεί μζςω κυγατρικϊν εταιρειϊν να αναλαμβάνει δραςτθριότθτεσ 

και εκτόσ πεδίου αρμοδιότθτάσ τθσ (θ οποία κακορίςτθκε με το Νόμο 1068/80) όπωσ ιςχφει μζςω προγραμματικϊν 

ςυμβάςεων του άρκρου 100 του Νόμου 3852/2010. Στθν περίπτωςθ αυτι ςτισ κυγατρικζσ εφαρμόηεται το ςφνολο του 

νομοκετικοφ και ρυκμιςτικοφ πλαιςίου τθσ ΕΥΔΑΡ με εξαίρεςθ τθν τιμολογιακι πολιτικι θ οποία κα κακορίηεται με τισ 

προγραμματικζσ ςυμβάςεισ. Θ ΕΥΔΑΡ Α.Ε. ίδρυςε τον Λοφλιο του 2011, (ΦΕΚ Τεφχοσ Α.Ε. & ΕΡΕ 6773/19.07.2011, Aπόφ. Δ.Σ. 

17241/13.05.2011), Εταιρεία με τθν επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ ΥΔΕΥΣΘΣ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘΣ ΝΘΣΩΝ» με το διακριτικό τίτλο 

«ΕΥΔΑΡ ΝΘΣΩΝ Α.Ε.», ςτθσ οποίασ το μετοχικό κεφάλαιο ςυμμετζχει με ποςοςτό 100%. Συνεπϊσ ςυντάςςει από το 2011 

Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ. Mε τθν από 21/09/2017 απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ 

ανϊνυμθσ Εταιρείασ, θ επωνυμία άλλαξε ςε «ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ ΥΔΕΥΣΘΣ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘΣ ΝΘΣΩΝ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ» και με  

διακριτικό τίτλο «ΕΥΔΑΡ ΝΘΣΩΝ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ Α.Ε.» 

Με τθν παράγραφο 2, του άρκρου 1 τθσ από 07.09.2012 ΡΝΡ, ΦΕΚ Α 175/07.09.2012, θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο 

Ν.4092/2012, ΦΕΚ Α 220/08.11.2012, ορίηεται ότι θ παράγραφοσ 10, του άρκρου 1 του Ν.2744/1999 (Α 222) καταργείται. 

Μεταβιβάςεισ μετοχϊν τθσ ΕΥΔΑΡ Α.Ε. από το Ελλθνικό Δθμόςιο προσ τθν «Ταμείο Αξιοποίθςθσ  Λδιωτικισ Ρεριουςίασ του  

Δθμοςίου Α.Ε.» είναι ζγκυρεσ ζςτω και αν πραγματοποιικθκαν πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ Νόμου. Σφμφωνα 

με τθν ανωτζρω νομοκετικι ρφκμιςθ τροποποιικθκε και το Καταςτατικό τθσ Εταιρείασ. 
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Με το άρκρο 64 του Ν.4150/2013 ΦΕΚ Α 102/29.04.2013 προςτζκθκε ςτο άρκρο 1 του Ν.2744/1999 θ παράγραφοσ 5Α με τθν 

οποία ορίηεται ότι «Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, 

των Υπουργϊν Ναυτιλίασ και Αιγαίου και των κακ’ φλθν αρμόδιων Υπουργϊν, μπορεί να ανατίκεται ςτθν Εταιρεία ΕΥΔΑΡ Α.Ε. 

ι ςτισ κυγατρικζσ τθσ εταιρείεσ θ εκπόνθςθ ι ανάκεςθ εκπόνθςθσ μελζτθσ για τθν καταςκευι ςε νθςιωτικζσ περιοχζσ ζργου 

ςυναφοφσ με τθ δραςτθριότθτα τουσ, κακϊσ και θ ανάκεςθ και διοίκθςθ εκτζλεςθσ του ζργου αυτοφ. Με τθν απόφαςθ 

κακορίηονται ειδικότερα ηθτιματα, όπωσ οι υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ ΕΥΔΑΡ Α.Ε. ι των κυγατρικϊν τθσ εταιρειϊν, ο κφριοσ 

του ζργου, ο τρόποσ χρθματοδότθςθσ των μελετϊν και των ζργων, τα εκάςτοτε αρμόδια αποφαινόμενα όργανα και κάκε 

ςχετικό κζμα για τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου αυτισ.» 

Με το άρκρο 33 του Ν.4258/2014 αντικαταςτάκθκαν οι παράγραφοι 1 και 2 του άρκρου 3 του Ν. 2744/1999. Από τθν 1θ 

Λουλίου 2015, τα τιμολόγια των υπθρεςιϊν φδρευςθσ και αποχζτευςθσ εγκρίνονται με αποφάςεισ του Ειδικοφ Γραμματζα 

Υδάτων μετά από διαβοφλευςθ με τον Υπουργό Οικονομικϊν και άλλουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ. Επίςθσ οι αποφάςεισ που 

αφοροφν τα τιμολόγια των υπθρεςιϊν φδρευςθσ και αποχζτευςθσ για τισ διάφορεσ κατθγορίεσ καταναλωτϊν και χρθςτϊν 

ζχουν πενταετι διάρκεια και εκδίδονται ςτο τζλοσ κάκε περιόδου για κάκε επόμενθ πενταετία, ενϊ με απόφαςθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΕΥΔΑΡ Α.Ε., θ οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικϊν μετά από πρόταςθ του Ειδικοφ 

Γραμματζα Υδάτων, δφναται να κακορίηεται ειδικό τιμολόγιο φδρευςθσ ι αποχζτευςθσ για τουσ κατοίκουσ, τισ επιχειριςεισ 

και τουσ εν γζνει χριςτεσ, οι οποίοι εξυπθρετοφνται εξ ιδίου δικτφου είτε φδρευςθσ είτε αποχζτευςθσ, ανεξαρτιτωσ του 

ενιαίου δικτφου φδρευςθσ και αποχζτευςθσ τθσ Εταιρείασ. 

Στισ 22 Μαΐου 2017, δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ Β 1751, θ Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ θ οποία είχε ωσ κζμα: «Ζγκριςθ γενικϊν 

κανόνων κοςτολόγθςθσ και τιμολόγθςθσ υπθρεςιϊν φδατοσ. Μζκοδοσ και διαδικαςίεσ για τθν ανάκτθςθ κόςτουσ των 

υπθρεςιϊν φδατοσ ςτισ διάφορεσ χριςεισ του.» 

Σκοπόσ τθσ προαναφερκείςασ Κ.Υ.Α. είναι θ ζγκριςθ γενικϊν κανόνων κοςτολόγθςθσ και τιμολόγθςθσ των υπθρεςιϊν φδατοσ 

για διάφορεσ χριςεισ και κανόνων και μζτρων βελτίωςθσ των υπθρεςιϊν αυτϊν, κακϊσ και ο κακοριςμόσ των διαδικαςιϊν 

και τθσ μεκόδου ανάκτθςθσ του κόςτουσ των υπθρεςιϊν αυτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου του περιβαλλοντικοφ κόςτουσ και 

του κόςτουσ υδατικοφ πόρου, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ βιϊςιμθ χριςθ και θ βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ των υδάτων και να 

διαςφαλίηεται ο ςυνταγματικά κατοχυρωμζνοσ δθμόςιοσ χαρακτιρασ του νεροφ ωσ κοινωνικό αγακό απολφτωσ απαραίτθτο 

για τθ διαβίωςθ του ανκρϊπου. 

Θ ΕΥΔΑΡ εξετάηει τθν εφαρμογι των γενικϊν κανόνων κοςτολόγθςθσ και τιμολόγθςθσ υπθρεςιϊν φδατοσ ςφμφωνα με τθν 

ανωτζρω ΚΥΑ. 

Τζλοσ δυνάμει του Ν.4389/2016 άρκρο 184, ςυςτικθκε θ ανϊνυμθ Εταιρεία με τθν επωνυμία «Ελλθνικι Εταιρεία 

Συμμετοχϊν και Ρεριουςίασ Α.Ε.» (ΕΕΣΥΡ Α.Ε.), θ οποία διζπεται από τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου και ςυμπλθρωματικά 

από τισ διατάξεισ του κ.ν. 2190/1920. Θ ΕΕΣΥΡ Α.Ε. δεν ανικει ςτο δθμόςιο ι ςτον ευρφτερο δθμόςιο τομζα, όπωσ αυτόσ 

εκάςτοτε ορίηεται. 

Θ ΕΕΣΥΡ Α.Ε. εξυπθρετεί ειδικό δθμόςιο ςκοπό (για «χάριν του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ 

ιδιωτικισ οικονομίασ»). Το πλαίςιο του ςκοποφ τθσ είναι να κατζχει τισ ςυμμετοχζσ του δθμοςίου ςε επιχειριςεισ του 

ν.3429/2005, τισ οποίεσ διαχειρίηεται επαγγελματικά και να επαυξάνει τθν αξία τουσ και να τισ αξιοποιεί ςφμφωνα με 

βζλτιςτεσ διεκνείσ πρακτικζσ και τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ Οργανιςμοφ Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (Ο.Ο.Σ.Α.) 

όςον αφορά τθν εταιρικι διακυβζρνθςθ, τθν εταιρικι ςυμμόρφωςθ, τθν εποπτεία και τθ διαφάνεια των διαδικαςιϊν, κακϊσ 

και ςφμφωνα με τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ ςε κζματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεφκυνθσ επιχειρθματικότθτασ και 

διαβοφλευςθσ με τα ενδιαφερόμενα με τισ δθμόςιεσ επιχειριςεισ μζρθ. 

Σφμφωνα με το άρκρο 197 του Ν.4389/2016 και το παράρτθμα Εϋ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του νόμου, το 

ςφνολο των μετοχϊν κυριότθτασ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτθν ΕΥΔΑΡ ΑΕ, μεταβιβάηονται αυτοδικαίωσ και χωρίσ 

αντάλλαγμα ςτθν ΕΕΣΥΡ. 

Συγκεκριμζνα τθν 21.03.2018 μεταβιβάςτθκαν (50%+1 μετοχι) τθσ ΕΥΔΑΡ Α.Ε., από το Ελλθνικό Δθμόςιο ςτθν «Ελλθνικι 

Εταιρεία Συμμετοχϊν και Ρεριουςίασ Α.Ε.» (ΕΕΣΥΡ Α.Ε.) ςφμφωνα με τθν παρ.20 του άρκρου 380 του ν. 4512/2018, με τθν 
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οποία αντικαταςτάκθκε θ παρ.1 του άρκρου 197 του ν. 4389/2016, με ιςχφ από 01.01.2018. Το Ελλθνικό Δθμόςιο ελζγχει 

κατά 100% τθν ΕΕΣΥΡ Α.Ε. 

2. ΝΕΑ ΡΟΤΥΡΑ, ΔΙΕΜΘΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΡΟΤΥΡΩΝ 

 

Υιοθέηηζη Νέων και Αναθεωρημένων Γιεθνών Προηύπων 

Νζα πρότυπα, τροποποιιςεισ προτφπων και διερμθνείεσ ζχουν εκδοκεί και είναι υποχρεωτικισ εφαρμογισ για τισ ετιςιεσ 

λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν 1θ Λανουαρίου 2017 ι μεταγενζςτερα. Θ επίδραςθ από τθν εφαρμογι αυτϊν των 

νζων προτφπων, τροποποιιςεων και διερμθνειϊν παρατίκεται παρακάτω: 

 

Πρόησπα και Γιερμηνείες σποτρεωηικά  για ηην ηρέτοσζα οικονομική τρήζη 2017 

 

ΔΛΠ 12 (Τξνπνπνίεζε) “Αλαγλώξηζε αλαβαιιόκελωλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεωλ ζε κε 

πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο” 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει το λογιςτικό χειριςμό ςχετικά με τθν αναγνϊριςθ αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων ςε 

μθ πραγματοποιθκείςεσ ηθμιζσ που ζχουν προκφψει από χρεωςτικοφσ τίτλουσ που επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία. Θ 

τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Λανουαρίου 2017. Θ τροποποίθςθ 

δεν ζχει επίπτωςθ ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Eταιρείασ και του Ομίλου. 

 

ΔΛΠ 7  Καηαζηάζεηο ηακηαθώλ ξνώλ (Τξνπνπνίεζε) “Γλωζηνπνηήζεηο”  

Θ τροποποίθςθ ειςάγει υποχρεωτικζσ γνωςτοποιιςεισ που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ των χρθματοοικονομικϊν 

καταςτάςεων να αξιολογιςουν τισ μεταβολζσ των υποχρεϊςεων που προζρχονται από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ. Οι 

τροποποιιςεισ απαιτοφν από τισ οντότθτεσ να παρζχουν γνωςτοποιιςεισ που επιτρζπουν ςτουσ επενδυτζσ να αξιολογοφν τισ 

μεταβολζσ ςτισ υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από χρθματοοικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων μεταβολϊν 

που προζρχονται από ταμειακζσ ροζσ και μεταβολζσ μθ ταμειακισ φφςθσ. Θ τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ 

λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Λανουαρίου 2017. Θ τροποποίθςθ δεν ζχει επίπτωςθ ςτισ 

χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Eταιρείασ και του Ομίλου. 

 

Πρόησπα και Γιερμηνείες σποτρεωηικά για μεηαγενέζηερες περιόδοσς ποσ δεν έτοσν εθαρμοζηεί 

νωρίηερα από ηην Δηαιρεία και ηον Όμιλο  

 

ΔΠΧΑ 9 «Χξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΔΠΧΑ 9 θαη ΔΠΧΑ 7 

(εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2018).  

Το ΔΡΧΑ 9 αντικακιςτά το ΔΛΡ 39 και αποτελεί ζνα πρότυπο βαςιςμζνο ςε αρχζσ ειςάγοντασ μία ενιαία προςζγγιςθ για τθν 

κατάταξθ, θ οποία εφαρμόηεται για όλουσ τουσ τφπουσ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων. Τα χρθματοοικονομικά 

περιουςιακά ςτοιχεία κατατάςςονται πλζον βάςει του επιχειρθματικοφ μοντζλου ςτο οποίο διακρατοφνται και των 

χαρακτθριςτικϊν των ςυμβατικϊν ταμειακϊν ροϊν τουσ. Επιπλζον, αντικακιςτά το μοντζλο των πραγματοποιθμζνων 

πιςτωτικϊν ηθμιϊν που εφαρμόηεται με το ΔΛΡ 39 και ειςάγει ζνα μοντζλο απομείωςθσ τθσ αξίασ των χρθματοοικονομικϊν 

περιουςιακϊν ςτοιχείων που βαςίηετε ςτισ αναμενόμενεσ  πιςτωτικζσ ηθμιζσ.  

Ο Πμιλοσ κα εφαρμόςει το νζο πρότυπο τθν 1θ Λανουαρίου 2018 και δεν κα αναπροςαρμόςει τθν ςυγκριτικι πλθροφόρθςθ. 

Οι βαςικότερεσ περιοχζσ εφαρμογισ του προτφπου ςτον Πμιλο είναι οι εξισ: 

 Θ Εταιρεία και ο Πμιλοσ ζχει αξιολογιςει το επιχειρθματικό μοντζλο  εντόσ του οποίου κατζχονται οι εμπορικζσ και 

άλλεσ απαιτιςεισ. Βάςθ αυτισ τθσ αξιολόγθςθσ οι ωσ άνω απαιτιςεισ κατζχονται εντόσ ενόσ επιχειρθματικοφ 
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μοντζλου αποκλειςτικά για τθ ςυλλογι ταμιακϊν ροϊν και τα χαρακτθριςτικά των ςυμβατικϊν ταμειακϊν ροϊν 

τουσ δεν αποτελοφν κάτι άλλο εκτόσ από πλθρωμζσ κεφαλαίου και τόκων (SPPI). Αποτζλεςμα αυτϊν είναι ότι θ 

ταξινόμθςθ και θ επιμζτρθςθ των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων του δε κα επθρεαςτεί ςθμαντικά 

από τθν υιοκζτθςθ του ΔΡΧΑ 9. 

 Οι επενδφςεισ του Ομίλου ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ κα πρζπει να επιμετροφνται ςτθν εφλογθ αξία και οι ςχετικζσ 

μεταβολζσ τθσ εφλογθσ αξίασ να αναγνωρίηονται μζςω των αποτελεςμάτων, εκτόσ των επενδφςεων ςε 

ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ για τουσ οποίουσ ο ¨Πμιλοσ επιλζξει  αμετάκλθτα κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ τουσ να 

ταξινομθκοφν ςε εφλογθ αξία μζςω λοιπϊν ςυνολικϊν ειςοδθμάτων.  

 Το νζο μοντζλο απομείωςθσ αξίασ των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων απαιτεί τθν αναγνϊριςθ των 

προβλζψεων απομείωςθσ βάςει των αναμενόμενων πιςτωτικϊν ηθμιϊν. Με βάςθ τθν ανάλυςθ που διεξιχκθ, ο 

Πμιλοσ ςυμπζρανε ότι κατά τθν υιοκζτθςθ του νζου προτφπου, θ πρόβλεψθ απομείωςθσ κα αυξθκεί. Θ Διοίκθςθ 

του Ομίλου βρίςκεται ςτο ςτάδιο τθσ τελικισ αξιολόγθςθσ τθσ επίδραςθσ που αναμζνετε να επιφζρει θ υιοκζτθςθ 

του προτφπου αναφορικά με τθ αναγνϊριςθ τθσ αξίασ απομείωςθσ των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν 

ςτοιχείων βάςει των αναμενόμενων πιςτωτικϊν ηθμιϊν.  

Το νζο πρότυπο προβλζπει επίςθσ περαιτζρω απαιτιςεισ γνωςτοποιιςεων πλθροφοριϊν ςχετικά με τα χρθματοοικονομικά 

μζςα κακϊσ και αλλαγζσ ςτον τρόπο παρουςίαςθσ τθσ ςχετικισ πλθροφόρθςθσ ςτισ Οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου. 

 

ΔΠΧΑ 15 «Έζνδα από ζπκβάζεηο κε πειάηεο» 

Στισ 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΡ εξζδωςε το ΔΡΧΑ 15 «Ζςοδα από ςυμβάςεισ με πελάτεσ». To ΔΡΧΑ 15 παρζχει ζνα ενιαίο 

κατανοθτό μοντζλο αναγνϊριςθσ των εςόδων από όλεσ τισ ςυμβάςεισ με πελάτεσ. Το ΔΡΧΑ 15 ζχει εφαρμογι ςε ετιςιεσ 

λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Λανουαρίου 2018 και καταργεί τα ΔΛΡ 18 «Ζςοδα», ΔΛΡ 11 «Συμβάςεισ 

καταςκευισ» και τισ διερμθνείεσ ΕΔΔΡΧΑ 13 «Ρρογράμματα πιςτότθτασ πελατϊν», ΕΔΔΡΧΑ 15 «Συμβάςεισ για τθν 

Καταςκευι Ακινιτων», ΕΔΔΡΧΑ 18 «Μεταβιβάςεισ περιουςιακϊν ςτοιχείων από πελάτεσ» και SIC 31 «Ζςοδα — Ρράξεισ 

ανταλλαγισ που αφοροφν υπθρεςίεσ διαφιμιςθσ». 

Θ βαςικι αρχι του ΔΡΧΑ 15 είναι ότι μία οικονομικι οντότθτα πρζπει να αναγνωρίηει τα ζςοδα με τρόπο που να απεικονίηει 

τθ μεταβίβαςθ των υποςχόμενων αγακϊν ι υπθρεςιϊν ςτουσ πελάτεσ ςτο ποςό που αντανακλά το αντάλλαγμα το οποίο 

εκτιμά ότι δικαιοφται ζναντι των εν λόγω αγακϊν ι υπθρεςιϊν. Συγκεκριμζνα, το ΔΡΧΑ 15 ειςάγει ζνα μοντζλο με πζντε 

ςτάδια για τθν αναγνϊριςθ του εςόδου: 

• Στάδιο 1: Ρροςδιοριςμόσ τθσ ςφμβαςθσ (ι των ςυμβάςεων) με τον πελάτθ 

• Στάδιο 2: Ρροςδιοριςμόσ των υποχρεϊςεων εκτζλεςθσ ςτθν ςφμβαςθ  

• Στάδιο 3: Ρροςδιοριςμόσ τθσ τιμισ ςυναλλαγισ 

• Στάδιο 4: Επιμεριςμόσ τθσ τιμισ ςυναλλαγισ ςτισ υποχρεϊςεισ εκτζλεςθσ ςτθν ςφμβαςθ 

• Στάδιο 5: Αναγνϊριςθ εςόδου όταν (ι κακϊσ) θ οικονομικι οντότθτα εκπλθρϊνει μια υποχρζωςθ εκτζλεςθσ  

Με βάςθ το ΔΡΧΑ 15, μία οικονομικι οντότθτα αναγνωρίηει ζςοδο όταν (ι κακϊσ) εκπλθρϊνει μια υποχρζωςθ εκτζλεςθσ, 

δθλαδι με τθ μεταβίβαςθ ενόσ υποςχόμενου αγακοφ ι μιασ υπθρεςίασ (ιτοι ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου) ςε πελάτθ. Ζνα 

περιουςιακό ςτοιχείο μεταβιβάηεται όταν (ι κακϊσ) ο πελάτθσ αποκτά τον ζλεγχο του εν λόγω περιουςιακοφ ςτοιχείου. 

Το ΔΡΧΑ 15 παρζχει περιςςότερθ κακοδιγθςθ για τον λογιςτικό χειριςμό των εςόδων από ςυμβάςεισ με πελάτεσ και απαιτεί 

εκτεταμζνεσ γνωςτοποιιςεισ.  

Τον Απρίλιο του 2016 το ΣΔΛΡ εξζδωςε Διευκρινίςεισ ςτο ΔΡΧΑ 15 ςχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προςδιορίηεται μία 

υποχρζωςθ εκτζλεςθσ, με το πϊσ προςδιορίηεται αν μία οικονομικι οντότθτα αποτελεί τον εντολζα ι τον εντολοδόχο κακϊσ 

και κακοδιγθςθ ςχετικά με τον χειριςμό των αδειϊν χριςθσ. 

Ο Πμιλοσ κα εφαρμόςει το πρότυπο αναδρομικά με τθν ςωρευτικι επίδραςθ τθσ αρχικισ εφαρμογισ να αναγνωρίηεται κατά 

τθν θμερομθνία αρχικισ εφαρμογισ, τθν 1 Λανουαρίου 2018, ωσ προςαρμογι ςτο υπόλοιπο ανοίγματοσ των κερδϊν εισ νζον. 

Οι κυριότερεσ πθγζσ εςόδων του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ είναι θ παροχι νεροφ και οι υπθρεςίεσ αποχζτευςθσ. Με βάςθ τθν 

προκαταρκτικι αξιολόγθςθ που διενεργικθκε από τθν διοίκθςθ του Ομίλου, θ παροχι νεροφ και οι υπθρεςίεσ αποχζτευςθσ 
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αποτελοφν διακριτζσ υποχρεϊςεισ εκτζλεςθσ. Θ ωσ άνω διάκριςθ είναι ανάλογθ με τον τρζχων προςδιοριςμό των διακριτϊν 

πθγϊν εςόδων του Ομίλου που ζχει γίνει με βάςθ το ΔΛΡ 18. Το ζςοδο για κάκε μια από τισ ανωτζρω δυο υποχρεϊςεισ 

εκτζλεςθσ κα αναγνωρίηεται ςφμφωνα με το ΔΡΧΑ 15 ςε βάκοσ χρόνου, κακϊσ ο πελάτθσ λαμβάνει και ταυτόχρονα αναλϊνει 

τα οφζλθ που απορρζουν από τθν κατανάλωςθ του νεροφ και τθν χριςθ του δικτφου αποχζτευςθσ. Ο χρόνοσ αναγνϊριςθσ 

των εςόδων από τθν παροχι νεροφ και τισ υπθρεςίεσ αποχζτευςθσ (δθλ. ςε βάκοσ χρόνου επιμετρϊντασ τθν πρόοδο προσ τθν 

πλιρθ εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων εκτζλεςθσ με βάςθ τισ καταναλιςκόμενεσ ποςότθτεσ νεροφ και τουσ ιςχφοντεσ 

τιμοκαταλόγουσ) αναμζνεται να είναι αντίςτοιχοσ με τον τρζχων λογιςτικό χειριςμό. Επιπλζον, παρόλο που το ΔΡΧΑ 15 

απαιτεί τον επιμεριςμό τθσ τιμισ ςυναλλαγισ ςτισ υποχρεϊςεισ εκτζλεςθσ βάςει τθσ ςχετικισ αυτοτελοφσ τιμισ πϊλθςθσ, ο 

Πμιλοσ δεν αναμζνει ότι ο επιμεριςμόσ αυτόσ κα είναι διαφορετικόσ από αυτόν που γίνεται αυτιν τθν ςτιγμι, δεδομζνου ότι 

δεν παρζχονται εκπτϊςεισ λόγω ςυνδυαςμοφ παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτουσ πελάτεσ του Ομίλου.  

Ομοίωσ, ο Πμιλοσ αξιολόγθςε ότι θ πϊλθςθ του παραγόμενου θλεκτρικοφ ρεφματοσ αποτελεί μία υποχρζωςθ εκτζλεςθσ και 

το ζςοδο πρζπει να αναγνωρίηεται ςε βάκοσ χρόνου επιμετρϊντασ τθν πρόοδο προσ τθν πλιρθ εκπλιρωςθ τθσ υποχρζωςθσ 

εκτζλεςθσ με βάςθ το προςφερόμενο θλεκτρικό ρεφμα και τουσ ιςχφοντεσ τιμοκαταλόγουσ. Το ανωτζρω είναι επίςθσ 

αντίςτοιχο με τον τρζχων λογιςτικό χειριςμό. 

Ο Πμιλοσ ςυνεχίηει τθν αξιολόγθςθ τθσ επίδραςθσ που ενδεχομζνωσ να ζχει το ΔΡΧΑ 15 επί των χρθματοοικονομικϊν του 

καταςτάςεων αναλφοντασ περαιτζρω κυρίωσ τα κριτιρια που πρζπει να πλθροφνται για τον προςδιοριςμό τθσ ςφμβαςθσ επί 

ςυγκεκριμζνων περιπτϊςεων κακϊσ επίςθσ και τον λογιςτικό χειριςμό ςχετικά με τισ «ςυμμετοχζσ καταναλωτϊν». 

 

ΔΠΧΑ 16 «Μηζζώζεηο»  

Στισ 13 Λανουαρίου 2016 το ΣΔΛΡ εξζδωςε το ΔΡΧΑ 16 και αντικακιςτά το ΔΛΡ 17. Σκοπόσ του προτφπου είναι να εξαςφαλίςει 

ότι οι μιςκωτζσ και οι εκμιςκωτζσ παρζχουν χριςιμθ πλθροφόρθςθ που παρουςιάηει εφλογα τθν ουςία των ςυναλλαγϊν που 

αφοροφν μιςκϊςεισ. Το ΔΡΧΑ 16 ειςάγει ζνα ενιαίο μοντζλο για το λογιςτικό χειριςμό από τθν πλευρά του μιςκωτι, το οποίο 

απαιτεί ο μιςκωτισ να αναγνωρίηει   περιουςιακά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ για όλεσ τισ ςυμβάςεισ μιςκϊςεων με διάρκεια 

άνω των 12 μθνϊν, εκτόσ εάν το υποκείμενο περιουςιακό ςτοιχείο είναι μθ ςθμαντικισ αξίασ. Σχετικά με το λογιςτικό 

χειριςμό από τθν πλευρά του εκμιςκωτι, το ΔΡΧΑ 16 ενςωματϊνει ουςιαςτικά τισ απαιτιςεισ του ΔΛΡ 17. Επομζνωσ, ο 

εκμιςκωτισ ςυνεχίηει να κατθγοριοποιεί τισ ςυμβάςεισ μιςκϊςεων ςε λειτουργικζσ και χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ, και να 

ακολουκεί διαφορετικό λογιςτικό χειριςμό για κάκε τφπο ςφμβαςθσ. Το νζο πρότυπο εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ 

περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Λανουαρίου 2019 και υιοκετικθκε από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ τθν 31θ Οκτωβρίου 

2017 και είναι υπό εξζταςθ. 

 

Πρόησπα και Τροποποιήζεις Πρόησπων ποσ δεν έτοσν σιοθεηηθεί από ηην Δ.Δ.: 

 

ΔΠΧΑ 10  (Τξνπνπνίεζε) «Ελνπνηεκέλεο Χξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ΔΛΠ 28 

(Τξνπνπνίεζε) «Σπκκεηνρέο ζε Σπγγελείο Επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» - Πώιεζε ή Εηζθνξά 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ κεηαμύ ηνπ Επελδπηή θαη ηεο Σπγγελνύο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο ηνπ 

Θ κφρια ςυνζπεια τθσ τροποποίθςθσ που εκδόκθκε από το Συμβοφλιο ςτισ 11 Σεπτεμβρίου 2014, είναι ότι ολόκλθρο το 

κζρδοσ ι θ ηθμία αναγνωρίηεται  όταν  μια ςυναλλαγι περιλαμβάνει  μια επιχείρθςθ (είτε  αφοροφν ςε μια κυγατρικι  ι όχι).  

Ζνα  μερικό κζρδοσ ι ηθμία αναγνωρίηεται όταν μια ςυναλλαγι περιλαμβάνει ςτοιχεία ενεργθτικοφ που δεν ςυνιςτοφν 

επιχείρθςθ, ακόμθ και αν αυτά τα περιουςιακά ςτοιχεία  αφοροφν ςε μια κυγατρικι. Θ τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ 

λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Λανουαρίου 2016 και δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

 

ΔΠΧΑ 2 Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ηωλ κεηνρώλ (Τξνπνπνίεζε) “Ταμηλόκεζε θαη 

επηκέηξεζε ζπλαιιαγώλ πνπ αθνξνύλ παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ηωλ κεηνρώλ”  

Θ τροποποίθςθ παρζχει διευκρινιςεισ ςχετικά με τθ βάςθ επιμζτρθςθσ όςον αφορά παροχζσ που εξαρτϊνται από τθν αξία 

των μετοχϊν και διακανονίηονται ςε μετρθτά και το λογιςτικό χειριςμό ςχετικά με τροποποιιςεισ ςε όρουσ που μεταβάλλουν 
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μία παροχι που διακανονίηεται ςε μετρθτά ι ςε παροχι που διακανονίηεται ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ. Επιπλζον ειςάγουν 

μία εξαίρεςθ όςον αφορά τισ αρχζσ του ΔΡΧΑ 2 με βάςθ τθν οποία μία παροχι κα πρζπει να αντιμετωπίηεται ςαν να 

επρόκειτο να διακανονιςτεί εξ’ ολοκλιρου ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ, ςτισ περιπτϊςεισ όπου ο εργοδότθσ υποχρεοφται να 

παρακρατά ζνα ποςό προσ κάλυψθ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων των εργαηομζνων που προκφπτουν από παροχζσ που 

εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν και να το αποδίδει ςτισ φορολογικζσ αρχζσ. Θ τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ 

λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Λανουαρίου 2018 και δεν ζχει υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ. 

Δηήζιες Βεληιώζεις ζηα ΓΠΦΑ, Κύκλος 2014-2016 

Οι κατωτζρω τροποποιιςεισ του Κφκλου 2014-2016, εκδόκθκαν από το Συμβοφλιο ςτισ 8 Δεκεμβρίου 2016,  ζχουν εφαρμογι 

ςε περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά από τθν 1 Λανουαρίου 2018 και δεν ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Οι 

κατωτζρω τροποποιιςεισ δεν αναμζνεται να ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ 

και του Ομίλου. 

 

Δ.Π.Χ.Α. 12 Γλωζηνπνηήζεηο ζπκκεηνρώλ ζε άιιεο νληόηεηεο: Δηεπθξίληζε ηνπ ζθνπνύ ηνπ 

πξνηύπνπ. 

Οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν ότι οι απαιτιςεισ γνωςτοποιιςεων του ΔΡΧΑ 12, εκτόσ από τισ γνωςτοποιιςεισ για 

ςυνοπτικζσ οικονομικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κυγατρικζσ, κοινοπραξίεσ και ςυγγενείσ επιχειριςεισ, εφαρμόηονται για τθ 

ςυμμετοχι μιασ οικονομικισ οντότθτασ ςε μία κυγατρικι, κοινοπραξία ι ςυγγενι επιχείρθςθ που κατατάςςεται ωσ 

κατεχόμενθ προσ πϊλθςθ, ωσ κατεχόμενθ για διανομι ι ωσ διακοπείςα δραςτθριότθτα ςφμφωνα με το ΔΡΧΑ 5. Θ 

τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Λανουαρίου 2017. 

ΔΛΠ 28 «Επηκέηξεζε Σπγγελώλ Επηρεηξήζεωλ ή Κνηλνπξαμηώλ ζηελ εύινγε αμία» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ επιλογι που δίνεται οι επενδφςεισ ςε ςυγγενισ ι ςε κοινοπραξίεσ που κατζχονται από μια 

οντότθτα που είναι ζνασ οργανιςμόσ διαχείριςθσ επενδυτικϊν κεφαλαίων, ι άλλθσ οντότθτασ  που πλθροί τισ προχποκζςεισ 

να επιμετρθκοφν ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων είναι διακζςιμθ για κάκε μια επζνδυςθ ςε ςυγγενι ι 

κοινοπραξία ξεχωριςτά κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ.  

 

ΔΛΠ 40 « Επελδπηηθά αθίλεηα» Μεηαθνξέο Επελδπηηθώλ αθηλήηωλ 

Οι τροποποιιςεισ ςτο ΔΛΡ 40 που εξζδωςε το Συμβοφλιο ςτισ 8 Δεκεμβρίου 2016 διευκρινίηουν ότι μια οικονομικι οντότθτα 

δφναται να μεταφζρει ζνα ακίνθτο προσ ι από τισ επενδφςεισ ςε ακίνθτα, όταν, και μόνο όταν, υπάρχουν ενδείξεισ αλλαγισ 

τθσ χριςθσ. Μια αλλαγι τθσ χριςθσ προκφπτει, εάν το ακίνθτο πλθροί ι παφει να πλθροί, τον οριςμό των επενδφςεων ςε 

ακίνθτα. Μια αλλαγι ςτισ προκζςεισ τθσ διοίκθςθσ για τθ χριςθ του ακινιτου από μόνθ τθσ δεν αποτελεί ζνδειξθ μιασ 

αλλαγισ ςτθ χριςθ.  

Θ τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Λανουαρίου 2018 και δεν ζχει 

υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 22 Δηεξκελεία «Σπλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα θαη Πξνθαηαβνιέο» 

Θ Διερμθνεία 22 διευκρινίηει το λογιςτικό χειριςμό για τισ ςυναλλαγζσ που περιλαμβάνουν τθν είςπραξθ ι τθν πλθρωμι 

προκαταβολϊν ςε ξζνο νόμιςμα. Συγκεκριμζνα, εφαρμόηεται για τισ ςυναλλαγζσ ςε ξζνο νόμιςμα όταν θ οικονομικι οντότθτα 

αναγνωρίηει ζνα μθ νομιςματικό περιουςιακό ςτοιχείο ι μια μθ νομιςματικι υποχρζωςθ που προκφπτει από τθν πλθρωμι ι 

τθν είςπραξθ προκαταβολϊν πριν θ οικονομικι οντότθτα αναγνωρίςει το ςχετικό περιουςιακό ςτοιχείο, ζξοδο ι ζςοδο. 

Σφμφωνα με τθ διερμθνεία, θ θμερομθνία τθσ ςυναλλαγισ, για τον ςκοπό του κακοριςμοφ τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ, 

είναι θ θμερομθνία τθσ αρχικισ αναγνϊριςθσ των μθ νομιςματικϊν προπλθρωμϊν του περιουςιακοφ ςτοιχείου ι τθσ 

υποχρζωςθσ από λιψθ προκαταβολισ. Εάν υπάρχουν πολλαπλζσ πλθρωμζσ ι ειςπράξεισ προκαταβολικά, θ θμερομθνία τθσ 

ςυναλλαγισ κακορίηεται για κάκε πλθρωμι ι είςπραξθ. 
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Θ διερμθνεία εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Λανουαρίου 2018 και δεν ζχει 

υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΕΔΔΠΧΑ 23 Δηεξκελεία «Αβεβαηόηεηα ζρεηηθά κε ην ρεηξηζκό ζεκάηωλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο» 

Θ Διερμθνεία 23 ζχει εφαρμογι ςτον προςδιοριςμό του φορολογθτζου κζρδουσ (φορολογικι ηθμία), τισ φορολογικζσ βάςεισ, 

τισ αχρθςιμοποίθτεσ φορολογικζσ ηθμίεσ, τισ αχρθςιμοποίθτεσ φορολογικζσ ελαφρφνςεισ και τουσ φορολογικοφσ 

ςυντελεςτζσ, όταν υπάρχει αβεβαιότθτα ωσ προσ ορκότθτα των φορολογικϊν χειριςμϊν ςφμφωνα με το ΔΛΡ 12. Σε αυτι τθν 

περίπτωςθ κα πρζπει να εξετάηεται: 

• εάν οι φορολογικοί χειριςμοί πρζπει να εξετάηονται ςυλλογικά ι εξατομικευμζνα και υπό τθν παραδοχι ότι οι ζλεγχοι κα 

διενεργθκοφν από τισ φορολογικζσ Αρχζσ ζχοντασ πλιρθ γνϊςθ των ςχετικϊν πλθροφοριϊν: 

 • θ πικανότθτα να γίνει αποδεκτόσ ο προςδιοριςμόσ του φορολογθτζου κζρδουσ (φορολογικισ ηθμίασ), των φορολογικϊν 

βάςεων, των αχρθςιμοποίθτων φορολογικϊν ηθμιϊν, των αχρθςιμοποίθτων πιςτϊςεων φόρου και των φορολογικϊν 

ςυντελεςτϊν από τισ φορολογικζσ Αρχζσ και  

 • θ επαναξιολόγθςθ των κρίςεων και εκτιμιςεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι περιςτάςεισ 

Θ διερμθνεία εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Λανουαρίου 2019 και δεν ζχει 

υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

 

ΔΠΧA 3 Σπλελώζεηο Επηρεηξήζεωλ θαη ΔΠΧΑ 11 Κνηλέο Σπκθωλίεο  

Οι τροποποιιςεισ του ΔΡΧΑ 3 διευκρινίηουν ότι όταν μια οικονομικι οντότθτα αποκτά τον ζλεγχο μιασ επιχείρθςθσ που 

αποτελοφςε κοινι επιχείρθςι τθσ, κα πρζπει να προχωριςει ςε αποτίμθςθ των ςυμφερόντων που είχε προθγουμζνωσ ςτθν 

επιχείρθςθ αυτι.  

Οι τροποποιιςεισ του ΔΡΧΑ 11 διευκρινίηουν ότι μια οντότθτα που ςυμμετζχει, αλλά δεν ζχει από κοινοφ τον ζλεγχο μιασ 

κοινισ επιχείρθςθσ μπορεί να αποκτιςει από κοινοφ ζλεγχο ςτθν κοινι επιχείρθςθ, τθσ οποίασ θ δραςτθριότθτά αποτελεί 

επιχείρθςθ όπωσ ορίηεται ςτο ΔΡΧΑ 3. Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, τα ςυμφζροντα ςτθν κοινι επιχείρθςθ που κατείχε 

προθγουμζνωσ δεν αποτιμϊνται εκ νζου. 

 

ΔΛΠ 12 Φόξνη Εηζνδήκαηνο 

Το Συμβοφλιο τροποποιϊντασ το ΔΛΡ 12 διευκρίνιςε ότι μια οικονομικι οντότθτα πρζπει να καταχωρίηει όλεσ τισ 

φορολογικζσ επιπτϊςεισ που προκφπτουν από τθ διανομι μεριςμάτων ςτα αποτελζςματα, ςτα άλλα ςυνολικά ειςοδιματα ι 

ςτα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το ποφ θ οντότθτα καταχϊριςε τθν αρχικι ςυναλλαγι από τθν οποία προζκυψαν τα 

διανεμόμενα κζρδθ και εν ςυνεχεία το μζριςμα.  

 

ΔΛΠ 23 Κόζηνο δαλεηζκνύ 

Οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν ότι εάν ο δανειςμόσ που λιφκθκε ειδικά για τθν απόκτθςθ περιουςιακοφ ςτοιχείου  

παραμείνει ςε εκκρεμότθτα και το ςχετικό περιουςιακό ςτοιχείο ζχει καταςτεί ζτοιμο για τθν προοριηόμενθ χριςθ ι πϊλθςθ 

του, τότε το υπόλοιπο του δανειςμοφ αυτοφ κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνεται ςτα κεφάλαια του γενικοφ δανειςμοφ κατά  

τον υπολογιςμό του επιτοκίου κεφαλαιοποίθςθσ. 

 

ΔΛΠ 28 (Τξνπνπνίεζε) «Μαθξνπξόζεζκεο ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο» 

Το Συμβοφλιο, τον Οκτϊβριο του 2017, εξζδωςε τροποποιιςεισ ςτο πρότυπο ΔΛΡ 28 «Επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ 

και κοινοπραξίεσ». Με αυτι τθν τροποποίθςθ, το Συμβοφλιο διευκρίνιςε ότι θ εξαίρεςθ ςτο ΔΡΧΑ 9 ιςχφει μόνο για 

ςυμμετοχζσ που παρακολουκοφνται λογιςτικά με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ. Οι οντότθτεσ κα πρζπει να εφαρμόηουν το 

ΔΡΧΑ 9 ςτα άλλα ςυμφζροντα ςε ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των μακροπρόκεςμων ςυμφερόντων 
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ςτα οποία δεν εφαρμόηεται θ μζκοδοσ τθσ κακαρισ κζςθσ και τα οποία, ςτθν ουςία, αποτελοφν μζροσ τθσ κακαρισ 

επζνδυςθσ ςε αυτζσ τισ ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ. 

Θ τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Λανουαρίου 2019 και δεν ζχει 

υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  

 

3. ΣΘΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΡΟΛΙΤΙΚΕΣ 

 

Διλωςθ Συμμόρφωςθσ 

Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν καταρτιςτεί ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ «Δ.Ρ.Χ.Α.» 

(International Financial Reporting Standards).  

 

Βάςθ Ενοποίθςθσ 

Οι ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ τρζχουςασ περιόδου όπωσ και τθσ προθγοφμενθσ περιλαμβάνουν τθν Εταιρεία 

και τθ κυγατρικι τθσ «Ε.ΥΔ.Α.Ρ. ΝΘΣΩΝ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ Α.Ε.». 

 

Κυγατρικζσ εταιρείεσ είναι όλεσ οι εταιρείεσ που διοικοφνται και ελζγχονται, άμεςα ι ζμμεςα, από τθν Εταιρεία, είτε με τθν 

κατοχι τθσ πλειοψθφίασ των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ ςτθν οποία ζγινε θ επζνδυςθ, είτε με τθν εξάρτθςι τουσ από τθν 

τεχνογνωςία που τουσ παρζχει ο Πμιλοσ. Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ των κυγατρικϊν εταιρειϊν περιλαμβάνονται ςτισ 

ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ από τθν θμερομθνία που αποκτάται ο ζλεγχοσ μζχρι τθν θμερομθνία που παφει να 

υφίςταται ο ζλεγχοσ. 

Κατά τθν εξαγορά τθσ κυγατρικισ, οι απαιτιςεισ και οι υποχρεϊςεισ κακϊσ και οι ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ τθσ κυγατρικισ, 

αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία. Σε περίπτωςθ που θ αξία κτιςθσ είναι μεγαλφτερθ τθσ εφλογθσ αξίασ, θ διαφορά 

αναγνωρίηεται ωσ υπεραξία. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ που θ αξία κτιςθσ είναι μικρότερθ τθσ εφλογθσ αξίασ, θ διαφορά 

πιςτϊνεται ςτα αποτελζςματα τθσ χριςθσ κατά τθν οποία αποκτικθκε θ κυγατρικι. Τα δικαιϊματα των μετόχων τθσ 

μειοψθφίασ εμφανίηονται ςτθν αναλογία τθσ μειοψθφίασ ςτθν εφλογθ αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων και των 

υποχρεϊςεων που αναγνωρίςτθκαν. 

 

Οι αποκτιςεισ κυγατρικϊν λογιςτικοποιοφνται με τθν μζκοδο τθσ αγοράσ. Τα αποτελζςματα χριςθσ κυγατρικϊν, οι οποίεσ 

αποκτϊνται ι πωλοφνται κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ, ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν ενοποιθμζνθ κατάςταςθ αποτελεςμάτων 

χριςθσ, από τθν θμερομθνία απόκτθςισ τουσ ι μζχρι τθν θμερομθνία  πϊλθςισ τουσ, αντίςτοιχα.   

Ππου κρίνεται απαραίτθτο, γίνονται αναμορφϊςεισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ των κυγατρικϊν, προκειμζνου τα κονδφλια 

να είναι ομοειδι και ςυγκρίςιμα με τα αντίςτοιχα κονδφλια των υπόλοιπων εταιρειϊν του Ομίλου. Κατά τθν ενοποίθςθ, όλεσ 

οι διεταιρικζσ ςυναλλαγζσ και τα υπόλοιπα κακϊσ και τα κζρδθ και οι ηθμίεσ μεταξφ των εταιρειϊν του Ομίλου απαλείφονται. 

 

Στισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ, οι ςυμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ και ςυνδεδεμζνεσ εταιρίεσ φζρονται ςτο κόςτοσ 

απόκτθςισ τουσ μειωμζνο με μετζπειτα προβλζψεισ απομείωςθσ τθσ αξίασ τουσ. Θ Εταιρεία εξετάηει ςε ετιςια βάςθ ι/και 

οποτεδιποτε υπάρχει ζνδειξθ απομείωςθσ τθ λογιςτικι αξία των παραπάνω ςυμμετοχϊν ςε ςχζςθ με τθν ανακτιςιμθ αξία 

τουσ, ςτθ βάςθ τθσ μεγαλφτερθσ αξίασ μεταξφ τθσ αγοραίασ αξίασ τουσ μείον τα ζξοδα για να πραγματοποιθκεί θ πϊλθςι 

τουσ (fair value less cost to sell) και τθσ αξίασ χριςθσ τουσ (value in use). 

 

Συμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ Εταιρείεσ 

Συγγενείσ εταιρείεσ είναι εκείνεσ οι εταιρείεσ επί των οποίων ο Πμιλοσ αςκεί ουςιϊδθ επιρροι αλλά δεν πλθροφν τισ 

προχποκζςεισ για να χαρακτθριςκοφν ωσ κυγατρικζσ. Οι ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου περιλαμβάνουν 

τθν αναλογία του Ομίλου επί των κερδϊν και των ηθμιϊν των ςυγγενϊν εταιρειϊν, με βάςθ τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ, 

από τθν θμερομθνία που ο Πμιλοσ αποκτά τθν ουςιϊδθ επιρροι μζχρι τθν θμερομθνία που παφει να υφίςταται θ επιρροι 

αυτι. Πταν θ αναλογία του Ομίλου επί των ηθμιϊν τθσ ςυγγενοφσ Εταιρείασ υπερβαίνει τθν απεικονιηόμενθ λογιςτικι αξία 

τθσ επζνδυςθσ, θ λογιςτικι αξία τθσ επζνδυςθσ μειϊνεται ςτο μθδζν και παφει θ αναγνϊριςθ περαιτζρω ηθμιϊν, εκτόσ αν ο 

Πμιλοσ ζχει αναλάβει υποχρεϊςεισ ι ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ τθσ ςυγγενοφσ Εταιρείασ, πζραν εκείνων που προκφπτουν 

από τθ μετοχικι ιδιότθτα. Τα αποτελζςματα των ςυναλλαγϊν μεταξφ των εταιρειϊν του Ομίλου και των ςυγγενϊν, 

απαλείφονται κατά το ποςοςτό ςυμμετοχισ του Ομίλου ςτισ ςυγγενείσ επιχειριςεισ. 
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Στισ ιδιαίτερεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ, οι ςυγγενείσ αποτιμϊνται ςτθν αξία κτιςθσ και υπόκεινται ςε ζλεγχο 

απομείωςθσ τθσ αξίασ τουσ ετθςίωσ ι ςε ενδιάμεςεσ περιόδουσ όταν υπάρχουν ςοβαρζσ ενδείξεισ απομείωςθσ.  

 

Υπεραξία 

Θ υπεραξία που προκφπτει κατά τθν απόκτθςθ μιασ κυγατρικισ ι μίασ από κοινοφ ελεγχόμενθσ οντότθτασ ι άλλθσ 

επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ αντιπροςωπεφει τθ διαφορά μεταξφ του κόςτουσ τθσ απόκτθςθσ και τθσ ςυμμετοχισ τθσ 

Εταιρείασ ςτθν κακαρι εφλογθ αξία των αναγνωρίςιμων περιουςιακϊν ςτοιχείων των υποχρεϊςεων και των ενδεχόμενων 

υποχρεϊςεων τθσ κυγατρικισ ι τθσ από  κοινοφ ελεγχόμενθσ οικονομικισ μονάδασ ι τθσ άλλθσ επιχειρθματικισ 

δραςτθριότθτασ  των αναγνωριςμζνων κατά τθν θμερομθνία τθσ απόκτθςθσ.  

 

Θ υπεραξία αρχικά αναγνωρίηεται ωσ ζνα περιουςιακό ςτοιχείο ςτο κόςτοσ και μεταγενζςτερα επιμετράται ςτο κόςτοσ 

μειωμζνο με οποιεςδιποτε ςυςςωρευμζνεσ ηθμίεσ απομείωςθσ. 

 

Για τον ςκοπό τθσ εξζταςθσ απομείωςθσ, θ υπεραξία κατανζμεται ςε κάκε μονάδα δθμιουργίασ ταμιακϊν ροϊν τθσ 

Εταιρείασ. Μονάδεσ δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν ςτισ οποίεσ ζχει κατανεμθκεί υπεραξία εξετάηονται για απoμείωςθ 

ετθςίωσ ι περιςςότερο ςυχνά όταν υπάρχει μία ζνδειξθ ότι θ μονάδα μπορεί να είναι απoμειωμζνθ. Εάν το ανακτιςιμο ποςό 

τθσ μονάδασ δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν είναι μικρότερο από τθν λογιςτικι αξία τθσ μονάδασ, θ ηθμία απομείωςθσ 

κατανζμεται πρϊτα για να μειϊςει τθν λογιςτικι αξία κάκε υπεραξίασ που ζχει κατανεμθκεί ςτθν μονάδα και κατόπιν ςτα 

άλλα περιουςιακά ςτοιχεία τθσ μονάδασ αναλογικά με βάςθ τθν λογιςτικι αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ μονάδοσ. 

Μία αναγνωριςκείςα ηθμία απομείωςθσ για υπεραξία δεν αναςτρζφεται ςε μία μεταγενζςτερθ περίοδο. 

 

Κατά τθν πϊλθςθ κυγατρικισ ι από κοινοφ ελεγχόμενθσ οντότθτασ ι άλλθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ  το 

προςδιοριςμζνο ποςό τθσ υπεραξίασ περιλαμβάνεται ςτον κακαριςμό του κζρδουσ ι τθσ ηθμίασ που προκφπτει από τθν 

πϊλθςθ. 

 

Θ πολιτικι τθσ Εταιρείασ για τθν  υπεραξία που προκφπτει κατά τθν απόκτθςθ μιασ ςυγγενοφσ περιγράφεται ςτισ «Επενδφςεισ 

ςε ςυγγενείσ» ανωτζρω. 

 

Αναγνϊριςθ εςόδων 

Τα ζςοδα επιμετροφνται ςτθν εφλογθ αξία του τιμιματοσ που ειςπράχκθκε ι κα ειςπραχκεί. Τα ζςοδα μειϊνονται με τισ 

εκτιμϊμενεσ αναμορφϊςεισ λογαριαςμϊν πελατϊν, τισ μειϊςεισ τιμϊν και άλλεσ όμοιεσ εκπτϊςεισ.  

 

Oi κυριότερεσ πθγζσ εςόδων τθσ Εταιρείασ είναι θ παροχι νεροφ κακϊσ και οι υπθρεςίεσ αποχζτευςθσ. Τα ζςοδα παροχισ 

νεροφ υπολογίηονται με βάςθ τισ καταναλιςκόμενεσ ποςότθτεσ και τον ιςχφοντα τιμοκατάλογο. Τα ζςοδα από υπθρεςίεσ 

αποχζτευςθσ υπολογίηονται ωσ ποςοςτό ςτθν αξία του καταναλιςκόμενου φδατοσ. Θ Εταιρεία τιμολογεί τισ καταναλϊςεισ του 

νεροφ κατά κφριο λόγο ανά τρίμθνο, βάςει μετριςεων, ενϊ για τισ μθ τιμολογθμζνεσ ζωσ τθν περίοδο αναφοράσ των 

οικονομικϊν καταςτάςεων, γίνεται ςχετικι εγγραφι δουλευμζνου εςόδου θ οποία ςτθρίηεται ςε ιςτορικά ςτοιχεία 

κατανάλωςθσ των πελατϊν τθσ Εταιρείασ για το μθ τιμολογθμζνο χρονικό διάςτθμα.  

 

Ραροχι υπθρεςιϊν 

Τα ζςοδα από ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν καταχωροφνται βάςει του βακμοφ ολοκλιρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

 

Ζςοδα από μερίςματα και τόκουσ 

Τα ζςοδα από μερίςματα ςυμμετοχϊν καταχωροφνται όταν οριςτικοποιθκεί το δικαίωμα είςπραξισ τουσ από τουσ μετόχουσ. 

Ζςοδα από τόκουσ καταχωροφνται βάςει μιασ χρονικισ αναλογίασ αναφορικά με το ανεξόφλθτο κεφάλαιο και το εφαρμόςιμο 

πραγματικό επιτόκιο το οποίο είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί τισ εκτιμϊμενεσ μελλοντικζσ ταμειακζσ ειςπράξεισ οι οποίεσ 

αναμζνεται να ειςρεφςουν κακ’ όλθ τθν διάρκεια ηωισ του περιουςιακοφ ςτοιχείου, ϊςτε να εξιςϊνονται με τθν κακαρι 

λογιςτικι αξία του περιουςιακοφ ςτοιχείου. 

 

Ζςοδα από ενοίκια 

Τα ζςοδα από επενδφςεισ ςε ακίνθτα καταχωροφνται με τθν ςτακερι μζκοδο κατά τθ διάρκεια τθσ ςχετικισ μίςκωςθσ (βλζπε 

κατωτζρω «Μιςκϊςεισ»). 
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Συμβάςεισ καταςκευισ ζργων 

Σε περιπτϊςεισ όπου το αποτζλεςμα μιασ ςφμβαςθσ καταςκευισ ζργων μπορεί να εκτιμθκεί αξιόπιςτα, τα ςυμβατικά ζςοδα 

και κόςτθ αναγνωρίηονται ανάλογα με το ςτάδιο ολοκλιρωςθσ του ζργου κατά τθν θμερομθνία αναφοράσ των οικονομικϊν 

καταςτάςεων, επιμετρθμζνα με βάςθ τθν αναλογία του πραγματοποιθμζνου ςυμβατικοφ κόςτουσ για το εκτελεςκζν ζργο 

μζχρι τθν ςτιγμι τθσ Οικονομικισ κζςθσ ωσ προσ τα ςυνολικά ςυμβατικά κόςτθ που εκτιμάται τθν ίδια θμερομθνία ότι κα 

απαιτθκοφν μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ που αυτό δεν κα είναι αντιπροςωπευτικό του ςταδίου 

ολοκλιρωςθσ. 

Αποκλίςεισ από τθν αρχικι ςφμβαςθ, απαιτιςεισ και πλθρωμζσ κινιτρων περιλαμβάνονται ςτο βακμό που ζχουν 

ςυμφωνθκεί με τον πελάτθ. 

 

Σε περιπτϊςεισ όπου το αποτζλεςμα μιασ ςφμβαςθσ καταςκευισ ζργων δεν μπορεί να εκτιμθκεί αξιόπιςτα, τα ςυμβατικά 

ζςοδα αναγνωρίηονται ςτθν ζκταςθ που τα πραγματοποιθμζνα ςυμβατικά κόςτθ πικανολογείται ότι κα ανακτθκοφν. Τα 

ςυμβατικά κόςτθ αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα τθσ χριςθσ ςτθν οποία πραγματοποιοφνται. Πταν είναι πικανό ότι το 

ςυνολικό ςυμβατικό κόςτοσ κα υπερβεί το ςυνολικό ςυμβατικό ζςοδο, θ αναμενόμενθ ηθμία αναγνωρίηεται αμζςωσ ςτα 

αποτελζςματα. 

 

Μιςκϊςεισ 

Οι μιςκϊςεισ ταξινομοφνται ωσ χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ όταν ςφμφωνα με τουσ όρουσ μίςκωςθσ μεταφζρονται 

ουςιαςτικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφζλθ τθσ ιδιοκτθςίασ του μιςκίου ςτον μιςκωτι. Πλεσ οι υπόλοιπεσ μιςκϊςεισ 

ταξινομοφνται ωσ λειτουργικζσ μιςκϊςεισ. 

 

Θ Εταιρεία ωσ εκμιςκωτισ 

Τα ποςά που οφείλονται από τουσ μιςκωτζσ ςε περίπτωςθ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ καταχωροφνται ςτισ απαιτιςεισ ςτο 

φψοσ τθσ κακαρισ επζνδυςθσ τθσ Εταιρείασ ςτο μίςκιο. Το ειςόδθμα από αυτά τα μιςκϊματα κατανζμεται ςτισ λογιςτικζσ 

χριςεισ ζτςι ϊςτε να αντανακλά ζνα ςτακερό περιοδικό ποςοςτό απόδοςθσ πάνω ςτο εκάςτοτε υπόλοιπο τθσ κακαρισ 

επζνδυςθσ τθσ Εταιρείασ ςτο μίςκιο. 

Το ειςόδθμα από μιςκϊματα λειτουργικισ μίςκωςθσ αναγνωρίηεται με βάςθ τθν ςτακερι μζκοδο κατά τθ διάρκεια τθσ 

ςχετικισ μίςκωςθσ. Αρχικά άμεςα κόςτθ που πραγματοποιοφνται κατά τθν διαπραγμάτευςθ και ςυμφωνία μιασ λειτουργικισ 

μίςκωςθσ προςτίκενται ςτθν λογιςτικι αξία του μιςκωμζνου περιουςιακοφ ςτοιχείου και αναγνωρίηονται με βάςθ τθν 

ςτακερι μζκοδο κατά τθν διάρκεια τθσ μίςκωςθσ. 

 

Θ Εταιρεία ωσ μιςκωτισ 

Τα περιουςιακά ςτοιχεία που κατζχονται ςτο πλαίςιο χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ αναγνωρίηονται ωσ περιουςιακά ςτοιχεία 

τθσ Εταιρείασ ςτθν εφλογθ αξία τουσ κατά τθν ζναρξθ τθσ μίςκωςθσ ι αν είναι μικρότερθ, ςτθν παροφςα αξία των ελάχιςτων 

καταβολϊν μιςκωμάτων. Θ αντίςτοιχθ υποχρζωςθ προσ τον εκμιςκωτι ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν Κατάςταςθ Οικονομικισ 

κζςθσ ωσ υποχρζωςθ από χρθματοδοτικι μίςκωςθ.  

 

Οι πλθρωμζσ μιςκωμάτων διαχωρίηονται ςε κόςτοσ χρθματοδότθςθσ και ςτθ μείωςθ τθσ υποχρζωςθσ τθσ μίςκωςθσ ζτςι 

ϊςτε να επιτευχκεί μια ςτακερι επιβάρυνςθ από τόκουσ ςτο εναπομζνον υπόλοιπο τθσ υποχρζωςθσ. Το κόςτοσ 

χρθματοδότθςθσ επιβαρφνει τα αποτελζςματα εκτόσ εάν αυτό το κόςτοσ αποδίδεται άμεςα ςε ζνα ειδικό περιουςιακό 

ςτοιχείο, περίπτωςθ κατά τθν οποία αυτό κεφαλαιοποιείται ςφμφωνα με γενικζσ πολιτικζσ τθσ Εταιρείασ που διζπουν το 

κόςτοσ δανειςμοφ (βλζπε κατωτζρω). Ενδεχόμενα μιςκϊματα αναγνωρίηονται ςτα ζξοδα ςτισ περιόδουσ που προκφπτουν. 

 

Οι πλθρωμζσ μιςκωμάτων ςε περίπτωςθ λειτουργικισ μίςκωςθσ αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα με βάςθ τθ ςτακερι 

μζκοδο κατά τθ διάρκεια τθσ ςχετικισ μίςκωςθσ εκτόσ και αν μια άλλθ ςυςτθματικι βάςθ είναι πιο αντιπροςωπευτικι 

προκειμζνου να εξαντικρυςκοφν τα οικονομικά οφζλθ του εκμιςκοφμενου περιουςιακοφ ςτοιχείου που αναμζνεται να 

αναλωκοφν. Ενδεχόμενα μίςκια που προκφπτουν ςτο πλαίςιο λειτουργικισ μίςκωςθσ αναγνωρίηονται  ςτα ζξοδα ςτισ 

περιόδουσ που προκφπτουν. 

 

Σε περίπτωςθ που λαμβάνονται κίνθτρα ςτο πλαίςιο λειτουργικισ μίςκωςθσ, αυτά τα κίνθτρα κα πρζπει να καταχωροφνται 

ωσ υποχρζωςθ. Τα ςωρευτικά οφζλθ των κινιτρων καταχωροφνται ωσ μείωςθ των εξόδων από μιςκϊματα ςφμφωνα με τθ 
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ςτακερι μζκοδο, εκτόσ εάν μια άλλθ ςυςτθματικι βάςθ είναι πιο αντιπροςωπευτικι προκειμζνου να εξαντικρυςκοφν τα 

οικονομικά οφζλθ εκμιςκοφμενου περιουςιακοφ ςτοιχείου που αναμζνεται να αναλωκοφν. 

 

Ξζνα νομίςματα 

Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ παρουςιάηονται ςτο νόμιςμα του οικονομικοφ περιβάλλοντοσ ςτο οποίο λειτουργεί 

(το λειτουργικό τθσ νόμιςμα), το οποίο είναι το Ευρϊ. Κατά τθν ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Εταιρείασ, 

ςυναλλαγζσ ςε νομίςματα διαφορετικά από τα νομίςματα λειτουργίασ τθσ (ξζνα νομίςματα) καταχωροφνται με τισ ιςοτιμίεσ 

που ιςχφουν κατά τισ θμερομθνίεσ των ςυναλλαγϊν. Σε κάκε θμερομθνία Αναφοράσ των οικονομικϊν καταςτάςεων τα 

εκφραηόμενα ςε ξζνο νόμιςμα νομιςματικά ςτοιχεία επαναμετατρζπονται με τθν ιςοτιμία που ιςχφει κατά τθν θμερομθνία 

Αναφοράσ των οικονομικϊν  καταςτάςεων. Τα μθ-νομιςματικά ςτοιχεία που επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ και 

εκφράηονται ςε ξζνα νομίςματα  επαναμετατρζπονται με τθν ιςχφουςα ιςοτιμία τθσ θμερομθνίασ που κακορίςτθκε θ εφλογθ 

αξία τουσ. Τα μθ νομιςματικά ςτοιχεία τα οποία επιμετρϊνται ςε ςυνκικεσ ιςτορικοφ κόςτουσ ςε ξζνο νόμιςμα δεν 

επαναμετατρζπονται. 

Οι ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα τθσ περιόδου με εξαίρεςθ:  

 Συναλλαγματικζσ διαφορζσ που ςχετίηονται με περιουςιακά ςτοιχεία υπό καταςκευι με ςκοπό τθν μελλοντικι χριςθ 

τουσ ςτθν παραγωγι, οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςτο κόςτοσ αυτϊν των περιουςιακϊν ςτοιχείων και κεωροφνται ωσ 

προςαρμογι ςτο επιτοκιακό κόςτοσ δανειςμοφ ςε ςυνάλλαγμα, 

 Συναλλαγματικζσ διαφορζσ ςε ςυναλλαγζσ αντιςτάκμιςθσ ςυγκεκριμζνων κινδφνων ςυναλλάγματοσ και 

 

 Συναλλαγματικζσ διαφορζσ ςε νομιςματικά ςτοιχεία ειςπρακτζα από ι πλθρωτζα ςε δραςτθριότθτα ςτο εξωτερικό για 

τθν οποία δεν ζχει προγραμματιςκεί οφτε υπάρχει ενδεχόμενο να προκφψει διακανονιςμόσ, και οι οποίεσ αποτελοφν 

μζροσ τθσ κακαρισ επζνδυςθσ ςτο εξωτερικό και ζχουν καταχωρθκεί ςτα αποκεματικά μετατροπισ ςυναλλάγματοσ 

κακϊσ και ςτα αποτελζςματα κατά τθν διάκεςθ αυτισ τθσ κακαρισ επζνδυςθσ.   

H υπεραξία και οι προςαρμογζσ των εφλογων αξιϊν που προκφπτουν κατά τθν απόκτθςθ δραςτθριότθτασ ςτο εξωτερικό, 

αντιμετωπίηονται ωσ περιουςιακά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ τθσ δραςτθριότθτασ ςτο εξωτερικό και μετατρζπονται με τθν 

ιςοτιμία κλειςίματοσ. 

 

Κόςτοσ Δανειςμοφ 

Το κόςτοσ δανειςμοφ ςε όλεσ τισ  περιπτϊςεισ επιβαρφνει τα αποτελζςματα τθσ χριςθσ μζςα ςτθν οποία πραγματοποιείται. 

 

Επιχορθγιςεισ 

Οι επιχορθγιςεισ δεν αναγνωρίηονται μζχρισ ότου υπάρχει εφλογθ βεβαιότθτα ότι θ Εταιρεία κα ςυμμορφωκεί με τουσ όρουσ 

που τθ διζπουν και θ επιχοριγθςθ κα ειςπραχκεί. 

 

Οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ των οποίων ο πρωταρχικόσ όροσ είναι θ αγορά, καταςκευι ι κατά άλλο τρόπο θ απόκτθςθ μθ 

κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχείων καταχωροφνται ωσ αναβαλλόμενο ζςοδο ςτον Λςολογιςμό και μεταφζρονται ςτα 

αποτελζςματα ςε ςυςτθματικι και ορκολογικι βάςθ κατά τθ διάρκεια τθσ ωφζλιμθσ ηωισ του περιουςιακοφ ςτοιχείου. 

Οι λοιπζσ κρατικζσ επιχορθγιςεισ καταχωροφνται ςε ςυςτθματικι βάςθ ςτα ζςοδα των περιόδων μζςα ςτισ οποίεσ πρζπει να 

γίνει ο ςυςχετιςμόσ των επιχορθγιςεων αυτϊν με τα αντίςτοιχα κόςτθ. Οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ που λαμβάνονται ωσ 

αποηθμίωςθ για ζξοδα ι ηθμίεσ που ζχουν ιδθ αναλθφκεί ι για ςκοποφσ άμεςθσ οικονομικισ υποςτιριξθσ ςτθν Εταιρεία 

χωρίσ μελλοντικά κόςτθ, αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα τθσ περιόδου κατά τθν οποία κακίςτανται ειςπρακτζα. 

Θ Εταιρεία ειςπράττει επιχορθγιςεισ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, το Ελλθνικό Δθμόςιο και τουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ για τθ χρθματοδότθςθ ειδικϊν ζργων. Επιπλζον, οι πελάτεσ τθσ ΕΥΔΑΡ απαιτείται να ςυμμετζχουν ςτα ζξοδα 

του αρχικοφ δικτφου ςφνδεςθσ (παροχζσ, δίκτυα διανομισ, ςυνδετικοφσ ςωλινεσ κλπ) ι ςτθν αναβάκμιςθ ι επζκταςθ των 

δικτφων τθσ Εταιρείασ. Οι επιχορθγιςεισ και οι ςυνειςφορζσ των πελατϊν λογίηονται ωσ ζςοδα επομζνων χριςεων και 

αναγνωρίηονται ςτα ζςοδα με τον ίδιο ςυντελεςτι απόςβεςθσ με τον οποίο αποςβζνονται τα ςχετικά πάγια που 

επιδοτικθκαν. Τα ζςοδα αυτά εμφανίηονται αφαιρετικά από τισ αποςβζςεισ ςτα αποτελζςματα χριςθσ. 

 

Οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ για επανεκπαίδευςθ του προςωπικοφ αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα κατά τθν διάρκεια των 

περιόδων που απαιτοφνται για να εξαντικρυςκοφν με τα ανάλογα ςυςχετιηόμενα ζξοδα και παρουςιάηονται αφαιρετικά από 

αυτά. 
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Κόςτοσ παροχϊν αποχϊρθςθσ προσ το προςωπικό 

Οι ειςφορζσ ςε προγράμματα αποχϊρθςθσ κακοριςμζνων ειςφορϊν, αναγνωρίηονται ςτα ζξοδα όταν το προςωπικό ζχει 

παράςχει τισ υπθρεςίεσ που του δίνουν το δικαίωμα αυτϊν των ειςφορϊν. 

 

Για τα προγράμματα αποχϊρθςθσ κακοριςμζνων παροχϊν, το κόςτοσ των παροχϊν αυτϊν προςδιορίηεται  με τθ χριςθ τθσ 

μεκόδου τθσ προβεβλθμζνθσ πιςτωτικισ μονάδασ με βάςθ τισ εκτιμιςεισ αναλογιςτικϊν μελετϊν, οι οποίεσ 

πραγματοποιοφνται ςε κάκε θμερομθνία κλειςίματοσ τθσ Κατάςταςθσ Οικονομικισ κζςθσ. Τα αναλογιςτικά κζρδθ ι ηθμίεσ 

αναγνωρίηονται απευκείασ ςτα ςυνολικά ειςοδιματα τθσ περιόδου κατά τθν οποία πραγματοποιοφνται και δεν 

μεταφζρονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων ςε μεταγενζςτερθ περίοδο. Το κόςτοσ προχπθρεςίασ αναγνωρίηεται άμεςα 

ςτο βακμό που οι παροχζσ είναι ιδθ κατοχυρωμζνεσ , διαφορετικά αποςβζνονται ςε μια ςτακερι βάςθ, ςε τόςα ζτθ όςα και 

θ μζςθ περίοδοσ κατοχφρωςθσ των παροχϊν αυτϊν. 

 

Θ υποχρζωςθ για κακοριςμζνεσ παροχζσ κατά τθν αποχϊρθςθ που αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ Οικονομικισ Κζςθσ, 

αντιπροςωπεφει τθν παροφςα αξία τθσ υποχρζωςθσ κακοριςμζνων παροχϊν αφοφ λθφκοφν υπόψθ οι προςαρμογζσ για τα 

μθ αναγνωριςμζνα αναλογιςτικά κζρδθ και ηθμίεσ και το μθ αναγνωριςμζνο κόςτοσ  προχπθρεςίασ  μειωμζνο κατά τθν 

εφλογθ αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων του προγράμματοσ. 

 

Οποιοδιποτε περιουςιακό ςτοιχείο, προκφπτει από τον υπολογιςμό αυτό, περιορίηεται ςτισ μθ αναγνωριςμζνεσ 

αναλογιςτικζσ ηθμιζσ και το κόςτοσ προχπθρεςίασ, πλζον τθν παροφςα αξία των διακζςιμων επιςτροφϊν και των μειϊςεων 

των μελλοντικϊν ειςφορϊν ςτο πρόγραμμα. 

 

Φορολογία 

Το ζξοδο του φόρου αντιπροςωπεφει το άκροιςμα του τρζχοντοσ πλθρωτζου φόρου και του αναβαλλόμενου φόρου.  

 

Τρζχων φόροσ  

Ο πλθρωτζοσ τρζχων φόροσ βαςίηεται ςτο φορολογθτζο κζρδοσ τθσ χριςθσ. Το φορολογθτζο κζρδοσ διαφζρει από το κζρδοσ 

που απεικονίηεται ςτα αποτελζςματα διότι το φορολογθτζο κζρδοσ δεν ςυμπεριλαμβάνει ζςοδα ι ζξοδα που φορολογοφνται 

ι εκπίπτονται, ςε άλλεσ χριςεισ και επιπλζον δεν ςυμπεριλαμβάνει κονδφλια τα οποία ουδζποτε φορολογοφνται ι 

εκπίπτονται. Θ υποχρζωςθ τθσ Εταιρείασ για τον τρζχοντα φόρο υπολογίηεται ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ φορολογικοφσ 

ςυντελεςτζσ ι αυτοφσ που ουςιαςτικά ζχουν κεςπιςτεί κατά τθν θμερομθνία Αναφοράσ των οικονομικϊν καταςτάςεων. 

 

Αναβαλλόμενοσ φόροσ  

Αναβαλλόμενθ φορολογία αναγνωρίηεται ςε διαφορζσ μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και των 

υποχρεϊςεων ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ και των αντίςτοιχων φορολογικϊν βάςεων που χρθςιμοποιοφνται για τον 

υπολογιςμό των φορολογθτζων κερδϊν. Θ αναβαλλόμενθ φορολογία λογιςτικοποιείται με τθν χριςθ τθσ μεκόδου τθσ 

υποχρζωςθσ ςτον Λςολογιςμό. Υποχρεϊςεισ από αναβαλλόμενθ φορολογία γενικά αναγνωρίηονται για όλεσ τισ φορολογθτζεσ 

προςωρινζσ διαφορζσ και απαιτιςεισ από αναβαλλόμενθ φορολογία γενικά αναγνωρίηονται για όλεσ τισ εκπεςτζεσ 

προςωρινζσ διαφορζσ ςτθν ζκταςθ που είναι πικανό ότι φορολογθτζα κζρδθ κα είναι διακζςιμα, ζναντι των οποίων, αυτζσ οι 

εκπεςτζεσ προςωρινζσ διαφορζσ, κα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν. Τζτοιεσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ δεν αναγνωρίηονται 

αν οι προςωρινζσ διαφορζσ προκφπτουν από υπεραξία ι από τθν αρχικι αναγνϊριςθ (εκτόσ από μία ςυνζνωςθ 

επιχειριςεων) περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων ςε ςυναλλαγζσ που δεν επθρεάηουν οφτε τα φορολογθτζα οφτε τα 

λογιςτικά κζρδθ. 

Υποχρεϊςεισ από αναβαλλόμενθ φορολογία αναγνωρίηονται για όλεσ τισ φορολογθτζεσ προςωρινζσ διαφορζσ που 

προκφπτουν από επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ, ςυγγενείσ, και ςυμμετοχζσ ςε κοινοπραξίεσ με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ όπου θ 

Εταιρεία μπορεί να ελζγξει τθν αναςτροφι των  προςωρινϊν διαφορϊν και  είναι πικανό ότι οι διαφορζσ αυτζσ δεν κα 

αναςτραφοφν ςτο ορατό μζλλον. Απαιτιςεισ από αναβαλλόμενθ φορολογία, οι οποίεσ προκφπτουν από εκπεςτζεσ 

προςωρινζσ διαφορζσ που ςυνδζονται με επενδφςεισ και ςυμμετοχζσ, αναγνωρίηονται μόνο ςτο βακμό που είναι πικανό ότι 

κα υπάρξουν επαρκι φορολογθτζα κζρδθ ζναντι των οποίων κα χρθςιμοποιθκοφν τα οφζλθ των προςωρινϊν διαφορϊν και 

είναι πικανό ότι κα αναςτραφοφν ςτο ορατό μζλλον. 

 



Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ  

Χριςθσ 01.01.2017 – 31.12.2017  

129 

 

Θ λογιςτικι αξία των απαιτιςεων από αναβαλλόμενθ φορολογία επανεξετάηεται ςε κάκε θμερομθνία Λςολογιςμοφ και 

μειϊνεται ςτθν ζκταςθ που δεν είναι πλζον πικανό ότι κα υπάρξουν επαρκι φορολογθτζα κζρδθ τα οποία κα επιτρζψουν τθν 

ανάκτθςθ αυτοφ του περιουςιακοφ ςτοιχείου εξ’ ολοκλιρου ι εν μζρει. 

 

Οι απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ από αναβαλλόμενθ φορολογία υπολογίηονται ςφμφωνα με τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ 

που αναμζνεται να βρίςκονται ςε ιςχφ τθν περίοδο που κα ρευςτοποιθκεί το περιουςιακό ςτοιχείο ι κα διακανονιςτεί θ 

υποχρζωςθ, ςφμφωνα με τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ που ζχουν κεςπιςτεί ι που ουςιαςτικά είναι κεςπιςμζνοι κατά τθν 

θμερομθνία Αναφοράσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων. Θ επιμζτρθςθ των απαιτιςεων και υποχρεϊςεων από αναβαλλόμενθ 

φορολογία αντικατοπτρίηει τα φορολογικά αποτελζςματα που κα ακολουκιςουν, ςφμφωνα με τον τρόπο που αναμζνει θ 

Εταιρεία, κατά τθν θμερομθνία Αναφοράσ των οικονομικϊν καταςτάςεων, να επανακτιςει ι να διακανονίςει τθ λογιςτικι 

αξία των περιουςιακϊν τθσ ςτοιχείων και των υποχρεϊςεϊν τθσ.    

 

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ ςυμψθφίηονται όταν υπάρχει ζνα νομικά εκτελεςτό δικαίωμα να 

ςυμψθφιςκοφν τρζχουςεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ με τρζχουςεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ και όταν αυτζσ ςχετίηονται με 

φόρουσ ειςοδιματοσ επιβαλλόμενουσ από τθν ίδια φορολογικι αρχι και επιπλζον όταν θ Εταιρεία προτίκεται να 

διακανονίςει τισ τρζχουςεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ τθσ με ςυμψθφιςμό. 

 

Τρζχων και αναβαλλόμενοσ φόροσ περιόδου 

Ο τρζχων και ο αναβαλλόμενοσ φόροσ καταχωροφνται ωσ ζξοδο ι ζςοδο ςτα αποτελζςματα, με εξαίρεςθ όταν ςχετίηεται με 

κονδφλια που χρεϊκθκαν ι πιςτϊκθκαν απευκείασ ςτα ίδια κεφάλαια, περίπτωςθ κατά τθν οποία ο φόροσ επίςθσ 

καταχωρείται απευκείασ ςτα ίδια κεφάλαια, ι όταν προκφπτουν από αρχικι αναγνϊριςθ ςυνζνωςθσ επιχειριςεων. Σε 

περίπτωςθ ςυνζνωςθσ επιχειριςεων, θ επίδραςθ  του  φόρου λαμβάνεται  υπόψθ  για  τον υπολογιςμό  τθσ υπεραξίασ ι τον  

προςδιοριςμό του υπερβάλλοντοσ μεταξφ τθσ ςυμμετοχισ του αποκτϊντα ςτθν εφλογθ αξία των αναγνωριςμζνων 

περιουςιακϊν ςτοιχείων, υποχρεϊςεων και ενδεχόμενων υποχρεϊςεων και του κόςτουσ τθσ αποκτθκείςασ επιχείρθςθσ.  

 

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 

Τα γιπεδα και τα κτίρια που κατζχονται με ςκοπό τθ χριςθ τουσ ςτθν παραγωγι ι τθν διάκεςθ αγακϊν ι υπθρεςιϊν ι για 

διοικθτικοφσ ςκοποφσ, εμφανίηονται ςτθν κατάςταςθ Οικονομικισ Κζςθσ ςτθν αξία κτιςεϊσ τουσ μείον τισ μεταγενζςτερεσ 

ςυςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και τισ μεταγενζςτερεσ ςυςςωρευμζνεσ ηθμίεσ απομείωςθσ. Τα ακίνθτα υπό καταςκευι που 

προορίηονται για τθν παραγωγι, τθν ενοικίαςθ ι για διοικθτικοφσ ςκοποφσ ι για ςκοποφσ ακόμθ μθ κακοριςμζνουσ, 

παρουςιάηονται ςτο κόςτοσ τουσ μειωμζνα με κάκε αναγνωριςκείςα ηθμία απομείωςθσ. Το κόςτοσ περιλαμβάνει και τισ  

αμοιβζσ επαγγελματιϊν.  

 

Θ απόςβεςθ των ςτοιχείων αυτϊν ςτθν ίδια βάςθ όπωσ και των άλλων ακινιτων, αρχίηει όταν τα περιουςιακά ςτοιχεία είναι 

ζτοιμα για τθν προτικζμενθ χριςθ τουσ. Θ γθ που ανικει ςτθν Εταιρεία δεν αποςβζνεται. 

 

Τα δίκτυα φδρευςθσ, και αποχζτευςθσ κακϊσ και τα ζργα αντιρρφπανςθσ και τα κζντρα επεξεργαςίασ λυμάτων, τα ζπιπλα και 

ο λοιπόσ εξοπλιςμόσ εμφανίηονται ςτο κόςτοσ μειωμζνα κατά το ποςό των ςυςςωρευμζνων αποςβζςεων και τισ 

οποιεςδιποτε ςυςςωρευμζνεσ ηθμίεσ απομείωςθσ. Θ απόςβεςθ επιβαρφνει τα αποτελζςματα ϊςτε να μειϊνει το κόςτοσ ι 

τθν αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων, με εξαίρεςθ τθν αξία των γθπζδων και των ακινιτων υπό καταςκευι, κατά τθν 

διάρκεια τθσ εκτιμϊμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ τουσ, χρθςιμοποιϊντασ τθν ςτακερι μζκοδο. Οι εκτιμϊμενεσ ωφζλιμεσ ηωζσ, οι 

υπολειπόμενεσ αξίεσ και θ μζκοδοσ απόςβεςθσ επανεξετάηονται ςτο τζλοσ κάκε χριςθσ, με τα αποτελζςματα που επιφζρει 

οποιαδιποτε αλλαγι ςτισ εκτιμιςεισ να υπολογίηεται ςε μελλοντικι βάςθ. 

 

Τα περιουςιακά ςτοιχεία που κατζχονται με χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ αποςβζνονται με βάςθ τθν εκτιμϊμενθ ωφζλιμθ ηωι 

τουσ ςτθν ίδια βάςθ όπωσ και τα περιουςιακά ςτοιχεία τθσ Εταιρείασ ι με βάςθ τθ διάρκεια τθσ ςχετικισ μίςκωςθσ εάν είναι 

ςυντομότερθ. 

 

Το κζρδοσ ι θ ηθμιά που προκφπτει από τθν πϊλθςθ ι τθν απόςυρςθ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων κακορίηεται ωσ θ 

διαφορά μεταξφ των εςόδων από τθν πϊλθςθ και τθσ αναπόςβεςτθσ αξίασ του περιουςιακοφ ςτοιχείου και καταχωρείται ςτα 

αποτελζςματα. 
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Άυλα Ρεριουςιακά Στοιχεία  

Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία αποκτϊμενα διακεκριμζνα 

 

Τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία που αποκτϊνται διακεκριμζνα απεικονίηονται ςτο κόςτοσ μειωμζνο κατά τισ ςυςςωρευμζνεσ 

αποςβζςεισ και τισ ςυςςωρευμζνεσ ηθμίεσ απομείωςθσ. Θ απόςβεςθ καταχωρείται ςτα αποτελζςματα ςε ςτακερι βάςθ κατά 

τθ διάρκεια τθσ εκτιμϊμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ των άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων. Θ εκτιμϊμενθ ωφζλιμθ ηωι και θ μζκοδοσ 

απόςβεςθσ επανεξετάηονται ςτο τζλοσ κάκε χριςθσ και τα αποτελζςματα που επιφζρει οποιαδιποτε αλλαγι ςτισ εκτιμιςεισ 

υπολογίηονται ςε μελλοντικι βάςθ. 

 

Εςωτερικϊσ δθμιουργοφμενα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία - ζξοδα ερευνϊν και ανάπτυξθσ 

Οι δαπάνεσ ςε ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ αναγνωρίηονται ωσ ζξοδα ςτθν περίοδο που πραγματοποιοφνται. 

 

Ζνα εςωτερικϊσ δθμιουργοφμενο άυλο περιουςιακό ςτοιχείο που προκφπτει από τθν ανάπτυξθ (ι από φάςθ ανάπτυξθσ μιασ 

εςωτερικισ μελζτθσ) αναγνωρίηεται μόνο και μόνο όταν αποδεικνφονται όλα τα ακόλουκα: 

 

 θ τεχνικι δυνατότθτα ολοκλιρωςθσ του άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου, οφτωσ ϊςτε να είναι διακζςιμο προσ χριςθ ι 

πϊλθςθ. 

 θ πρόκεςθ να ολοκλθρωκεί το άυλο περιουςιακό ςτοιχείο και να χρθςιμοποιθκεί ι να πωλθκεί. 

 θ ικανότθτα να χρθςιμοποιθκεί ι να πωλθκεί το άυλο περιουςιακό ςτοιχείο. 

 το άυλο περιουςιακό ςτοιχείο να δθμιουργιςει πικανά μελλοντικά οικονομικά οφζλθ. 

 θ διακεςιμότθτα κατάλλθλων τεχνικϊν, οικονομικϊν και άλλων πόρων για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανάπτυξθσ και τθσ 

χρθςιμοποίθςθσ ι πϊλθςθσ του άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου και  

 θ ικανότθτα να αποτιμϊνται αξιόπιςτα οι αποδοτζεσ δαπάνεσ ςτο άυλο περιουςιακό ςτοιχείο κατά τθ διάρκεια τθσ 

ανάπτυξισ του. 

 

Το ποςό που αρχικά αναγνωρίηεται για το εςωτερικϊσ δθμιουργοφμενο άυλο περιουςιακό ςτοιχείο είναι το ςφνολο των 

δαπανϊν που προκφπτουν από τθν θμερομθνία εκείνθ που το άυλο περιουςιακό ςτοιχείο για πρϊτθ φορά πλθροί τα 

ανωτζρω κριτιρια. Ππου δεν είναι δυνατό να αναγνωριςκοφν εςωτερικϊσ δθμιουργοφμενα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία, τα 

ζξοδα ανάπτυξθσ καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα τθσ περιόδου που προκφπτουν. 

 

Μεταγενζςτερα τθσ αρχικισ καταχϊρθςθσ τα εςωτερικϊσ δθμιουργοφμενα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία απεικονίηονται ςτο 

κόςτοσ μειωμζνο κατά τισ ςυςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και τισ ςυςςωρευμζνεσ ηθμίεσ απομείωςθσ, ςτθν ίδια βάςθ όπωσ και 

τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία που αποκτϊνται διακεκριμζνα. 

 

Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία αποκτϊμενα ςε ςυνζνωςθ επιχειριςεων 

Τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία που αποκτϊνται ςε ςυνζνωςθ επιχειριςεων προςδιορίηονται και γνωςτοποιοφνται ξεχωριςτά 

από τθν υπεραξία όταν πλθροφν τισ προχποκζςεισ του οριςμοφ του άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου  και θ εφλογθ αξία τουσ 

μπορεί να επιμετρθκεί αξιόπιςτα. Το κόςτοσ αυτϊν των άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων είναι θ εφλογθ αξία τουσ κατά τθν 

θμερομθνία τθσ απόκτθςθσ. 

 

Μεταγενζςτερα τθσ αρχικισ επιμζτρθςθσ, τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία αποκτϊμενα ςε ςυνζνωςθ επιχειριςεων 

απεικονίηονται ςτο κόςτοσ, μειωμζνο κατά τισ ςυςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και τισ ςυςςωρευμζνεσ ηθμίεσ απομείωςθσ, ςτθν 

ίδια βάςθ όπωσ και τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία που αποκτϊνται διακεκριμζνα.  

 

Απομείωςθ αξίασ ενςϊματων και άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων εκτόσ από υπεραξία 

Σε κάκε θμερομθνία αναφοράσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων, θ Εταιρεία εξετάηει τθ λογιςτικι αξία των ενςϊματων και 

άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων για να προςδιορίςει αν υπάρχει ζνδειξθ ότι αυτά τα περιουςιακά ςτοιχεία ζχουν υποςτεί 

ηθμία απομείωςθσ. Αν οποιαδιποτε τζτοια ζνδειξθ υπάρχει, το ανακτιςιμο ποςό του περιουςιακοφ ςτοιχείου εκτιμάται για 

να κακοριςκεί ο βακμόσ τθσ ηθμίασ απομείωςθσ (αν υπάρχει). Πταν δεν είναι δυνατό να εκτιμθκεί θ ανακτιςιμθ αξία ενόσ 

επί μζρουσ περιουςιακοφ ςτοιχείου, θ Εταιρεία εκτιμά τθν ανακτιςιμθ αξία τθσ μονάδασ δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν ςτθν 

οποία το περιουςιακό ςτοιχείο ανικει.  
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Πταν μια εφλογθ και ςτακερι βάςθ επιμεριςμοφ μπορεί να αναγνωριςκεί, τα ενςωματωμζνα περιουςιακά ςτοιχεία μποροφν 

επίςθσ να επιμεριςκοφν ςε μεμονωμζνεσ μονάδεσ δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν ι, διαφορετικά, να επιμεριςκοφν ςε 

μικρότερεσ ομάδεσ μονάδων δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν για τισ οποίεσ εφλογθ και ςτακερι βάςθ επιμεριςμοφ  μπορεί να 

αναγνωριςκεί.  

 

Τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία με αόριςτθ ωφζλιμθ ηωι κακϊσ επίςθσ και τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία μθ διακζςιμα 

ακόμθ για χριςθ υπόκεινται ςε ζλεγχο απομείωςθσ ετθςίωσ και όποτε υπάρξει ζνδειξθ ότι το περιουςιακό ςτοιχείο είναι 

απομειωμζνο. 

 

Το ανακτιςιμο ποςό είναι το μεγαλφτερο μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ μειωμζνθσ κατά τα ζξοδα πϊλθςθσ και τθσ αξίασ χριςθσ 

του. Για τον υπολογιςμό τθσ αξίασ χριςθσ (του περιουςιακοφ ςτοιχείου), οι εκτιμϊμενεσ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ 

προεξοφλοφνται ςτθ παροφςα αξία τουσ χρθςιμοποιϊντασ ζνα προ-φόρου προεξοφλθτικό επιτόκιο που αντανακλά τισ 

παροφςεσ εκτιμιςεισ τθσ αγοράσ τθσ διαχρονικισ αξίασ του χριματοσ και τουσ κινδφνουσ που ςχετίηονται με το περιουςιακό 

ςτοιχείο. 

 

Αν το ανακτιςιμο ποςό ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου (ι μιασ μονάδασ δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν) εκτιμάται ότι είναι 

μικρότερο από τθ λογιςτικι αξία του, θ λογιςτικι αξία του περιουςιακοφ ςτοιχείου (ι μιασ μονάδασ δθμιουργίασ ταμιακϊν 

ροϊν) μειϊνεται μζχρι το ανακτιςιμο ποςό αυτοφ. Μια ηθμιά απομείωςθσ αναγνωρίηεται αμζςωσ ςτα αποτελζςματα. 

 

Πταν, μεταγενζςτερα, μία ηθμιά απομείωςθσ αναςτραφεί, θ λογιςτικι αξία του περιουςιακοφ ςτοιχείου (ι μιασ μονάδασ 

δθμιουργίασ ταμιακϊν ροϊν) αυξάνεται μζχρι τθν ανακεωρθμζνθ εκτιμϊμενθ ανακτιςιμθ αξία του, ζτςι ϊςτε θ αυξθμζνθ 

λογιςτικι αξία να μθν υπερβαίνει τθ λογιςτικι αξία που κα είχε προςδιοριςκεί αν δεν είχε αναγνωριςκεί καμία ηθμιά 

απομείωςθσ τθσ αξίασ του περιουςιακοφ ςτοιχείου (ι μιασ μονάδασ δθμιουργίασ ταμιακϊν ροϊν) ςτα προθγοφμενα ζτθ. Μία 

αναςτροφι τθσ ηθμιάσ απομείωςθσ αναγνωρίηεται αμζςωσ ςτα αποτελζςματα.   

 

Αποκζματα 

Τα αποκζματα παρουςιάηονται ςτθ χαμθλότερθ τιμι μεταξφ του κόςτουσ και τθσ κακαρισ ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ. Το κόςτοσ 

υπολογίηεται με τθ μζκοδο του μζςου ςτακμικοφ κόςτουσ. Το κόςτοσ περιλαμβάνει τα άμεςα υλικά και όπου ςυντρζχει 

περίπτωςθ τα άμεςα εργατικά κόςτθ και εκείνα τα γενικά βιομθχανικά ζξοδα που πραγματοποιοφνται προκειμζνου να 

φζρουν τα αποκζματα ςτθν παροφςα τουσ κζςθ ι και κατάςταςθ. Θ κακαρι ρευςτοποιιςιμθ αξία αντιπροςωπεφει τθν 

εκτιμϊμενθ αξία πϊλθςθσ μειωμζνθσ κατά τα εκτιμϊμενα κόςτθ ολοκλιρωςθσ και τα αναγκαία κόςτθ για τθν 

πραγματοποίθςθ τθσ πϊλθςθσ. 

 

Ρροβλζψεισ 

Οι προβλζψεισ αναγνωρίηονται όταν θ Εταιρεία ζχει μία παροφςα υποχρζωςθ (νομικι ι τεκμαιρόμενθ) ωσ αποτζλεςμα ενόσ 

γεγονότοσ του παρελκόντοσ, είναι πικανό ότι  θ Εταιρεία κα απαιτθκεί να διακανονίςει αυτι τθν υποχρζωςθ και μπορεί να 

γίνει μία αξιόπιςτθ εκτίμθςθ για το ποςό αυτισ τθσ υποχρζωςθσ. 

 

Το ποςό που αναγνωρίηεται ωσ πρόβλεψθ αποτελεί τθν καλφτερθ εκτίμθςθ των απαιτοφμενων δαπανϊν να διακανονιςτεί θ 

παροφςα υποχρζωςθ κατά τθν θμερομθνία αναφοράσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ κινδφνουσ 

και τισ αβεβαιότθτεσ  που περιβάλλουν  αυτιν  τθν  υποχρζωςθ.  Σε περίπτωςθ  που  για  τθν  επιμζτρθςθ  των  προβλζψεων  
 

χρθςιμοποιοφνται εκτιμϊμενεσ ταμειακζσ ροζσ που κα διακανονίςουν τθν τρζχουςα υποχρζωςθ, το λογιςτικό υπόλοιπο τθσ 

πρόβλεψθσ αυτισ είναι θ παροφςα αξία αυτϊν των ταμειακϊν ροϊν.  

Πταν μζροσ ι το ςφνολο τθσ απαιτοφμενθσ οικονομικισ ωφζλειασ για τον διακανονιςμό μιασ πρόβλεψθσ αναμζνονται να 

αποηθμιωκεί από άλλο μζροσ, θ απαίτθςθ καταχωρείται ωσ περιουςιακό ςτοιχείο όταν είναι πραγματικά βζβαιο ότι θ 

αποηθμίωςθ κα ειςπραχκεί και το ποςό τθσ είςπραξθσ μπορεί να αποτιμθκεί αξιόπιςτα. 

 

Επαχκείσ ςυμβάςεισ 

Ραροφςα υποχρζωςθ που προκφπτει από επαχκείσ ςυμβάςεισ καταχωρείται και επιμετράται ςαν μια πρόβλεψθ. Μία 

επαχκισ ςφμβαςθ κεωρείται ότι υπάρχει όταν θ Εταιρεία ζχει μία ςφμβαςθ ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ τα αναπόφευκτα κόςτθ 

εκπλιρωςθσ των δεςμεφςεων τθσ ςφμβαςθσ υπερβαίνουν τα οικονομικά οφζλθ που αναμζνονται να λθφκοφν από αυτιν. 
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Αναδιάρκρωςθ  

Μία πρόβλεψθ για κόςτθ αναδιάρκρωςθσ καταχωρείται όταν θ Εταιρεία ζχει αναπτφξει λεπτομερζσ τυπικό πλάνο για τθν 

αναδιάρκρωςθ και ζχει βάςιμεσ προςδοκίεσ, ότι κα φζρει ςε πζρασ τθν αναδιάρκρωςθ, αρχίηοντασ τθν εφαρμογι αυτοφ του 

πλάνου ι δθλϊνοντασ τα κφρια χαρακτθριςτικά ςε αυτοφσ που επθρεάηονται από αυτό. Θ επιμζτρθςθ μιασ πρόβλεψθσ 

αναδιάρκρωςθσ περιλαμβάνει μόνο τθσ άμεςεσ δαπάνεσ που προκφπτουν από τθν αναδιάρκρωςθ, οι οποίεσ αναγκαςτικά 

προζρχονται από τθν αναδιάρκρωςθ και ταυτόχρονα δε ςυνδζονται με τισ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ.  

 

Εγγυιςεισ  

Ρροβλζψεισ για δαπάνεσ εγγυιςεων καταχωροφνται τθν θμερομθνία τθσ πϊλθςθσ των ςχετικϊν προϊόντων, ςφμφωνα με τισ 

καλφτερεσ δυνατζσ εκτιμιςεισ τθσ Διοίκθςθσ για το ποςό τθσ δαπάνθσ που κα απαιτθκεί  προκειμζνου θ Εταιρεία να 

διακανονίςει τθ δζςμευςθ. 

 

Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία 

Οι επενδφςεισ αναγνωρίηονται και διαγράφονται κατά τθν θμερομθνία τθσ εμπορικισ ςυναλλαγισ όταν θ αγορά ι θ πϊλθςθ 

τθσ επζνδυςθσ γίνεται βάςει ςυμβολαίου, του οποίου οι όροι απαιτοφν παράδοςθ τθσ επζνδυςθσ μζςα ςτο κακιερωμζνο από 

τθν ςχετιηόμενθ αγορά χρονοδιάγραμμα, και αρχικά επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ, κακαρι από κόςτθ ςυναλλαγϊν. 

Τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία ταξινομοφνται ςτισ ακόλουκεσ ειδικζσ κατθγορίεσ: χρθματοοικονομικά 

περιουςιακά ςτοιχεία ωσ «ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων»(FVTPL), “διακρατοφμενα μζχρι τθ λιξθ», «διακζςιμα προσ 

πϊλθςθ»(AFS), και «δάνεια και απαιτιςεισ». Θ ταξινόμθςθ εξαρτάται από τθ φφςθ και το ςκοπό του χρθματοοικονομικοφ 

περιουςιακοφ  ςτοιχείου και κακορίηεται τθν ςτιγμι τθσ αρχικισ αναγνϊριςθσ. 

 

Μζκοδοσ πραγματικοφ επιτοκίου 

Θ μζκοδοσ του πραγματικοφ επιτοκίου είναι θ μζκοδοσ ςφμφωνα με τθν οποία υπολογίηεται το αποςβεςμζνο κόςτοσ ενόσ 

χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου και κατανζμεται το επιτοκιακό ζςοδο κατά τθ διάρκεια τθσ ςχετικισ περιόδου. 

Το πραγματικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο το οποίο ακριβϊσ προεξοφλεί τισ εκτιμϊμενεσ μελλοντικζσ ταμειακζσ ειςπράξεισ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων και όλων των προμθκειϊν που πλθρϊκθκαν ι ειςπράχκθκαν και αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα 

του πραγματικοφ επιτοκίου, κόςτθ ςυναλλαγϊν και άλλεσ πρόςκετεσ αμοιβζσ ι προεξοφλιςεισ) κατά τθ διάρκεια τθσ 

προςδοκϊμενθσ ηωισ του χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου ι όπου κρίνεται ςκόπιμο, ςε μικρότερθ περίοδο.   

Ζςοδα από χρεωςτικοφσ τίτλουσ καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα με τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου εκτόσ από 

εκείνα τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία που ζχουν προςδιοριςκεί ωσ «ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων» 

(FVTPL). 

 

Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων 

Τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία κατατάςςονται ωσ «ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων» (FVTPL) όταν 

αποκτϊνται με ςκοπό τθν πϊλθςθ ι ζχουν προςδιοριςκεί ωσ τζτοια.  

 

Ζνα χρθματοοικονομικό περιουςιακό ςτοιχείο κατατάςςεται ωσ προοριηόμενο για εμπορικι εκμετάλλευςθ αν : 

 αποκτικθκε κυρίωσ με ςκοπό τθν πϊλθςθ ςτο εγγφσ μζλλον ι 

 αποτελεί μζροσ χαρτοφυλακίου εξατομικευμζνων χρθματοοικονομικϊν μζςων που θ Εταιρεία διαχειρίηεται από κοινοφ 

και για το οποίο υπάρχει πρόςφατο πραγματικό ςχζδιο βραχυπρόκεςμθσ αποκόμιςθσ κερδϊν ι είναι παράγωγο που 

δεν είναι προςδιοριςμζνο και αποτελεςματικό μζςο αντιςτάκμιςθσ. 

Ζνα χρθματοοικονομικό περιουςιακό ςτοιχείο εκτόσ εκείνων που προορίηονται για πϊλθςθ, μπορεί να προςδιοριςκεί ωσ 

«ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων» (FVTPL) κατά τθν αρχικι αναγνϊριςι του αν: 

 ζνασ τζτοιοσ κακοριςμόσ απαλείφει ι μειϊνει ςθμαντικά μια ανακολουκία που αφορά ςτθν επιμζτρθςθ ι αναγνϊριςθ 

που ςε διαφορετικι περίπτωςθ κα προζκυπτε, ι  

 το χρθματοοικονομικό περιουςιακό ςτοιχείο αποτελεί μια ομάδα  χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων ι 

υποχρεϊςεων ι και των δφο, θ οποία βρίςκεται υπό διαχείριςθ και θ απόδοςι τθσ εκτιμάται βάςει τθσ εφλογθσ αξίασ 

τθσ, ςφμφωνα με τθν τεκμθριωμζνθ ςτρατθγικι διαχείριςθσ κινδφνων ι επενδυτικισ ςτρατθγικισ, και θ πλθροφόρθςθ 

ςχετικά με τθν ομαδοποίθςθ παρζχεται εςωτερικά ςε αυτιν τθν βάςθ, ι 

 αποτελεί μζροσ ενόσ ςυμβολαίου που περιλαμβάνει ζνα ι περιςςότερα ενςωματωμζνα παράγωγα, και το ΔΛΡ 39 

επιτρζπει ςε όλο το ςφνκετο ςυμβόλαιο (περιουςιακό ςτοιχείο ι υποχρζωςθ) να προςδιοριςκεί ωσ «ςτθν εφλογθ αξία 

μζςω αποτελεςμάτων» (FVTPL). 
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Τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία «ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων» (FVTPL) απεικονίηονται ςτθν εφλογθ  

αξία, και οποιοδιποτε κζρδοσ ι ηθμία προκφψει καταχωρείται ςτα αποτελζςματα. Το κακαρό κζρδοσ ι ηθμία που 

καταχωρείται ςτα αποτελζςματα ενςωματϊνει οποιοδιποτε μζριςμα ι τόκο που επιφζρει το χρθματοοικονομικό 

περιουςιακό ςτοιχείο. Θ εφλογθ αξία προςδιορίηεται με τον τρόπο που περιγράφεται ςτθ Σθμείωςθ 39. 

 

Επενδφςεισ διακρατοφμενεσ ωσ τθ λιξθ 

Οι ςυναλλαγματικζσ  και οι ομολογίεσ με ςτακερζσ ι κακοριςμζνεσ πλθρωμζσ και ςτακερζσ λιξεισ, τισ οποίεσ θ Εταιρεία ζχει 

τον κετικό ςκοπό και τθν ικανότθτα να διακρατιςει ωσ τθ λιξθ, κατατάςςονται ωσ επενδφςεισ διακρατοφμενεσ ωσ τθ λιξθ. 

 

Οι επενδφςεισ αυτζσ λογιςτικοποιοφνται ςτο αποςβεςμζνο κόςτοσ, χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου, 

μειωμζνεσ κατά τθν απομείωςθ, με  ζςοδα που καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα με βάςθ τθν πραγματικι απόδοςθ. 

 

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία (AFS) 

Οι χρθματιςτθριακζσ μετοχζσ και τα χρθματιςτθριακά εξαγοράςιμα ομόλογα που κατζχει θ Εταιρεία και τα οποία 

διαπραγματεφονται  ςε ενεργι αγορά  κατατάςςονται ωσ  «Διακζςιμα  προσ  πϊλθςθ» (AFS) και απεικονίηονται  ςτθν  εφλογθ 

αξία. Θ εφλογθ αξία προςδιορίηεται με τον τρόπο που περιγράφεται ςτθ Σθμείωςθ 39. Κζρδθ και ηθμίεσ που προκφπτουν από  

μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία καταχωροφνται απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ, ςε αποκεματικό αναπροςαρμογισ επενδφςεων, 

με εξαίρεςθ τθ ηθμία απομείωςθσ, τον τόκο που υπολογίηεται με τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου και τα 

ςυναλλαγματικά κζρδθ και ηθμίεσ των νομιςματικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων, τα οποία καταχωροφνται απευκείασ ςτα 

αποτελζςματα. Πταν θ επζνδυςθ διατίκεται ι προςδιορίηεται ωσ απομειωμζνθ, τα ςωρευτικά κζρδθ ι ηθμίεσ που 

προθγοφμενα είχαν καταχωρθκεί ςε αποκεματικό αναπροςαρμογισ επενδφςεων, ςυμπεριλαμβάνονται ςτα αποτελζςματα 

τθσ περιόδου. 

Μερίςματα των διακεςίμων προσ πϊλθςθ ςυμμετοχικϊν τίτλων αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα  όταν οριςτικοποιθκεί το 

δικαίωμα είςπραξισ τουσ από τουσ μετόχουσ. 

 

Θ εφλογθ αξία των διακζςιμων προσ πϊλθςθ νομιςματικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων ςε ξζνο νόμιςμα προςδιορίηεται ςε 

εκείνο το ξζνο νόμιςμα και μετατρζπεται ςτθν spot ιςοτιμία κατά τθν θμερομθνία Αναφοράσ των οικονομικϊν καταςτάςεων. 

Οι μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία που αποδίδονται ςε διαφορζσ μετατροπισ, που προκφπτουν από μεταβολζσ ςτο 

αποςβεςμζνο κόςτοσ του περιουςιακοφ ςτοιχείου, αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα ενϊ άλλεσ μεταβολζσ αναγνωρίηονται  

ςτα ίδια κεφάλαια. 

 

Δάνεια και Απαιτιςεισ 

Οι εμπορικζσ απαιτιςεισ, τα δάνεια και οι λοιπζσ απαιτιςεισ με ςτακερζσ και κακοριςμζνεσ πλθρωμζσ που δεν 

διαπραγματεφονται ςε ενεργι αγορά κατατάςςονται ςτα «Δάνεια και Απαιτιςεισ». Τα δάνεια και οι απαιτιςεισ επιμετρϊνται 

ςτθν αρχικι καταχϊρθςθ ςτθν εφλογθ αξία και μεταγενζςτερα ςτο αποςβεςμζνο κόςτοσ, με τθν μζκοδο του πραγματικοφ 

επιτοκίου μειωμζνο κατά οποιαδιποτε απομείωςθ. 

Ζςοδα από τόκουσ καταχωροφνται εφαρμόηοντασ τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου, με εξαίρεςθ τισ βραχυπρόκεςμεσ 

απαιτιςεισ των οποίων θ αναγνϊριςθ του τόκου κα ιταν αςιμαντθ.  

 

Απομείωςθ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν  ςτοιχείων 

Τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία, εκτόσ των προςδιοριηόμενων ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων (FVTPL), 

αξιολογοφνται για ενδείξεισ απομείωςθσ ςε κάκε θμερομθνία Αναφοράσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων. Τα 

χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία απομειϊνονται όταν υπάρχει αντικειμενικι τεκμθρίωςθ ότι, ωσ αποτζλεςμα ενόσ ι 

περιςςότερων γεγονότων που ζχουν ςυμβεί μετά τθν αρχικι αναγνϊριςθ του χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου, 

οι εκτιμϊμενεσ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ τθσ επζνδυςθσ ζχουν επθρεαςτεί. Για τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά 

ςτοιχεία που λογιςτικοποιοφνται ςτο αποςβεςμζνο κόςτοσ, το ποςό τθσ απομείωςθσ είναι θ διαφορά μεταξφ τθσ λογιςτικισ 

αξίασ του περιουςιακοφ ςτοιχείου και τθσ παροφςασ αξίασ των εκτιμϊμενων μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν, προεξοφλθμζνων 

με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο.  

Το λογιςτικό υπόλοιπο μειϊνεται κατά το ποςό τθσ ηθμίασ απομείωςθσ απευκείασ για όλα τα χρθματοοικονομικά 

περιουςιακά ςτοιχεία, με εξαίρεςθ των εμπορικϊν απαιτιςεων των οποίων θ λογιςτικι αξία μειϊνεται μζςω τθσ χριςθσ 

λογαριαςμοφ προβλζψεων. Σε περίπτωςθ που οι εμπορικζσ απαιτιςεισ είναι μθ ειςπράξιμεσ, διαγράφονται ςε βάροσ του 

λογαριαςμοφ των προβλζψεων. Μεταγενζςτερεσ ανακτιςεισ ποςϊν τα οποία είχαν προθγουμζνωσ διαγραφεί μεταφζρονται 
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ςε όφελοσ των αποτελεςμάτων χριςθσ. Μεταβολζσ ςτθ λογιςτικι  αξία του λογαριαςμοφ των προβλζψεων καταχωροφνται 

ςτα αποτελζςματα. 

 

Με εξαίρεςθ τουσ ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ διακζςιμουσ προσ πϊλθςθ, αν ςε μεταγενζςτερθ περίοδο, το ποςό τθσ ηθμίασ 

απομείωςθσ μειωκεί, και θ μείωςθ αυτι μπορεί αντικειμενικά να ςυνδεκεί με ζνα γεγονόσ που ςυνζβθ μετά τθν αναγνϊριςθ 

τθσ απομείωςθσ, θ προθγοφμενθ αναγνωριςμζνθ ηθμία απομείωςθσ αναςτρζφεται μζςω των αποτελεςμάτων ςτθν ζκταςθ 

που θ λογιςτικι αξία τθσ επζνδυςθσ, κατά τθν θμερομθνία τθσ αναςτροφισ τθσ απομείωςθσ, δεν υπερβαίνει το αποςβεςμζνο 

κόςτοσ που κα υπιρχε αν δεν είχε αναγνωριςκεί θ απομείωςθ. 

Πςον αφορά τισ διακζςιμεσ προσ πϊλθςθ μετοχζσ, οποιαδιποτε αφξθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ τουσ μεταγενζςτερα τθσ ηθμίασ 

απομείωςθσ καταχωρείται απευκείασ ςτα ίδια κεφάλαια. 

 

Χρθματοοικονομικζσ Υποχρεϊςεισ και ςυμμετοχικοί τίτλοι εκδιδόμενοι από τθν Εταιρεία 

Ταξινόμθςθ ωσ χρεωςτικόσ ι ςυμμετοχικόσ τίτλοσ  

Οι χρεωςτικοί και ςυμμετοχικοί τίτλοι κατατάςςονται είτε ωσ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ είτε ωσ ίδια κεφάλαια, 

ςφμφωνα με τθν ουςία τθσ ςυμβατικισ ςυμφωνίασ.  

 

Συμμετοχικοί τίτλοι 

Ζνασ ςυμμετοχικόσ τίτλοσ είναι κάκε ςφμβαςθ που αποδεικνφει ζνα δικαίωμα ςτο υπόλοιπο που απομζνει, αν από το 

περιουςιακό ςτοιχείο μιασ οντότθτασ αφαιρεκοφν όλεσ οι υποχρεϊςεισ τθσ. Οι ςυμμετοχικοί τίτλοι καταχωροφνται με το 

προϊόν τθσ είςπραξθσ, κακαρό από τα άμεςα κόςτθ ζκδοςθσ. 

 

Σφνκετα χρθματοοικονομικά μζςα 

Τα ςυςτατικά μζρθ ενόσ ςφνκετου χρθματοοικονομικοφ μζςου κατατάςςονται χωριςτά ωσ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ 

και ίδια κεφάλαια ςφμφωνα με τθν ουςία τθσ ςυμβατικισ ςυμφωνίασ. Τθν θμερομθνία τθσ ζκδοςθσ, θ εφλογθ αξία του 

ςυςτατικοφ τθσ υποχρζωςθσ εκτιμάται χρθςιμοποιϊντασ το επικρατζςτερο επιτόκιο τθσ αγοράσ για όμοια μθ μετατρζψιμα 

μζςα. Αυτό το ποςό καταχωρείται ωσ υποχρζωςθ ςτο αποςβεςμζνο κόςτοσ μζχρισ ότου εξαλειφκεί μζςω τθσ μετατροπισ ι 

μζχρι τθ λιξθ του μζςου. Το  ςυςτατικό των ιδίων κεφαλαίων προςδιορίηεται αφοφ αφαιρεκεί το ποςό του ςυςτατικοφ τθσ 

υποχρζωςθσ από τθν εφλογθ αξία ολόκλθρου του ςφνκετου μζςου. Το ποςό αυτό αναγνωρίηεται και ςυμπεριλαμβάνεται ςτα 

ίδια κεφάλαια, κακαρό από επιδράςεισ φόρων ειςοδιματοσ και δεν επιμετράται ξανά, ςε μεταγενζςτερθ θμερομθνία.  

 

Υποχρεϊςεισ ςυμβολαίων Χρθματοοικονομικισ εγγφθςθσ 

Οι υποχρεϊςεισ ςυμβολαίων χρθματοοικονομικισ εγγφθςθσ επιμετρϊνται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία και μεταγενζςτερα 

επιμετρϊνται ςτο μεγαλφτερο μεταξφ: 

 του ποςοφ τθσ ςυμβατικισ υποχρζωςθσ, όπωσ κακορίηεται ςφμφωνα με το ΔΛΡ 37 «Ρροβλζψεισ, Ενδεχόμενεσ 

Υποχρεϊςεισ και Ενδεχόμενεσ Απαιτιςεισ». 

 του ποςοφ τθσ αρχικισ καταχϊρθςθσ μειωμζνο, όταν είναι αναγκαίο, κατά τισ καταχωρθμζνεσ ςυςςωρευμζνεσ 

αποςβζςεισ ςφμφωνα με τισ πολιτικζσ καταχϊρθςθσ των εςόδων. 

 

Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ  

Οι χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ κατατάςςονται είτε ωσ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ ςτθν εφλογθ αξία μζςω 

αποτελεςμάτων (FVTPL) είτε ωσ λοιπζσ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ. 

 

Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων (FVTPL) 

Οι χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ κατατάςςονται ωσ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ ςτθν εφλογθ αξία μζςω 

αποτελεςμάτων (FVTPL) όταν θ χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ είτε προορίηεται για πϊλθςθ είτε ζχει κακοριςκεί ωσ τζτοια.  

Μία χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ κατατάςςεται ωσ προοριηόμενθ για πϊλθςθ αν: 

 ζχει επζλκει κυρίωσ με ςκοπό τθν επαναγορά ςτο κοντινό μζλλον ι  

 αποτελεί μζροσ χαρτοφυλακίου εξατομικευμζνων χρθματοοικονομικϊν μζςων που θ Εταιρεία διαχειρίηεται από κοινοφ 

και για το οποίο υπάρχει πρόςφατο πραγματικό ςχζδιο βραχυπρόκεςμθσ αποκόμιςθσ κερδϊν ι  

 είναι ζνα παράγωγο που δεν είναι προςδιοριςμζνο και αποτελεςματικό μζςο αντιςτάκμιςθσ. 
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Μία χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ εκτόσ εκείνων που προορίηονται για πϊλθςθ, μπορεί να προςδιοριςκεί ωσ «ςτθν εφλογθ 

αξία μζςω αποτελεςμάτων» (FVTPL) κατά τθν αρχικι αναγνϊριςι τθσ αν: 

 ζνασ τζτοιοσ κακοριςμόσ απαλείφει ι μειϊνει ςθμαντικά μια ανακολουκία που αφορά ςτθν επιμζτρθςθ ι αναγνϊριςθ 

που ςε διαφορετικι περίπτωςθ κα προζκυπτε, ι  

 θ χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ αποτελεί μια ομάδα  χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων ι υποχρεϊςεων ι 

και των δφο, θ οποία βρίςκεται υπό διαχείριςθ και θ απόδοςι τθσ εκτιμάται βάςει τθσ εφλογθσ αξίασ τθσ, ςφμφωνα με 

τθν τεκμθριωμζνθ ςτρατθγικι διαχείριςθσ κινδφνων ι επενδυτικισ ςτρατθγικισ, και θ πλθροφόρθςθ ςχετικά με τθν 

ομαδοποίθςθ παρζχεται εςωτερικά ςε αυτιν τθν βάςθ, ι 

 αποτελεί μζροσ ενόσ ςυμβολαίου που περιλαμβάνει ζνα ι περιςςότερα ενςωματωμζνα παράγωγα, και το ΔΛΡ 39 

επιτρζπει ςε όλο το ςφνκετο ςυμβόλαιο (περιουςιακό ςτοιχείο ι υποχρζωςθ) να προςδιοριςκεί ωσ «ςτθν εφλογθ αξία 

μζςω αποτελεςμάτων» (FVTPL). 

 

Οι χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ «ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων» (FVTPL) απεικονίηονται ςτθν εφλογθ αξία, και 

οποιοδιποτε κζρδοσ ι ηθμία προκφψει καταχωρείται ςτα αποτελζςματα. Το κακαρό κζρδοσ ι ηθμία που καταχωρείται ςτα 

αποτελζςματα ενςωματϊνει οποιοδιποτε τόκο πλθρωτζο πάνω ςτθ χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ. Θ εφλογθ αξία 

προςδιορίηεται με τον τρόπο που περιγράφεται ςτθ Σθμείωςθ 39. 

 

Λοιπζσ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ 

Οι λοιπζσ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ, οι οποίεσ ςυμπεριλαμβάνουν και τον δανειςμό, αρχικά επιμετρϊνται ςτθν 

εφλογθ αξία, κακαρι από κόςτθ ςυναλλαγϊν. 

 

Οι λοιπζσ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ μεταγενζςτερα επιμετρϊνται ςτο αποςβεςμζνο κόςτοσ, χρθςιμοποιϊντασ τθ 

μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου,  με τόκουσ- ζξοδα που καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα με βάςθ τθν πραγματικι 

απόδοςθ. 

Θ μζκοδοσ του πραγματικοφ επιτοκίου είναι θ μζκοδοσ ςφμφωνα με τθν οποία υπολογίηεται το αποςβεςμζνο κόςτοσ μιασ 

χρθματοοικονομικισ  υποχρζωςθσ και το επιτοκιακό ζξοδο κατανζμεται κατά τθ διάρκεια τθσ ςχετικισ περιόδου. Το 

πραγματικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο το οποίο ακριβϊσ προεξοφλεί τισ εκτιμϊμενεσ μελλοντικζσ ταμειακζσ πλθρωμζσ κατά 

τθ διάρκεια τθσ προςδοκϊμενθσ ηωισ τθσ χρθματοοικονομικισ υποχρζωςθσ ι, όπου κρίνεται ςκόπιμο, ςε μικρότερθ περίοδο.   

 

Διαγραφι /Διακοπι/ Ραφςθ τθσ αναγνϊριςθσ  

Θ Εταιρεία διαγράφει μια χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ μόνο και μόνο όταν θ υποχρζωςθ τθσ Εταιρείασ εξοφλθκεί, 

ακυρωκεί ι εκπνεφςει. 

 

Ταμείο και ταμιακά ιςοδφναμα 

Το ταμείο και τα ταμιακά ιςοδφναμα περιλαμβάνουν μετρθτά και κατακζςεισ όψεωσ και άλλεσ βραχυπρόκεςμεσ υψθλισ 

ρευςτότθτασ επενδφςεισ, οι οποίεσ είναι εφκολα μετατρζψιμεσ ςε ζνα γνωςτό ποςό μετρθτϊν και υπόκεινται ςε ζνα 

αςιμαντο κίνδυνο μεταβολισ ςτθν αξία.  

 

Τομείσ δραςτθριότθτασ 

Οι βαςικζσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρείασ (παροχι υπθρεςιϊν φδρευςθσ, αποχζτευςθσ και λοιπζσ), δεν 

υπόκεινται ςε διαφορετικοφσ κινδφνουσ και αποδόςεισ. Κατά ςυνζπεια, θ Εταιρεία δεν προζβθ ςτθν παρουςίαςθ 

γνωςτοποιιςεων όςον αφορά τουσ τομείσ επιχειρθματικισ  δραςτθριότθτασ. Διευκρινίηεται ότι θ Εταιρεία δραςτθριοποιείται 

ς’ ζναν γεωγραφικό τομζα (λεκανοπζδιο Αττικισ). Θ πολιτικι και θ λιψθ αποφάςεων είναι κοινι για όλουσ τουσ τομείσ 

δραςτθριότθτασ τθσ Εταιρείασ. 

 

4. ΚΙΣΙΜΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΘΜΑΝΤΙΚΕΣ ΡΘΓΕΣ ΕΚΤΙΜΘΣΘΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΘΤΩΝ 

 

Κατά τθν ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τισ λογιςτικζσ πολιτικζσ του ομίλου, όπωσ περιγράφονται ςτθν 

ςθμείωςθ 3, θ Διοίκθςθ είναι απαραίτθτο να προβεί ςε κρίςεισ, εκτιμιςεισ και παραδοχζσ ςχετικά με τθν λογιςτικι αξία των 

περιουςιακϊν ςτοιχείων και των υποχρεϊςεων, οι οποίεσ δεν είναι προφανείσ από άλλεσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ. 
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Οι εκτιμιςεισ και οι ςχετικζσ με αυτζσ παραδοχζσ, βαςίηονται ςτθν εμπειρία του παρελκόντοσ, εκτιμιςεισ ειδικευμζνων 

εξωτερικϊν ςυμβοφλων κακϊσ και ςε άλλουσ ςχετικοφσ παράγοντεσ. Τα πραγματικά αποτελζςματα ενδζχεται να διαφζρουν 

από αυτζσ τισ εκτιμιςεισ.  

 

Οι εκτιμιςεισ και οι υποκειμενικζσ παραδοχζσ επανεξετάηονται ςε ςυνεχι βάςθ. Οι  ανακεωριςεισ λογιςτικϊν εκτιμιςεων, 

αναγνωρίηονται ςτθν περίοδο κατά τθν οποία ςυμβαίνουν, αν αυτζσ επθρεάηουν μόνο τθν ςυγκεκριμζνθ περίοδο ι και ςε 

μελλοντικζσ περιόδουσ. 

 

Οι λογιςτικζσ κρίςεισ ςτισ οποίεσ ζχει προβεί θ διοίκθςθ κατά τθν εφαρμογι των λογιςτικϊν πολιτικϊν του ομίλου και οι 

οποίεσ ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ και του ομίλου είναι οι ακόλουκεσ: 

 

1. Το φψοσ τθσ πρόβλεψθσ για τυχόν επιςφαλείσ απαιτιςεισ από πελάτεσ (Λδιϊτεσ, Ελλθνικό Δθμόςιο, ΔΕΚΟ). 

2. Ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ με το Ελλθνικό Δθμόςιο (κόςτοσ ςυντιρθςθσ παγίων «Εταιρεία Ραγίων ΕΥΔΑΡ» 

ΝΡΔΔ, τίμθμα ακατζργαςτου νεροφ). 

3. Το φψοσ των προβλζψεων για παροχζσ ςτο προςωπικό από τζςςερα προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν. 

4. Ρροβλζψεισ για επίδικεσ εργατικζσ υποκζςεισ. 

Επιπλζον θ διοίκθςθ εξετάηει ςε κάκε χριςθ, ςτθ βάςθ υποκζςεων και εκτιμιςεων τα ακόλουκα: 

1. Ωφζλιμεσ ηωζσ και ανακτιςιμεσ αξίεσ των αποςβεςίμων ενςϊματων και άυλων παγίων. 

2. Φόρο ειςοδιματοσ που περιλαμβάνει τθν πρόβλεψθ για τον τρζχοντα φόρο ειςοδιματοσ και πρόβλεψθ για πρόςκετουσ 

φόρουσ και προςαυξιςεισ για ανζλεγκτεσ χριςεισ. 

3. Ανακτθςιμότθτα αναβαλλόμενθσ φορολογικισ απαίτθςθσ. 

5. ΕΣΟΔΑ  

 

Τα ζςοδα τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ 

Ποςά ςε χιλιάδεσ Ευρϊ 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

ΕΣΟΔΑ     

Ζςοδα από παροχι νεροφ και ςχετιηόμενων υπθρεςιϊν 223.259 224.125 223.240 224.095 

Ζςοδα από υπθρεςίεσ αποχζτευςθσ 101.093 102.577 101.093 102.577 

Ζςοδα από καταςκευζσ ζργων ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο 529 65 529 65 

Ζςοδα από πϊλθςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ 1.999 2.073 1.999 2.073 

Ρωλιςεισ αποκεμάτων 463 11 463 11 

Κφκλοσ εργαςιϊν 327.343 328.851 327.324 328.821 

Λοιπά λειτουργικά ζςοδα 3.782 3.783 3.782 3.783 

Χρθματοοικονομικά ζςοδα 19.156 13.914 19.148 13.904 

Συνολικά ζςοδα 350.281 346.548 350.254 346.508 

 

Θ μείωςθ του κφκλου εργαςιϊν κατά ποςό Ευρϊ 1,5 εκατ. περίπου οφείλεται κυρίωσ ςτθ μείωςθ των εςόδων από 

κατανάλωςθ νεροφ και ςτθ μείωςθ των εςόδων από χριςθ υπονόμων. 

Τα χρθματοοικονομικά ζςοδα αυξικθκαν κατά ποςό Ευρϊ 5,2 εκατ. περίπου που οφείλεται κυρίωσ, ςτθν αποπλθρωμι των  

δόςεων των τόκων των διακανονιςμζνων οφειλϊν των διμων προσ τθν Εταιρεία. 

6. ΜΕΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΕΣ 

Οι λογαριαςμοί εξόδων (κατά φφςθ) ζχουν μεριςκεί ςτο κόςτοσ πωλιςεων και ςτισ λειτουργίεσ διοίκθςθσ και διάκεςθσ ωσ 

εξισ:  
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ΟΜΙΛΟΣ 

31.12.2017 

Ποςά ςε χιλιάδεσ Ευρϊ 
Κόςτοσ Ρωλθκζντων  Ζξοδα Διάκεςθσ  Ζξοδα Διοίκθςθσ  Σφνολο 

Aμοιβζσ & ζξοδα τρίτων 40.978  2.260  8.289  51.527 

Κόςτοσ ιδιοκαταςκευϊν  (4.141)  -  -  (4.141) 

Σφνολο Α 36.837  2.260  8.289  47.386 

Αμοιβζσ & ζξοδα προςωπικοφ (ςθμ.8) 70.751  18.642  38.845  128.238 

Ραροχζσ τρίτων 20.170  5.656  9.492  35.318 

Αποςβζςεισ (ςθμ.7) 32.601  1.181  2.997  36.779 

Διάφορεσ προβλζψεισ (ςθμ. 20, 21, 28) 13.141  -  -  13.141 

Διάφορα ζξοδα  10.470  1.485  7.245  19.200 

Αναλϊςεισ υλικϊν 6.804  286  696  7.786 

Κόςτοσ ιδιοκαταςκευϊν (6.296)  -  -  (6.296) 

Σφνολο Β 147.641  27.250  59.275  234.166 

Σφνολο (Α + Β) 184.478  29.510  67.564  281.552 

31.12.2016 

Ποςά ςε χιλιάδεσ Ευρϊ 
Κόςτοσ Ρωλθκζντων  Ζξοδα Διάκεςθσ  Ζξοδα Διοίκθςθσ  Σφνολο 

Αμοιβζσ & ζξοδα τρίτων 39.288  1.061  7.586  47.935 

Κόςτοσ ιδιοκαταςκευϊν  (2.405)  -  -  (2.405) 

Σφνολο Α 36.883  1.061  7.586  45.530 

Αμοιβζσ & ζξοδα προςωπικοφ  64.230  17.537  37.927  119.694 

Ραροχζσ τρίτων 22.503  4.802  12.483  39.788 

Αποςβζςεισ  32.670  1.191  3.510  37.371 

Διάφορεσ προβλζψεισ 18.878  -  -  18.878 

Διάφορα ζξοδα  4.945  2.215  6.584  13.744 

Αναλϊςεισ υλικϊν 5.615  185  660  6.460 

Κόςτοσ ιδιοκαταςκευϊν (3.087)  -  -  (3.087) 

Σφνολο Β 145.754  25.930  61.164  232.848 

Σφνολο (Α + Β) 182.637  26.991  68.750  278.378 

 

ΕΤΑΙΕΙΑ 

31.12.2017 

Ποςά ςε χιλιάδεσ Ευρϊ 
Κόςτοσ Ρωλθκζντων  Ζξοδα Διάκεςθσ  Ζξοδα Διοίκθςθσ  Σφνολο 

Αμοιβζσ & ζξοδα τρίτων 40.978  2.260  8.226  51.464 

Κόςτοσ ιδιοκαταςκευϊν  (4.141)  -  -  (4.141) 

Σφνολο Α 36.837  2.260  8.226  47.323 

Αμοιβζσ & ζξοδα προςωπικοφ  (ςθμ.8) 70.751  18.642  38.842  128.235 

Ραροχζσ τρίτων 20.170  5.656  9.492  35.318 

Αποςβζςεισ (ςθμ.7) 32.601  1.181  2.997  36.779 

Διάφορεσ προβλζψεισ (ςθμ. 6.δ.) 13.141  -  -  13.141 

Διάφορα ζξοδα  10.470  1.485  7.234  19.189 

Αναλϊςεισ υλικϊν 6.804  286  696  7.786 

Κόςτοσ ιδιοκαταςκευϊν (6.296)  -  -  (6.296) 

Σφνολο Β 147.641  27.250  59.261  234.152 

Σφνολο (Α + Β) 184.478  29.510  67.487  281.475 

31.12.2016 

Ποςά ςε χιλιάδεσ Ευρϊ 
Κόςτοσ Ρωλθκζντων  Ζξοδα Διάκεςθσ  Ζξοδα Διοίκθςθσ  Σφνολο 

Αμοιβζσ & ζξοδα τρίτων 39.288  1.061  7.543  47.892 

Κόςτοσ ιδιοκαταςκευϊν  (2.405)  -  -  (2.405) 

Σφνολο Α 36.883  1.061  7.543  45.487 

Αμοιβζσ & ζξοδα προςωπικοφ  64.230  17.537  37.927  119.694 

Ραροχζσ τρίτων 22.503  4.802  12.483  39.788 

Αποςβζςεισ  32.670  1.191  3.510  37.371 

Διάφορεσ προβλζψεισ 18.878  -  -  18.878 

Διάφορα ζξοδα  4.945  2.215  6.574  13.734 

Αναλϊςεισ υλικϊν 5.615  185  660  6.460 

Κόςτοσ ιδιοκαταςκευϊν (3.087)  -  -  (3.087) 

Σφνολο Β 145.754  25.930  61.154  232.838 

Σφνολο (Α + Β) 182.637  26.991  68.697  278.325 



Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ  

Χριςθσ 01.01.2017 – 31.12.2017  

138 

 

Θ διακφμανςθ των εξόδων ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χριςθ, παρουςιάηεται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ: 

 

α. ΡΑΟΧΕΣ ΤΙΤΩΝ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΕΙΑ) 

 

Ο λογαριαςμόσ αναλφεται ωσ εξισ: 

 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ 

Ροςά ςε χιλ Ευρϊ 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Θλεκτρικό εφμα Ραραγωγισ 15.155 17.133 15.155 17.133 

Φυςικό Αζριο Ραραγωγισ 522 461 522 461 

Ενοίκια 8.101 8.104 8.101 8.104 

Τθλεπικοινωνίεσ-Ταχυδρομικά 5.308 5.718 5.308 5.718 

Επιςκευζσ και Συντθριςεισ 4.431 6.277 4.431 6.277 

Λοιπζσ Ραροχζσ Τρίτων 1.801 2.095 1.801 2.095 

Σφνολο (Σθμείωςθ 6) 35.318 39.788 35.318 39.788 

 

β. ΔΙΑΦΟΑ ΕΞΟΔΑ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΕΙΑ) 

 

Ο λογαριαςμόσ αναλφεται ωσ εξισ: 

 

 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ 

Ροςά ςε χιλ Ευρϊ 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Φόροι - Τζλθ 7.567 6.402 7.564 6.392 

Υλικά Άμεςθσ Ανάλωςθσ 2.013 2.553 2.013 2.553 

Ζξοδα Ρροβολισ και Διαφιμιςθσ 988 1.747 988 1.747 

Ζξοδα Μεταφορϊν 646 595 646 595 

Δωρεζσ Επιχορθγιςεισ 387 482 387 482 

Λοιπά Ζξοδα 7.599 1.965 7.591 1.965 

Σφνολο (Σθμείωςθ 6) 19.200 13.744 19.189 13.734 

 

Θ ςθμαντικι αφξθςθ ςτα Λοιπά Ζξοδα οφείλεται κυρίωσ ςτθν αυξθμζνθ δραςτθριότθτα τθσ εταιρείασ για καταςκευι ζργων 

που ςυμπεριλαμβάνεται ςτο κόςτοσ ιδιοκαταςκευϊν. 

 

γ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΙΤΩΝ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΕΙΑ) 

 

Ο λογαριαςμόσ μετά τθν αφαίρεςθ του κόςτουσ ιδιοκαταςκευϊν (Σφνολο Α) αναλφεται ωσ εξισ: 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ 

Ποςά ςε χιλ Ευρϊ 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Αμοιβζσ Εργολάβων ΚΕΛΨ 27.734 28.400 27.734 28.400 

Αμοιβζσ Εργολάβων ΚΕΛΜ 1.640 2.054 1.640 2.054 

Αμοιβζσ Εργολάβων Δικτφου Φδρευςθσ 2.295 3.249 2.295 3.249 

Λοιπζσ Αμοιβζσ Τρίτων 15.717 11.827 15.654 11.784 

Σφνολο (Σθμείωςθ 6) 47.386 45.530 47.323 45.487 
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δ. ΔΙΑΦΟΕΣ ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΕΙΑ) 

 

Ο λογαριαςμόσ αναλφεται ωσ εξισ: 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ 

Ποςά ςε χιλ Ευρϊ 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Ρροβλζψεισ Επιςφαλϊν Απαιτιςεων 5.942 5.362 5.942 5.362 

Ρροβλζψεισ Επίδικων Υποκζςεων 6.993 13.515 6.993 13.515 

Ρροβλζψεισ για Απαξίωςθ Αποκεμάτων 206 1 206 1 

Σφνολο (Σθμείωςθ 6) 13.141 18.878 13.141 18.878 

7. ΑΡΟΣΒΕΣΕΙΣ 

 

Οι αποςβζςεισ των παγίων ςτοιχείων λογίηονται με βάςθ τθν ωφζλιμθ ηωι τουσ με τθν μζκοδο τθσ ςτακερισ απόςβεςθσ ωσ 

ακολοφκωσ:  

Ι. ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΕΥΣΘΣ 
 

Κφριοι τροφοδοτικοί αγωγοί 33-35χρ. 

Δευτερεφοντεσ τροφοδοτικοί αγωγοί 25-50χρ. 

Δίκτυα διανομισ, εξωτερικά και εςωτερικά αντλιοςτάςια 10-50χρ. 

Δεξαμενζσ-Διυλιςτιρια 17-50χρ. 

ΙΙ.  ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘΣ  

Ζργα βαριάσ υποδομισ και βαςικοί ςυλλεκτιρεσ 25-50χρ. 

Δευτερεφοντεσ αγωγοί 25-50χρ. 

Εξωτερικζσ διακλαδϊςεισ 25-50χρ. 

Θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ 20-50χρ. 

IΙΙ. ΕΓΑ ΑΝΤΙΥΡΑΝΣΘΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΑ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  

Ερευνθτικά κζντρα λυμάτων 10-40χρ. 

Κζντρα λυμάτων 10-40χρ. 

IV.   ΛΟΙΡΑ  

Ζπιπλα και εξοπλιςμόσ 5χρ. 

Θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ 3-4χρ. 

Μεταφορικά μζςα 5-20χρ. 

Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ 7-10χρ. 

Κτίρια 20-50χρ. 

 

Τα ποςά που παρουςιάηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ αναλφονται ωσ εξισ: 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ 

Ποςά ςε χιλιάδεσ Ευρϊ 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Αποςβζςεισ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων  43.863 44.594 43.863 44.594 

Αποςβζςεισ άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων 1.100 945 1.100 945 

Αποςβζςεισ επιχορθγιςεων επενδφςεων και ςυμμετοχϊν καταναλωτϊν  (8.184) (8.168) (8.184) (8.168) 

Σφνολο (Σθμείωςθ 6) 36.779 37.371 36.779 37.371 
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8. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΕΙΑ) 

 
 

Ποςά ςε χιλιάδεσ Ευρϊ 31.12.2017 31.12.2016 

Μιςκοί και Θμερομίςκια  81.576 81.311 

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ςε αςφαλιςτικά ταμεία 19.266 19.344 

Ρρόβλεψθ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ Ν.2112 (ςθμ. 27.α) 1.780 1.859 

Ρρόβλεψθ για Ειδικι εφάπαξ αποηθμίωςθ προςλθφκζντων ζωσ και 25/10/1999 (ςθμ. 27.δ) 13.453 2.665 

Ρρόβλεψθ για Ειδικι εφάπαξ αποηθμίωςθ προςλθφκζντων μετά 25/10/1999 (ςθμ. 27.γ) 923 164 

Ρροβλζψεισ Λατροφαρμακευτικισ Ρερίκαλψθσ για τουσ δικαιοφχουσ (ςθμ. 27.β) 5.502 5.940 

Λοιπζσ Ραροχζσ 5.735 8.411 

Σφνολο (Σθμείωςθ 6) 128.235 119.694 

 

Θ Εταιρεία εφαρμόηοντασ το Νόμο 4024/2011 προςαρμόηει τισ αμοιβζσ του προςωπικοφ ςτισ απαιτιςεισ του 

προαναφερόμενου Νόμου.  

 

9. ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΕΙΑ) 

 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ 

Ποςά ςε χιλιάδεσ Ευρϊ 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Τόκοι Ρελατϊν 8.910 6.224 8.910 6.224 

Μερίςματα 60 66 60 66 

Τόκοι προκεςμιακϊν κατακζςεων 7.100 7.427 7.092 7.417 

Λοιπά Ζςοδα 3.086 197 3.086 197 

Σφνολο (Σθμείωςθ 5) 19.156 13.914 19.148 13.904 

 

Το κονδφλι «Λοιπά Ζςοδα» περιλαμβάνει ζςοδο από διακανονιςμοφσ οφειλϊν διμων προσ τθν Εταιρεία ποςοφ Ευρϊ 2,9 

εκατ. περίπου. 

 

10. ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΕΙΑ) 

 

Τα χρθματοοικονομικά ζξοδα τθσ Εταιρείασ ποςοφ Ευρϊ 503 χιλ. και Ευρϊ 4.431 χιλ. κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2017 και 2016 

αντίςτοιχα, υποχϊρθςαν λόγω τθσ μείωςθσ του αρικμοφ των διακανονιςμϊν των οφειλϊν από Διμουσ προσ τθν Εταιρεία. 

 

 

11. ΦΟΟΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ  

 

α. Φόροσ Ειςοδιματοσ ςτθν Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων Χριςεωσ  

Ο φόροσ ειςοδιματοσ τθσ τρζχουςασ χριςθσ αντιπροςωπεφει το άκροιςμα του τρζχοντοσ φόρου ειςοδιματοσ, τθσ 

αναβαλλόμενθσ φορολογίασ και τθσ πρόβλεψθσ του φόρου των ανζλεγκτων χριςεων κακϊσ και των διαφορϊν φορολογικοφ 

ελζγχου και αναλφεται ωσ εξισ: 
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Ποςά ςε χιλ. Ευρϊ 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Φόροσ ειςοδιματοσ 21.404 26.932 21.404 26.932 

Ρρόβλεψθ πρόςκετου φόρου χριςθσ  - 463 - 463 

Διαφορζσ φορολογικοφ ελζγχου 895 - 895 - 

Αναβαλλόμενθ Φορολογία  747 (10.120) 747 (10.120) 

Σφνολο 23.046 17.275 23.046 17.275 

 

Ο φόροσ ειςοδιματοσ για τθν τρζχουςα περίοδο προζκυψε ωσ εξισ: 

 

 

Ποςά ςε χιλ. Ευρϊ 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Κζρδθ προ φόρων  66.473 41.324 66.523 41.337 

Φόροσ ειςοδιματοσ υπολογιηόμενοσ με τον ιςχφοντα φορολογικό ςυντελεςτι (29%) 19.277 11.984 19.292 11.988 

Ρρόβλεψθ πρόςκετου φόρου χριςθσ  - 463 - 463 

Διαφορζσ φορολογικοφ ελζγχου 895 - 895 - 

Φόροσ επί μονίμων διαφορϊν και μθ εκπιπτόμενων δαπανϊν  2.574 4.828 2.859 4.824 

Σφνολο 23.046 17.275 23.046 17.275 

 

Θ υποχρζωςθ για φόρο ειςοδιματοσ ζχει υπολογιςτεί επί των κερδϊν τθσ χριςεωσ ςφμφωνα με τθ φορολογικι νομοκεςία  

με τον ιςχφοντα ςυντελεςτι 29%. 

 

 

β. Φόροσ Ειςοδιματοσ ςτθν Κατάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ  

Τρζχουςα Φορολογικι απαίτθςθ 

Το ποςό τθσ φορολογικισ απαίτθςθσ όπωσ αναλφεται παρακάτω ανζρχεται ςε ποςό Ευρϊ 5,3 εκατ. περίπου: 

 

Ποςά ςε χιλ. Ευρϊ 31.12.2017 31.12.2016 

Φόροσ ειςοδιματοσ  (21.404) (26.932) 

Απαίτθςθ φόρου ειςοδιματοσ από φορολογικό 

ζλεγχο χριςθσ 2014 
 13.569 

Ραρακρατοφμενοσ φόροσ/προκαταβολι φόρου  26.582 28.487 

Σφνολο 5.178 15.124 

 

Σθμειϊνεται επιπρόςκετα: 

Θ Εταιρεία ζχει ελεγχκεί από τισ φορολογικζσ αρχζσ μζχρι και τθ χριςθ 2010. Οι χριςεισ 2011 ζωσ 2013 και 2014 ζωσ 2016 

ζχουν υπαχκεί ςτο φορολογικό ζλεγχο των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ, του άρκρου 82 παρ. 5 

του Ν. 2238/1994 (όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 21 παρ. 10 του νόμου 3943/2011) και του άρκρου 65 Α του νόμου 

4174/2013 αντίςτοιχα. Για τισ χριςεισ 2011 ζωσ και 2015 εκδόκθκαν εκκζςεισ φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ χωρίσ επιφφλαξθ. 

Για τθν χριςθ του 2016 εκδόκθκε φορολογικό πιςτοποιθτικό χωρίσ επιφφλαξθ με κζμα ζμφαςθσ, που αναφζρεται ςε 

ερϊτθμα προσ τθν Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων ωσ προσ τθν υποχρζωςθ καταχϊρθςθσ ιδιοκτθςιακϊν δικαιωμάτων 

ςτθν Διλωςθ Ρεριουςιολογίου (Ε9) τθσ Εταιρείασ. Αντίςτοιχοσ ζλεγχοσ για τθν χριςθ του 2017 είναι υπό εξζλιξθ ςφμφωνα με 

το άρκρο 65 Α του νόμου 4174/2013. 

Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ περιλαμβάνουν  πρόβλεψθ ςυνολικοφ φψουσ Ευρϊ 2,4 εκατ. περίπου. 

Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. ΝΘΣΩΝ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ Α.Ε. δεν ζχει ελεγχκεί από τθ ςφςταςι τθσ από τισ χριςεισ 2011 και εξισ και δεν ζχει 

ςχθματίςει ςχετικι πρόβλεψθ λόγω των περιοριςμζνων ςυναλλαγϊν τθσ. 
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12. ΚΕΔΘ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΘ 

 

Τα βαςικά κζρδθ ανά μετοχι υπολογίηονται διαιρϊντασ το κακαρό κζρδοσ τθσ χριςεωσ με το μζςο ςτακμιςμζνο αρικμό των 

κοινϊν μετοχϊν ςε κυκλοφορία κατά τθν διάρκεια τθσ χριςθσ. Τα κζρδθ ορίηονται ωσ τα κζρδθ ι ηθμίεσ από ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ του Ομίλου. Διευκρινίηεται ότι ςτθν τρζχουςα, όπωσ και ςτθν προθγοφμενθ χριςθ δεν υπάρχουν μθ 

ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ. Δεν υπιρξαν ομολογίεσ μετατρζψιμεσ ςε μετοχζσ ι άλλοι δυνθτικοί τίτλοι μετατρζψιμοι ςε 

μετοχζσ που είναι μειωτικοί των κερδϊν κατά τισ περιόδουσ ςτισ οποίεσ αναφζρονται οι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ 

και ςυνεπϊσ δεν ζχουν υπολογιςτεί απομειωμζνα κζρδθ ανά μετοχι. 
 

 ΟΜΙΛΟΣ 

 31.12.2017 31.12.2016 

Κζρδθ που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ  (ςε χιλ Ευρϊ) 43.427 24.049 

Στακμικόσ Μζςοσ Προσ των ςε κυκλοφορία μετοχϊν 106.500.000 106.500.000 

Κζρδθ ανά μετοχι – Βαςικά ςε Ευρϊ 0,41 0,23 

 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ ςε ςυνεδρίαςι του ςτισ 28.03.2018 ενζκρινε τθν υποβολι πρόταςθσ προσ τθν Τακτικι 

Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων, για τθ διανομι μερίςματοσ, του άρκρου 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920,  ποςοφ είκοςι λεπτϊν 

(Ευρϊ 0,20) ανά μετοχι, (ςυνολικό μικτό ποςό Ευρϊ 21,3 εκατ.) για τθ χριςθ 2017.  

Το μζριςμα αποτελεί αντικείμενο ζγκριςθσ από τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων και περιλαμβάνεται ςτο υπόλοιπο 

του λογαριαςμοφ «Αποτελζςματα εισ νζον». 

 

13. ΥΡΕΑΞΙΑ 

 

Το ποςό τθσ υπεραξίασ Ευρϊ 3.357 χιλ. κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2017 αφορά το υπερβάλλον τίμθμα εξαγοράσ των δικτφων 

Ελευςίνασ, Αςπροπφργου και Λυκόβρυςθσ από το αναπόςβεςτο κόςτοσ αντικατάςταςθσ, όπωσ αποτιμικθκε κατά τθν 

εξαγορά. Οι μονάδεσ δθμιουργίασ ταμιακϊν ροϊν και κατά ςυνζπεια θ υπεραξία των δικτφων, εξετάηονται για απομείωςθ 

των αξιϊν τουσ ςε ετιςια βάςθ ι και πιο ςυχνά αν τα γεγονότα ι οι μεταβολζσ των ςυνκθκϊν υποδεικνφουν ότι κα μποροφςε 

να απομειωκεί θ αξία. Από τον ζλεγχο αποτίμθςθσ τθσ υπεραξίασ από τθν εξαγορά των δικτφων δεν προζκυψε ηθμία 

απομείωςθσ. Ο ζλεγχοσ απομείωςθσ ζγινε από τθν Δ/νςθ Οικονομικισ Ανάλυςθσ τθσ Εταιρείασ το Δεκζμβριο του 2017. 

 

Ειδικότερα: 

Στο πλαίςιο τθσ τακτοποίθςθσ απαιτιςεϊν τθσ από ςυγκεκριμζνουσ ΟΤΑ, θ Εταιρεία υπζγραψε ςυμβάςεισ με τρεισ διμουσ 

(Αςπρόπυργου και Ελευςίνασ κατά τθν διάρκεια του Βϋεξαμινου 2003 και Λυκόβρυςθσ κατά τθν διάρκεια του Βϋεξαμινου 

2006) για τθν μεταβίβαςθ τθσ κυριότθτασ των δικτφων φδρευςθσ των εν λόγω διμων. Στο πλαίςιο των ανωτζρων ςυμβάςεων 

περιιλκαν ςτθν κυριότθτα τθσ Εταιρείασ δίκτυα φδρευςθσ ςυνολικοφ μικουσ περίπου 327 χιλιομζτρων τα οποία 

εξυπθρετοφν, μζςω 26.786 παροχϊν, περίπου 65.000 κατοίκουσ των εν λόγω διμων, οι οποίοι εντάςςονται ςτθν βάςθ 

καταναλωτϊν τθσ Εταιρείασ. 

Θ απόκτθςθ του δικτφου του Διμου Αςπροπφργου, κόςτιςε Ευρϊ 2.749 χιλ. και διακανονίςτθκε με ςυμψθφιςμό αντίςτοιχων 

οφειλϊν του προσ τθν Εταιρεία. Θ αποτίμθςθ του δικτφου ςε τιμζσ αντικατάςταςθσ, που ζγινε από τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ τθσ 

Εταιρείασ και ςυμφωνικθκε με τισ αντίςτοιχεσ εκτιμιςεισ των τεχνικϊν υπθρεςιϊν του Διμου, ανζρχεται ςτο ποςό των Ευρϊ 

2.192 χιλ.  

Θ απόκτθςθ του δικτφου του Διμου Ελευςίνασ, κόςτιςε Ευρϊ 1.800 χιλ. και διακανονίςτθκε με ςυμψθφιςμό οφειλϊν του 

Ευρϊ 1.500 χιλ. και καταβολι από τθν Εταιρεία ποςοφ Ευρϊ 300 χιλ.. Θ αποτίμθςθ του δικτφου ςε τιμζσ αντικατάςταςθσ, που 

ζγινε από τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ τθσ Εταιρείασ και ςυμφωνικθκε με τισ αντίςτοιχεσ εκτιμιςεισ των τεχνικϊν υπθρεςιϊν του 

Διμου, ανζρχεται ςτο ποςό των Ευρϊ 681 χιλ.  

 

Θ απόκτθςθ του δικτφου του Διμου Λυκόβρυςθσ, κόςτιςε Ευρϊ 2.271 χιλ. και διακανονίςτθκε με ςυμψθφιςμό ιςόποςων 

οφειλϊν. Θ αποτίμθςθ του δικτφου ςε τιμζσ αντικατάςταςθσ, που ζγινε από τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ τθσ Εταιρείασ και 

ςυμφωνικθκε με τισ αντίςτοιχεσ εκτιμιςεισ των τεχνικϊν υπθρεςιϊν του Διμου, ανζρχεται ςτο ποςό των Ευρϊ 590 χιλ. 
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14. ΛΟΙΡΕΣ ΑΥΛΕΣ ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΕΙΑ) 

 

Κόςτοσ κτιςθσ 31θ Δεκεμβρίου 2016 30.417  

Ρροςκικεσ 842  

Υπόλοιπο 31θ Δεκεμβρίου 2017 31.259  

ΑΡΟΣΒΕΣΕΙΣ   

31θ Δεκεμβρίου 2016 (29.133)  

Αποςβζςεισ χριςθσ (1.100)  

Σφνολο Αποςβζςεων 31θ Δεκεμβρίου 2017 (30.233)  

Αναπόςβεςτθ  αξία    

31θ Δεκεμβρίου 2016 1.284  

31θ Δεκεμβρίου 2017 1.026  

Οι λοιπζσ άυλεσ ακινθτοποιιςεισ αφοροφν δαπάνεσ για αγορά λογιςμικοφ και λοιπϊν άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων, τα 

οποία εκτιμάται ότι κα επιφζρουν μελλοντικά οφζλθ ςτθν Εταιρεία και καταχωροφνται ωσ άυλα ςτοιχεία του Ενεργθτικοφ. Τα 

λογιςμικά αποςβζνονται κυρίωσ ςε τρία ζτθ. Για τα λοιπά άυλα περιουςιακά ςτοιχεία θ Εταιρεία επανεξετάηει τθν ωφζλιμθ 

ηωι τουσ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. 

15. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ 

 

Θ Εταιρεία κάνοντασ χριςθ των διατάξεων του Δ.Ρ.Χ.A. 1: «Ρρϊτθ χριςθ εφαρμογισ των Δ.Ρ.Χ.Α.» χρθςιμοποίθςε τθν 

εξαίρεςθ ςχετικά με τθν παρουςίαςθ και αποτίμθςθ των ακινιτων κατά τθν ςφνταξθ του Λςολογιςμοφ Μετάβαςθσ ςτα 

Δ.Ρ.Χ.Α. τθν 1 Λανουαρίου 2004. Στο πλαίςιο αυτό κεϊρθςε τθν αναπροςαρμοςμζνθ αξία των ακινιτων ςτοιχείων ςαν 

τεκμαιρόμενο κόςτοσ (deemed cost) για τουσ ςκοποφσ ςφνταξθσ του Λςολογιςμοφ Μετάβαςθσ τθσ 1
θσ

 Λανουαρίου 2004. 

Ειδικότερα για ςκοποφσ μετάβαςθσ ςτα Δ.Ρ.Χ.Α., θ Εταιρεία αποτίμθςε τα ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ακίνθτα ςε εφλογεσ αξίεσ 

όπωσ αυτζσ κακορίςτθκαν από μελζτεσ ανεξαρτιτων εκτιμθτϊν. Οι εφλογεσ αυτζσ αξίεσ αποτζλεςαν το τεκμαιρόμενο κόςτοσ 

για τθ ςφνταξθ του Λςολογιςμοφ. 

Κατωτζρω παρατίκεται ο πίνακασ μεταβολϊν παγίων των χριςεων 2017 και 2016 για τον Πμιλο και τθν Εταιρεία: 

 

2017 

 

Ποςά ςε χιλ. Ευρϊ 

Κτίρια-

Γιπεδα 

Μθχανιματα 

& Μθχαν/κόσ 

εξοπλιςμόσ 

Δίκτυο 

φδρευςθσ & 

μετρθτζσ 

κατανάλωςθσ 

Δίκτυο 

υπονόμων- 

Βιολογικοί 

κακαριςμοί 

Οχιματα 

Ζπιπλα 

Ρροκαταβολζσ 

& ζργα υπό 

καταςκευι 

Σφνολο 

Αναπόςβεςτθ αξία τθν 1 Ιανουαρίου 2017 269.916 4.527 236.753 355.559 9.772 4.810 881.337 

Ρροςκικεσ 542 348 6.458 3.437 716 3.491 14.991 

Μειϊςεισ/ Μεταφορζσ - - - - (55) 55 - 

Αναςτροφι αποςβζςεων - - - - 55 - 55 

Αποςβζςεισ Χριςθσ  (3.627) (1.048) (16.843) (18.774) (3.572) - (43.863) 

Αναπόςβεςτθ αξία τθν 31.12.2017 266.831 3.827 226.368 340.222 6.916 8.356 852.520 

01.01.2017:        

Κόςτοσ  303.180 24.149 484.698 554.425 62.057 4.810 1.433.319 

Συςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ (33.264) (19.622) (247.945) (198.866) (52.285) - (551.982) 

Κακαρι αναπόςβεςτθ αξία 269.916 4.527 236.753 355.559 9.772 4.810 881.337 

31.12.2017        

Κόςτοσ  303.722 24.497 491.156 557.862 62.718 8.356 1.448.311 

Συςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ (36.891) (20.670) (264.788) (217.640) (55.802) - (595.791) 

Κακαρι αναπόςβεςτθ αξία 266.831 3.827 226.368 340.222 6.916 8.356 852.520 
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2016 

 

Ποςά ςε χιλ. Ευρϊ 

Κτίρια-

Γιπεδα 

Μθχανιματα 

& Μθχαν/κόσ 

εξοπλιςμόσ 

Δίκτυο 

φδρευςθσ & 

μετρθτζσ 

κατανάλωςθσ 

Δίκτυο 

υπονόμων- 

Βιολογικοί 

κακαριςμοί 

Οχιματα 

Ζπιπλα 

Ρροκαταβολζσ 

& ζργα υπό 

καταςκευι 

Σφνολο 

Αναπόςβεςτθ αξία τθν 1 Ιανουαρίου 2016 273.328 1.826 252.086 373.689 9.361 6.265 916.555 

Ρροςκικεσ 215 3.730 2.474 705 3.943 1.700 12.767 

Μειϊςεισ/ Μεταφορζσ - - - - (1.169) (3.155) (4.324) 

Αναςτροφι αποςβζςεων - - - - 934 - 934 

Αποςβζςεισ Χριςθσ  (3.627) (1.029) (17.807) (18.835) (3.297) - (44.595) 

Αναπόςβεςτθ αξία τθν 31.12.2016 269.916 4.527 236.753 355.559 9.772 4.810 881.337 

01.01.2016:        

Κόςτοσ  302.965 20.419 482.224 553.720 59.283 6.265 1.424.876 

Συςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ (29.637) (18.593) (230.138) (180.031) (49.922) - (508.320) 

Κακαρι  αναπόςβεςτθ αξία 273.328 1.826 252.086 373.689 9.361 6.265 916.555 

31.12.2016        

Κόςτοσ  303.180 24.149 484.698 554.425 62.057 4.810 1.433.319 

Συςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ (33.264) (19.622) (247.945) (198.866) (52.285) - (551.982) 

Κακαρι αναπόςβεςτθ αξία 269.916 4.527 236.753 355.559 9.772 4.810 881.337 

16. ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΙΚΕΣ 

 

Τθν 18θ Λουλίου 2011 θ Εταιρεία ΕΥΔΑΡ Α.Ε. ίδρυςε με τθν υπ’ αρικμ. 17241/13.05.2011 Απόφαςθ του Δ.Σ., Εταιρεία με τθν 

επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ ΥΔΕΥΣΘΣ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘΣ ΝΘΣΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «Ε.ΥΔ.Α.Ρ. ΝΘΣΩΝ Α.Ε.», ςτο 

μετοχικό κεφάλαιο τθσ οποίασ ςυμμετζχει με ποςοςτό 100% (Ευρϊ 1.210 χιλ.). Mε τθν από 21/09/2017 απόφαςθ τθσ 

Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ ανϊνυμθσ Εταιρείασ, θ επωνυμία άλλαξε ςε «ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ ΥΔΕΥΣΘΣ 

ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘΣ ΝΘΣΩΝ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ» και με  διακριτικό τίτλο «ΕΥΔΑΡ ΝΘΣΩΝ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ Α.Ε.» 

Θ «Ε.ΥΔ.Α.Ρ. ΝΘΣΩΝ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ Α.Ε.», ζχει ςκοπό τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων ςτουσ τομείσ φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, 

άρδευςθσ και ςυλλογισ όμβριων υδάτων τθσ νθςιωτικισ Ελλάδασ. Θ κυγατρικι μζχρι ςιμερα ζχει περιοριςμζνθ 

δραςτθριότθτα.  

 

17. ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΡΟΣ ΡΩΛΘΣΘ   

 

Στισ επενδφςεισ διακζςιμεσ προσ πϊλθςθ περιλαμβάνονται: 

 Συμμετοχι ςτθν Ε.Υ.Α.Κ. Α.Ε., Εταιρεία ειςθγμζνθ ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν Ακθνϊν, θ οποία δίνει τθν δυνατότθτα 

ςτθν Εταιρεία να αποκομίςει ζςοδα από μερίςματα και ενδεχομζνωσ κεφαλαιουχικά κζρδθ. Αποτιμικθκε ςτθν 

εφλογθ αξία ςφμφωνα με τθν επίςθμθ τιμι του Χρθματιςτθρίου Αξιϊν Ακθνϊν κατά τθν 31.12.2017 και θ διαφορά 

που προζκυψε λόγω μεταβολισ τθσ εφλογθσ αξίασ καταχωρικθκε ςτθν κακαρι κζςθ μζςω τθσ Κατάςταςθσ 

Συνολικοφ Ειςοδιματοσ.  

 

 Συμμετοχι ςτθν Attica Bank. Θ Ε.ΥΔ.ΑΡ. Α.Ε., με τθν υπ’ αρικμ. 18770/18.12.2015  απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου ενζκρινε τθν ςυμμετοχι τθσ ςτθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Attica Bank, Ανϊνυμθ Τραπεηικι 

Εταιρεία με το ποςό των Ευρϊ 20 εκατ.. Θ απόφαςθ επικυρϊκθκε από τθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων 

τθν 15.01.2016.   

Θ επζνδυςθ τθσ Εταιρείασ ςε μετοχζσ τθσ Attica Bank κεωρείται ςτρατθγικοφ χαρακτιρα και ωσ εκ τοφτου ζχει 

ενταχκεί ςτθν κατθγορία των διακζςιμων προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων. Αποτιμικθκε 

ςτθν εφλογθ αξία ςφμφωνα με τθν επίςθμθ τιμι του Χρθματιςτθρίου Αξιϊν Ακθνϊν κατά τθν 31.12.2017 και θ 
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διαφορά (κζρδοσ) που προζκυψε λόγω μεταβολισ τθσ εφλογθσ αξίασ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 55  του ΔΛΡ 39, 

καταχωρικθκε ςτα ίδια κεφάλαια μζςω τθσ κατάςταςθσ λοιπϊν ςυνολικϊν εςόδων. 

 

 

Κατόπιν των ανωτζρω το χαρτοφυλάκιο τθσ Εταιρείασ διαμορφϊκθκε ωσ εξισ: 

 

Ποςά ςε χιλ. Ευρϊ 

Αρικμόσ 

Μετοχϊν 

Αξία  

Κτιςθσ 

Αποτίμθςθ 

31.12.2017 

Αποτίμθςθ 

31.12.2016 

Εταιρεία Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ Κεςςαλονίκθσ (Ε.Υ.Α.Κ.)             264.880 485 1.192 922 

Attica Bank Ανϊνυμθ Τραπεηικι Εταιρεία 66.666.666 20.000 2.467 1.933 

Σφνολα    3.659 2.855 

 

18. ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΕΙΑ) 

 

Ο λογαριαςμόσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ αναλφεται ωσ εξισ: 

 

Ποςά ςε χιλ. Ευρϊ 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Δάνεια Ρροςωπικοφ (Σθμείωςθ 22)  6.088 6.573 6.088 6.573 

υκμίςεισ οφειλϊν διμων  8.106 11.693 8.106 11.693 

Ζργα για λογαριαςμό τρίτων 4.297 3.769 4.297 3.769 

Εγγυιςεισ (ΔΕΘ, Ακινιτων) 543 563 543 563 

Σφνολα 19.034 22.598 19.034 22.598 

 

υκμίςεισ Οφειλϊν Διμων: 

 Θ Εταιρεία ςτα πλαίςια τθσ δραςτθριότθτάσ τθσ τροφοδοτεί με νερό (διυλιςμζνο ι αδιφλιςτο) διάφορουσ Οργανιςμοφσ 

Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ) οι οποίοι διαχειρίηονται τα δικά τουσ δίκτυα διανομισ και τιμολογοφν τουσ δθμότεσ τουσ. Στο 

πλαίςιο τακτοποίθςθσ των υποχρεϊςεων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου από ΟΤΑ, ΝΡΔΔ και φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ προσ τθν 

Εταιρεία εξοφλικθκαν το ζτοσ 2013 οι λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τουσ. Θ Εταιρεία  από το ζτοσ 2014, για τθν αντιμετϊπιςθ 

κακυςτεριςεων ςτθν είςπραξθ των ςχετικϊν απαιτιςεων από τουσ ΟΤΑ  προχϊρθςε  ςτθν κατάρτιςθ ςυμβάςεων με 

ςυγκεκριμζνουσ ΟΤΑ, με βάςθ τισ οποίεσ τα υπόλοιπά αυτϊν των ΟΤΑ διακανονίηονται ςε άτοκεσ μθνιαίεσ δόςεισ. Οι 

μακροπρόκεςμεσ αυτζσ απαιτιςεισ εμφανίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ. 

Το προεξοφλθτικό επιτόκιο που εφαρμόηεται για λθξιπρόκεςμεσ απαιτιςεισ από Διμουσ, ανζρχεται ςε 8,76% και το ποςό 

που καταχωρικθκε ςτα χρθματοοικονομικά ζςοδα για τισ προαναφερόμενεσ απαιτιςεισ ανζρχεται ςε Ευρϊ 2,9 εκατ. 

περίπου. 

 

Ζργα για λογαριαςμό τρίτων (Πμιλοσ & Εταιρεία) 

Ο λογαριαςμόσ ςτισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ αναλφεται ωσ εξισ: 

 
 

Ποςά ςε χιλ. Ευρϊ 31.12.2017 31.12.2016 

Υπουργείο Υποδομϊν και Μεταφορϊν  2.766 2.238 

«Ε.ΥΔ.Α.Ρ Εταιρεία Ραγίων» Ν.Ρ.Δ.Δ. 1.531 1.531 

Σφνολο 4.297 3.769 

 

Θ Εταιρεία ςφμφωνα με τον ιδρυτικό τθσ νόμο 2744/1999 υπζγραψε ςφμβαςθ το 1999 με το Ελλθνικό Δθμόςιο ςφμφωνα με 

τθν οποία ζχει αναλάβει ζνα καταςκευαςτικό πρόγραμμα αντιπλθμμυρικισ υποδομισ του πρϊθν Υπουργείου ΡΕ.ΧΩ.ΔΕ (νυν 
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Υπουργείο Υποδομϊν και Μεταφορϊν) όπωσ και ζργα  αναβάκμιςθσ και επζκταςθσ των τεχνικϊν εγκαταςτάςεων φδρευςθσ, 

οι οποίεσ ζχουν μεταφερκεί ςτθν «Εταιρεία Ραγίων ΕΥΔΑΡ» ΝΡΔΔ. Μζχρι τθν 31.12.2012 όλεσ οι απαιτιςεισ των εν λόγω 

φορζων ζχουν τιμολογθκεί και ειςπραχκεί. 

 

19. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΘ ΦΟΟΛΟΓΙΚΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΕΙΑ) 

 

Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ ςυμψθφίηονται με τισ αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ όταν υπάρχει 

ζνα νόμιμο δικαίωμα για ςυμψθφιςμό και υπόκεινται και τα δφο ςτθν ίδια φορολογικι αρχι.  

Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ – (υποχρεϊςεισ), κατά τθν 31.12.2017 και 2016, αντίςτοιχα, ζχουν υπολογιςκεί, 

με βάςθ τον ιςχφοντα ςυντελεςτι φορολογίασ 29% . 

Οι αναβαλλόμενεσ απαιτιςεισ- (υποχρεϊςεισ) αναλφονται κατωτζρω: 

 

Ποςά ςε χιλ. Ευρϊ 2016 2017 

Ρεριγραφι 

Υπόλοιπο 

ζναρξθσ 

01.01.2016 

(Επιβάρυνςθ)/ 

Ωφζλεια ςτα 

αποτελζςματα 

περιόδου 

(Επιβάρυνςθ)/ 

Ωφζλεια ςτθν 

Κακαρι Θζςθ 

Υπόλοιπο 

λιξθσ 

31.12.2016 

(Επιβάρυνςθ) 

/Ωφζλεια ςτα 

αποτελζςματα  

(Επιβάρυνςθ)/ 

Ωφζλεια ςτθν 

Κακαρι Θζςθ 

Υπόλοιπο λιξθσ 

31.12.2017 

Εξοδοποίθςθ άυλων 

ακινθτοποιιςεων 
39 - - 39 - - 39 

Απομείωςθ αποκεμάτων 562 - - 562 60 - 622 

Υποχρζωςθ για παροχζσ ςτο 

προςωπικό 
50.450 45 5.661 56.156 3.078 (2.002) 57.232 

Ρρόβλεψθ επιςφαλϊν 

απαιτιςεων 
5.340 - - 5.340 - - 5.340 

Λοιπζσ προβλζψεισ για  κινδφνουσ 

και ζξοδα   
10.246 3.919 - 14.166 (6.288) - 7.878 

Συμμετοχζσ καταναλωτϊν & ΟΤΑ-

Διμων 
16.981 668 - 17.649 (1.279) - 16.370 

Διαφορά αποςβζςεων από 

επαναπροςδιοριςμό ωφζλιμθσ 

ηωισ 

(6.275) 173 - (6.102) (323) - (6.425) 

Ζςοδα και ζξοδα δεδουλευμζνα (80) (1) - (81) (9) - (90) 

Αναβ. Φορ. ςτο Φορ. Αποκεματικό 

από αναπροςαρμογι ακινιτων 
9.001 - - 9.001 - - 9.001 

Απομοίωςθ χρεογράφων 406 5.239 (406) 5.239 - (154) 5.085 

Λοιπά αναβαλλόμενα φορολ. 

ςτοιχεία 
5.543 76 - 5.619 4.014 - 9.633 

 92.213 10.120 5.255 107.588 (747) (2.156) 104.685 

 

Θ χρζωςθ ςτουσ λογαριαςμοφσ αποτελεςμάτων χριςεωσ για αναβαλλόμενουσ φόρουσ ειςοδιματοσ (ζξοδο χριςθσ-

αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ), περιζχει τθν εκπλιρωςθ προςωρινϊν φορολογικϊν διαφορϊν που προζκυψαν από 

λογιςκζντα ζξοδα  τα οποία λογίςτθκαν ςε προθγοφμενεσ χριςεισ. Θ πίςτωςθ για αναβαλλόμενουσ φόρουσ (ζςοδο χριςθσ-

αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ) περιζχει κυρίωσ προςωρινζσ φορολογικζσ διαφορζσ που προκφπτουν από 

ςυγκεκριμζνεσ προβλζψεισ, οι οποίεσ είναι φορολογικά εκπεςτζεσ κατά τθν πραγματοποίθςθ τθσ αντίςτοιχθσ δαπάνθσ ςε 

μεταγενζςτερεσ χρονικζσ περιόδουσ. 

 

20. ΥΛΙΚΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΕΙΑ) 

 

Ο λογαριαςμόσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ αναλφεται ωσ εξισ: 

Ποςά ςε χιλ. Ευρϊ 31.12.2017 31.12.2016 

Αναλϊςιμα υλικά και ανταλλακτικά  13.087 14.328 

Ρρόβλεψθ Απομείωςθσ (2.147) (1.941) 

Σφνολο 10.940 12.387 

 

 



Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ  

Χριςθσ 01.01.2017 – 31.12.2017  

147 

 

 

Τα αποκζματα προορίηονται για τθν εξυπθρζτθςθ των δικτφων (ςυντιρθςθ και επζκταςθ). Αποκζματα ποςοφ Ευρϊ 5 εκατ. 

περίπου αναμζνεται να ανακτθκοφν μετά από 12 μινεσ (τθν αντίςτοιχθ περςινι περίοδο ποςό Ευρϊ 7,8 εκατ. περίπου). 

Θ κίνθςθ τθσ πρόβλεψθσ απομείωςθσ για αναλϊςιμα υλικά και ανταλλακτικά που ζχει ςχθματιςκεί για εκτιμϊμενα μθ 

ανακτιςιμα ποςά αναλφεται ωσ εξισ: 

 

Ποςά ςε χιλ. Ευρϊ 31.12.2017 31.12.2016 

Υπόλοιπο Ζναρξθσ 1.941 1.940 

Ρρόβλεψθ χριςθσ 206 1 

Υπόλοιπο Λιξθσ 2.147 1.941 

 

 

21. ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΑΡΟ ΡΕΛΑΤΕΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΕΙΑ) 

 

Ο λογαριαςμόσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ αναλφεται ωσ εξισ: 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ 

Ποςά ςε χιλ. Ευρϊ 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Λδιϊτεσ 165.889 161.625 165.889 161.625 

Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ, Ελλθνικό Δθμόςιο, ΔΕΚΟ 52.602 41.571 52.587 41.573 

 218.491 203.196 218.475 203.198 

Δεδουλευμζνα, μθ τιμολογθμζνα ζςοδα 55.001 55.847 55.001 55.847 

 273.492 259.043 273.476 259.045 

Μείον: Ρρόβλεψθ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ (57.521) (51.606) (57.521) (51.606) 

 215.971 207.437 215.955 207.439 

 

Θ πλειοψθφία των οικιακϊν χρθςτϊν τιμολογείται κάκε τρεισ μινεσ με βάςθ τισ ενδείξεισ των υδρομετρθτϊν. Τα μθ 

τιμολογθμζνα ζςοδα αφοροφν τα ζςοδα που προζρχονται από παροχι νεροφ και υπθρεςιϊν αποχζτευςθσ μεταξφ τθσ 

θμερομθνίασ τθσ τελευταίασ καταμζτρθςθσ και τθσ θμερομθνίασ λιξθσ τθσ χριςθσ, τα οποία δεν ζχουν τιμολογθκεί μζχρι τθν 

31.12.2017. 

Θ κίνθςθ τθσ πρόβλεψθσ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ που ζχει ςχθματιςκεί για εκτιμϊμενα μθ ανακτιςιμα ποςά από  τθν 

παροχι φδρευςθσ - αποχζτευςθσ αναλφεται ωσ εξισ: 

 

Ποςά ςε χιλ. Ευρϊ 31.12.2017 31.12.2016 

Υπόλοιπο Ζναρξθσ 51.606 45.293 

Ρρόβλεψθ χριςθσ  5.915 6.313 

Υπόλοιπο Λιξθσ 57.521 51.606 

 

Θ πρόβλεψθ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ εξετάηεται από τθ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Εςόδων και Απαιτιςεων τθσ Εταιρείασ, θ 

οποία ελζγχει διαρκϊσ τισ απαιτιςεισ τθσ Εταιρείασ, είτε χωριςτά είτε κατά ομάδα (κωδικοί τιμολογίων, κατθγορίεσ πελατϊν) 

και ενςωματϊνει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ για το ςχθματιςμό τθσ ςχετικισ πρόβλεψθσ. 

 

Θ Εταιρεία ςτο πλαίςιο των διαδικαςιϊν που προβλζπει ο Κϊδικασ Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων (Ν.356/1974) όπωσ 

τροποποιικθκε με τουσ νόμουσ 4174/2013, 4224/2013, 4337/2015 & 4517/2018, υπολογίηει τόκουσ επί των λθξιπρόκεςμων 

οφειλϊν με τθν καταβολι των οφειλϊν τουσ.  
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22. ΛΟΙΡΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΕΙΑ) 

Ο λογαριαςμόσ αναλφεται ωσ εξισ: 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ 

Ποςά ςε χιλ. Ευρϊ 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Ρροκαταβολζσ και δάνεια Ρροςωπικοφ 4.972 4.196 4.972 4.196 

Ρροκαταβολζσ ςε εργολάβουσ και προμθκευτζσ - 401 - 401 

Απαίτθςθ για ςυμμετοχι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτθν υποχρεωτικι κάλυψθ του ελλείμματοσ 

ειδικοφ λογαριαςμοφ εφάπαξ 258 258 258 258 

Ρροκαταβολζσ διάφορεσ 2.198 2.160 2.198 2.160 

Απαίτθςθ προςόδου από Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ 2.751 2.905 2.751 2.905 

Απαίτθςθ από Εκπαιδευτικά Ρρογράμματα  Ρροςωπικοφ 1.367 1.476 1.367 1.476 

Απαίτθςθ από Ελλθνικό Δθμόςιο για επιςτροφι φόρου ακίνθτθσ περιουςίασ /φόρουσ - 1.010 - 1.010 

Απαίτθςθ από εργαηόμενουσ ςφμφωνα με τθν απόφαςθ ΔΣ 19389/25.10.2017 3.682 - 3.682 - 

Απαίτθςθ από το Ελλθνικό Δθμόςιο για τισ ειςφορζσ αςκζνειασ ςτουσ νεοειςερχόμενουσ (από 

01.01.1993) ςτθν αςφάλιςθ του ΛΚΑ  2.549 2.240 2.549 2.240 

Λοιπζσ απαιτιςεισ 3.440 2.683 3.409 2.657 

Απαίτθςθ απόδοςθσ κρατιςεων ειςφορϊν υγειονομικισ περίκαλψθσ ςυνταξιοφχων 111 - 111 - 

Σφνολο 21.328 17.329 21.297 17.303 

 

Τα υπόλοιπα των λοιπϊν απαιτιςεων εμφανίηονται μειωμζνα με τθ διενεργθκείςα πρόβλεψθ για επιςφαλείσ λοιπζσ 

απαιτιςεισ  ποςό Ευρϊ 5.305 χιλ. τθν 31.12.2017 και ποςό Ευρϊ 5.277 χιλ. τθν 31.12.2016.  

 

Μία μικρι ομάδα εργαηομζνων διεκδίκθςε, μζςω τθσ διαδικαςίασ των αςφαλιςτικϊν μζτρων, τισ αποδοχζσ τουσ χωρίσ τθν 

περικοπι του Ν.4024/2011. Σε εκτζλεςθ τθσ απόφαςθσ του Μονομελοφσ Ρρωτοδικείου Ακθνϊν, θ ΕΥΔΑΡ ΑΕ με τθν υπ’ 

αρικμ. 19389/25.10.2017 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κατζβαλε προςωρινά τα ςχετικά ποςά, ςχθματίηοντασ 

απαίτθςθ ποςοφ Ευρϊ 3,7 εκατ. 

 

Ρροκαταβολζσ και Δάνεια προςωπικοφ:  

Θ Εταιρεία παρζχει ςτο προςωπικό άτοκα δάνεια, άτοκεσ βραχυπρόκεςμεσ προκαταβολζσ μιςκοδοςίασ, ταμειακζσ 

διευκολφνςεισ και μακροπρόκεςμα ζντοκα δάνεια. Το ποςό Ευρϊ 4.972 χιλ. αφορά το βραχυπρόκεςμο μζροσ των δανείων 

προσ το προςωπικό, το μακροπρόκεςμο μζροσ των δανείων, το οποίο κατά τθν 31.12.2017 ανζρχεται ςε Ευρϊ 6.088 χιλ. και 

περιλαμβάνεται ςτο υπόλοιπο των μακροπρόκεςμων απαιτιςεων (ςθμείωςθ 18). 

 

Συμμετοχι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτθν υποχρεωτικι κάλυψθ του ελλείμματοσ ειδικοφ λογαριαςμοφ εφάπαξ: 

Το ποςό αφορά τθν υποχρζωςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου βάςει του Ν. 2939/6.8.2001 να καλφψει το ζλλειμμα του 

λογαριαςμοφ τθσ ειδικισ εφάπαξ αποηθμίωςθσ για το προςωπικό που αποχωρεί και που εργαηόταν ςτθν Εταιρεία μζχρι τθν 

25θ Οκτωβρίου 1999. 

 

Το Υπόλοιπο Ευρϊ 258 χιλ. προζκυψε ωσ εξισ: 

Συςςωρευμζνο ζλλειμμα αρχισ   68.844 

Εκκακαριςμζνεσ αποηθμιϊςεισ   1.922 

Κρατιςεισ εργαηομζνων  (769) 

Είςπραξθ από το Ελλθνικό Δθμόςιο (άρκρο 52 Ν. 4186/2013)  (58.351) 

Συμψθφιςμόσ μερίςματοσ Ελ. Δθμοςίου με το Λογ/ςμό (Ζκδοςθ απόφαςθσ απ το Ελ. Δθμ.)   (11.388) 

Συςςωρευμζνο ζλλειμμα απαιτθτό από το Ελλθνικό Δθμόςιο τζλουσ χριςθσ  258 

 

Μετά τθν ψιφιςθ του άρκρου 52 του Ν.4186/17.09.2013, θ Εταιρεία ειςζπραξε Ευρϊ 58,4 εκατ. περίπου, τθν 25.09.2013, για 

τθν υποχρζωςθ κάλυψθσ του λογαριαςμοφ από το Ελλθνικό Δθμόςιο, ζωσ τθν 30.06.2013. Θ απαίτθςθ που υφίςταται αφορά 

λθξιπρόκεςμθ οφειλι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου από 01.07.2013 - 08.08.2013 (θμερομθνία δθμοςίευςθσ του Ν.4179/2013). 
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23. ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 

Ο λογαριαςμόσ αναλφεται ωσ εξισ: 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ 

Ποςά ςε χιλ. Ευρϊ 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Ταμείο 408 498 408 498 

Λογαριαςμοί Κατακζςεωσ Πψεωσ και προκεςμίασ 294.513 280.046 293.512 278.973 

Σφνολο 294.921 280.544 293.920 279.471 

 

 

Οι λογαριαςμοί κατακζςεων όψεωσ και προκεςμίασ ζχουν κυμαινόμενα επιτόκια ανάλογα με το φψοσ τθσ κατάκεςθσ και τθν 

περίοδο του εκτοκιςμοφ.  

Θ τρζχουςα αξία των εν λόγω κατακζςεων όψεωσ και προκεςμίασ προςεγγίηει τθ λογιςτικι τουσ αξία λόγω των 

κυμαινόμενων επιτοκίων και των βραχυπρόκεςμων λιξεων τουσ. Στο υπόλοιπο των λογαριαςμϊν όψεωσ δεν εμπεριζχονται 

τα ποςά Ευρϊ 785 χιλ. και Ευρϊ 869 χιλ. των  λθξιπρόκεςμων επιταγϊν πλθρωτζων κατά τθν 31.12.2017 και 2016 αντίςτοιχα 

τα οποία απεικονίηονται ςτο λογαριαςμό λοιπϊν βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων (Σθμείωςθ 31). Τα ζςοδα τόκων από 

τραπεηικζσ κατακζςεισ, αναγνωρίηονται με βάςθ τθν αρχι του δεδουλευμζνου εςόδου, και ςυμπεριλαμβάνονται ςτα 

χρθματοοικονομικά ζςοδα. 

 

24. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

 

Θ Εταιρεία ιδρφκθκε το 1980 ςε εφαρμογι του Νόμου 1068/1980 ωσ αποτζλεςμα τθσ ςυγχϊνευςθσ των δφο εταιρειϊν 

φδρευςθσ και αποχζτευςθσ Ακθνϊν τθσ εποχισ, που ονομάηονταν Ελλθνικι Εταιρεία Φδρευςθσ και Οργανιςμόσ Αποχζτευςθσ 

Ρρωτευοφςθσ. 

 

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ κακορίςτθκε αποτιμθμζνο ςε Ευρϊ ςτο ποςό των 130.502 χιλ €. βάςει 

αποτίμθςθσ του ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ των εταιρειϊν που ςυγχωνεφκθκαν και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Νόμου 

1068/1980. 

 

Το 1992 το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφϊκθκε ςε Ευρϊ 1.253.507 χιλ. αποτελοφμενο από 213.566.282 κοινζσ μετοχζσ 

ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 5,87 ζκαςτθ. Θ αφξθςθ προζκυψε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Νόμου 1914/1990, με βάςθ μια νζα 

αποτίμθςθ τθσ κακαρισ κζςθσ τθσ Εταιρείασ λόγω τθσ ςυνειςφοράσ από το Ελλθνικό Δθμόςιο ςτθν ΕΥΔΑΡ ενόσ ςθμαντικοφ 

αρικμοφ εγκαταςτάςεων και τθν κεφαλαιοποίθςθ οφειλϊν προσ το Δθμόςιο. 

 

Θ Γενικι Συνζλευςθ τθσ 30θσ Λουνίου 1998 αποφάςιςε τθν περαιτζρω αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ κατά 

ποςό Ευρϊ 6.845 χιλ. μζςω τθσ κεφαλαιοποίθςθσ των επιχορθγιςεων που είχαν ειςπραχκεί μζχρι τθν 31 Δεκεμβρίου 1997. 

Μετά τθν αφξθςθ το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ διαμορφϊκθκε ςε Ευρϊ 1.260.352 χιλ. αποτελοφμενο από 214.732.544 

κοινζσ μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 5,87 (δφο χιλιάδεσ Δραχμζσ) ζκαςτθ. 
 

Κατά τθ χριςθ 1999, λόγω τθσ ειςαγωγισ τθσ Εταιρείασ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν και ςφμφωνα με το Νόμο 2744/1999, το 

μετοχικό τθσ κεφάλαιο ορίςτθκε ςε Ευρϊ 58.694 χιλ. αποτελοφμενο από 100.000.000 κοινζσ μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 

0,59 (διακόςιεσ Δραχμζσ) ζκαςτθ. Σφμφωνα με τον ίδιο Νόμο το υπολειπόμενο μζροσ του μετοχικοφ κεφαλαίου ποςοφ Ευρϊ 

1.201.658 χιλ. μετατράπθκε ςε «Ειδικό Αφορολόγθτο Αποκεματικό», το οποίο μεταξφ άλλων μειϊκθκε με τθν αξία των 

παγίων τα οποία μεταβιβάςκθκαν ςτθν «Εταιρεία Ραγίων ΕΥΔΑΡ» ΝΡΔΔ άνευ ανταλλάγματοσ. Το Δεκζμβριο του 1999 

εκδόκθκαν 6.500.000 νζεσ κοινζσ μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 0,59 (διακόςιεσ Δραχμζσ) ζκαςτθ και καλφφκθκαν μζςω 

τθσ αρχικισ δθμόςιασ εγγραφισ κατά τθν ειςαγωγι τθσ ΕΥΔΑΡ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν.  

Κατόπιν των ανωτζρω το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2000 ανερχόταν ςε Ευρϊ 62.509 χιλ. 

αποτελοφμενο από 106.500.000 κοινζσ μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 0,59 (διακόςιεσ Δραχμζσ) ζκαςτθ. 
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Τον Μάιο 2001 θ Εταιρεία αποφάςιςε να μετατρζψει το μετοχικό τθσ κεφάλαιο ςε Ευρϊ μζςω αφξθςθσ τθσ ονομαςτικισ 

αξίασ ζκαςτθσ μετοχισ από Ευρϊ 0,59 ςε Ευρϊ 0,60 με το ςυνολικό ποςό τθσ προκφψαςασ αφξθςθσ Ευρϊ 1.391 χιλ. να 

μεταφζρεται από τθ «Διαφορά Υπζρ το Άρτιο». Κατά ςυνζπεια κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2012 και 2011 το μετοχικό κεφάλαιο 

τθσ Εταιρείασ ανζρχεται ςε Ευρϊ 63.900 χιλ. διαιροφμενο ςε 106.500.000 μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 0,60 ζκαςτθ.  
 

Δεν υπιρξε καμία μεταβολι ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ οφτε ς’ αυτιν οφτε ςτθν προθγοφμενθ περίοδο.  

25. ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΑ  

 

Ο λογαριαςμόσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ αναλφεται ωσ εξισ:   

 

Ποςά ςε χιλ. Ευρϊ 31.12.2017 31.12.2016 

Τακτικό αποκεματικό 22.207 22.207 

Ειδικό Αφορολόγθτο Αποκεματικό Ν 2744/99 352.078 352.078 

Αποκεματικό από Ζςοδα Φορολογθκζντα κατ’ ειδικό τρόπο 3.687 3.687 

Λοιπά Αποκεματικά 1.152 502 

Σφνολο 379.123 378.474 

 

Τακτικό αποκεματικό:  

Σφμφωνα με τον Ελλθνικό εμπορικό νόμο, (Άρκρο 44 ν. 2190/1920) οι εταιρείεσ πρζπει να μεταφζρουν κατ’ ελάχιςτο 5% των 

ετιςιων κακαρϊν κερδϊν τουσ ςε τακτικό αποκεματικό, μζχρισ ότου αυτό το αποκεματικό να ιςοφται τουλάχιςτον με το 1/3 

του καταβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου. Αυτό το αποκεματικό δεν μπορεί να διανεμθκεί και ο ςκοπόσ τθσ δθμιουργίασ του 

ςυνίςταται ςτθν κάλυψθ ηθμιϊν. Κατά τθν 31.12.2011 θ Εταιρεία κάλυψε το απαιτοφμενο από το νόμο τακτικό αποκεματικό, 

επί του ςυνολικοφ καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ. Κατά τθν χριςθ 2015 θ Εταιρεία τακτοποίθςε αποκεματικό 

από αποτίμθςθ μετοχϊν ποςοφ Ευρϊ 660 χιλ. περίπου ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ν.4172/2013. 

 

Ειδικό Αφορολόγθτο Αποκεματικό Ν. 2744/99: 

Το εν λόγω Ειδικό Αφορολόγθτο Αποκεματικό προζκυψε κατά τθν ειςαγωγι τθσ Εταιρείασ ςτο Χ.Α.Α. ςτθ χριςθ 1999, από 

τον προςδιοριςμό του τότε μετοχικοφ κεφαλαίου ςτο ιςόποςο των Ευρϊ 58.694 το δε αρχικό του υπόλοιπο ιταν Ευρϊ 

1.201.658.  

 

Με βάςθ τισ διατάξεισ του Ν. 2744/99 το αρχικό υπόλοιπο του αποκεματικοφ:  

 Μειϊκθκε με τθν αναπόςβεςτθ αξία των εγκαταςτάςεων που εκχωρικθκαν ςτθν Εταιρεία Ραγίων «Ε.ΥΔ.Α.Ρ. ΝΡΔΔ» 

άνευ ανταλλάγματοσ. 

 Μειϊκθκε με τθ λογιςτικοποίθςθ διαφόρων λογαριαςμϊν προβλζψεων που καταχωρικθκαν ςτα βιβλία κατά τθν 

ειςαγωγι τθσ Εταιρείασ ςτο Χ.Α.Α. 

 Αυξικθκε με τθν υπεραξία που προζκυψε κατά τθν αποτίμθςθ ςε τρζχουςεσ αξίεσ των εγκαταςτάςεων και δικτφων 

που παρζμειναν ςτθν κυριότθτα τθσ Εταιρείασ. 

 Και αυξικθκε με τθ μεταφορά του λογαριαςμοφ «Υπόλοιπο κερδϊν εισ Νζον» που εμφανιηόταν ςτο Λςολογιςμό τθσ 

31
θσ

 Δεκεμβρίου 1998. 

Σφμφωνα με το Ν. 2744/99 το εν λόγω αποκεματικό ορίςκθκε ςαν «Ειδικό Αφορολόγθτο Αποκεματικό». 

 

26. ΣΥΣΣΩΕΥΜΕΝΑ ΚΕΔΘ ΕΙΣ ΝΕΟΝ  

 

Ο λογαριαςμόσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ αναλφεται ωσ εξισ: 
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Ποςά ςε χιλ Ευρϊ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ 

Υπόλοιπο κατά τθν 01.01.2016 485.185 485.285 

Μερίςματα πλθρωκζντα  (73.485) (73.485) 

Κακαρό ειςόδθμα καταχωρθμζνο απευκείασ ςτθν Κακαρι κζςθ (13.859) (13.859) 

Κακαρά κζρδθ χριςθσ 2016 24.049 24.062 

Αποκεματικό αποτίμθςθσ μετοχϊν   

Υπόλοιπο 01.01.2017 421.890 422.003 

Μερίςματα πλθρωκζντα   (11.715) (11.715) 

Κακαρά κζρδθ χριςθσ 2017 43.427 43.477 

Κακαρό ειςόδθμα καταχωρθμζνο απευκείασ ςτθν Κακαρι κζςθ 4.901 4.901 

Υπόλοιπο 31.12.2017 458.503 458.666 

 

27. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΟΧΕΣ ΣΤΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΕΙΑ) 

 

Θ Εταιρεία και ο Πμιλοσ εφαρμόηουν από 01.01.2013 το ανακεωρθμζνο πρότυπο ΔΛΡ 19 «Ραροχζσ προσ εργαηομζνουσ» με 

αναδρομικι εφαρμογι από 01.01.2012 ςφμφωνα με το ΔΛΡ 8 «Λογιςτικζσ Ρολιτικζσ μεταβολζσ των λογιςτικϊν εκτιμιςεων 

και ςφαλμάτων». Κεμελιϊδθ αλλαγι του νζου προτφπου, είναι θ άμεςθ αναγνϊριςθ των αναλογιςτικϊν κερδϊν και ηθμιϊν 

και του κόςτουσ προχπθρεςίασ που προκφπτουν από τα προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν και δεν μετακυλίονται με 

βάςθ τθν πολιτικι του «περικωρίου», με βάςθ το προθγοφμενο ΔΛΡ 19.  

 

Ο λογαριαςμόσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ αναλφεται ωσ εξισ: 

Ποςά ςε χιλ Ευρϊ 31.12.2017 31.12.2016 

Ρρόβλεψθ αποηθμίωςθσ Ρροςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία 34.135 33.105 

Λατροφαρμακευτικι κάλυψθ προςωπικοφ 155.325 168.168 

Ειδικι εφάπαξ αποηθμίωςθ προςωπικοφ (προςλθφκζντεσ πριν και μετά τθν 25-10-1999) 111.546 89.941 

Σφνολο 301.006 291.214 

 

Θ Εταιρεία ζχει υποχρζωςθ να καλφπτει τθν ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ για το ςφνολο των εργαηομζνων, των 

ςυνταξιοφχων και των προςτατευμζνων μελϊν τουσ. Διατθρεί επίςθσ λογαριαςμό αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου 

από τθν υπθρεςία και δυο προγράμματα ειδικϊν εφάπαξ αποηθμιϊςεων προςλθφκζντων πριν και μετά τθν 25.10.1999. 
 

Θ αναλογιςτικι αποτίμθςθ υποχρεϊςεων καταρτίςτθκε ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ανακεωρθμζνου ΔΛΡ 19 από 

ανεξάρτθτουσ εκτιμθτζσ.  

 

Θ μεταβολι οφείλεται ςτθν αλλαγι των οικονομικϊν υποκζςεων αλλά θ ςθμαντικι επίδραςθ που παρατθρείται ςτουσ 

λογαριαςμοφσ τθσ ειδικισ εφάπαξ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ (προςλθφκζντεσ πριν και μετά τθν 25.10.1999) οφείλεται 

κυρίωσ ςτθν προςαφξθςθ τθσ αποηθμίωςθσ λόγω δϊρων αναλογικά για τα ζτθ 2009 ζωσ 2012.  

Συγκεκριμζνα θ προςαφξθςθ τθσ αποηθμίωςθσ για τουσ προςλθφκζντεσ πριν τθν 25.10.1999 προκαλεί αφξθςθ τθσ 

αναλογιςτικισ υποχρζωςθσ τθν 31.12.2017, ίςθ με Ευρϊ 11.172 χιλ. και για τουσ προςλθφκζντεσ μετά τθν 25.10.1999, ίςθ με 

Ευρϊ 639 χιλ. Σφμφωνα με το ΔΛΡ 19, θ παραπάνω αφξθςθ τθσ αναλογιςτικισ υποχρζωςθσ κεωρείται κόςτοσ προχπθρεςίασ, 

το οποίο αναγνωρίηεται άμεςα ςτο λογαριαςμό  αποτελεςμάτων. 

 

Σθμειϊνεται ότι ςτο πλαίςιο εφαρμογισ των Νόμων 3833/2010 και 3845/2010, θ ΕΥΔΑΡ εφάρμοςε τισ διατάξεισ τουσ, ωσ 

δθμόςια επιχείρθςθ κατά το άρκρο 1 παρ.2 Ν.3429/2005. Κατϋ επιταγι των ςχετικϊν διατάξεων των ωσ άνω νομοκετθμάτων 

θ ΕΥΔΑΡ περιζκοψε κατά 30% τα επιδόματα εορτϊν και αδείασ ςε όςουσ αποχϊρθςαν μεταξφ 01.01.2010 και 31.05.2010 και 
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των οποίων οι ςυνολικζσ μεικτζσ μθνιαίεσ αποδοχζσ υπερζβαιναν το ποςό των 3.000 Ευρϊ, ενϊ ςε όςουσ αποχϊρθςαν από 

01.06.2010 και εφεξισ περιζκοψε πλιρωσ τα αντίςτοιχα επιδόματα.  

Οι ωσ άνω περικοπζσ εφαρμόςκθκαν και ςτο πλαίςιο καταβολισ τθσ οφειλόμενθσ εφάπαξ αποηθμίωςθσ τθσ ΕΣΣΕ 1991, με 

αποτζλεςμα από το 2010 και ζπειτα να αςκοφνται μαηικά αγωγζσ από πρϊθν εργαηομζνουσ κατά τθσ Εταιρείασ με αίτθμα τθν 

καταβολι ςε αυτοφσ τθσ περικοπείςασ αναλογίασ επιδομάτων εορτϊν και αδείασ ςτθν ωσ άνω εφάπαξ αποηθμίωςθ.  

Επί του νομικοφ αυτοφ ηθτιματοσ εκδόκθκαν δικαςτικζσ αποφάςεισ που δικαίωςαν τουσ πρϊθν εργαηόμενουσ, με 

αποτζλεςμα θ Εταιρεία, με τθν υπϋαρικμ. 19224/24.05.2017  του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, να προβεί ςε ςυμβιβαςτικι 

επίλυςθ τθσ ομαδικισ εργατικισ διαφοράσ (ςθμείωςθ 28). 

 

 

α. Ρρόβλεψθ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία 

 

Θ κίνθςθ τθσ πρόβλεψθσ για αποηθμίωςθ για τθν χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016 ζχει ωσ ακολοφκωσ: 

ΡΕΙΟΔΟΣ 01.01 - 31.12.2017 01.01 - 31.12.2016 

Ροςά αναγνωριςμζνα ςτον ιςολογιςμό   

Ραροφςα αξία  υποχρεϊςεων 34.135 33.105 

Εφλογθ αξία περιουςιακϊν ςτοιχείων προγράμματοσ - - 

Κακαρι υποχρζωςθ αναγνωριςμζνθ ςτον ιςολογιςμό 34.135 33.105 

Ροςά αναγνωριςμζνα ςτον λογαριαςμό  αποτελεςμάτων   

Κόςτοσ τρζχουςασ απαςχόλθςθσ 1.354 1.261 

Κακαρόσ τόκοσ επί τθσ υποχρζωςθσ/(περιουςιακοφ ςτοιχείου) 426 598 

Συνολικό διαχειριςτικό ζξοδο που αναγνωρίηεται ςτο λογ. αποτελεςμάτων - - 

Κανονικό ζξοδο ςτον λογαριαςμό αποτελεςμάτων 1.780 1.859 

Αναγνϊριςθ κόςτουσ προχπθρεςίασ  - - 

Κόςτοσ περικοπϊν /διακανονιςμϊν /τερματιςμοφ υπθρεςίασ - - 

Συνολικό ζξοδο ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων 1.780 1.859 

Μεταβολι ςτθν παροφςα αξία τθσ υποχρζωςθσ   

Ραροφςα αξία  υποχρζωςθσ ςτθν αρχι τθσ περιόδου 33.105 29.373 

Κόςτοσ τρζχουςασ απαςχόλθςθσ 1.354 1.261 

Κόςτοσ τόκου 426 598 

Ειςφορζσ εργαηομζνων - - 

Ραροχζσ που πλθρϊκθκαν από το ςχζδιο - - 

Ραροχζσ που πλθρϊκθκαν από τον εργοδότθ (529) (767) 

Κόςτοσ περικοπϊν/διακανονιςμϊν/τερματιςμοφ υπθρεςίασ - - 

Κόςτοσ προχπθρεςίασ κατά τθν περίοδο  - - 

Αναλογιςτικι ηθμιά /(κζρδοσ)-οικονομικζσ υποκζςεισ  175 2.389 

Αναλογιςτικι ηθμιά /(κζρδοσ)-δθμογραφικζσ υποκζςεισ  - - 

Αναλογιςτικι ηθμιά /(κζρδοσ)-εμπειρία  περιόδου  (396) 251 

Ραροφςα αξία υποχρζωςθσ ςτο τζλοσ τθσ περιόδου 34.135 33.105 

Ρροςαρμογζσ   

Ρροςαρμογζσ ςτισ υποχρεϊςεισ από αλλαγι των υποκζςεων (175) (2.389) 

Εμπειρικζσ προςαρμογζσ ςτισ υποχρεϊςεισ  396 (251) 

Εμπειρικζσ προςαρμογζσ ςτα περιουςιακά ςτοιχεία - - 

Συνολικό αναλογιςτικό κζρδοσ /(ηθμιά) ςτθν Κακαρι Θζςθ 221 (2.640) 
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Μεταβολζσ ςτθν κακαρι υποχρζωςθ αναγνωριςμζνθ ςτον ιςολογιςμό   

Κακαρι υποχρζωςθ κατά τθν ζναρξθ του ζτουσ 33.105 29.373 

Ειςφορζσ εργοδότθ - - 

Ραροχζσ που πλθρϊκθκαν από τον εργοδότθ (529) (767) 

Σφνολο δαπάνθσ που αναγνωρίςτθκε ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων 1.780 1.859 

Μεταβολι ςτθν κακαρι κζςθ (221) 2.640 

Κακαρι υποχρζωςθ ςτο τζλοσ του ζτουσ 34.135 33.105 

 

Οι αναμενόμενεσ παροχζσ (μθ προεξοφλθμζνεσ) από το πλάνο κατά τθν επόμενθ χριςθ προςδιορίηονται ςε Ευρϊ 2.101 χιλ. 

Οι κφριεσ αναλογιςτικζσ παραδοχζσ που χρθςιμοποιικθκαν για τον υπολογιςμό των ςχετικϊν προβλζψεων αποηθμίωςθσ 

προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία ζχουν ωσ εξισ:  

 

Αναλογιςτικζσ παραδοχζσ  2017 2016 

Ρροεξοφλθτικό επιτόκιο 1,29% 1,35% 

Ρλθκωριςμόσ 
2018-22: ~1,50%, 

2023+: 1,80% 

2017-21: ~1,26%, 

2022+: 1,80% 

Μελλοντικζσ αυξιςεισ μιςκϊν 
2018-22:  ~ 1,24%, 

2023+: 1,80% 

2017-21:  ~ 0,94%, 

2022+: 1,80% 

Διάρκεια Υποχρεϊςεων 9,47 9,26 

 

β. Ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ 

Θ Εταιρεία καλφπτει ζξοδα ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ για τουσ εργαηομζνουσ, τουσ ςυνταξιοφχουσ και τα 

προςτατευόμενα μζλθ τουσ με βάςθ τον ιςχφοντα εςωτερικό κανονιςμό. Το πρόγραμμα χρθματοδοτείται, μερικϊσ, από 

ειςφορζσ των εργαηομζνων και των ςυνταξιοφχων. Οι ςχετικζσ υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ που απορρζουν από το πρόγραμμα 

ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ προςδιορίςκθκαν με βάςθ αναλογιςτικζσ μελζτεσ που διενεργικθκαν για τισ χριςεισ 2017 

και 2016.  

 

Θ κίνθςθ τθσ πρόβλεψθσ για ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ  κατά τθ διάρκεια των χριςεων 2017 και 2016 ζχει ωσ 

ακολοφκωσ: 

ΡΕΙΟΔΟΣ 01.01 - 31.12.2017 01.01 - 31.12.2016 

Ροςά αναγνωριςμζνα ςτον ιςολογιςμό   

Ραροφςα αξία υποχρεϊςεων 155.325 168.168 

Εφλογθ αξία  περιουςιακϊν ςτοιχείων προγράμματοσ - - 

Κακαρι υποχρζωςθ αναγνωριςμζνθ ςτον ιςολογιςμό 155.325 168.168 

Ροςά αναγνωριςμζνα ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων   

Κόςτοσ τρζχουςασ απαςχόλθςθσ 2.627 2.080 

Κακαρόσ τόκοσ επί τθσ υποχρζωςθσ/(περιουςιακοφ ςτοιχείου) 2.875 3.860 

Συνολικό διαχειριςτικό ζξοδο που αναγνωρίηεται ςτο λογ. αποτελεςμάτων - - 

Κανονικό ζξοδο ςτον λογ/μό Αποτελεςμάτων 5.502 5.940 

Αναγνϊριςθ κόςτουσ προχπθρεςίασ  - - 

Κόςτοσ περικοπϊν/διακανονιςμϊν/τερματιςμοφ υπθρεςίασ - - 

Συνολικό ζξοδο ςτον λογαριαςμό αποτελεςμάτων 5.502 5.940 

Μεταβολζσ ςτθν παροφςα αξία τθσ υποχρζωςθσ    
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Ραροφςα αξία  υποχρζωςθσ ςτθν αρχι τθσ περιόδου 168.168 157.053 

Κόςτοσ τρζχουςασ απαςχόλθςθσ 2.627 2.080 

Κόςτοσ τόκου 2.875 3.860 

Ειςφορζσ εργαηομζνων  - - 

Ραροχζσ που πλθρϊκθκαν από το ςχζδιο - - 

Ραροχζσ που πλθρϊκθκαν από τον εργοδότθ (5.165) (5.737) 

Κόςτοσ περικοπϊν/διακανονιςμϊν/τερματιςμοφ υπθρεςίασ - - 

Κόςτοσ προχπθρεςίασ κατά τθν περίοδο  - - 

Αναλογιςτικι ηθμιά /(κζρδοσ)-οικονομικζσ υποκζςεισ  2.154 22.058 

Αναλογιςτικι ηθμιά /(κζρδοσ)-δθμογραφικζσ υποκζςεισ  - - 

Αναλογιςτικι ηθμιά /(κζρδοσ)-εμπειρία  περιόδου  (15.333) (11.146) 

Ραροφςα αξία τθσ υποχρζωςθσ ςτο τζλοσ τθσ περιόδου 155.326 168.168 

 

Ρροςαρμογζσ   

Ρροςαρμογζσ ςτισ υποχρεϊςεισ από αλλαγι των υποκζςεων (2.154) (22.058) 

Εμπειρικζσ προςαρμογζσ ςτισ υποχρεϊςεισ  15.333 11.146 

Εμπειρικζσ προςαρμογζσ ςτα περιουςιακά ςτοιχεία - - 

Συνολικό αναλογιςτικό κζρδοσ /(ηθμιά) ςτθν Κακαρι Θζςθ 13.179 (10.912) 
 

Μεταβολζσ ςτθν κακαρι υποχρζωςθ αναγνωριςμζνθ ςτον ιςολογιςμό   

Κακαρι υποχρζωςθ κατά τθν ζναρξθ του ζτουσ 168.168 157.053 

Ειςφορζσ εργοδότθ - - 

Ραροχζσ που πλθρϊκθκαν από τον εργοδότθ (5.165) (5.737) 

Σφνολο δαπάνθσ που αναγνωρίςτθκε ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων 5.502 5.940 

Μεταβολι ςτθν κακαρι κζςθ (13.179) 10.912 

Κακαρι υποχρζωςθ ςτο τζλοσ του ζτουσ 155.326 168.168 

 

Οι αναμενόμενεσ παροχζσ (μθ προεξοφλθμζνεσ) από το πλάνο κατά τθν επόμενθ χριςθ προςδιορίηονται ςε Ευρϊ 5.239 χιλ. 
 

Οι κφριεσ αναλογιςτικζσ παραδοχζσ που χρθςιμοποιικθκαν για τον υπολογιςμό των ςχετικϊν προβλζψεων 

ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ ζχουν ωσ εξισ:  
 

Αναλογιςτικζσ παραδοχζσ  2017 2016 

Ρροεξοφλθτικό επιτόκιο 1,66% 1,74% 

Λατρικόσ Ρλθκωριςμόσ 
2018-22:  ~ 1,50%, 

2023+: 1,80% 

2017-21:  ~ 1,26%, 

2022+: 1,80% 

Μελλοντικζσ αυξιςεισ μιςκϊν 
2018-22: ~ 1,24%, 

2023+: 1,80% 

2017-21: ~ 0,94%, 

2022+: 1,80% 

Διάρκεια Υποχρεϊςεων 17,12 17,08 

 

 

γ. Ειδικόσ εφάπαξ λογαριαςμόσ προςλθφκζντων από 26.10.1999 

Για τουσ προςλθφκζντεσ μεταγενζςτερα τθσ 25
θσ

 Οκτωβρίου 1999, θ Εταιρεία είναι υποχρεωμζνθ να καταβάλλει τισ 

αποηθμιϊςεισ ςτο ςφνολό τουσ, ςφμφωνα με το εργατικό δίκαιο και τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ. 
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ΡΕΙΟΔΟΣ 01.01 - 31.12.2017 01.01 - 31.12.2016 

Ροςά αναγνωριςμζνα  ςτον ιςολογιςμό   

Ραροφςα αξία  υποχρεϊςεων 10.920 8.502 

Εφλογθ αξία περιουςιακϊν ςτοιχείων προγράμματοσ (7.039) (6.485) 

Κακαρι υποχρζωςθ αναγνωριςμζνθ ςτον ιςολογιςμό 3.881 2.017 

Ροςά αναγνωριςμζνα ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων   

Κόςτοσ τρζχουςασ απαςχόλθςθσ 254 147 

Κακαρόσ τόκοσ επί τθσ υποχρζωςθσ/(περιουςιακοφ ςτοιχείου) 30 17 

Συνολικό διαχειριςτικό ζξοδο που αναγνωρίηεται ςτο λογ. Αποτελεςμάτων - - 

Κανονικό ζξοδο ςτον λογαριαςμό αποτελεςμάτων 284 164 

Αναγνϊριςθ κόςτουσ προχπθρεςίασ  639 - 

Κόςτοσ περικοπϊν / διακανονιςμϊν  /τερματιςμοφ υπθρεςίασ - - 

Συνολικό ζξοδο ςτον λογαριαςμό αποτελεςμάτων 923 164 

Μεταβολι ςτθ παροφςα αξία τθσ υποχρζωςθσ   

Ραροφςα αξία υποχρζωςθσ ςτθν αρχι τθσ περιόδου 8.502 6.796 

Κόςτοσ τρζχουςασ απαςχόλθςθσ 254 147 

Κόςτοσ τόκου 137 165 

Ειςφορζσ εργαηομζνων 355 367 

Ραροχζσ που πλθρϊκθκαν από το ςχζδιο (17) (101) 

Ραροχζσ που πλθρϊκθκαν από τον εργοδότθ - - 

Κόςτοσ περικοπϊν/διακανονιςμϊν/τερματιςμοφ υπθρεςίασ - - 

Κόςτοσ προχπθρεςίασ κατά τθν περίοδο  639 - 

Αναλογιςτικι ηθμιά /(κζρδοσ)-οικονομικζσ υποκζςεισ  78 899 

Αναλογιςτικι ηθμιά /(κζρδοσ)-δθμογραφικζσ υποκζςεισ  - - 

Αναλογιςτικι ηθμιά /(κζρδοσ)-εμπειρία  περιόδου  972 230 

Ραροφςα αξία υποχρζωςθσ ςτο τζλοσ τθσ περιόδου 10.920 8.502 

Μεταβολι ςτθν αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων   

Αξία περιουςιακϊν ςτοιχείων προγράμματοσ ςτθν αρχι τθσ περιόδου 6.485 5.914 

Αναμενόμενθ απόδοςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων 107 148 

Ειςφορζσ εργοδότθ 2 88 

Ειςφορζσ εργαηομζνων 355 367 

Ραροχζσ που πλθρϊκθκαν από το ςχζδιο (17) (101) 

Ζξοδα - - 

Ρροςαρμογι περιουςιακϊν ςτοιχείων (μζςω Κακαρισ Κζςθσ) - - 

Αναλογιςτικι (ηθμιά ) / κζρδοσ 107 70 

Αξία περιουςιακϊν ςτοιχείων προγράμματοσ ςτο τζλοσ τθσ περιόδου 7.039 6.485 

 

Σθμειϊνεται ότι θ εφλογθ αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων του προγράμματοσ όπωσ αναφζρεται ανωτζρω, ανζρχεται ςε 

Ευρϊ 7.039 χιλ. και Ευρϊ 6.485 χιλ. κατά τθν 31.12.2017 και τθν 31.12.2016 αντίςτοιχα. 
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ΡΕΙΟΔΟΣ 01.01 - 31.12.2017 01.01 - 31.12.2016 

Ρροςαρμογζσ   

Ρροςαρμογζσ ςτισ υποχρεϊςεισ από αλλαγι των υποκζςεων (78) (899) 

Εμπειρικζσ προςαρμογζσ ςτισ υποχρεϊςεισ  (972) (230) 

Εμπειρικζσ προςαρμογζσ ςτα περιουςιακά ςτοιχεία 107 70 

Συνολικό αναλογιςτικό κζρδοσ /(ηθμιά) ςτθν Κακαρι Θζςθ (943) (1.060) 

 

Μεταβολζσ ςτθν κακαρι υποχρζωςθ αναγνωριςμζνθ ςτον ιςολογιςμό   

Κακαρι υποχρζωςθ κατά τθν ζναρξθ του ζτουσ 2.017 882 

Ειςφορζσ εργοδότθ (2) (88) 

Ραροχζσ που πλθρϊκθκαν από τον εργοδότθ - - 

Σφνολο δαπάνθσ που αναγνωρίςτθκε ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων 923 164 

Μεταβολι ςτθν κακαρι κζςθ 943 1.060 

Κακαρι υποχρζωςθ ςτο τζλοσ του ζτουσ 3.881 2.017 

 

Οι αναμενόμενεσ ειςφορζσ και παροχζσ (μθ προεξοφλθμζνεσ) από το πλάνο κατά τθν επόμενθ χριςθ προςδιορίηονται ςε 

Ευρϊ 414 χιλ. και Ευρϊ 219 χιλ. αντίςτοιχα. 

 

Οι κφριεσ αναλογιςτικζσ παραδοχζσ που χρθςιμοποιικθκαν για τον υπολογιςμό των ςχετικϊν προβλζψεων του ειδικοφ 

εφάπαξ λογαριαςμοφ προςλθφκζντων από 26/10/1999 ζχουν ωσ εξισ:  

 

Αναλογιςτικζσ παραδοχζσ  2017 2016 

Ρροεξοφλθτικό επιτόκιο 1,54% 1,63% 

Ρλθκωριςμόσ 
2018-22: ~ 1,50%, 

2023+: 1,80% 

2017-21: ~ 1,26%, 

2022+: 1,80% 

Μελλοντικζσ αυξιςεισ μιςκϊν 
2018-22:  ~ 1,24%, 

2023+: 1,80% 

2017-21:  ~ 0,94%, 

2022+: 1,80% 

Διάρκεια Υποχρεϊςεων 14,07 14,24 

 

δ. Ειδικόσ εφάπαξ λογαριαςμόσ προςλθφκζντων μζχρι 25.10.1999  

Με τθν ψιφιςθ του άρκρου 45 του Ν.4179/2013 με το οποίο καταργικθκαν οι διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν.2939/2001 για 

τθν υποχρεωτικι κάλυψθ του ελλείμματοσ του λογαριαςμοφ εφάπαξ για τουσ προςλθφκζντεσ ωσ τθν 25.10.1999 από το 

Ελλθνικό Δθμόςιο, θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ προβαίνει ςε αναλογιςτικι μελζτθ προκειμζνου να ςχθματίςει τθν ανάλογθ 

πρόβλεψθ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ. 
 

ΡΕΙΟΔΟΣ                                                                                                                                                       01.01 - 31.12.2017 01.01 - 31.12.2016 

Ροςά αναγνωριςμζνα ςτον ιςολογιςμό 
  

Ραροφςα αξία  υποχρεϊςεων                                                                                   100.627 81.440 

Εφλογθ αξία περιουςιακϊν ςτοιχείων προγράμματοσ                                                                             (5.702) (4.399) 

Κακαρι υποχρζωςθ αναγνωριςμζνθ ςτον ιςολογιςμό  94.925 77.041 

Ροςά αναγνωριςμζνα ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων   

Κόςτοσ τρζχουςασ απαςχόλθςθσ                                                                                                                1.399 1.358 

Κακαρόσ τόκοσ επί τθσ υποχρζωςθσ/(περιουςιακοφ ςτοιχείου)                                                            882 1.307 

Συνολικό διαχειριςτικό ζξοδο που αναγνωρίηεται ςτο λογ. Αποτελεςμάτων  - - 
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Κανονικό ζξοδο ςτον λογ/μό Αποτελεςμάτων  2.281 2.665 

Αναγνϊριςθ κόςτουσ προχπθρεςίασ             11.172 - 

Κόςτοσ περικοπϊν/διακανονιςμϊν/τερματιςμοφ υπθρεςίασ                              - - 

Συνολικό ζξοδο ςτον λογαριαςμό αποτελεςμάτων   13.453 2.665 

Μεταβολζσ ςτθν παροφςα αξία τθσ υποχρζωςθσ    

Ραροφςα αξία  υποχρζωςθσ ςτθν αρχι τθσ περιόδου  81.440 73.618 

Κόςτοσ τρζχουςασ απαςχόλθςθσ  1.399 1.358 

Κόςτοσ τόκου      944 1.380 

Ειςφορζσ εργαηομζνων 1.210 1.275 

Ραροχζσ που πλθρϊκθκαν από το ςχζδιο  (1.190) (1.154) 

Ραροχζσ που πλθρϊκθκαν από τον εργοδότθ - - 

Κόςτοσ περικοπϊν/διακανονιςμϊν/τερματιςμοφ υπθρεςίασ - - 

 11.172 - 
Κόςτοσ προχπθρεςίασ κατά τθν περίοδο 11.172 - 

  44 
Αναλογιςτικι ηθμιά /(κζρδοσ)- οικονομικζσ υποκζςεισ                                                                                       (4) 4.513 

Αναλογιςτικι ηθμιά /(κζρδοσ)- δθμογραφικζσ υποκζςεισ   - - 

Αναλογιςτικι ηθμιά /(κζρδοσ)- εμπειρία  περιόδου  5.656 450 

Ραροφςα αξία τθσ υποχρζωςθσ ςτο τζλοσ τθσ περιόδοu 100.627 81.440 

 

Μεταβολι ςτθν αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων  01.01 - 31.12.2017 01.01 - 31.12.2016 

Αξία περιουςιακϊν ςτοιχείων προγράμματοσ ςτθν αρχι τθσ περιόδου 4.399 3.059 

Αναμενόμενθ απόδοςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων  62 74 

Ραροχζσ εργοδότθ  1.125 1.091 

Ειςφορζσ εργαηομζνων  1.210 1.275 

Ραροχζσ που πλθρϊκθκαν από το ςχζδιο  (1.190) (1.154) 

Ζξοδα  - - 

Ρροςαρμογι περιουςιακϊν ςτοιχείων (μζςω Κακαρισ Κζςθσ)  - - 

Αναλογιςτικι (ηθμιά)/κζρδοσ  97 54 

Αξία περιουςιακϊν ςτοιχείων προγράμματοσ ςτο τζλοσ τθσ περιόδου  5.702 4.399 

 

Σθμειϊνεται ότι θ εφλογθ αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων του προγράμματοσ όπωσ αναφζρεται ανωτζρω, ανζρχεται ςε 

Ευρϊ 5.702 χιλ. και Ευρϊ 4.399 χιλ. κατά τθν 31.12.2017 και τθν 31.12.2016 αντίςτοιχα. 

 

ΡΕΙΟΔΟΣ 01.01 - 31.12.2017 01.01 - 31.12.2016 

Ρροςαρμογζσ   

Ρροςαρμογζσ ςτισ υποχρεϊςεισ από αλλαγι των υποκζςεων 4 (4.513) 

Εμπειρικζσ προςαρμογζσ ςτισ υποχρεϊςεισ  (5.656) (450) 

Εμπειρικζσ προςαρμογζσ ςτα περιουςιακά ςτοιχεία 97 54 

Συνολικό αναλογιςτικό κζρδοσ /(ηθμιά) ςτθν Κακαρι Θζςθ (5.555) (4.909) 

 

Μεταβολζσ ςτθν κακαρι υποχρζωςθ αναγνωριςμζνθ ςτον ιςολογιςμό   

Κακαρι υποχρζωςθ κατά τθν ζναρξθ του ζτουσ 77.041 70.558 

Ειςφορζσ εργοδότθ (1.125) (1.091) 

Ραροχζσ που πλθρϊκθκαν από τον εργοδότθ - - 
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Σφνολο δαπάνθσ που αναγνωρίςτθκε ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων 13.453 2.665 

Μεταβολι ςτθν κακαρι κζςθ 5.555 4.909 

Κακαρι υποχρζωςθ ςτο τζλοσ του ζτουσ 94.924 77.041 

 

Οι αναμενόμενεσ ειςφορζσ και παροχζσ (μθ προεξοφλθμζνεσ) από το πλάνο κατά τθν επόμενθ χριςθ προςδιορίηονται ςε 

Ευρϊ 8.227 χιλ. και Ευρϊ 7.277 χιλ. αντίςτοιχα. 

Οι κφριεσ αναλογιςτικζσ παραδοχζσ που χρθςιμοποιικθκαν για τον υπολογιςμό των ςχετικϊν προβλζψεων του ειδικοφ 

εφάπαξ λογαριαςμοφ προςλθφκζντων ζωσ και τθν 25.10.1999 ζχουν ωσ εξισ:  

 

Αναλογιςτικζσ παραδοχζσ                                                                              2017 2016 

Ρροεξοφλθτικό επιτόκιο  1,16% 1,22% 

Ρλθκωριςμόσ                                                                                         

                                                                                                                         

2018-22: ~ 1,50%, 

2023+: 1,80% 

2017-21: ~ 1,26%, 

2022+: 1,80% 

Μελλοντικζσ αυξιςεισ μιςκϊν                                                                                                                                                                                         
2018-22:  ~ 1,24%, 

2023+: 1,80% 

2017-21:  ~ 0,94%, 

2022+: 1,80% 

Διάρκεια Υποχρεϊςεων                                                                                    8,10 8,13 

 

Ανάλυςθ ευαιςκθςίασ αποτελεςμάτων: 

Τα αποτελζςματα τθσ αποτίμθςθσ εξαρτϊνται από τισ υποκζςεισ (οικονομικζσ και δθμογραφικζσ) εκπόνθςθσ τθσ 

αναλογιςτικισ μελζτθσ. Ραρακάτω παρουςιάηεται θ αναλογιςτικι υποχρζωςθ (DBO) τθσ 31.12.2017 για κάκε πρόγραμμα, για 

τα ακόλουκα ςενάρια ευαιςκθςίασ:  

 

Αναλογιςτικι υποχρζωςθ (ςε Ευρϊ) 

Σενάριο  Ν.2112/20 Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Υγειονομικι Ρερίκαλψθ Ραροχι Ειδικισ Σ.Σ 

Επιτόκιο προεξόφλθςθσ +0,5% 32.600.126 10.203.841 143.333.449 96.722.924 

Επιτόκιο προεξόφλθςθσ -0,5% 35.778.278 11.701.093 168.933.168 104.773.226 

Ρλθκωριςμόσ +0,5% 35.639.570 10.651.056 168.963.563 99.391.377 

Ρλθκωριςμόσ -0,5% 32.665.080 11.194.416 143.196.204 101.822.507 

Αφξθςθ αποδοχϊν +0,5%  34.203.507 11.944.698 155.120.571 105.555.236 

Αφξθςθ αποδοχϊν -0,5%  34.024.140 9.994.527 155.524.080 95.968.546 

Ρροςδόκιμο επιβίωςθσ +1 ζτοσ  34.187.662 10.927.174 161.005.699 100.806.276 

Ρροςδόκιμο επιβίωςθσ -1 ζτοσ  34.077.947 10.912.320 149.879.661 100.430.706 

 
 

Αναλογιςτικι υποχρζωςθ (μεταβολι) 

Σενάριο  Ν.2112/20 Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Υγειονομικι Ρερίκαλψθ Ραροχι Ειδικισ Σ.Σ 

Επιτόκιο προεξόφλθςθσ +0,5% -4,5% -6,6% -7,7% -3,9% 

Επιτόκιο προεξόφλθςθσ -0,5% 4,8% 7,2% 8,8% 4,1% 

Ρλθκωριςμόσ +0,5% 4,4% -2,5% 8,8% -1,2% 

Ρλθκωριςμόσ -0,5% -4,3% 2,5% -7,8% 1,2% 

Αφξθςθ αποδοχϊν +0,5%  0,2% 9,4% -0,1% 4,9% 

Αφξθςθ αποδοχϊν -0,5%  -0,3% -8,5% 0,1% -4,6% 

Ρροςδόκιμο επιβίωςθσ +1 ζτοσ  0,2% 0,1% 3,7% 0,2% 

Ρροςδόκιμο επιβίωςθσ -1 ζτοσ  -0,2% -0,1% -3,5% -0,2% 
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28. ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΚΕΜΟΔΙΚΙΕΣ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΕΙΑ) 

 

Ο λογαριαςμόσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ αναλφεται ωσ εξισ: 

 

Ποςά ςε χιλ Ευρϊ 31.12.2017 31.12.2016 

Ρροβλζψεισ για εκκρεμοδικίεσ με εργαηομζνουσ - ςυνταξιοφχουσ 12.376 18.874 

Ρροβλζψεισ για αςτικζσ εκκρεμοδικίεσ 22.869 22.827 

Σφνολο 35.245 41.701 

 

Ζχουν αςκθκεί αγωγζσ για αςτικζσ υποκζςεισ κατά τθσ Εταιρείασ ςυνολικοφ φψουσ περίπου Ευρϊ 74,7 εκατ. κατά τθν 

31.12.2017. Οι αγωγζσ αυτζσ αφοροφν κυρίωσ αποηθμιϊςεισ λόγω καταςτροφϊν από πλθμμφρεσ (λόγω κραφςθσ αγωγϊν ι 

βροχοπτϊςεων), είτε αγωγζσ διάφορων αντιςυμβαλλόμενων προμθκευτϊν και εργολάβων για παραβάςεισ ςυμβατικϊν 

όρων. Επίςθσ υπάρχουν ςε εκκρεμότθτα δικαςτικζσ υποκζςεισ για εργατικζσ διαφορζσ φψουσ  Ευρϊ 137,3 εκατ. περίπου. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ 2017, θ Εταιρεία προζβθ ςε υλοποίθςθ ςυμβιβαςτικισ επίλυςθσ ομαδικϊν εργατικϊν διαφορϊν 

με τισ υπ’ αρικμό : 

• 19105/21.12.2016 απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τθν επίλυςθ ομαδικϊν εργατικϊν διαφορϊν και 

εκταμίευςε ποςό Ευρϊ 17 εκατ. περίπου και 

• 19224/24.05.2017 απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, που αφορά τθν υπόκεςθ υπολογιςμοφ τθσ ειδικισ εφάπαξ 

αποηθμίωςθσ με τθν προςαφξθςθ των δϊρων και των επιδομάτων αδείασ και εκταμίευςε ποςό Ευρϊ 13 εκατ. περίπου. 

Το ςυνολικό φψοσ των προβλζψεων που ζχει ςχθματίςει θ Εταιρεία ανζρχεται ςε Ευρϊ 37 εκατ. περίπου κατά τθν 31.12.2017 

(ποςό Ευρϊ 58,7 εκατ. περίπου κατά τθν 31.12.2016), εκ των οποίων το ποςό Ευρϊ 1,7 εκατ. περίπου, τθσ ςυμβιβαςτικισ 

επίλυςθσ του υπολοίπου των ανωτζρω αποφάςεων παρουςιάηεται ςτισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ, (το αντίςτοιχο 

περςινό, ανερχόταν ςε ποςό Ευρϊ 17 εκατ. περίπου).  

Θ πρόβλεψθ επίδικων υποκζςεων βαςίηεται ςε εκτιμιςεισ τθσ Διοίκθςθσ ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Νομικϊν 

Υπθρεςιϊν  για το ποςό που πικανολογείται ότι κα εκταμιευτεί. 

 

29. ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΕΙΣ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΕΙΑ) 

 

Θ κίνθςθ του λογαριαςμοφ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ αναλφεται ωσ εξισ: 

Ποςά ςε χιλ Ευρϊ 31.12.2017 31.12.2016 

Αρχικι Αξία:   

Επιχορθγιςεισ Επενδφςεων 234.081 230.523 

Συμμετοχζσ Καταναλωτϊν 105.237 104.163 

 339.318 334.686 

   

Συςςωρευμζνεσ Αποςβζςεισ   

Επιχορθγιςεισ Επενδφςεων (104.917) (99.365) 

Συμμετοχζσ Καταναλωτϊν (51.214) (48.584) 

 (156.131) (147.949) 

Αναπόςβεςτθ Αξία   

Επιχορθγιςεισ Επενδφςεων 129.164 131.158 

Συμμετοχζσ Καταναλωτϊν 54.023 55.579 

 183.187 186.737 
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Θ Εταιρεία επιχορθγείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ μζςω του Ελλθνικοφ Δθμοςίου για τθ χρθματοδότθςθ ςυγκεκριμζνων 

ζργων. Επιπροςκζτωσ, οι πελάτεσ τθσ Εταιρείασ (ςυμπεριλαμβανομζνων του Δθμοςίου και τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ) 

απαιτείται όπωσ ςυμμετζχουν ςτθ χρθματοδότθςθ του αρχικοφ κόςτουσ ανάπτυξθσ του δικτφου (μετρθτζσ, δικτυακζσ ενϊςεισ 

κλπ.) ι τθσ αναβάκμιςισ του. 

 

Οι ωσ άνω επιχορθγιςεισ και ςυμμετοχζσ καταναλωτϊν λογίηονται κατά τθν είςπραξθ και εμφανίηονται ςτθν Κατάςταςθ 

Οικονομικισ Κζςθσ ςτισ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ. Τα ποςά αυτά αποτελοφν ζςοδα επομζνων χριςεων και 

αποςβζνονται βάςει τθσ ωφζλιμθσ ηωισ των ςχετικϊν παγίων, όταν αυτά τεκοφν ςε λειτουργία. Θ απόςβεςθ των 

επιχορθγιςεων και των ςυμμετοχϊν καταναλωτϊν εμφανίηεται αφαιρετικά των αποςβζςεων παγίων ςτα αποτελζςματα 

χριςεωσ.  

Εκτόσ των ανωτζρω επιχορθγιςεων ςτθν Εταιρεία ζχουν παραςχεκεί και άλλθσ φφςεωσ κρατικζσ επιχορθγιςεισ, όπωσ θ 

παραχϊρθςθ τθσ νιςου Ψυτάλλειασ. 

 

 

30. ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

 

Το ποςό Ευρϊ 18.387 χιλ. τθν 31.12.2017 και Ευρϊ 18.297  χιλ. τθν 31.12.2016  αφορά εγγυιςεισ από πελάτεσ για τθν χριςθ 

του μετρθτι, ειςπραχκείςεσ κατά τθν αρχικι ςφνδεςθ παροχισ. Οι εν λόγω εγγυιςεισ επιςτρζφονται (χωρίσ τόκο) με τον 

τερματιςμό τθσ ςφνδεςθσ από μζρουσ του πελάτθ. Οι ανωτζρω εγγυιςεισ ζχουν καταχωρθκεί ςτθν ονομαςτικι τουσ αξία, και 

όχι ςτθν εφλογθ αξία τουσ κατά τθν αρχικι καταχϊρθςθ και μεταγενζςτερα ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ τουσ, επειδι μποροφν 

να απαιτθκοφν από τουσ καταναλωτζσ ςε οποιοδιποτε χρόνο. 

 

 

31. ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΕΣ & ΛΟΙΡΕΣ ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ  

 

Ο λογαριαςμόσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ αναλφεται ωσ εξισ: 

 

α. Λειτουργικζσ Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ 

Ποςά ςε χιλ Ευρϊ 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Ρρομθκευτζσ 24.956 22.276 24.949 22.268 

Ραρακρατθμζνοι πλθρωτζοι φόροι 8.061 7.937 8.061 7.937 

Αςφαλιςτικζσ και λοιπζσ ειςφορζσ 2.955 4.867 2.955 4.867 

Ρροκαταβολζσ πελατϊν 2.449 2.309 2.449 2.309 

Μερίςματα πλθρωτζα 468 40.801 468 40.801 

Λειτουργικζσ Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ 38.889 78.190 38.882 78.182 

 

Οι λειτουργικζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ μειϊκθκαν κατά Ευρϊ 39,3 εκατ. περίπου κυρίωσ λόγω τθσ εκτζλεςθσ 

απόφαςθσ  τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ 23.12.2016, για τθν διανομι μερίςματοσ από τα κζρδθ 

παρελκουςϊν χριςεων ποςοφ Ευρϊ 40.470 χιλ. 

 

 

β. Λοιπζσ Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ 
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 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ 

Ποςά ςε χιλ Ευρϊ 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Εκκρεμοδικίεσ με εργαηόμενουσ – ςυνταξιοφχουσ 1.753 16.978 1.753 16.978 

Επιταγζσ πλθρωτζεσ 785 869 785 869 

Ειςπράξεισ για λογαριαςμό τρίτων 896 912 896 912 

Ρρόβλεψθ μθ λθφκείςασ άδειασ  436 909 436 909 

Αποηθμιϊςεισ προςωπικοφ 91 292 91 292 

Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 4.339 5.462 4.343 5.460 

Βραχυπρόκεςμεσ Εγγυιςεισ καταναλωτϊν 5.579 5.523 5.579 5.523 

Λοιπζσ Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ 13.879 30.935 13.883 30.943 

 

Οι λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ μειϊκθκαν κατά Ευρϊ 17,1 εκατ. περίπου λόγω τθσ υλοποίθςθσ τθσ ςυμβιβαςτικισ 

επίλυςθ εργατικϊν διαφορϊν.  

 

32. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

 

Δεν ζχει ςυμβεί κάποιο γεγονόσ το οποίο επθρεάηει ςθμαντικά τθν οικονομικι διάρκρωςθ ι τθν επιχειρθματικι πορεία τθσ 

Εταιρείασ και του ομίλου από 31.12.2017 μζχρι τθν θμερομθνία ζγκριςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων από το Διοικθτικό 

ςυμβοφλιο τθσ Εταιρείασ. 

 

33. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ & ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ-ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ  

Οι ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ δεν καταχωροφνται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ αλλά γνωςτοποιοφνται, εφόςον  θ 

πικανότθτα για εκροι πόρων που ενςωματϊνουν οικονομικά οφζλθ είναι ελάχιςτθ.  

 

1. Σχζςεισ με Ελλθνικό Δθμόςιο 

Με κοινι υπουργικι απόφαςθ τθσ 03.12.2013 που εκδόκθκε βάςει νομοκετικϊν ρυκμίςεων ορίςτθκε ότι οι οφειλζσ του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου προσ τθν Εταιρεία από επιχορθγοφμενεσ δαπάνεσ επενδυτικοφ προγράμματοσ για τθ δεκαετία 2000-

2010 που απορρζουν από τθν 09.12.1999 ςφμβαςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου με τθν Εταιρεία φψουσ Ευρϊ 294 εκατ. περίπου 

αποςβζνονται με μθ φορολογικζσ οφειλζσ ιςόποςθσ αξίασ τθσ Εταιρείασ προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο, μζχρι τισ 30.6.2013 οι 

οποίεσ αφοροφν το κόςτοσ του διατεκζντοσ ςε αυτιν αδιφλιςτου νεροφ περιόδου 25.10.2004-30.06.2013. Με τθν ίδια κοινι 

υπουργικι απόφαςθ αποςβζςτθκαν και οι λοιπζσ αξιϊςεισ μζχρι τθν 30.06.2013 μεταξφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και ΕΥΔΑΡ ΑΕ. 

Με απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των Μετόχων τθν 27
θ
 Δεκεμβρίου 2013 ζγινε αποδεκτι θ ανωτζρω κοινι 

υπουργικι απόφαςθ. 

 

Ωςτόςο εκκρεμεί από τθ χριςθ 2004 θ ςφναψθ ζγγραφθσ ςυμφωνίασ όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 15 τθσ από 09.12.1999 

ςφμβαςθσ μεταξφ του Ελλθνικοφ  Δθμοςίου και τθσ Εταιρείασ θ οποία κα κακορίηει το τίμθμα του απολθφκζντοσ μθ  

επεξεργαςμζνου φδατοσ. Ελλείψει γραπτισ ςυμφωνίασ, θ Εταιρεία ςυνεχίηει και μετά τθν 30.06.2013, να ςυμψθφίηει το 

τίμθμα του αδιφλιςτου φδατοσ που αντλεί με τισ υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ που προςφζρει για  τα πάγια 

περιουςιακά ςτοιχεία που ανικουν ςτθν Εταιρεία Ραγίων «ΕΥΔΑΡ ΝΡΔΔ» (ςθμ.36) επιβαρφνοντασ τα αποτελζςματά τθσ. 

Αλλαγζσ ςτθν τιμολόγθςθ των υπθρεςιϊν φδρευςθσ και αποχζτευςθσ κα επιφζρει θ εφαρμογι τθσ ΚΥΑ 135275 (αρ. 3, παρ.9), 

ΦΕΚ 1751/22.05.2017 «Ζγκριςθ γενικϊν Κανόνων κοςτολόγθςθσ και Τιμολόγθςθσ υπθρεςιϊν φδατοσ. Μζκοδοσ και 

διαδικαςίεσ για τθν ανάκτθςθ κόςτουσ των υπθρεςιϊν φδατοσ ςτισ διάφορεσ χριςεισ του». Στην παρούςα φάςη δεν είναι 

δυνατόν να προβλεφθούν τυχόν επιπτώςεισ από τη διαδικαςία αυτή ςτην μέχρι τώρα ακολουθούμενη τακτική τησ 

εταιρείασ. 
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2. Δεςμεφςεισ από Ανεκτζλεςτεσ Συμβάςεισ 

Οι δεςμεφςεισ τθσ Εταιρείασ που αφοροφν επεκτάςεισ, βελτιϊςεισ και ςυντθριςεισ δικτφων και εγκαταςτάςεων, 

τοποκετιςεισ παροχϊν μονάδων ςυμπαραγωγισ θλεκτρικισ και κερμικισ ενζργειασ κ.λ.π. ανζρχονται τθν 31.12.2017 ςε 

Ευρϊ 84 εκατ. περίπου και τθν 31.12.2016 ςε Ευρϊ 69 εκατ. περίπου. 

 

3. Εγγυθτικζσ επιςτολζσ 

Θ Εταιρεία ζχει εκδϊςει εγγυθτικζσ επιςτολζσ για εξαςφάλιςθ υποχρεϊςεων ποςοφ Ευρϊ 230 χιλ. τθν 31.12.2017. 

 

34. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΘ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΕΙΑ) 

  

 

Α) Συναλλαγζσ με Μζλθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

Ποςά ςε χιλ. Ευρϊ 31.12.2017 31.12.2016 

Αμοιβζσ (Ρροζδρου & Δ/ντοσ Συμβοφλου και Εκτελεςτικϊν Συμβοφλων) 114 114 

Αμοιβζσ & ζξοδα παράςταςθσ μελϊν Δ.Σ. 138 81 

Σφνολο 252 195 

 

 

Β) Συναλλαγζσ και υπόλοιπα με Ελλθνικό Δθμόςιο και ΟΤΑ 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ 

Ποςά ςε χιλ. Ευρϊ 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

1) Συναλλαγζσ     

-  Ζςοδα 61.512 58.459 61.512 58.459 

-  Κόςτοσ πωλθκζντων (κόςτοσ καταςκευισ ζργων) 529 66 529 66 

2) Υπόλοιπα     

- Μακροπρόκεςμεσ Απαιτιςεισ  

  (Ζργα για λογαριαςμό Ελλθνικοφ Δθμοςίου ) 4.297 3.769 4.297 3.769 

- Μακροπρόκεςμεσ Απαιτιςεισ  από πελάτεσ  

 (Διακανονιςμοί Διμων) 12.961 21.038 12.961 21.038 

-  Απαιτιςεισ από Ρελάτεσ (ΟΤΑ, Ελλθνικό Δθμόςιο) 53.286 38.964 53.286 38.964 

-  Απαίτθςθ από Ε.ΥΔ.Α.Ρ. ΝΘΣΩΝ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ Α.Ε. - - 24 24 

- Λοιπζσ Απαιτιςεισ (από το Ελλθνικό Δθμόςιο για κάλυψθ 

ελλείμματοσ από αποηθμίωςθ προςωπικοφ) 258 258 258 258 

 

Οι ςυναλλαγζσ με Ελλθνικό Δθμόςιο και ΟΤΑ αφοροφν ζςοδα υδρολθψίασ τιμολογθμζνα και δεδουλευμζνα, κακϊσ επίςθσ 

και δεδουλευμζνα ζςοδα από το κόςτοσ καταςκευισ ζργων για λογαριαςμό του Υπουργείου Οικονομίασ, Υποδομϊν και 

μεταφορϊν και του Ν.Ρ.Δ.Δ «Εταιρεία Ραγίων Ε.ΥΔ.Α.Ρ». 
 

 

35. ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ  

 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ 

Ποςά ςε χιλ. Ευρϊ 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

 Αμοιβζσ Ελεγκτϊν για τον ζλεγχο των ετιςιων λογαριαςμϊν 50 51 47 48 

Λοιπζσ αμοιβζσ 15 25 15 25 

Σφνολο Αμοιβϊν 65 76 62 73 
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36. ΕΤΑΙΕΙΑ ΡΑΓΙΩΝ «Ε.ΥΔ.Α.Ρ. ΝΡΔΔ» 
 

1. Θ «Εταιρεία Ραγίων Ε.ΥΔ.Α.Ρ.» ΝΡΔΔ ιδρφκθκε κατά τθν ειςαγωγι τθσ Εταιρείασ ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν με ςκοπό 

τθν μεταβίβαςθ των φραγμάτων και ταμιευτιρων του Μαρακϊνα, του Μόρνου, του Ευινου και τθσ Υλίκθσ. Εκτόσ από τισ 

καταςκευζσ και επεκτάςεισ των εγκαταςτάςεων που ςυνδζονται με τ’ ανωτζρω φράγματα και τουσ ταμιευτιρεσ, το 

Ελλθνικό Δθμόςιο μζςω τθσ «Εταιρεία Ραγίων Ε.ΥΔ.Α.Ρ.» ΝΡΔΔ προμθκεφει τθν Εταιρεία με ακατζργαςτο φδωρ ϊςτε να 

είναι ςε κζςθ να ανταποκρίνεται ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν φδρευςθσ. 

2. Σθμειϊνεται ότι: 

  το Υδραγωγείο τθσ Υλίκθσ μζχρι τθν Βίλιηα Κθβϊν μεταγράφθκε ςτα αρμόδια Υποκθκοφυλακεία Κθβϊν και 

Ωρωποφ.  

 Το εργοτάξιο τθσ Άμφιςςασ και του Χριςςοφ Δελφϊν ζχουν ιδθ ενταχκεί ςτο Κτθματολογικό γραφείο Αμφίςςθσ που 

τελεί χρζθ Υποκθκοφυλακείου. 

3. Με τθν απόφαςθ 18448/24.09.2014 του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ «ΕΥΔΑΡ Α.Ε.»,  εγκρίκθκε θ υπογραφι 

ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ «Εταιρείασ Ραγίων Ε.ΥΔ.Α.Ρ.» ΝΡΔΔ και τθσ «ΕΥΔΑΡ Α.Ε.» που αφορά  τθν από 01.10.2014 

υδροδότθςθ και  τιμολόγθςθ από τθν «Εταιρεία Ραγίων ΕΥΔΑΡ» ΝΡΔΔ, των ΟΤΑ και λοιπϊν Ν.Ρ.Δ.Δ., κατά μικοσ του 

Εξωτερικοφ Υδροδοτικοφ Συςτιματοσ (Ε.Υ.Σ.) εκτόσ γεωγραφικισ περιοχισ δραςτθριότθτασ τθσ ΕΥΔΑΡ Α.Ε.. Συγκεκριμζνα 

θ Απόφαςθ αφορά τουσ παρακάτω Διμουσ:  

 Δελφϊν  

 Λεβαδζων  (και τθσ ΔΕΥΑΛ)  

 Κθβαίων (και τθσ ΔΕΥΑΚ)  

 Τανάγρασ  

 Χαλκιδζων (και τθσ ΔΕΥΑΧ)  

 Διςτόμου – Αράχωβασ  
 

37. ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 

 

Θ Εταιρεία διαχειρίηεται το κεφάλαιό τθσ με τρόπο τζτοιο ϊςτε να εκπλθρϊνει τουσ ςκοποφσ τθσ, όπωσ αναφζρονται ςτθν 

παράγραφο 4α του άρκρου 1 του Ν.2744/99. Επίςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του ιδίου άρκρου απαγορεφεται θ 

ςφςταςθ εμπράγματου δικαιϊματοσ επί των ακινιτων παγίων ςτοιχείων τθσ, που χρθςιμοποιοφνται για τθν άςκθςθ των 

ςχετικϊν με τθν παροχι υπθρεςιϊν φδρευςθσ και αποχζτευςθσ δραςτθριοτιτων τθσ. Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με το άρκρο 

5 του ιδίου νόμου δεν χωρεί αναγκαςτικι εκτζλεςθ του ενεργθτικοφ τθσ ΕΥΔΑΡ που χρθςιμοποιείται για τθν άςκθςθ των 

ςχετικϊν με τθν παροχι υπθρεςιϊν φδρευςθσ και αποχζτευςθσ δραςτθριοτιτων τθσ. 

 

Θ Εταιρεία τθν τρζχουςα περίοδο δεν προεβεί ςε δανειςμό είτε μακροπρόκεςμο είτε βραχυπρόκεςμο. Μετά τθν ειςαγωγι 

τθσ ςτο χρθματιςτιριο το 2000 και μζχρι το 2013 θ Εταιρεία είχε προβεί κυρίωσ ςε βραχυπρόκεςμο δανειςμό, προκειμζνου 

να ανταποκρικεί ςτισ λειτουργικζσ τθσ υποχρεϊςεισ λόγω τθσ μθ πλθρωμισ των λογαριαςμϊν φδρευςθσ από οριςμζνουσ ΟΤΑ 

και άλλουσ δθμόςιουσ φορείσ. 

Θ Εταιρεία φροντίηει να διατθρεί ικανοποιθτικό φψοσ κεφαλαίων προκειμζνου να εξυπθρετεί τουσ ςκοποφσ τθσ 

εφαρμόηοντασ τθν κατάλλθλθ μεριςματικι πολιτικι. 
 

Δείκτθσ δανειακισ επιβάρυνςθσ 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ 

Ποςά ςε χιλ Ευρϊ 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Δανειακζσ Υποχρεϊςεισ  - - - - 

Ταμειακά Διακζςιμα & Λςοδφναμα (294.921) (280.544) (293.920) (279.471) 

Σφνολο Λδίων Κεφαλαίων 942.028 904.766 942.191 904.879 

     

Δείκτησ καθαροφ χρζουσ προσ ίδια κεφάλαια 0 0 0 0 
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Συνεπϊσ δεν υφίςταται κίνδυνοσ από μεταβολι των επιτοκίων των τραπεηϊν. 

 

38. ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΧΘΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

Θ διαχείριςθ χρθματοοικονομικϊν κινδφνων διεκπεραιϊνεται από τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ τθσ Εταιρείασ, οι οποίεσ  

λειτουργοφν με ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ που ζχουν εγκρικεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο.  

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο κζτει τουσ ςτόχουσ, ορίηει τθν πολιτικι, επιλζγει το πλαίςιο διαχείριςθσ κινδφνων, θ υλοποίθςθ του 

οποίου ανατίκεται ςτα ςτελζχθ τθσ Εταιρείασ. Θ  φπαρξθ πλαιςίου διαχείριςθσ κινδφνων είναι κεντρικισ ςθμαςίασ και θ 

διαδικαςία παρακολοφκθςθσ είναι δομθμζνθ, ςυνεχισ και διαρκισ. 

 

(α) Ριςτωτικόσ κίνδυνοσ 

Θ ζκκεςθ τθσ Εταιρείασ όςον αφορά τον πιςτωτικό κίνδυνο περιορίηεται ςτα κάτωκι χρθματοοικονομικά περιουςιακά 

ςτοιχεία τα οποία αναλφονται ωσ εξισ: 

 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ 

Κατθγορίεσ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Διακζςιμα για πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 3.659 2.855 3.659 2.855 

Ταμειακά διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα 294.921 280.544 293.920 279.471 

Εμπορικζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ 237.299 224.766 237.252 224.742 

Μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 19.034 22.598 19.034 22.598 

Επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ εταιρείεσ - - 1.210 1.210 

Σφνολο 554.913 530.763 555.075 530.876 

 

 

Το ταμείο και τα ταμειακά ιςοδφναμα ενζχουν πιςτωτικό κίνδυνο. Θ διαχείριςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου γίνεται με 

ςυγκζντρωςθ του μεγαλφτερου τμιματοσ των διακεςίμων τθσ Εταιρείασ ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ και με περιοριςμό τθσ 

ζκκεςθσ ςτα λοιπά θμεδαπά πιςτωτικά ιδρφματα.  

Στισ εμπορικζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ περιλαμβάνονται απαιτιςεισ από ιδιϊτεσ πελάτεσ, οι οποίεσ ζχουν ςχετικά 

περιοριςμζνο  βακμό κινδφνου απωλειϊν κυρίωσ λόγω τθσ ευρείασ διαςποράσ των απαιτιςεων, ενϊ για τισ απαιτιςεισ από 

ΟΤΑ, θ Εταιρεία εξετάηει τθν δυνατότθτα είςπραξθσ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν μζςω κατάρτιςθσ ςυμβάςεων (διαχείριςθσ 

δικτφων ι διακανονιςμοφσ) ι μζςω νομοκετικϊν ρυκμίςεων. 

 

 

Στισ εμπορικζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ περιλαμβάνονται απαιτιςεισ από ιδιϊτεσ πελάτεσ, για τισ οποίεσ υφίςταται ςχετικόσ 

κίνδυνοσ, ο οποίοσ περιορίηεται με τθν ανάλθψθ μζτρων και δράςεων από τισ αρμόδιεσ διευκφνςεισ. Οι δράςεισ αφοροφν τθ 

λιψθ μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν και παροχισ διευκολφνςεων για τθν αποπλθρωμι αυτϊν. 

Για τθν κατθγορία των οφειλϊν τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ΟΤΑ, θ Εταιρεία εξετάηει τθν δυνατότθτα είςπραξθσ των 

λθξιπρόκεςμων οφειλϊν μζςω κατάρτιςθσ ςυμβάςεων (διαχείριςθσ δικτφων ι διακανονιςμοφσ) ι μζςω νομοκετικϊν 

ρυκμίςεων. 

  

Θ πρόβλεψθ τθσ επιςφάλειασ για εμπορικζσ απαιτιςεισ αναφζρεται ςε λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ ιδιωτϊν πελατϊν που 

κακυςτερεί θ είςπραξι τουσ για χρονικό διάςτθμα άνω των δφο ετϊν, οι οποίεσ δεν ζχουν διακανονιςτεί. Επίςθσ θ πρόβλεψθ 

περιλαμβάνει τμιμα λθξιπρόκεςμων οφειλϊν ιδιωτϊν πελατϊν κάτω των δφο ετϊν, οι οποίεσ πλθροφν ςυγκεκριμζνα 

κριτιρια και δεν ζχουν διακανονιςτεί. 

 

 

Ραρακάτω παρατίκεται πίνακασ χρονοανάλυςθσ για τισ απαιτιςεισ τθσ Εταιρείασ: 
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Ποςά ςε χιλ Ευρϊ 

ΧΟΝΟΑΝΑΛΥΣΘ ΛΘΞΙΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΡΑΙΤΘΣΕΩΝ 

2017 Μθ Λθξιπρόκεςμεσ 0-1 μινα 1-6 μινεσ 6 μινεσ-2 ζτθ 2 ζτθ-5 ζτθ > 5 ζτθ Σφνολο 

ΛΔΛΩΤΕΣ 30.029 9.548 30.352 45.046 33.458 33.422 181.855 

ΔΘΜΟΣΛΟ 3.483 736 1.806 3.671 5.369 3.367 18.432 

ΟΤΑ 6.411 2.450 8.139 10.901 16.743 860 45.503 

Σφνολο 39.923 12.734 40.297 59.617 55.569 37.649 245.789 

 

 

 

      

2016 Μθ Λθξιπρόκεςμεσ 0-1 μινα 1-6 μινεσ 6 μινεσ-2 ζτθ 2 ζτθ-5 ζτθ > 5 ζτθ Σφνολο 

ΛΔΛΩΤΕΣ 29.133 10.680 30.976 45.590 30.947 27.615 174.940 

ΔΘΜΟΣΛΟ 2.615 970 2.110 1.754 4.884 3.177 15.509 

ΟΤΑ 7.215 2.093 5.479 17.256 10.067 928 43.038 

Σφνολο 38.963 13.742 38.564 64.599 45.899 31.270 233.487 

 

 

Σθμειϊνεται ότι το εξοφλθμζνο ποςό των δόςεων, των διακανονιςμϊν ιδιωτϊν τθν 31.12.2017 ανζρχεται ςε ποςό Ευρϊ 

13.069 χιλ. ζναντι ποςοφ Ευρϊ 10.035 χιλ. τθσ αντίςτοιχθσ περςινισ περιόδου και δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτο υπόλοιπο των 

ιδιωτϊν πελατϊν, ςτον πίνακα τθσ χρονοανάλυςθσ. 

 

Θ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Εςόδων & Απαιτιςεων και θ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ειδικϊν πελατϊν, ελζγχουν διαρκϊσ τισ 

απαιτιςεισ τθσ Εταιρείασ, είτε χωριςτά είτε κατά ομάδα (κωδικοί τιμολογίων, κατθγορίεσ πελατϊν) και ενςωματϊνουν τισ 

πλθροφορίεσ αυτζσ ςτισ διαδικαςίεσ του πιςτωτικοφ ελζγχου. 

 

Για τθν αντιμετϊπιςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου θ Υπθρεςία Αναγκαςτικϊν Ειςπράξεων τθσ Διεφκυνςθσ Νομικϊν Υπθρεςιϊν 

εξετάηει ςε ςυνεχι βάςθ και διευκετεί μζςω τθσ δικαςτικισ οδοφ (ΝΔ 356/1974 «Κϊδικασ Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων») 

λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ προσ είςπραξθ από υδρολθψία, δικαιϊματα χριςθσ και δικαιϊματα ςφνδεςθσ ακινιτων από ιδιϊτεσ 

και ΟΤΑ.  

 

Κανζνα από τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία δεν ζχει εξαςφαλιςτεί με υποκικθ ι άλλθ μορφι πιςτωτικισ 

εξαςφάλιςθσ. 

 

Αντίςτοιχα θ Εταιρεία δεν ζχει εκχωριςει ςε τρίτουσ ωσ μορφισ εγγφθςθσ τα χρθματοπιςτωτικά μζςα του Ενεργθτικοφ.  

 

 

 

(β) Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ 

Ο κίνδυνοσ ρευςτότθτασ αντιμετωπίηεται με τθ διατιρθςθ ικανϊν χρθματικϊν διακεςίμων και τθν εξαςφάλιςθ τραπεηικϊν 

πιςτϊςεων προσ  χριςθ. Δεν υφίςταται κίνδυνοσ ρευςτότθτασ λόγω τθσ φπαρξθσ ςθμαντικϊν ταμειακϊν διακεςίμων ικανϊν 

να καλφψουν τισ τρζχουςεσ λειτουργικζσ και επενδυτικζσ ανάγκεσ. 

Ο παρακάτω πίνακασ αναλφει τισ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ, ταξινομθμζνεσ ςε ςχετικζσ 

ομαδοποιθμζνεσ θμερομθνίεσ λιξθσ, οι οποίεσ υπολογίηονται ςφμφωνα με το χρονικό υπόλοιπο από τθν θμερομθνία 

ιςολογιςμοφ μζχρι τθ ςυμβατικι θμερομθνία λιξθσ, ςε μθ προεξοφλθμζνεσ τιμζσ. 
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Ποςά ςε χιλ Ευρϊ 

ΧΟΝΟΑΝΑΛΥΣΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

2017 0-1 Μινα 2-3 Μινεσ 3-6 Μινεσ 6-12 Μινεσ 1- 5 ζτθ > 5 ζτθ Σφνολο 

Δανειακζσ Υποχρεϊςεισ    - - - - - - - 

Ρρομθκευτζσ & Λοιπζσ Υποχρεϊςεισ 15.908 27.819 4.594 4.464 39.042 315.576 407.403 

Σφνολο 15.908 27.819 4.594 4.464 39.042 315.576 407.403 

  

  

2016 0-1 Μινα 2-3 Μινεσ 3-6 Μινεσ 6-12 Μινεσ 1- 5 ζτθ > 5 ζτθ Σφνολο 

Δανειακζσ Υποχρεϊςεισ    - - - - - - - 

Ρρομθκευτζσ & Λοιπζσ Υποχρεϊςεισ 65.529 27.527 13.220       4.734 41.136 308.191 460.337 

Σφνολο 65.529 27.527 13.220      4.734 41.136 308.191 460.337 

 

 

(γ) Κίνδυνοσ Αγοράσ 

Ο κίνδυνοσ αγοράσ ςχετίηεται με το μετοχικό χαρτοφυλάκιο τθσ Εταιρείασ, το οποίο αποτελεί μακροπρόκεςμθ, ςτρατθγικι 

επζνδυςθ κι ωσ εκ τοφτου περιορίηεται ςε προκακοριςμζνα όρια κζςθσ (Position Limits) 

 

 

(δ) Κίνδυνοι από τθν επιβολι κεφαλαιακϊν ελζγχων ςτθν Ελλάδα 

Με Ρράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου ςτισ 28 Λουνίου 2015, οι Ελλθνικζσ τράπεηεσ τζκθκαν ςε αργία και επιβλικθκαν 

κεφαλαιακοί ζλεγχοι. Θ τραπεηικι αργία ζλθξε ςτισ 20 Λουλίου 2015, ενϊ ςταδιακά περιορίηονται οι κεφαλαιακοί ζλεγχοι, 

ωςτόςο μζροσ αυτϊν παραμζνει ςε ιςχφ. Λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ και τθσ ανελαςτικότθτασ του προϊόντοσ, θ ηιτθςι του δεν 

επθρεάηεται από τθν επιβολι κεφαλαιακϊν ελζγχων, ςυνεπϊσ οι ςχετικζσ οικονομικζσ εξελίξεισ ςτθν Ελλάδα δεν επθρζαςαν 

τισ ειςπράξεισ, τισ πλθρωμζσ και τον κφκλο εργαςιϊν τθσ Εταιρείασ. 

 

 

(ε) υκμιςτικόσ κίνδυνοσ  

Στισ 22 Μαΐου 2017, δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ Β 1751, θ Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ θ οποία είχε ωσ κζμα: «Ζγκριςθ γενικϊν 

κανόνων κοςτολόγθςθσ και τιμολόγθςθσ υπθρεςιϊν φδατοσ. Μζκοδοσ και διαδικαςίεσ για τθν ανάκτθςθ κόςτουσ των 

υπθρεςιϊν φδατοσ ςτισ διάφορεσ χριςεισ του». Θ ΕΥΔΑΡ ΑΕ εξετάηει τθν εφαρμογι των γενικϊν κανόνων κοςτολόγθςθσ και 

τιμολόγθςθσ υπθρεςιϊν φδατοσ ςφμφωνα με τθν ανωτζρω Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ. 

Από τθν προκαταρκτικι εξζταςθ τθσ Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ από τθν Εταιρεία, προζκυψαν κζματα προσ διευκρίνιςθ, 

που αφοροφν: 

 

 Τθν τιμι του ακατζργαςτου φδατοσ, ωσ βαςικό ςτοιχείο κόςτουσ,  

 Το περιβαλλοντικό κόςτοσ και το κόςτοσ πόρου ανά κυβικό μζτρο νεροφ, κακϊσ αυτό κα γνωςτοποιθκεί ςτθν 

Εταιρεία, ζωσ τθν 31 Οκτωβρίου 2018, από τθ Διεφκυνςθ Υδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, 

 Το κόςτοσ ευκαιρίασ του επενδεδυμζνου κεφαλαίου και ειδικότερα θ εφλογθ ετιςια απόδοςθ των ιδιωτικϊν 

επιχειρθματικϊν κεφαλαίων που χρθςιμοποιοφνται, 

 

Με Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ που εκδόκθκε ςτισ 03.12.2013, ορίςτθκε ότι οι οφειλζσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου προσ τθν 

Εταιρεία από επιχορθγοφμενεσ δαπάνεσ επενδυτικοφ προγράμματοσ για τθ δεκαετία 2000-2010, που απορρζουν από τθν 

09.12.1999 ςφμβαςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου με τθν Εταιρεία, φψουσ Ευρϊ 294 εκατ. περίπου, αποςβζνονται με μθ 

φορολογικζσ οφειλζσ ιςόποςθσ αξίασ τθσ Εταιρείασ προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο, οι οποίεσ αφοροφν το κόςτοσ του διατεκζντοσ 

ςε αυτιν αδιφλιςτου νεροφ, περιόδου 25.10.2004-30.06.2013. 
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Ωςτόςο εκκρεμεί από τθ χριςθ 2004 θ ςφναψθ ζγγραφθσ ςυμφωνίασ όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 15 τθσ από 09.12.1999 

ςφμβαςθσ μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Εταιρείασ θ οποία κα κακορίηει το τίμθμα του απολθφκζντοσ μθ 

επεξεργαςμζνου φδατοσ. Ελλείψει γραπτισ ςυμφωνίασ, θ Εταιρεία ςυνεχίηει και μετά τθν 30.06.2013, να ςυμψθφίηει το 

τίμθμα του αδιφλιςτου φδατοσ που αντλεί με τισ υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ που προςφζρει για τα πάγια 

περιουςιακά ςτοιχεία που ανικουν ςτθν Εταιρεία Ραγίων «ΕΥΔΑΡ ΝΡΔΔ» επιβαρφνοντασ τα αποτελζςματά τθσ. 

 

Μζχρι και τισ 31.12.2018, που κα ιςχφει το τιμολόγιο που εγκρίκθκε με το ΦΕΚ 3188Β/16.12.2013, δεν τίκεται κζμα 

επιβάρυνςισ τθσ Εταιρείασ, με οποιοδιποτε τίμθμα για το αδιφλιςτο νερό, γεγονόσ που κα ςιμαινε τθν αφξθςθ τθσ τιμισ του 

νεροφ και τθν πρόςκετθ χρζωςθ των πολιτϊν. 

 

 

 

39. ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΛΟΓΩΝ ΑΞΙΩΝ  

 

Θ εφλογθ αξία των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων που διαπραγματεφονται ςε ενεργείσ αγορζσ (χρθματιςτιρια) (π.χ. 

παράγωγα, μετοχζσ, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια), προςδιορίηεται από τισ δθμοςιευόμενεσ τιμζσ που ιςχφουν κατά τθν 

θμερομθνία Αναφοράσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων. Τα διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 

αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ θ οποία είναι θ χρθματιςτθριακι τουσ αξία και ςυνεπϊσ κατατάςςονται ςε επίπεδο 1, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΔΡΧΑ 7, παρ.27Β. 

 

Θ εφλογθ αξία των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων που δεν διαπραγματεφονται ςε ενεργείσ αγορζσ προςδιορίηεται με τθ 

χριςθ τεχνικϊν αποτίμθςθσ και παραδοχϊν που ςτθρίηονται ςε δεδομζνα τθσ αγοράσ κατά τθν θμερομθνία Αναφοράσ των 

Οικονομικϊν Καταςτάςεων. 

 

Θ ονομαςτικι αξία μείον προβλζψεισ για επιςφάλειεσ των εμπορικϊν απαιτιςεων εκτιμάται ότι προςεγγίηει τθν πραγματικι 

τουσ αξία. Οι πραγματικζσ αξίεσ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων για ςκοποφσ εμφάνιςισ τουσ ςτισ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ υπολογίηονται με βάςθ τθν παροφςα αξία των μελλοντικϊν ταμιακϊν ροϊν που προκφπτουν από ςυγκεκριμζνεσ 

ςυμβάςεισ χρθςιμοποιϊντασ το τρζχον επιτόκιο το οποίο είναι διακζςιμο για τθν Εταιρεία για τθ χριςθ παρόμοιων 

χρθματοπιςτωτικϊν μζςων. 

 

 

 

 

 

 

40. ΕΡΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΘΣΘ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ  

 

 

Για τθν πλθρζςτερθ απεικόνιςθ των ειςροϊν – εκροϊν από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ επιλζχκθκε θ ανακατομι του 

κονδυλίου «τόκοι ειςπραχκζντεσ» για το τμιμα που αφορά «προςαυξιςεισ πελατϊν» από τισ επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ 

ςτισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ.  Για να καταςτοφν ομοειδι και ςυγκρίςιμα τα κονδφλια τθσ χριςεωσ 2016 με εκείνα τθσ 

χριςεωσ 2017 αναταξινομικθκαν τα δθμοςιευμζνα κονδφλια τθσ Κατάςταςθ Ταμειακϊν οϊν 01.01.2016 – 31.12.2016 ωσ 

κάτωκι :   
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 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ 

Ποςά ςε χιλ. Ευρϊ 

31.12.2016 

Ππωσ 

δθμοςιεφτθκαν 

31.12.2016 

Ππωσ 

επαναταξινομικθκαν 

31.12.2016 

Ππωσ 

δθμοςιεφτθκαν 

31.12.2016 

Ππωσ 

επαναταξινομικθκαν 

Λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ 
    

Κζρδθ προ φόρων 41.324 41.324 41.324 41.337 

Ρλζον / μείον προςαρμογζσ για:     

Αποςβζςεισ ενςϊματων και αςϊματων ακινθτοποιιςεων  45.539 45.539 45.539 45.539 

Αποςβζςεισ επιχορθγιςεων και ςυμμετοχϊν καταναλωτϊν (8.168) (8.168) (8.168) (8.168) 

Μειϊςεισ /Μεταφορζσ ενςϊματων και αςϊματων ακινθτοποιιςεων (935) (935) (935) (935) 

Ζςοδα  χρεογράφων  (66) (66) (66) (66) 

Ρροβλζψεισ για αποηθμίωςθ  προςωπικοφ 2.944 2.944 2.944 2.944 

Λοιπζσ Ρροβλζψεισ 1.900 1.900 1.900 1.900 

Ριςτωτικοί τόκοι και ςυναφι ζςοδα (13.848) (13.848) (13.848) (13.838) 

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα 4.431 4.431 4.431 4.431 

Απομείωςθ χρεογράφων 18.067 18.067 18.067 18.067 

Ρλζον/ μείον προςαρμογζσ για μεταβολζσ λογαριαςμϊν κεφαλαίου 

κίνθςθσ ι που ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ:     

(Αφξθςθ) Μείωςθ     

Απαιτιςεων 5.843 5.843 5.843 5.835 

Υλικά ανταλλακτικά & αναλϊςιμα 121 121 121 121 

Αφξθςθ (Μείωςθ)     

Λειτουργικϊν Βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων 2.056 2.056 2.056 2.055 

Εγγυιςεισ καταναλωτϊν 85 85 85 85 

Ειςφορά εργαηομζνων για αποηθμίωςθ 1.911 1.911 1.911 1.911 

Πλζον:     

Ρροςαυξιςεισ πελατϊν ειςπραχκείςεσ - 3.857 - 3.857 

Μείον:     

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα καταβεβλθμζνα (36) (36) (36) (36) 

Καταβεβλθμζνοι φόροι (52.646) (52.646) (52.646) (52.646) 

Σφνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ (α) 48.522 52.379 48.536 52.393 

Επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ     

Αγορά ενςϊματων ακινθτοποιιςεων (8.442) (8.442) (8.442) (8.442) 

Αγορά αςϊματων ακινθτοποιιςεων (901) (901) (901) (901) 

Είςπραξθ επιχορθγιςεων και ςυμμετοχϊν καταναλωτϊν 1.253 1.253 1.253 1.253 

Τόκοι ειςπραχκζντεσ 11.481 7.624 11.471 7.614 

Μερίςματα ειςπραχκζντα 66 66 66 66 

Αγορά χρεογράφων 0 0 0 0 

Αφξθςθ κεφαλαίου ςε κυγατρικι/Είςπραξθ από εκκακ. ςυνδεδεμζνθσ 

επιχ. 0 0 0 0 

Σφνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ (β) 3.457 (400) 3.447 (410) 

Χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ     

Μερίςματα πλθρωκζντα (31.854) (31.854) (31.854) (31.854) 

Σφνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ (γ) (31.854) (31.854) (31.854) (31.854) 

     

Κακαρι αφξθςθ / (μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 

περιόδου (α)+(β)+(γ) 20.125 20.125 20.129 20.129 

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ περιόδου 260.419 260.419 259.342 259.342 

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ περιόδου 280.544 280.544 279.471 279.471 
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2. ΕΚΘΕΣΘ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΥ ΟΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΘ ΛΟΓΙΣΤΘ 

 

 

Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 

Ππορ ηοςρ Μεηόσοςρ ηηρ Δηαιπείαρ 

Τδπεύζευρ και Αποσεηεύζευρ Ππυηεςούζηρ Ανώνςμη Δηαιπεία (ΔΤΓΑΠ Α.Δ.) 

 

Έκθεζη Δλέγσος επί ηυν Δηαιπικών και Δνοποιημένυν  Οικονομικών Καηαζηάζευν 

Γνώμη  

Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο Υδξεύζεσο θαη 
Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο Αλώλπκε Δηαηξεία (ΔΥΓΑΠ Α.Δ.) (ε Δηαηξεία), νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηελ 
εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο  ηεο 31

εο
 Γεθεκβξίνπ 2017, ηηο εηαηξηθέο θαη 

ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη 
ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ 
θαη κεζόδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από 
θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο ΔΥΓΑΠ Α.Δ, θαη ηεο ζπγαηξηθήο απηήο (ν Όκηινο)  θαηά ηελ 
31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2017, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ελνπνηεκέλεο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε 

πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ 
πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.   

Βάζη γνώμηρ 

Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ (ΓΠΔ) όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ 
Διιεληθή Ννκνζεζία. Οη επζύλεο καο, ζύκθσλα κε ηα πξόηππα απηά πεξηγξάθνληαη πεξαηηέξσ ζηελ παξάγξαθν 
ηεο έθζεζήο καο “Δπζύλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ”. 
Δίκαζηε αλεμάξηεηνη από ηελ Δηαηξεία θαη ηελ ελνπνηνύκελε ζπγαηξηθή ηεο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηνξηζκνύ καο 
ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Γενληνινγίαο γηα Δπαγγεικαηίεο Διεγθηέο ηνπ Σπκβνπιίνπ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ 
Γενληνινγίαο Διεγθηώλ, όπσο απηόο έρεη ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη ηηο απαηηήζεηο δενληνινγίαο 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζηελ Διιάδα θαη έρνπκε 
εθπιεξώζεη ηηο δενληνινγηθέο καο ππνρξεώζεηο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ 
πξναλαθεξόκελνπ Κώδηθα Γενληνινγίαο. Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή 
θαη θαηάιιεια λα παξέρνπλ βάζε γηα ηε γλώκε καο. 

Έμθαζη Θέμαηορ 

Δθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηελ ππ’ αξηζκό 33.1 ζεκείσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ 
πξνζδηνξηζκό ηνπ ηηκήκαηνο ηνπ κε επεμεξγαζκέλνπ ύδαηνο πνπ πξνκεζεύεηαη ε εηαηξεία από ην Διιεληθό 
Γεκόζην. Διιείςεη έγγξαθεο ζπκθσλίαο θαζνξηζκνύ ηνπ αλσηέξσ ηηκήκαηνο, ε Δηαηξεία ζπλερίδεη θαη κεηά ηελ 
30.06.2013, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία δηαθαλνλίζηεθε ην ζύλνιν ησλ νηθνλνκηθώλ εθθξεκνηήησλ κε ην Διιεληθό 
Γεκόζην,  ηνλ πξνβιεπόκελν ζην άξζξν 15 ηεο από 09.12.1999 ζύκβαζεο κε ην Διιεληθό  Γεκόζην ζπκςεθηζκό 
ηνπ ηηκήκαηνο ηνπ αδηύιηζηνπ ύδαηνο κε ην θόζηνο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 
παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ απνηακίεπζεο θαη κεηαθνξάο ύδαηνο πνπ αλήθνπλ ζηελ Δηαηξεία Παγίσλ «ΔΥΓΑΠ 
ΝΠΓΓ».  

Αιιαγέο ζηελ ηηκνιόγεζε ησλ ππεξεζηώλ ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ζα επηθέξεη ε εθαξκνγή ηεο ΚΥΑ 135275 
(ΦΔΚ 1751/22.05.2017) «Έγθξηζε γεληθώλ Καλόλσλ θνζηνιόγεζεο θαη Τηκνιόγεζεο ππεξεζηώλ ύδαηνο. Μέζνδνο 
θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάθηεζε θόζηνπο ησλ ππεξεζηώλ ύδαηνο ζηηο δηάθνξεο ρξήζεηο ηνπ». Σηελ παξνύζα θάζε 
δελ είλαη δπλαηόλ λα πξνβιεθζνύλ ηπρόλ επηπηώζεηο από ηελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ ΚΥΑ ζηελ κέρξη ηώξα 
αθνινπζνύκελε ηαθηηθή ηεο εηαηξείαο. Σηε γλώκε καο δελ δηαηππώλεηαη επηθύιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηό.  
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ημανηικόηεπα θέμαηα ελέγσος  

Τα ζεκαληηθόηεξα ζέκαηα ειέγρνπ είλαη εθείλα ηα ζέκαηα πνπ, θαηά ηελ επαγγεικαηηθή καο θξίζε, ήηαλ εμέρνπζαο 
ζεκαζίαο ζηνλ έιεγρό καο επί ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο. 
Τα ζέκαηα απηά θαη νη ζρεηηδόκελνη θίλδπλνη νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο αληηκεησπίζηεθαλ ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ ησλ 
εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ σο ζύλνιν, γηα ηε δηακόξθσζε ηεο γλώκεο καο επί απηώλ 
θαη δελ εθθέξνπκε μερσξηζηή γλώκε γηα ηα ζέκαηα απηά. 

Ακπίβεια εζόδυν λόγυ ζύνθεηυν 
ζςζηημάηυν ηιμολόγηζηρ 

 

ημανηικό θέμα ελέγσος Ανηιμεηώπιζη ελεγκηικού θέμαηορ 

Ο θύθινο εξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο, αλήιζε γηα ηελ 
ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31.12.2017 ζε € 327,3 
εθαη.,  (€ 328,8 εθαη. γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 
31.12.2016). 

Σρεηηθή αλαθνξά γηα ηα έζνδα γίλεηαη ζηε 
ζεκείσζε 3 (Λνγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη) θαη 
ζηε ζεκείσζε 5 (Κύθινο εξγαζηώλ) ησλ 
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

Γηα ηελ θαηαρώξεζε ησλ εζόδσλ  ηεο εηαηξείαο 
απαηηείηαη ε πεξηνδηθή  θαηακέηξεζε θαη 
ηηκνιόγεζε, κε βάζε ηα ηζρύνληα ηηκνιόγηα, ησλ 
θαηαλαιώζεσλ 2,1 εθαη. πεξίπνπ παξνρώλ. 

Λόγσ ησλ  ζύλζεησλ ζπζηεκάησλ ηηκνιόγεζεο 
θαη ηεο απαηηνύκελεο επεμεξγαζίαο κεγάινπ 
όγθνπ δεδνκέλσλ, ε αθξίβεηα ησλ εζόδσλ  
αμηνινγήζεθε σο έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα 
ζέκαηα ηνπ ειέγρνπ. 

Οη βαζηθέο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε 
πεξηιάκβαλαλ κεηαμύ άιισλ ηα αθόινπζα: 

-  Καηαλόεζε ησλ εθαξκνδόκελσλ πνιηηηθώλ θαη 
δηαδηθαζηώλ γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ εζόδσλ, ζε 
ζπλδπαζκό κε ηηο  θαηαγεγξακκέλεο ζηνλ εζσηεξηθό 
θαλνληζκό εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, 
δηαδηθαζίεο  θαηακέηξεζεο, ηηκνιόγεζεο θαη έθδνζεο ησλ 
ινγαξηαζκώλ. 

- Αμηνιόγεζε κε ηε ζπλδξνκή εμεηδηθεπκέλνπ ηερληθνύ 
ζπκβνύινπ ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ, ηεο 
απνηειεζκαηηθόηεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθιείδσλ θαη ηεο 
ινγηζηηθήο θαηαρώξεζεο ησλ εζόδσλ. 

- Έιεγρν ηεο πιεξόηεηαο ηεο αθξίβεηαο θαη ηνπ νξζνύ 
δηαρσξηζκνύ ησλ ρξήζεσλ, εμεηάδνληαο ηελ θαηαρώξεζε 
ησλ εζόδσλ πνπ ηηκνινγήζεθαλ κεηά ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο ηεο πεξηόδνπ αλαθνξάο ζηε ρξήζε πνπ αλαινγνύλ. 

Ανακηηζιμόηηηα εμποπικών απαιηήζευν  

ημανηικό θέμα ελέγσος Ανηιμεηώπιζη ελεγκηικού θέμαηορ 

Τελ 31.12.2017, νη εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηεο 

Δηαηξείαο αλέξρνληαη ζε € 273 εθαη. (€ 259 εθαη. 

ηελ 31.12.2016) ελώ ε ζρεηηθή ζπζζσξεπκέλε 

απνκείσζε αλέξρεηαη ζε € 57,5 εθαη. (€ 51,6 

εθαη. ηελ 31.12.2016). 

Οη γλσζηνπνηήζεηο ηεο εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηηο 

απαηηήζεηο από πειάηεο, ηηο ξπζκίζεηο νθεηιώλ 

Γήκσλ, ηελ ρξνληθή σξίκαλζε  ησλ 

ιεμηπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηεο απνκείσζεο, πεξηιακβάλνληαη 

ζηηο ζεκεηώζεηο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

21,18 θαη 38. 

Λακβάλνληαο ππόςε ην ύςνο ησλ απαηηήζεσλ, 

ην πιήζνο ησλ πειαηώλ   θαη ην νηθνλνκηθό 

πεξηβάιινλ αμηνινγήζακε ηελ εθηίκεζε ηεο 

αλαθηεζηκόηεηαο ησλ απαηηήζεσλ από πειάηεο 

σο έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ζέκαηα ηνπ 

ειέγρνπ.  

 

Οη ειεγθηηθέο καο δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαθηεζηκόηεηα ησλ 

εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ πεξηιάκβαλαλ, κεηαμύ άιισλ: 

- Τελ θαηαλόεζε θαη ηελ εμέηαζε ησλ δηαδηθαζηώλ  

παξαθνινύζεζεο  ησλ απαηηήζεσλ  από πειάηεο θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ είζπξαμεο ηνπο κέζσ ζρεηηθώλ λνκνζεηηθώλ 

δηαηάμεσλ (δηαθνπή πδξνδόηεζεο,  εθαξκνγή Κώδηθα Δίζπξαμεο 

Γεκνζίσλ Δζόδσλ, επζύλε θαζνιηθώλ ή εηδηθώλ ηδηνθηεηώλ 

αθηλήησλ). 

-  Τελ εθηίκεζε ησλ παξαδνρώλ θαη ηεο κεζνδνινγίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε από ηελ Δηαηξεία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό 

ηεο απνκείσζεο. 

-  Αμηνιόγεζε ησλ ππνινίπσλ ηδησηώλ πειαηώλ  πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε ρξνλναλάιπζεο ησλ 

ιεμηπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ  θαη ηεο εθηίκεζεο ηεο απνκείσζεο 

βάζεη θξηηεξίσλ πνπ αθνινπζνύληαη παγίσο. 

-  Αμηνιόγεζε ησλ ζρεηηθώλ γλσζηνπνηήζεσλ ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εηαηξείαο.  
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Πποβλέτειρ - Δνδεσόμενερ ςποσπεώζειρ λόγυ 
επγαηικών διεκδικήζευν 

 

ημανηικό θέμα ελέγσος Ανηιμεηώπιζη ελεγκηικού θέμαηορ 

Σηηο ρξήζεηο 2017 θαη 2016 ε εηαηξεία πξνέβε  ζε 
ζπκβηβαζηηθή επίιπζε εξγαηηθώλ δηαθνξώλ 
ζπλνιηθνύ πνζνύ 13 εθαη. θαη 17 εθαη. πεξίπνπ 
αληίζηνηρα. 

Τελ 31.12.2017 είλαη ζε εθθξεκόηεηα ε εθδίθαζε 
αγσγώλ εξγαηηθώλ δηαθνξώλ κε ζπλνιηθό 
αηηνύκελν πνζό € 137 εθαη. Η Γηνίθεζε ηεο 
εηαηξείαο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεύζπλζε 
Ννκηθώλ Υπεξεζηώλ, γηα ην πνζό πνπ 
πηζαλνινγείηαη όηη ζα εθηακηεπηεί, έρεη ζρεκαηίζεη  
πξόβιεςε ζπλνιηθνύ πνζνύ € 14 εθαη.  

Γεδνκέλνπ όηη δελ είλαη δπλαηόλ λα πξνβιεθζεί 
κε απόιπηε βεβαηόηεηα κηα δηθαζηηθή θξίζε, ιόγσ 
ηεο ζεκαληηθόηεηαο ηνπ αηηνύκελνπ πνζνύ 
ζεσξήζακε ην ζέκα ησλ εξγαηηθώλ δηαθνξώλ σο 
έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ζέκαηα ηνπ ειέγρνπ. 

Τν παξαπάλσ ζέκα πεξηγξάθεηαη ζηε ζεκείσζε 
28 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

Οη βαζηθέο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε 
πεξηιάκβαλαλ κεηαμύ άιισλ ηα αθόινπζα: 

- Σηα πιαίζηα ηεο επηβεβαησηηθήο επηζηνιήο ησλ εθθξεκώλ 
δηθαζηηθώλ ππνζέζεσλ ιάβακε από ηε Γηεύζπλζε 
Ννκηθώλ Υπεξεζηώλ ηεο εηαηξείαο αλαιπηηθή θαηάζηαζε  
ησλ εθθξεκώλ δηθαζηηθώλ ππνζέζεσλ εξγαηηθώλ 
δηαθνξώλ θαη ηεο πηζαλνινγνύκελεο έθβαζεο ηνπο.  

 - Γηα ηηο ζεκαληηθόηεξεο ππνζέζεηο ιάβακε πεξαηηέξσ 
δηεπθξηλίζεηο - γλσκαηεύζεηο από ηε Γηεύζπλζε Ννκηθώλ 
Υπεξεζηώλ θαη από ζπλεξγαδόκελε κε ηελ ΔΥΓΑΠ 
Γηθεγνξηθή Δηαηξεία.  

 - Με ηε βνήζεηα εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερώλ καο αμηνινγήζακε 
ηηο  αλσηέξσ γλσκαηεύζεηο ησλ δηθεγόξσλ ηεο εηαηξείαο. 

- Αμηνινγήζακε ηελ επάξθεηα ησλ γλσζηνπνηήζεσλ ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ην 
αλσηέξσ ζέκα. 

 

Άλλερ πληποθοπίερ 

Η δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο. Οη άιιεο πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ Έθζεζε 

Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, γηα ηελ νπνία γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ “Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ 

θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ”, ζηηο Γειώζεηο ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, αιιά δελ πεξηιακβάλνπλ ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ έθζεζε ειέγρνπ επί απηώλ. 

Η γλώκε καο επί ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ δελ θαιύπηεη ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο 

θαη δελ εθθξάδνπκε κε ηε γλώκε απηή νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζπκπέξαζκα δηαζθάιηζεο επί απηώλ. 

Σε ζρέζε κε ηνλ έιεγρό καο επί ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε επζύλε καο είλαη λα 

αλαγλώζνπκε ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο θαη, κε ηνλ ηξόπν απηό, λα εμεηάζνπκε εάλ νη άιιεο πιεξνθνξίεο είλαη 

νπζησδώο αζπλεπείο κε ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή ηηο γλώζεηο πνπ απνθηήζακε θαηά 

ηνλ έιεγρν ή αιιηώο θαίλεηαη λα είλαη νπζησδώο εζθαικέλεο. Δάλ, κε βάζε ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπκε εθηειέζεη, 

θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη ππάξρεη νπζηώδεο ζθάικα ζε απηέο ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο, είκαζηε 

ππνρξεσκέλνη λα αλαθέξνπκε ην γεγνλόο απηό. Γελ έρνπκε ηίπνηα λα αλαθέξνπκε ζρεηηθά κε ην ζέκα απηό. 

Δςθύνερ ηηρ διοίκηζηρ και ηυν ςπεςθύνυν για ηη διακςβέπνηζη επί ηυν εηαιπικών και ενοποιημένυν 

οικονομικών καηαζηάζευν  

Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα ΓΠΦΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, όπσο θαη γηα εθείλεο 

ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε 

ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη 

είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ηεο ηθαλόηεηαο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ λα ζπλερίζνπλ ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπο, γλσζηνπνηώληαο 

όπνπ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα θαη ηε ρξήζε ηεο 

ινγηζηηθήο βάζεο ηεο ζπλερηδόκελεο  δξαζηεξηόηεηαο, εθηόο θαη εάλ ε δηνίθεζε είηε πξνηίζεηαη  λα ξεπζηνπνηήζεη ηελ 
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Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν ή λα δηαθόςεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπο ή δελ έρεη άιιε ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή από ην 

λα πξνρσξήζεη ζ ’απηέο ηηο ελέξγεηεο. 

Η Δπηηξνπή Διέγρνπ (άξζ. 44 λ. 4449/2017) ηεο Δηαηξείαο έρεη ηελ επζύλε επνπηείαο ηεο δηαδηθαζίαο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

Δςθύνερ ελεγκηή για ηον έλεγσο ηυν εηαιπικών και ενοποιημένυν οικονομικών καηαζηάζευν 

Οη ζηόρνη καο είλαη λα απνθηήζνπκε εύινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πόζν νη εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο, ζην ζύλνιν ηνπο, είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε 
ιάζνο θαη λα εθδώζνπκε έθζεζε ειεγθηή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γλώκε καο. Η εύινγε δηαζθάιηζε ζπληζηά 
δηαζθάιηζε πςεινύ επηπέδνπ, αιιά δελ είλαη εγγύεζε όηη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ, όπσο 
απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ζα εληνπίδεη πάληα έλα νπζηώδεο ζθάικα, όηαλ απηό ππάξρεη. 
Σθάικαηα δύλαηαη λα πξνθύςνπλ από απάηε ή από ιάζνο θαη ζεσξνύληαη νπζηώδε όηαλ, κεκνλσκέλα ή 
αζξνηζηηθά, ζα κπνξνύζε εύινγα λα αλακέλεηαη όηη ζα επεξέαδαλ ηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηώλ, πνπ 
ιακβάλνληαη κε βάζε απηέο ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Ωο θαζήθνλ ηνπ ειέγρνπ, ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, αζθνύκε 
επαγγεικαηηθή θξίζε θαη δηαηεξνύκε επαγγεικαηηθό ζθεπηηθηζκό θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο: 

 Δληνπίδνπκε θαη αμηνινγνύκε ηνπο θηλδύλνπο νπζηώδνπο ζθάικαηνο ζηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο, ζρεδηάδνληαο θαη δηελεξγώληαο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο 
πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θηλδύλνπο απηνύο θαη απνθηνύκε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια 
γηα λα παξέρνπλ βάζε γηα ηελ γλώκε καο. Ο θίλδπλνο κε εληνπηζκνύ νπζηώδνπο ζθάικαηνο πνπ νθείιεηαη ζε 
απάηε είλαη πςειόηεξνο από απηόλ πνπ νθείιεηαη ζε ιάζνο, θαζώο ε απάηε κπνξεί λα εκπεξηέρεη ζπκπαηγλία, 
πιαζηνγξαθία, εζθεκκέλεο παξαιείςεηο, ςεπδείο δηαβεβαηώζεηο ή παξάθακςε ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ. 

 Καηαλννύκε ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ 
δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ δηαηύπσζε γλώκεο επί ηεο 
απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

 Αμηνινγνύκε ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην εύινγν ησλ 
ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε Γηνίθεζε.  

 Απνθαηλόκαζηε γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο ρξήζεο από ηε δηνίθεζε ηεο ινγηζηηθήο βάζεο ηεο ζπλερηδόκελεο 
δξαζηεξηόηεηαο θαη κε βάζε ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηήζεθαλ γηα ην εάλ ππάξρεη νπζηώδεο αβεβαηόηεηα 
ζρεηηθά κε γεγνλόηα ή ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα ππνδειώλνπλ νπζηώδε αβεβαηόηεηα σο πξνο ηελ ηθαλόηεηα ηεο 
Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ λα ζπλερίζνπλ ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπο. Δάλ ζπκπεξάλνπκε όηη πθίζηαηαη νπζηώδεο 
αβεβαηόηεηα, είκαζηε ππνρξεσκέλνη ζηελ έθζεζε ειεγθηή λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζηηο ζρεηηθέο 
γλσζηνπνηήζεηο ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ή εάλ απηέο νη γλσζηνπνηήζεηο είλαη 
αλεπαξθείο λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηε γλώκε καο. Τα ζπκπεξάζκαηά καο βαζίδνληαη ζε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ 
απνθηώληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο έθζεζεο ειεγθηή. Ωζηόζν, κειινληηθά γεγνλόηα ή ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα 
έρνπλ σο απνηέιεζκα ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο λα παύζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ σο ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα. 

 Αμηνινγνύκε ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερόκελν ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, θαζώο θαη ην θαηά πόζν νη εηαηξηθέο θαη 
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ ηηο ππνθείκελεο ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλόηα κε ηξόπν πνπ 
επηηπγράλεηαη ε εύινγε παξνπζίαζε. 

 Σπιιέγνπκε επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα αλαθνξηθά κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε ησλ 
νληνηήησλ ή ησλ επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ εληόο ηνπ Οκίινπ γηα ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ησλ εηαηξηθώλ 
θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Δίκαζηε ππεύζπλνη γηα ηελ θαζνδήγεζε, ηελ επίβιεςε θαη ηελ 
εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο. Παξακέλνπκε απνθιεηζηηθά ππεύζπλνη γηα ηελ 
ειεγθηηθή καο γλώκε. 

Μεηαμύ άιισλ ζεκάησλ, θνηλνπνηνύκε ζηνπο ππεύζπλνπο γηα ηε δηαθπβέξλεζε, ην ζρεδηαδόκελν εύξνο θαη ην 
ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ειέγρνπ, θαζώο θαη ζεκαληηθά επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όπνησλ 
ζεκαληηθώλ ειιείςεσλ ζηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ εληνπίδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ καο. 

Δπηπιένλ, δειώλνπκε πξνο ηνπο ππεύζπλνπο γηα ηε δηαθπβέξλεζε όηη έρνπκε ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζρεηηθέο 
απαηηήζεηο δενληνινγίαο πεξί αλεμαξηεζίαο θαη γλσζηνπνηνύκε πξνο απηνύο όιεο ηηο ζρέζεηο θαη άιια ζέκαηα πνπ 
κπνξεί εύινγα λα ζεσξεζεί όηη επεξεάδνπλ ηελ αλεμαξηεζία καο θαη ηα ζρεηηθά κέηξα πξνζηαζίαο, όπνπ ζπληξέρεη 
πεξίπησζε. 
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Από ηα ζέκαηα πνπ γλσζηνπνηήζεθαλ ζηνπο ππεύζπλνπο γηα ηε δηαθπβέξλεζε, θαζνξίδνπκε ηα ζέκαηα εθείλα πνπ 
ήηαλ εμέρνπζαο ζεκαζίαο γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ηξέρνπζαο 
πεξηόδνπ θαη σο εθ ηνύηνπ απνηεινύλ ηα ζεκαληηθόηεξα ζέκαηα ειέγρνπ.  

Έκθεζη επί Άλλυν Νομικών και Κανονιζηικών Απαιηήζευν 

1. Έκθεζη Γιασείπιζηρ Γιοικηηικού ςμβοςλίος 

Λακβάλνληαο ππόςε όηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Γήισζεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ έθζεζε απηή, θαη’ εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4336/2015 (κέξνο Β), ζεκεηώλνπκε όηη: 

α) Σηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία 
παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 43ββ ηνπ θ.λ. 2190/1920.  

β) Καηά ηε γλώκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί  ζύκθσλα κε ηηο 
ηζρύνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 43α θαη 107Α θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 (πεξηπηώζεηο γ’ θαη δ’) ηνπ 
άξζξνπ 43ββ ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ην πεξηερόκελν απηήο αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2017. 

γ)  Με βάζε ηε γλώζε πνπ απνθηήζακε θαηά ην έιεγρό καο, γηα ηελ εηαηξεία ΔΥΓΑΠ Α.Δ. θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, δελ 
έρνπκε εληνπίζεη νπζηώδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο Σπκβνπιίνπ”. 

2. ςμπληπυμαηική Έκθεζη ππορ ηην Δπιηποπή Δλέγσος 

Η γλώκε καο επί ησλ ζπλεκκέλσλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ είλαη ζπλεπήο κε ηε 
Σπκπιεξσκαηηθή Έθζεζή καο πξνο ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο, πνπ πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 11 ηνπ 
θαλνληζκνύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) αξηζ. 537/2014. 

3. Παποσή Μη Δλεγκηικών Τπηπεζιών 

Γελ παξείρακε ζηελ Δηαηξεία θαη ηελ ζπγαηξηθή ηεο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πνπ απαγνξεύνληαη ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 5 ηνπ θαλνληζκνύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) αξηζ. 537/2014.  

4. Γιοπιζμόρ Δλεγκηή 

Γηνξηζηήθακε γηα πξώηε θνξά σο Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο ηεο Δηαηξείαο κε ηελ από 29/4/2015 απόθαζε ηεο 
εηήζηαο ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ. Έθηνηε ν δηνξηζκόο καο έρεη αδηαιείπησο αλαλεσζεί γηα κηα 
ζπλνιηθή πεξίνδν 3 εηώλ κε βάζε ηηο θαη’ έηνο ιακβαλόκελεο απνθάζεηο ηεο ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ. 

Αζήλα, 29 Μαξηίνπ 2018 

 
 
 
 
 
 

Δςζηπάηιορ  Γ. Παπαπίδηρ Γημήηπιορ Υ. ηαύπος 

Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο 
Α.Μ. ΣΟΔΛ 14351 Α.Μ. ΣΟΔΛ 14791 

 
 
 
 

 

 

Σπλεξγαδόκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε. 
Μέινο ηεο Crowe Horwath International 
Φσθ. Νέγξε 3, 11 257 Αζήλα 
Α.Μ. ΣΟΔΛ 125 
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3. ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΓΝΩΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ 2017 

 

 

 

 

Οι παρακάτω ανακοινϊςεισ/γνωςτοποιιςεισ ζχουν ςταλεί ςτο Θμεριςιο Δελτίο Τιμϊν και βρίςκονται αναρτθμζνεσ ςτθν 
ιςτοςελίδα του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρίασ www.eydap.gr.  
 
 

08/02/2017 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΘΜΕΟΛΟΓΛΟ 2017 

09/02/2017 ΑΛΛΑΓΘ ΕΡΛΤΟΡΘΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

07/04/2017 ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2016 ΣΤΟΥΣ ΕΚΡΟΣΩΡΟΥΣ ΤΘΣ ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΑΚΘΣ 

ΑΓΟΑΣ  

07/04/2017 ΑΝΑΚΟΛΝΩΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΘΣΘΣ 2016 

16/06/2017 ΜΕΛΣΜΑ ΧΘΣΘΣ 2016 

16/06/2017 ΑΡΟΦΑΣΕΛΣ ΤΑΚΤΛΚΘΣ ΓΕΝΛΚΘΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘΣ ΛΟΥΝΛΟΣ 2017 

23/06/2017 ΣΥΓΚΟΤΘΣΘ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ 

07/07/2017 ΣΥΓΚΟΤΘΣΘ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ 

13/09/2017 ΤΟΡΟΚΕΤΘΣΕΛΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

29/09/2017 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΘΝΟΥ 2017 

01/11/2017 ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ ΦΟΟΛΟΓΛΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΛΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΚΑΛ ΕΚΔΟΣΘ ΦΟΟΛΟΓΛΚΟΥ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΟΥ 
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4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ  ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ  

Αξκόδην Υπνπξγείν : Yπνπξγείν Υπνδνκώλ & Μεηαθνξώλ

Γηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ Δηαηξείαο:   www.eydap.gr 

Σύλζεζε Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ Κ.Παπαδόπνπινο, Ι.Μπελίζεο, Κ.Βαθεηάδεο, Ι. Καξδαξάο, Γ. Μαθξπλόο, Ν.Σαξάληεο,  Μ. Σηαπξνπιάθεο, Γ.Φαιακπαιάθεο, Π. Σθνπιαξίθεο,  Φ. Μεζηξηώηεο, Α.Πνπιηάζεο,  Δ.Αγγειάθεο, Γ.Αιεμαλδξάθεο 

Ηκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην 

ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ : 28 Μαξηίνπ  2018

Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο Δπζηξάηηνο Παπαξίδεο (ΑΜ ΣΟΔΛ 14351), Γεκήηξηνο Σηαύξνπ (Α.Μ. ΣΟΔΛ 14791) 

Διεγθηηθή Δηαηξεία  ''Σ.Ο.Λ.'' Α.Δ.  Αλώλπκε Δηαηξεία Οξθσηώλ Διεγθηώλ ( Α.Μ. ΣΟΔΛ: 125)

Τύπνο Έθζεζεο Διέγρνπ Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ Με ζύκθσλε Γλώκε-Θέκα 'Δκθαζεο 

Ποζά εκφραζμένα ζε χιλιάδες €

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 852.522 881.337 852.520 881.337 ύνολο ιδίυν κεθαλαίυν έναπξηρ  πεπιόδος  (1.01.2017 και 1.01.2016 ανηίζηοισα) 904.766 966.940 904.879 967.040

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.026 1.284 1.026 1.284 Κέξδε κεηά από θόξνπο 43.427 24.049 43.477 24.062

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 130.735 136.398 131.945 137.608 Καζαξό εηζόδεκα θαηαρσξεκέλν απ’ επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε 5.550 (12.738) 5.550 (12.738)

Απνζέκαηα  10.940 12.387 10.940 12.387 Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 48.977 11.311 49.027 11.324

Απαηηήζεηο από πειάηεο 215.971 207.437 215.955 207.439 Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα (11.715) (73.485) (11.715) (73.485)

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 321.427 312.997 320.395 311.898 ύνολο ιδίυν κεθαλαίυν λήξηρ πεπιόδος  (31.12.2017 και 31.12.2016 ανηίζηοισα) 942.028 904.766 942.191 904.879

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 1.532.621 1.551.840 1.532.781 1.551.953

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

Μεηνρηθό θεθάιαην 63.900 63.900 63.900 63.900

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 878.128 840.866 878.291 840.979

ύνολο ιδίυν κεθαλαίυν 942.028 904.766 942.191 904.879

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Υπνρξεώζεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδόκελνπο 301.006 291.214 301.006 291.214

Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ θαη ζπκκεηνρέο ηξίησλ 183.187 186.737 183.187 186.737
Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Πξνβιέςεηο /Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 53.632 59.998 53.632 59.998
Κέξδε πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)

66.473 41.324 66.523 41.337

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 52.768 109.125 52.765 109.125 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

ύνολο ςποσπεώζευν 590.593 647.074 590.590 647.074 Απνζβέζεηο 44.963 45.539 44.963 45.539

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 1.532.621 1.551.840 1.532.781 1.551.953 Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ θαη ζπκκεηνρώλ ηξίησλ (8.184) (8.168) (8.184) (8.168)

Μεηώζεηο/Μεηαθνξέο ελζώκαησλ θαη αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ (55) (935) (55) (935)

Απνκείσζε Φξεσγξάθσλ 0 18.067 0 18.067

Δζνδα ρξενγξάθσλ (60) (66) (60) (66)

Πξνβιέςεηο  γηα παξνρέο πξνζσπηθνύ 14.838 2.944 14.838 2.944

Ποζά εκφραζμένα ζε χιλιάδες € Λνηπέο Πξνβιέςεηο (308) 1.900 (308) 1.900

1.01-31.12.2017 1.01-31.12.2016 Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα (19.096) (13.848) (19.089) (13.838)

Κύθινο εξγαζηώλ 327.343 328.851 Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 503 4.431 503 4.431

Μηθηά θέξδε 142.865 146.214 Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ 

Κέξδε  πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 47.820 49.908 δξαζηεξηόηεηεο:

Κέξδε  πξν θόξσλ 66.473 41.324 (Αύμεζε) Μείσζε:

Κέξδε  κεηά από θόξνπο (Α) 43.427 24.049 Απαηηήζεσλ 3.215 5.843 3.240 5.835

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 5.550 (12.738) Υιηθά αληαιιαθηηθά & αλαιώζηκα 1.241 121 1.241 121

ςγκενηπυηικά ζςνολικά έζοδα μεηά από θόποςρ (Α)+(Β) 48.977 11.311 Αύμεζε (Μείσζε):

Καηαλέκνληαη ζε: Υπνρξεώζεσλ (17.293) 2.056 (17.294) 2.055

Μεηόρνπο Δηαηξείαο 43.427 24.049 Δγγπήζεηο θαηαλαισηώλ 90 85 90 85

Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή – βαζηθά (ζε €) 0,41 0,23 Δηζθνξά εξγαδνκέλσλ γηα απνδεκίσζε 1.857 1.911 1.857 1.911

Κέξδε  πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ
Πιένλ: 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 84.599 87.279 Πξνζαπμήζεηο  πειαηώλ εηζπξαρζείζεο 5.010 3.857 5.010 3.857

Μείνλ:

Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
(130) (36) (130) (36)

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη (24.750) (52.646) (24.750) (52.646)

Ποζά εκφραζμένα ζε χιλιάδες €
ύνολο ειζποών / (εκποών) από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α)

68.314 52.379 68.395 52.393

1.01-31.12.2017 1.01-31.12.2016   

Κύθινο εξγαζηώλ 327.324 328.821

Μηθηά θέξδε 142.846 146.184 Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Κέξδε  πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη Αγνξά ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ (14.992) (8.442) (14.991) (8.442)

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 47.877 49.931 Αγνξά αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ (842) (901) (842) (901)

Κέξδε  πξν θόξσλ 66.523 41.337 Δίζπξαμε επηρνξεγήζεσλ θαη ζπκκεηνρώλ ηξίησλ 4.633 1.253 4.633 1.253

Κέξδε  κεηά από θόξνπο (Α) 43.477 24.062 Τόθνη εηζπξαρζέληεο 7.336 7.624 7.326 7.614

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 5.550 (12.738) Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 60 66 60 66

ςγκενηπυηικά ζςνολικά έζοδα μεηά από θόποςρ (Α)+(Β) 49.027 11.324 ύνολο ειζποών / (εκποών) από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β) (3.805) (400) (3.814) (410)

Καηαλέκνληαη ζε:

Μεηόρνπο Δηαηξείαο 43.477 24.062

Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή - (ζε €) 0,20 0,11
Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Κέξδε  πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ
Μεξίζκαηα πιεξσζέληα

(50.132) (31.854) (50.132) (31.854)

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 84.656 87.302
ύνολο ειζποών / (εκποών) από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (γ)

(50.132) (31.854) (50.132) (31.854)

Καθαπή (μείυζη) / αύξηζη   ζηα ηαμειακά διαθέζιμα 

και ιζοδύναμα πεπιόδος (α) + (β) + (γ) 14.377 20.125 14.449 20.129

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ πεπιόδος 
280.544 260.419 279.471 259.342

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ πεπιόδος
294.921 280.544 293.920 279.471

2017 2016 2017 2016

i )    Eζνδα 61.512 58.459 61.512 58.459

ii)    Δμνδα                                                                                                                                       529 66 529 66

iii)   Απαηηήζεηο          70.802 64.029 70.826 64.053

iv)  Ακνηβέο θαη απνδεκηώζεηο Γηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο Γηνίθεζεο                                           252 195 252 195

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ                 Ζ  ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ   

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ  ΑΝΣ.  ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ 

Α.Γ.Τ.  Π 720446

4. Τα πνζά πσιήζεσλ θαη αγνξώλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε πξνο απηήλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24, έρνπλ σο εμήο:

(πνζά ζε ρηιηάδεο επξώ).    

ΔΣΑΗΡΔΗΑ       Ποζά εκφραζμένα ζε χιλιάδες €

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

3. Oπσο πεξαηηέξσ αλαθέξεηαη ζηελ ζεκείσζε 33 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, εθθξεκεί από ηε ρξήζε 2004 ε ζύλαςε έγγξαθεο ζπκθσλίαο όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 15 ηεο από 9.12.1999 ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ θαη ηεο Δηαηξείαο ε νπνία ζα θαζνξίδεη ην ηίκεκα ηνπ απνιεθζέληνο

αθαηέξγαζηνπ ύδαηνο. Διιείςεη γξαπηήο ζπκθσλίαο, ε Δηαηξεία ζπλερίδεη  λα ζπκςεθίδεη ην ηίκεκα ηνπ αδηύιηζηνπ ύδαηνο πνπ αληιεί κε ηηο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ πξνζθέξεη γηα  ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ ζην ΝΠΓΓ «Δηαηξεία Παγίσλ ΔΥΓΑΠ» επηβαξύλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο.

                ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

2. Οη πξνβιέςεηο πνπ έρεη ζρεκαηίζεη ε Δηαηξεία κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 αθνξνύλ : α) Αγσγέο γηα αζηηθέο ππνζέζεηο πνπ έρνπλ αζθεζεί θαηά ηεο Δηαηξείαο ζπλνιηθνύ ύςνπο πεξίπνπ Δπξώ 74,7 εθαη. νη νπνίεο αθνξνύλ θπξίσο απνδεκηώζεηο ιόγσ θαηαζηξνθώλ από πιεκκύξεο (ιόγσ ζξαύζεο αγσγώλ ή

βξνρνπηώζεσλ), θαζώο θαη αγσγέο δηάθνξσλ αληηζπκβαιιόκελσλ πξνκεζεπηώλ θαη εξγνιάβσλ γηα παξαβάζεηο ζπκβαηηθώλ όξσλ β) Γηθαζηηθέο ππνζέζεηο γηα εξγαηηθέο δηαθνξέο ύςνπο Δπξώ 137,3 εθαη. πεξίπνπ. Έλαληη ησλ δεκηώλ πνπ πηζαλόλ λα πξνθύςνπλ αθνύ θαηαζηνύλ νξηζηηθέο θαη ακεηάθιεηεο νη

πξναλαθεξόκελεο (α θαη β) εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο ε Δ.ΥΓ.ΑΠ. έρεη ζρεκαηίζεη πξνβιέςεηο ζπλνιηθνύ ύςνπο Δπξώ 35,3 εθαη. (37 εθαη.- 1,7 εθαη.) ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2017 έλαληη Δπξώ 41,7 εθαη.(58,7 εθαη. - 17 εθαη.) θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016, νη νπνίεο εθηηκώληαη επαξθείο θαη εθ ησλ νπνίσλ ην πνζό

Δπξώ 1,7 εθαη. πεξίπνπ, ηεο ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο εξγαηηθώλ νκαδηθώλ δηαθνξώλ παξνπζηάδεηαη ζηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο όπσο ην πνζό Δπξώ 17 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. γ) Με ηελ ππ'αξηζκό 19105/ 21.12.2016 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ε Δηαηξεία πξνέβεη ζε ζπκβηβαζηηθή

επίιπζε νκαδηθώλ εξγαηηθώλ δηαθνξώλ ζπλνιηθνύ πνζνύ Δπξώ 17 εθαη. πεξίπνπ, ε νπνία πινπνηήζεθε ηελ ρξήζε 2017 θαη κε ηελ ππ'αξηζκό 19224/24.05.2017 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ε Δηαηξεία πξνέβεη ζε ζπκβηβαζηηθή επίιπζε εηδηθήο εθάπαμ απνδεκίσζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ Δπξώ 13 εθαη. πεξίπνπ, ε

νπνία πινπνηήζεθε θαη απηή ηελ ρξήζε 2017 (ζεκ.28) δ) Φόξνπο γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο Δπξώ 2,4 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2017 όπσο θαη ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν (ζεκ.11) θαη ε) Λνηπέο πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο (πειάηεο θαη ρξεώζηεο) θαη απαμησκέλα απνζέκαηα Δπξώ 65 εθαη.

ζηηο  31 Γεθεκβξίνπ  2017 έλαληη Δπξώ 58,8 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ  2016. 

1. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ  ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ  2017  αλέξρνηαλ ζε  2.270 άηνκα θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ  2016  ζε 2.297 άηνκα. 

ΟΜΗΛΟ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΖ Α.Δ. (Δ.Τ.Γ.Α.Π)
ΑΡ.ΓΔΜΖ.121578960000

 Δδξα: Ωξσπνύ 156 ΤΚ11146 Γαιάηζη

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΡΖΖ  από 1 Ηανοςαπίος 2017 έυρ 31 Γεκεμβπίος 2017

(δημοζιεςόμενα βάζει ηος κν.2190/20, άπθπο 135 για επισειπήζειρ πος ζςνηάζζοςν εηήζιερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ενοποιημένερ και μη, καηά ηα ΓΛΠ)

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

     ΟΜΗΛΟ 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 

ΟΜΗΛΟ 

Τα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή  ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο  Δ.ΥΓ.Α.Π Α.Δ. (ε Eηαηξεία). Σπληζηνύκε, επνκέλσο  ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή 

επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ Δηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηελ δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο, όπνπ αλαξηώληαη νη  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ησλ λόκηκσλ ειεγθηώλ, όπνηε απηή απαηηείηαη.

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ        Ποζά εκφραζμένα ζε χιλιάδες € ΟΜΗΛΟ 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ  ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Α.Γ.Τ.  ΑΒ 253061

ΛΔΜΟΝΗΑ ΜΑΡΚ. ΚΤΛΑΚΖ 

Αθήνα, 28  Μαπηίος 2018

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

6. Γελ έρεη ζπκβεί θάπνην γεγνλόο ην νπνίν επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή δηάξζξσζε ή ηελ επηρεηξεκαηηθή πνξεία ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ από ηελ 31.12.2017 κέρξη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο  Δηαηξείαο (ζεκ.32).

8. Τν ζέκα έκθαζεο ησλ νξθσηώλ ειεγθηώλ ινγηζηώλ είλαη ην αθόινπζν :"Δθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηελ ππ΄ αξηζκό 33.1 ζεκείσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ηηκήκαηνο ηνπ κε επεμεξγαζκέλνπ ύδαηνο πνπ πξνκεζεύεηαη ε εηαηξεία από ην Διιεληθό Γεκόζην. Διιείςεη έγγξαθεο 

ζπκθσλίαο θαζνξηζκνύ ηνπ αλσηέξσ ηηκήκαηνο, ε Δηαηξεία ζπλερίδεη θαη κεηά ηελ 30.06.2013, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία δηαθαλνλίζηεθε ην ζύλνιν ησλ νηθνλνκηθώλ εθθξεκνηήησλ κε ην Διιεληθό Γεκόζην,  ηνλ πξνβιεπόκελν ζην άξζξν 15 ηεο από 09.12.1999 ζύκβαζεο κε ην Διιεληθό  Γεκόζην ζπκςεθηζκό ηνπ ηηκήκαηνο ηνπ 

αδηύιηζηνπ ύδαηνο κε ην θόζηνο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ απνηακίεπζεο θαη κεηαθνξάο ύδαηνο πνπ αλήθνπλ ζηελ Δηαηξεία Παγίσλ «ΔΥΓΑΠ ΝΠΓΓ». Αιιαγέο ζηελ ηηκνιόγεζε ησλ ππεξεζηώλ ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ζα επηθέξεη ε εθαξκνγή ηεο ΚΥΑ 

135275 (ΦΔΚ 1751/22.05.2017) <<Έγθξηζε γεληθώλ Καλόλσλ θνζηνιόγεζεο θαη Τηκνιόγεζεο ππεξεζηώλ ύδαηνο. Μέζνδνο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάθηεζε θόζηνπο ησλ ππεξεζηώλ ύδαηνο ζηηο δηάθνξεο ρξήζεηο ηνπ>>. Σηελ παξνύζα θάζε δελ είλαη δπλαηόλ λα πξνβιεθζνύλ ηπρόλ επηπηώζεηο από ηελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ 

ΚΥΑ ζηελ κέρξη ηώξα αθνινπζνύκελε ηαθηηθή ηεο εηαηξείαο. Σηε γλώκε καο δελ δηαηππώλεηαη επηθύιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηό. "

5. Σηελ ηξέρνπζα ρξήζε θαηαρσξήζεθε: α) ζηα "Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο" έζνδν Δπξώ 649 ρηι. πνπ αθνξά κεηαβνιή ηεο εύινγεο αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πώιεζε, θαη β) αλαινγηζηηθό θέξδνο Δπξώ 4.901 ρηι. κεηά θόξσλ από πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ ζύκθσλα κε ην

αλαζεσξεκέλν ΓΛΠ 19. 

ΟΜΗΛΟ

7. Σηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθηόο ηεο ΔΥΓΑΠ,  πεξηιακβάλεηαη  ε ΔΥΓΑΠ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Δ. κε έδξα  ηελ Αζήλα κε πνζνζηό ζπκκεηνρήο 100% ηεο ΔΥΓΑΠ ζην θεθάιαην ηεο,  ε νπνία ελνπνηήζεθε κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. Ωο εθ ηνύηνπ δελ ππνινγίδνληαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο. 

Α.Μ.Αδείαο Ο.Δ.Δ. Α/112285

       Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

Α.Γ.Τ.  Ξ 971227

Α.Μ.Αδείαο Ο.Δ.Δ. Α/17806

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΗΩΑΝΝΖ ΔΜΜ. ΜΠΔΝΗΖ ΓΖΜΖΣΡΑ ΒΑ.ΕΑΡΚΑΓΟΤΛΑ 

Α.Γ.Τ.   ΑΒ 521661 

 


