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Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

To 2013 χαρακτηρίστηκε ως έτος σταθμός για τη μελλοντική πορεία 
της ΕΥΔΑΠ.  Η επίλυση μακροχρόνιων θεμάτων που αφορούσαν στις 
σχέσεις μεταξύ της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου και η δι-
ευθέτηση μακροχρόνιων οικονομικών εκκρεμοτήτων που παρέμεναν 
επί σειρά ετών δυσεπίλυτα και επισκίαζαν την εικόνα της κατά τα άλλα 
υγιούς πορείας της, αποτελούν την απαρχή μιας νέας περιόδου για 
την εξέλιξή της.

Οι πρωτοβουλίες που ελήφθησαν, συντέλεσαν καθοριστικά, κατά τη 
διάρκεια της χρήσης του 2013, στην είσπραξη περίπου 406 εκ. € λη-
ξιπρόθεσμων απαιτήσεων από Δήμους και το Ελληνικό Δημόσιο, ποσό 
το οποίο ενίσχυσε τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρίας, δίδοντας έτσι τη 
δυνατότητα για λήψη σημαντικών αποφάσεων, όπως η αποπληρωμή 
των δανειακών υποχρεώσεων και η διευθέτηση των μακροχρόνιων 
εκκρεμών επίδικων εργατικών υποθέσεων.

Όλα τα παραπάνω συντέλεσαν στη διαμόρφωση ισχυρών οικονομικών 
αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 
78 εκατ. € από 52 εκατ. € το 2012 σημειώνοντας αύξηση 51,4%, 
διαμορφώνοντας έτσι το καθαρό περιθώριο κέρδους σε 23,3% 
από 14,6% το 2012. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων 
(EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 84 εκατ. € από 114 εκατ. €  το 2012.  
Τα κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε 62 εκατ. € από 68 
εκατ. € το 2012 . 

Απαλλαγμένοι πλέον από παρελθόντα βάρη, εστιάζουμε την προσοχή 
μας στην υλοποίηση της στρατηγικής μας, η οποία στοχεύει στην κερ-
δοφόρα ανάπτυξη προς όφελος των πελατών, των εργαζομένων και 
των μετόχων μας αλλά και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου μέσα 
στο οποίο λειτουργούμε και αναπτυσσόμαστε.

Ο στόχος μας θα επιτευχθεί μέσω της αποτελεσματικότερης και απο-
δοτικότερης λειτουργίας της Εταιρίας, της μέγιστης αξιοποίησης των 
νέων τεχνολογιών και της εφαρμογής νέων καινοτόμων λύσεων, της 
συνεχούς αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και της 
υιοθέτησης πρωτοπόρων επιχειρηματικών σχεδίων για την περαιτέρω 
ανάπτυξή μας  με επίκεντρο τον πελάτη και την εξυπηρέτησή του.

Το μέγεθος της ΕΥΔΑΠ, τα επιτεύγματα και οι καινοτομίες της είναι 
το αποτέλεσμα της προσπάθειας, της θέλησης, της εμπειρίας και της 
γνώσης των εργαζομένων της, οι οποίοι συνιστούν τη θεμελιώδη βάση 
στήριξης του επιχειρησιακού μας σχεδίου, αλλά και την κινητήρια δύ-
ναμή για την ανάπτυξη και την επιτυχή πορεία μας προς το μέλλον.

Ως αποκλειστικός πάροχος υπηρεσιών ολοκληρωμένης διαχείρισης 
νερού και αποχέτευσης στο 40% του πληθυσμού της ελληνικής επι-
κράτειας και με αποστολή μας να παρέχουμε ποιοτικό και φθηνό πόσι-
μο νερό σε όλο και μεγαλύτερο αριθμό πολιτών και να το επιστρέφουμε 
πίσω στο φυσικό περιβάλλον καθαρό, μέσα από μία αποτελεσματική 
διαδικασία βιολογικής επεξεργασίας, πιστοί στην ορθολογική χρήση οι-
κονομικών και φυσικών πόρων, με κοινωνική ευαισθησία και γνώμονα 
τη συνεισφορά μας στη συλλογική ευημερία και την αειφόρο ανάπτυξη, 
συνεχίζουμε να δεσμευόμαστε για:
• το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών μας απέναντι στους πελάτες μας,
• το σεβασμό στο περιβάλλον και την αειφορία απέναντι στην κοινωνία,
• την επίτευξη υψηλών αποδόσεων απέναντι στους μετόχους μας.

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Η ΕΥΔΑΠ συνεπής, όπως πάντα, απέναντι στους Μετόχους της, 
προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με απόφαση του 
Διοικητικού της Συμβουλίου, διανομή μερίσματος ίση με το 50% 
των καθαρών κερδών του 2013, ποσού 38 εκατ. € (0,36 € ανά 
μετοχή) καθώς και τη διανομή αποθεματικού από αφορολόγητα 
έσοδα, ποσού 2 εκατ. € (0,02 € ανά μετοχή).  Το συνολικό δια-
νεμόμενο ποσό προς τους μετόχους της Εταιρίας ανέρχεται σε 
40,5 εκατ. € (0,38 € ανά μετοχή).  

Σας ευχαριστώ θερμά για την αμέριστη συμπαράσταση και την 
εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλετε τη διοίκηση και τους ερ-
γαζόμενους της ΕΥΔΑΠ. 

Αντώνης M. Βαρθολομαίος

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
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1.1 Διοικητικό Συμβούλιο

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

Αντώνης Βαρθολομαίος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

Ευάγγελος Παλαιολόγος Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ. - μη εκτελεστικό μέλος

Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος Μέλος Δ.Σ. - μη εκτελεστικό μέλος

Λάμπρος Ζωγράφος Μέλος Δ.Σ. - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Παντελεήμων Καμάς Μέλος Δ.Σ. - μη εκτελεστικό μέλος

Ελευθερία Καραχάλιου Μέλος Δ.Σ. - μη εκτελεστικό μέλος

Αναστάσιος Κούρτης Μέλος Δ.Σ. - μη εκτελεστικό μέλος

Επαμεινώνδας Σκλαβενίτης Μέλος Δ.Σ. - μη εκτελεστικό μέλος

Ιωάννης Χονδρόγιαννος Μέλος Δ.Σ. - μη εκτελεστικό μέλος

Χρήστος Μιστριώτης Μέλος Δ.Σ. - μη εκτελεστικό μέλος

Παναγιώτης Σκουλαρίκης Μέλος Δ.Σ. - μη εκτελεστικό μέλος

Εμμανουήλ Αγγελάκης Μέλος Δ.Σ. - μη εκτελεστικό μέλος

Ευάγγελος Μουτάφης Μέλος Δ.Σ. - μη εκτελεστικό μέλος

Από αριστερά: Ιωάννης Χονδρόγιαννος, Ευάγγελος Μουτάφης, Μανώλης Αγγελάκης, Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος, Αντώνης 
Βαρθολομαίος, Ελευθερία Καραχάλιου, Λάμπρος Ζωγράφος, Αναστάσιος Κούρτης, Επαμεινώνδας Σκλαβενίτης, Χρήστος 
Μιστριώτης (απουσιάζουν οι: Ευάγγελος Παλαιολόγος, Παντελεήμων Καμάς, Παναγιώτης Σκουλαρίκης). 

* Η  Επιτροπή Ελέγχου Δ.Σ. απαρτίζεται από τους: Λάμπρο Ζωγράφο-Πρόεδρο, Γρηγόριο Ζαφειρόπουλο-Μέλος, εκτελών 
χρέη Γραμματέα, Επαμεινώνδα Σκλαβενίτη-Μέλος.
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Παρουσίαση τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΝΤΩΝΗΣ Μ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Ο Αντώνης Βαρθολομαίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Είναι πτυχιούχος της Ανώτατης Βιομηχανικής 
Σχολής Πειραιώς (1980)  και ως Ph.D Candidate ολοκλήρωσε τον κύκλο σπουδών των πτυχίων Μάστερ και 
Διδακτορικό και εργάστηκε στη διδακτορική  του διατριβή στα Χρηματοοικονομικά & τη Διεθνή Οικονομία 
στο Πανεπιστήμιο FORDHAM της Νέας Υόρκης (1986). 

Η σταδιοδρομία του ξεκίνησε στο τραπεζικό χώρο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αρχικά στην ATLANTIC 
BANK OF NEW YORK  το 1981 και στη συνέχεια στην OLYMPIAN BANK μέχρι το 1992. Κατά τη 12χρο-
νη παραμονή του, απέκτησε σημαντική τραπεζική εμπειρία, εξειδικεύτηκε σε θέματα χρηματοδοτήσεων, 
επενδύσεων, κεφαλαιαγοράς, κτηματαγοράς και ανάπτυξης ακινήτων καθώς και τιτλοποίησης στεγαστικών 
δανείων και διετέλεσε ανώτερο και ανώτατο διευθυντικό στέλεχος σε διάφορες θέσεις. 

Η επιστροφή του στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 1992, συνδυάστηκε με την ένταξή του στην ηγετική ομάδα της 
INTERBANK, με κύρια ευθύνη τη δημιουργία προγραμμάτων Στεγαστικής Πίστης. Στα τέσσερα χρόνια της 
παρουσίας του στην τράπεζα, εισήγαγε καινοτόμα στεγαστικά προϊόντα, που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία, ενώ 
κατέλαβε και τις θέσεις του υπεύθυνου των τομέων Τεχνολογίας, Οργάνωσης, Ελέγχου Πίστης και Χρημα-
τοοικονομικών Κινδύνων. 

Από τον Ιούνιο του 1996, ανέλαβε καθήκοντα Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, 
και διετέλεσε μέλος  της διοικητικής ομάδας, η οποία είχε ως κύριο στόχο το πέρασμα της Τράπεζας στην 
κερδοφορία μετά από 3 ζημιογόνες χρήσεις. Η παρουσία του στην θέση αυτή συνδυάστηκε με συνεχή κερ-
δοφορία, ενώ παράλληλα η τράπεζα ολοκλήρωσε επιτυχώς τη λειτουργική συγχώνευση με την Τράπεζα 
Κεντρικής Ελλάδος. Διετέλεσε μέλος όλων των Εκτελεστικών Επιτροπών της τράπεζας καθώς και Αντιπρό-
εδρος της Εγνατίας ΑΕΔΑΚ. 

Τον Ιανουάριο του 2000, ανέλαβε τις θέσεις, αρχικά, του Γενικού Διευθυντή και, μετέπειτα, του Εκτελεστικού 
Αντιπροέδρου της εταιρίας ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε., όπου σε συνεργασία με 
το Διοικητικό Συμβούλιο, υλοποίησε με επιτυχία τη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση και το επενδυτικό 
πρόγραμμα της εταιρίας, καθώς και πολύπλοκα σχέδια εξαγορών, συγχωνεύσεων, spin-offs, χρηματοδο-
τήσεων και ρευστοποίησης συμμετοχικών επενδύσεων. Τον Ιούνιο του 2004, εκλέχτηκε Εκτελεστικό Μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Τον Μάιο του 2005 ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμ-
βούλου και μετέπειτα ορίστηκε Πρόεδρος Δ. Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος μέχρι την αποχώρησή του το Μάιο 
του 2010. Κατά τη διάρκεια της θητείας του οδήγησε την εταιρεία στην επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης 
και αύξησης κερδοφορίας και ήταν υπεύθυνος για τη διαμόρφωση και υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου 
καθώς και για το συνεχή εκσυγχρονισμό και την χρηματοοικονομική αναδιοργάνωση της. 

Από το 2010 απασχολήθηκε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος διατελώντας παράλληλα Πρόεδρος της 
ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.. Από τον Απρίλιο του 2013 έχει αναλάβει τη θέση του Προέ-
δρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΥΔΑΠ. 

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, ανέπτυξε νέα, πρωτοποριακά τραπεζικά προϊόντα καθώς και 
πολλά επιχειρηματικά έργα. Έχει διδάξει Στρατηγικό Σχεδιασμό και Στρατηγική Τεχνολογία στο FORDHAM 
Graduate Business School ενώ έχει δώσει πολλές διαλέξεις σε θέματα Τιτλοποίησης και Χρηματοοικονομι-
κής Αναδιάρθρωσης. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος 
Καραμανλής». Ως πρώην πρωταθλητής της Εθνικής Ομάδας Στίβου Εφήβων της Ελλάδας, εξακολουθεί 
να συμμετέχει ενεργά στην υποστήριξη διαφόρων αθλητικών εκδηλώσεων, ενώ έχει διατελέσει μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου.
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ΛΑΜΠΡΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου Δ.Σ.
Ο κ. Λάμπρος Ζωγράφος γεννήθηκε το 1952 στη Ναύπακτο Αιτωλοακαρνανίας. Τελειώνοντας το εξα-
τάξιο γυμνάσιο Ναυπάκτου, σπούδασε Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε.. Υπηρέτησε την  στρατιωτική  του 
θητεία στο στρατό ξηράς, ως βαθμοφόρος Διαβιβάσεων. 
Στην επαγγελματική του σταδιοδρομία, απασχολήθηκε στον Ο.Τ.Ε. το Μεσολόγγι, την Πάτρα και την 
Αθήνα ως Προϊστάμενος τεχνικού τμήματος και ως Αναπληρωτής Διαμερισματάρχης Τηλεπικοινω-
νιακού Διαμερίσματος Ο.Τ.Ε. στη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά.  Κύρια αρμοδιότητά του ήταν 
ο εποπτικός, τεχνικός και οικονομικός έλεγχος. Επιπλέον διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ.                                      
Ο κ. Ζωγράφος είναι έγγαμος και έχει 2 γιούς. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ, Ph.D. 
Aναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958 και αποφοίτησε από το Βαρβάκειο, λαμβάνοντας το «Μετάλλιο Αριστεί-
ας» από τον Δήμαρχο Αθηνών.  Έχει πτυχία B.Sc. και M.Sc. στο Civil and Environmental Engineering 
και Ph.D. στην Υδρολογία και τους Υδατικούς Πόρους από το University of Arizona.  Εργάστηκε στο 
Yucca Mountain Project για τον ενταφιασμό των πυρηνικών αποβλήτων των ΗΠΑ και συνέταξε μελέτες 
για το Υπουργείο Ενεργείας των ΗΠΑ και το Αμερικανικό Κογκρέσο (1992-1995). Διετέλεσε καθηγητής 
στο πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας από το 1995 ως το 2007, ιδρυτής του Κέντρου Έρευνας και 
Πολιτικής των Υδατικών Πόρων της Πολιτείας της Νότιας Καρολίνας, του οποίου διετέλεσε και μέλος του 
Δ.Σ. (1998-2005), μέλος του Δ.Σ. της Κοινοπραξίας Ακαδημαϊκών και Βιομηχανικών Φορέων της Πο-
λιτείας (2002-05) και μέλος του Δ.Σ. του διεθνούς οργανισμού Global Alliance for Disaster Reduction 
(2001-2004).  Έχει βραβευτεί το 2001 με το βραβείο του Προέδρου του πανεπιστημίου της Νότιας 
Καρολίνας, με το ετήσιο βραβείο «Ερευνητές της Καρολίνας» (1996-2006) και το 1998 με το βραβείο 
του Ερευνητικού Ινστιτούτου της Καρολίνας. Το 2007 επέστρεψε ως Καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρή-
της και το 2011 διετέλεσε σύμβουλος στο ΥΠΠΕΚΑ σε θέματα νερού. 
Ο Δρ Ευάγγελος Παλαιολόγος έχει πλέον των 100 δημοσιεύσεων και μελετών και έχει συγγράψει δύο 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΠΑΜ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μέλος Επιτροπής Ελέγχου Δ.Σ.
Αρμόδιος Συντονισμού, Υποστήριξης & Ανάδειξης Θεμάτων ΟΤΑ
Ο Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Σπούδασε νομικά και μιλάει δύο ξένες 
γλώσσες. Είναι έγγαμος με δυο παιδιά.  Το 1994 δημιούργησε μαζί με τον αδελφό του Γιώργο, μία 
από τις πρώτες εταιρίες Ηλεκτρονικής Αποδελτίωσης στην Ελλάδα, την «ZPM»(Zita Press Monitor).  
Έχει μακρά εμπειρία σε θέματα τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. 
Διετέλεσε επιτυχώς δύο τετραετίες μέλος του Δ.Σ. του Δήμου Χαλανδρίου και δύο τετραετίες (2002-
2010) Δήμαρχος. Υπήρξε μέλος του Δ.Σ του ΕΣΔΚΝΑ και του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων 
Προστασίας και Ανάπλασης Πεντελικού Όρους Αττικής (ΣΠΑΠ).  Διετέλεσε πρόεδρος της ΠΕΤΑ Α.Ε. 
(πληροφόρηση-επιμόρφωση τοπική ανάπτυξη), Διαδημοτικής Αναπτυξιακής Επιχείρηση της Αυτοδι-
οίκησης. Διετέλεσε μέλος για δύο θητείες του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ (Κεντρική Ένωση 
Δήμων και Κοινοτήτων) και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της.   Την περίοδο 2004-2009 συμμε-
τείχε στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ, ενώ από τον Απρίλιο του 2013 αποτελεί ξανά Μέλος του. 
Είναι μέλος του Δ.Σ. της ΕΝΠΕ (Ένωση Περιφερειών Ελλάδος) από το 2011 και περιφερειακός σύμ-
βουλος Αττικής. Είναι αναπληρωτής Γραμματέας Αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας, αρμόδιος για 
την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μέλος 
της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2007 (ΕτΠ). Έχει διατελέσει μέλος του 
προεδρείου της ΕτΠ και μέλος του προεδρείου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP) στην ΕτΠ.  Είναι 
μέλος της Ευρω-Μεσογειακής διάσκεψης Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών (ARLEM) ως εκπρόσω-
πος του EPP  και της ΕτΠ. 
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ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Μ. ΚΑΜΑΣ
Ο κ. Παντελεήμων Καμάς γεννήθηκε στον Πειραιά το 1972. Το 1998, αποφοίτησε από τη Νομική Σχο-
λή Αθηνών, έχοντας ως ειδίκευση το Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο καθώς και ζητήματα δανειοληπτών. 
Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, προσέφερε τις υπηρεσίες του στο Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδος από το 2005 έως το 2010 ενώ  συνέχισε την καριέρα του στο Εθνικό Ίδρυμα 
Νεότητας από το 2010 έως το 2012.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ 
Γεννήθηκε στη Λαμία το 1974. Είναι κάτοχος πτυχίου νομικής και μεταπτυχιακού τίτλου εργατικού δι-
καίου του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι δικηγόρος Παρ΄ Αρείω Πάγω και ασκεί μαχό-
μενη δικηγορία. Έχει ευρεία δικαστηριακή εμπειρία και συνεργασίες για κατάρτιση συμβάσεων και πα-
ροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ιδιώτες και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου. 
Έχει διδάξει εργατικό δίκαιο στη σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Μιλάει Αγγλικά και 
Ιταλικά.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
Η Ελευθερία (Τέτα) Καραχάλιου έχει πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό χώρο και ιδιαίτερα στους τομείς 
εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής. Είναι στέλεχος της Εμπορικής Τράπεζας, ενώ από τον Οκτώβριο 
του 2011 εργάζεται στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Η ενασχό-
λησή της στον τομέα των αποκρατικοποιήσεων ξεκινά από το 2000, στην Ειδική Γραμματεία Αποκρατι-
κοποιήσεων του Υπουργείου Οικονομικών, όπου εργαζόταν ως σύμβουλος, ολοκληρώνοντας πληθώρα 
συναλλαγών για λογαριασμό του Δημοσίου. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) με μεταπτυχιακές σπουδές στα Χρηματοοικονομικά στο Warwick 
Business School του Η.Β. (MSc in Economics & Finance). Μιλάει Αγγλικά και Ιταλικά και είναι μέλος του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.Γεννήθηκε το 1970 και είναι μητέρα δυο κοριτσιών.

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
Μέλος Επιτροπής Ελέγχου Δ.Σ.
Αρμόδιος Συντονισμού, Υποστήριξης & Ανάδειξης Θεμάτων ΟΤΑ
Γεννήθηκε στην Λευκάδα και είναι πτυχιούχος μαθηματικός. Εργάστηκε ως καθηγητής σε ιδιόκτητο 
φροντιστήριο  και στη δημόσια εκπαίδευση καθώς και ως διευθυντής μεταλυκειακού κέντρου. Έχει πο-
λύχρονη ενασχόληση με τα κοινά, έχει πλούσια πολιτική, συνδικαλιστική, επιστημονική και ερευνητική 
δραστηριότητα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι πρόεδρος του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίω-
σης (ΟΛΜΕ) και μέλος ΔΣ  της ΟΛΜΕ και της ΑΔΕΔΥ.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΣΤΡΙΩΤΗΣ
Εκπρόσωπος Μετόχων Μειοψηφίας
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. Έλαβε Πτυχίο Οικονομικών με ειδίκευση στην Οικονομετρία από το 
University of Kent, Canterbury και Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών στα Χρηματοοικονομικά από το Imperial 
College ςτο Λονδίνο. Έχει εργαστεί σε χρηματιστηριακές – επενδυτικές εταιρείες και από το 2004 κα-
τέχει τη θέση του Διευθυντή Διαχείρισης Διαθεσίμων και Διαχείρισης Χρηματοοικονομικού Κινδύνου 
(Treasurer) σε μεγάλο Όμιλο.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ
Εκπρόσωπος Μετόχων Μειοψηφίας
Ο Πάνος Σκουλαρίκης γεννήθηκε στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 1972.  Αποφοίτησε από το Κολλέγιο 
Αθηνών και το 1992 έλαβε πτυχίο οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στην συνέχεια εργάστη-
κε στην Citibank N.A. στο Λονδίνο, στους τομείς των χρεογράφων και της διαχείρισης ρευστότητας, 
μία συνεργασία την οποία συνέχισε και κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών στο London 
School of Economics απ’ όπου έλαβε M.Sc. στα Οικονομικά/Επιχειρησιακή Έρευνα και M.Phil. στα 
Οικονομικά/Ευρωπαϊκές Σπουδές. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα και την εκπλήρωση των στρα-
τιωτικών του υποχρεώσεων, ανέλαβε καθήκοντα οικονομικού συμβούλου του Διοικητή της Αγροτικής 
Τράπεζας με βασικά αντικείμενα απασχόλησης τους τομείς στρατηγικού σχεδιασμού, προϋπολογισμού 
καθώς και της επιχειρησιακής και οικονομικής αναδιάρθρωσης του Ομίλου. 
Από το 2003 έως το 2005 ανέλαβε καθήκοντα Υποδιευθυντή Διοίκησης και ασχολήθηκε με τα θέματα 
οικονομικής αποδοτικότητας της Τράπεζας και του Ομίλου της ATEbank.  Tον Ιούνιο του 2005 ανέλαβε 
τη δημιουργία και διεύθυνση των επενδυτικών σχέσεων της ΑΤΕbank στα πλαίσια των επαφών με την 
επενδυτική κοινότητα και τους μετόχους της Τράπεζας. 
Tον Μάιο 2010 ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανάλυσης και Επενδυτι-
κών Σχέσεων της Τράπεζας, ενώ παράλληλα, την περίοδο Σεπτεμβρίου 2010-Δεκεμβρίου 2012 ήταν 
συντονιστής των διαπραγματεύσεων της Τράπεζας με την Τρόικα σχετικά με την προώθηση ενός εκτε-
ταμένου προγράμματος αναδιάρθρωσης του Ομίλου (έγκριση από την ΕΕ Ανταγωνισμού τον Απρίλιο 
2011).  Από τον Αύγουστο 2012, αποτελεί στέλεχος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς και από τον 
Φεβρουάριο 2013 ανέλαβε τα καθήκοντα του Βοηθού Γενικού Διευθυντή με κύρια αντικείμενα την 
παρακολούθηση των δεσμεύσεων και της πορείας του Προγράμματος Αναδιάρθρωσες του Ομίλου Πει-
ραιώς, την Διοικητική Πληροφόρηση καθώς και την σχέση με τους οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης.  
Είναι μέλος του Δ.Σ.της ΕΥΔΑΠ ΑΕ από τον Ιούλιο 2010 ενώ έχει διατελέσει και μέλος του Δ.Σ. της ΑΤΕ 
Αμοιβαία Κεφάλαια.  Ο Πάνος Σκουλαρίκης έχει δημοσιεύσει άρθρα και εργασίες για πολιτικό-οικο-
νομικά θέματα. Έχει διατελέσει μέλος της επιτροπής επεξεργασίας οικονομικών θεμάτων του ΥΠ.ΕΞ. 
για την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε. (Ιαν – Ιουν 
2003).  Είναι παντρεμένος και μιλάει αγγλικά και γαλλικά..

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΟΣ 
Ο κ. Ιωάννης Χονδρόγιαννος κατάγεται από τη Λέρο. Είναι απόφοιτος της Σχολής Εκπαιδευτικών ΣΕ.ΛΕ.
ΤΕ. και πτυχιούχος – αδειούχος Τεχνολόγος – Ηλεκτρολόγος.  Το χρονικό διάστημα από το 1969 έως 
το 1995, εργάστηκε στην Διεύθυνση Παραγωγής της ΔΕΗ, στον τομέα λειτουργίας του Ατμοηλεκτρι-
κού σταθμού (ΑΗΣ) Αλιβερίου.  Συμμετείχε σε αποστολές παραλαβής Μονάδων Παραγωγής  όπως 
στον ΑΗΣ Ρόδου και τον Γεωθερμικό σταθμό (ΓΗΣ) Μήλου. Παράλληλα, είχε καθήκοντα εκπαίδευσης 
νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, γεγονός που τον ενέπνευσε να συγγράψει δύο εκπαιδευτικά βι-
βλία τεχνικού περιεχομένου.  Ο κ. Χονδρόγιαννος είναι έγγαμος με δύο παιδιά.  
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ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
Εκπρόσωπος Εργαζομένων
Ο Μανώλης Αγγελάκης γεννήθηκε το 1964 στην Αθήνα, είναι απόφοιτος του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, και εργάζεται στην ΕΥΔΑΠ ως Επιστημονικό Προσωπικό από το Μάιο του 1993.  
Από το Φεβρουάριο του 2014 είναι Αναπληρωτής Διευθυντής.  Ο κ. Αγγελάκης διετέλεσε Πρόεδρος του 
Συλλόγου Εργαζομένων «Ένωσις Υπαλλήλων ΕΥΔΑΠ, μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Εργαζομένων της 
ΕΥΔΑΠ, είναι Πρόεδρος της ΔΑΚΕ ΕΥΔΑΠ, ενώ από τον Απρίλιο του 2009 έχει εκλεγεί ως 
Εκπρόσωπος των Εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ
Εκπρόσωπος Εργαζομένων
Γεννήθηκε το 1960. Εργάζεται στην ΕΥΔΑΠ από το 1984. Έχει αναλάβει διάφορες θέσεις στο συνδι-
καλιστικό κίνημα της ΕΥΔΑΠ, ενώ από το 2000 – 2005 διατέλεσε Πρόεδρος της ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ. Από το 
2001 έως σήμερα έχει διατελέσει μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Γ.Σ.Ε.Ε., Αναπληρωτής Γενικός 
Γραμματέας ενώ από το 2006 έως σήμερα κατέχει τη θέση του Οργανωτικού Γραμματέα της Γενικής 
Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.).

ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Νομικός Σύμβουλος Δ.Σ. 
Διευθυντής 
Νομικών Υπηρεσιών

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ 
Γραμματέας Δ.Σ.
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1.2 Παρουσίαση των Στελεχών της Εταιρείας

Γεώργιος Κραμποκούκης, Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου 
Δυναμικού & Οργανωτικών Λειτουργιών
Ο Γιώργος Κραμποκούκης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Ανωτάτης Βιομηχανικής 
Σχολής Πειραιά και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών 
Συστημάτων από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Εντάχθηκε στο δυνα-
μικό της ΕΥΔΑΠ το 1984 και σήμερα κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού 
και Οργανωτικών Λειτουργιών. Έχει διατελέσει Διοικητής των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Αγρινί-
ου – Μεσολογγίου  και Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Αερίου Προαστίων Α.Ε.  Κατέχει άδεια ασκήσεως 
οικονομολογικού επαγγέλματος και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ τάξης. 
Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και μέλος της SOLE-The International Society of 
Logistics District Greece. Υπήρξε Πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού της ΕΥΔΑΠ από 
το 1997 έως το 2010.

Ιωάννης Πάσσιος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης & Παραγωγής Έργων
Ο Ιωάννης Πάσσιος, από τον Ιούνιο του 2010 μέχρι σήμερα, είναι Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και 
Παραγωγής Έργων. Είναι Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος του Ε.Μ.Π. και εργάζεται στην ΕΥΔΑΠ 32 
χρόνια. Ως μηχανικός έχει σχεδιάσει και μελετήσει σημαντικά έργα ύδρευσης, στην περιοχή ευθύνης της 
Εταιρείας, και έχει επιβλέψει την κατασκευή μονάδων επεξεργασίας νερού και ειδικών έργων ενίσχυσης 
των διωρύγων του υδραγωγείου Μόρνου.
Κατέχοντας θέσεις Προϊσταμένου, Διευθυντή, Β. Γενικού Διευθυντή και Γενικού Διευθυντή έχει ηγηθεί 
Υπηρεσιών και Διευθύνσεων σε όλο το φάσμα των τεχνικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας, στους τομείς 
του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της λειτουργίας μεγάλων εγκαταστάσεων και υποδομών ύδρευσης 
και αποχέτευσης. Στα έτη 2002 έως 2004 ως Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας Δικτύων και Εγκαταστά-
σεων οργάνωσε με επιτυχία την προετοιμασία της ΕΥΔΑΠ για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του 
2004. Ως Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και Παραγωγής  Έργων παρακολουθεί και συντονίζει το έργο 
στις Διευθύνσεις: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, Υποδομών, Κτηριακών, Ακίνητης Περιουσίας & Ενέργειας, 
Ποιότητας, Έρευνας & Ανάπτυξης, Ανάπτυξης Σχέσεων με ΟΤΑ.

Στέφανος Γεωργιάδης, Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας Δικτύων & 
Εγκαταστάσεων
Ο Στέφανος Γεωργιάδης είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Πολυτεχνείου της Θεσσαλονί-
κης. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.  Από το 2010 είναι Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας Δικτύων και Εγκα-
ταστάσεων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Έχει την κύρια ευθύνη για τις πηγές ύδρευσης και τα εξωτερικά υδραγωγεία, 
τα διυλιστήρια πόσιμου νερού, τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και τα Κέντρα Επεξεργασίας 
Λυμάτων σε όλη την περιοχή αρμοδιότητας της Εταιρείας. 
Η πορεία του στην ΕΥΔΑΠ είναι μεγάλη και πετυχημένη. Διετέλεσε για περίπου 20 χρόνια (1987-2006) 
Υπεύθυνος Υδροδότησης έχοντας την ευθύνη του δικτύου διανομής νερού, των δεξαμενών και των 
αντλιοστασίων και των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου. Από τη θέση αυτή σχεδίασε και υλοποίησε 
σύγχρονες εφαρμογές διαχείρισης δικτύων που αποσκοπούσαν στην αναβάθμιση των παρεχομένων 
υπηρεσιών προς τους πολίτες υπο το πρισμα της ορθολογικης διαχείρισης του κόστους. Εφαρμόστη-
καν τεχνολογίες αιχμής για την περεταίρω αξιοποίηση των υφισταμένων επενδύσεων κι όχι την άσκοπη 
παραγωγή νέων, σε όλους τους τομείς αρμοδιότητάς του με προεξέχοντα τα θέματα των εφαρμογών 
στον έλεγχο των διαρροών και της διαχείρισης της πίεσης του πόσιμου νερού. Την περίοδο από το 1996 
μέχρι το 2005 ήταν Αναπληρωτής Διευθυντής Δικτύου Ύδρευσης, ενώ από το 2006 μέχρι το 2008 ήταν 
Διευθυντής της συγκεκριμένης Διεύθυνσης. Τέλος τη διετία 2008-2010 διετέλεσε Βοηθός Γενικός       
Διευθυντής Λειτουργίας Δικτύων και Εγκαταστάσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης.
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Γεώργιος Χαβάκης, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών & Ελέγχου
Ο Γεώργιος Χαβάκης είναι πτυχιούχος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαθηματικό Τμήμα), 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ( Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης)  και του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου με μεταπτυχιακή εξειδίκευση (MSc) στα εφαρμοσμένα Οικονομικά & Χρηματοοικονομικά 
και στα Πληροφοριακά Συστήματα. Μιλάει τρεις ξένες γλώσσες. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών. 
Έχει εργαστεί ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων και ως Διευθυντής Παραγωγής  σε Εταιρείες έκδοσης βιβλί-
ων και περιοδικών.
Από το  1995  εργάζεται στην ΕΥΔΑΠ  σε νευραλγικές διευθυντικές θέσεις και σήμερα είναι Γενικός 
Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών και Ελέγχου στην Εταιρεία. 
Είναι επίσης μέλος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. 

Από αριστερά: Κώστας Βουγιουκλάκης – Βοηθός Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας Δικτύων & Εγκαταστάσεων, Αθηνά Σαίνη – Βοηθός 
Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργανωτικών Λειτουργιών, Λίλιαν Νικολάου – Βοηθός Γενική Διευθύντρια Εξυπηρέτη-
σης Πελατών και Διαχείρισης Λογαριασμών, Γιώργος Καραγιάννης – Βοηθός Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας Δικτύων & Εγκαταστά-
σεων, Άννα Βλασσοπούλου – Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου, Κατερίνα Παναγοπούλου – Βοηθός Γενική Διευθύντρια Προγραμμα-
τισμού & Ελέγχου, Ελένη Ντάλλα – Βοηθός Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών & Ελέγχου (απουσιάζει : ο Μιλτιάδης Σάρρος 
– Βοηθός Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης & Παραγωγής  Έργων)
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1.3 IΣΤΟΡΙΚΟ-ΣΥΣΤΑΣΗ

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ 
Α.Ε.), είναι η μεγαλύτερη Εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριο-
ποιείται στην αγορά του νερού. Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. υδροδοτεί πλήρως 
και με τις πιο σύγχρονες επιστημονικές προδιαγραφές πληθυσμό 
που προσεγγίζει τα 4.300.000 κατοίκων στο Λεκανοπέδιο της 
Αττικής μέσω ενός εκτενούς δικτύου που περιλαμβάνει περίπου 
2.060.000 συνδέσεις, ενώ το μήκος των αγωγών του ανέρχεται 
σε 9.500 περίπου χιλιόμετρα. O τομέας της αποχέτευσης εξυπη-
ρετεί περίπου 3.500.000 κατοίκους, ενώ το συνολικό μήκος των 
αγωγών ανέρχεται σχεδόν σε 8.500 χιλιόμετρα.

Η ΕΥΔΑΠ ιδρύθηκε το 1980 με το ν.1068/1980 “περί συστάσεως 
ενιαίου φορέα Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας”, μετά 
από τη συγχώνευση της Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρείας Υδάτων 
των Πόλεων Αθηνών - Πειραιώς και περιχώρων (Ε.Ε.Υ.) και του 
Οργανισμού Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ο.Α.Π.).

Το 1999 με το ν.2744/1999 “Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας και άλλες διατάξεις” η 
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. περιήλθε στη σημερινή της νομική μορφή καθώς τα 
κυριότερα πάγια της Εταιρείας απορροφήθηκαν από την Εταιρεία 
Παγίων ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ, παραμένοντας στην ιδιοκτησία του Δημοσί-
ου. Στην κυριότητα της Εταιρείας Παγίων ανήκουν τα φράγματα, οι 
ταμιευτήρες, τα εξωτερικά υδραγωγεία και αντλιοστάσια, καθώς 
και οι άλλες εγκαταστάσεις που εξασφαλίζουν την ασφαλή με-
ταφορά του νερού μέχρι τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας του σε 
πόσιμο. Με σύμβαση όμως που υπογράφηκε μεταξύ της ΕΥΔΑΠ 
και του Ελληνικού Δημοσίου, το Δεκέμβριο του 1999 η ΕΥΔΑΠ συ-
νεχίζει να λειτουργεί τα υπόψη έργα για λογαριασμό της Εταιρείας 
Παγίων.

Τον Ιανουάριο του 2000 η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. εισήχθη στην κύρια αγορά 
του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι το 2005 ψηφίστηκε ο 
ν.3429/2005 για τις «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς 
(ΔΕΚΟ) ο οποίος προέβλεπε συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τις 
ΔΕΚΟ. Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει 
το Δημόσιο, ανάμεσά τους και η ΕΥΔΑΠ και είναι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο τίθενται εκτός του Δημοσίου Τομέα. Οι Εταιρείες 
αυτές οργανώνονται, λειτουργούν και διοικούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και του 
ν.3016/2002 «Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης».
Το 2012, με την ψήφιση του ν.4053/2012, βάσει του οποίου η 
ΕΥΔΑΠ δύναται να παρέχει όλο το εύρος των υπηρεσιών που ορί-
ζονται στο νόμο 2744/1999 και εκτός περιοχής αρμοδιότητας της 

Εταιρείας, μέσω θυγατρικών εταιρειών και μέσω σύναψης προ-
γραμματικών συμβάσεων με τους ΟΤΑ, διαμορφώθηκε ένα νέο 
αναπτυξιακό πλαίσιο για την Εταιρεία, διευρύνοντας την αγορά 
στην οποία μπορεί να δραστηριοποιηθεί και αναπτυχθεί.
Η έδρα της Εταιρείας είναι στο Δήμο Γαλατσίου και στεγάζεται σε 
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις επί της οδού Ωρωπού 156, Τ.Κ. 111 
46, τηλ.: 210-214.4444.

1.4 Εταιρικοί Σκοποί – 
Δραστηριότητες της Εταιρείας

Οι Εταιρικοί Σκοποί της λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ έχουν καθορισθεί 
από το ν.2744/1999 και από τις τροποποιήσεις αυτού, όπως ανα-
γράφονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνι-
κής Οικονομίας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων. Οι σκοποί αυτοί είναι οι εξής:

α) Η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και η 
μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, δια-
χείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευ-
σης και αποχέτευσης. Στις δραστηριότητες και στα έργα αυτά 
συμπεριλαμβάνονται και η άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, 
αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και διαχείριση πάσης φύσεως 
υδάτων με στόχο την υλοποίηση των προαναφερομένων σκοπών 
της ΕΥΔΑΠ. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται τα έργα και οι δραστη-
ριότητες συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας, αποθήκευσης κα-
θώς και η διαχείριση και διάθεση των προϊόντων της επεξεργασίας 
των λυμάτων.
β) Η παροχή τηλεπικοινωνιακών, ενεργειακών, συναφών αυ-
τών και λοιπών υπηρεσιών και η χρησιμοποίηση του συστήματος 
ύδρευσης και αποχέτευσης παραλλήλως και για άλλους σκοπούς, 
όπως η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών και ενεργειακών δρα-
στηριοτήτων κατ’ εξαίρεση των απαγορεύσεων της παρ. 8 του άρ-
θρου 11 του ν.2744/1999 και υπό τον όρο ότι δεν επηρεάζεται η 
ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος.
γ)	Η μελέτη και εκμετάλλευση φυσικών πηγών και υδάτινων πό-
ρων, η παραγωγή και εμφιάλωση ύδατος και πάσης φύσεως ανα-
ψυκτικών και ποτών που εμπεριέχουν νερό.
δ)	Η εκμετάλλευση τεχνογνωσίας και η παροχή υπηρεσιών τεχνι-
κής βοήθειας.
ε)	Η πραγματοποίηση επενδύσεων συναφών με τους σκοπούς και 
το αντικείμενο της Εταιρείας.

Με βάση το άρθρο 2 του ν.2744/1999, έχει χορηγηθεί στην         
ΕΥΔΑΠ το αποκλειστικό δικαίωμα ύδρευσης και αποχέτευσης 
στη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητάς της για χρονική περίοδο 
20 ετών, η οποία ξεκινάει από την 25η Οκτωβρίου 1999. Επιση-
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μαίνεται ότι οι δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και 
αποχέτευσης, λόγω της φύσης του προϊόντος και της εγκατεστη-
μένης υποδομής αποτελούν φυσικό μονοπώλιο.

Σύμφωνα με το ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179/2001) η ΕΥΔΑΠ εξακο-
λουθεί και μετά την έναρξη της ισχύος του ν.2744/1999 να είναι 
ο αποκλειστικός φορέας υλοποίησης των έργων που αφορούν στο 
συνολικό υδροδοτικό σύστημα της μείζονος περιοχής της Αττικής. 
Σε αυτό εντάσσονται και τα συγχρηματοδοτούμενα από το Ταμείο 
Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έργα. Η ΕΥΔΑΠ δικαιούται να 
εισπράττει την επιχορήγηση του Ταμείου Συνοχής αναδρομικά, για 
τα ποσά που καταβλήθηκαν ή καταβάλλονται μετά την έναρξη της 
ισχύος του ν.2744/1999.

1.5 Στρατηγική ΕΥΔΑΠ
Η Ελλάδα παράγει ένα από τα πιο ποιοτικά νερά του κόσμου. Οι κύ-
ριες πηγές υδροληψίας και οι ταμιευτήρες της ΕΥΔΑΠ βρίσκονται 
σε αγνές περιοχές, απαλλαγμένες από γεωργική και βιομηχανική 
δραστηριότητα, με αποτέλεσμα η ελληνική πρωτεύουσα να τροφο-
δοτείται με νερό με φυσικό τρόπο που απαιτεί ελάχιστη κατανάλω-
ση ενέργειας.

Η ΕΥΔΑΠ, με υπευθυνότητα, με τεχνογνωσία και κυρίως με στα-
θερή ανθρωποκεντρική προσέγγιση, διαχειρίζεται με επιτυχία εδώ 
και δεκαετίες τον κύκλο του νερού, το οποίο και διαθέτει σε όλους 
τους πολίτες χωρίς διακρίσεις και το αποδίδει πίσω στο περιβάλ-
λον καθαρό. 

Όραμά μας είναι να παραμείνουμε η μεγαλύτερη και πιο αξιόπιστη 
εταιρία στη διαχείριση του κύκλου του νερού, προσανατολισμένη 
πάντα στον Άνθρωπο και το Περιβάλλον. 
Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ποιοτικό και φθηνό πόσιμο 
νερό σε όλο και περισσότερους πολίτες και να το αποδίδουμε πίσω 
στο περιβάλλον καθαρό, μέσα από την αποτελεσματική διαχείρι-
ση όλων των διαθέσιμων πόρων, με κοινωνική ευαισθησία και με 
γνώμονα τη συνεισφορά μας στην κοινωνική ευημερία.

Η στρατηγική μας είναι βασισμένη στην επίτευξη ισορροπημένης 
και αειφόρου ανάπτυξης προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, 
των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων και όλων των εχό-
ντων έννομο συμφέρον απ’ αυτήν.  

Οι	κύριοι	άξονες	
της	στρατηγικής	μας	είναι:

• Αύξηση της αποτελεσματικότητας στη λειτουργία της Εταιρίας 
• Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
• Επέκταση του πελατολογίου – Αύξηση της γεωγραφικής κά-

λυψης
• Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων

• Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
• Αξιοποίηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας
• Διευθέτηση του ρυθμιστικού και συμβατικού πλαισίου με το 

Ελληνικό Δημόσιο
• Αυστηρή εφαρμογή και συμμόρφωση με όλα τα ποιοτικά και 

λειτουργικά πρότυπα

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η ΕΥΔΑΠ έχει αναπτύξει 
ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού, οι κύριες 
δράσεις του οποίου είναι εστιασμένες στην:
• Υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων οικονομικού προγραμματι-

σμού
• Ανασχεδίαση και απλοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών 

διαδικασιών
• Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων τηλελέγχου και τηλεχειρι-

σμού για αποτελεσματική διαχείριση του δικτύου 
• Εφαρμογή κρίσιμων παρεμβάσεων στο δίκτυο για αποφυγή 

επαναλαμβανόμενων κοστοβόρων βλαβών
• Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων διαχείρισης 

κινδύνων
• Επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για εξυπηρέτη-

ση των πελατών
• Υιοθέτηση σύγχρονων συστημάτων ανάπτυξης και διαχείρι-

σης προσωπικού
• Εφαρμογή νέου μοντέλου συνεργασίας με τους Δήμους
• Ενδυνάμωση της κανονιστικής συμμόρφωσης και τη λήψη 

σχετικών πιστοποιήσεων
• Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για νέες δραστηριότητες 

και επέκταση σε περιοχές εκτός Αττικής 

1.6 ΕΥΔΑΠ Νήσων Α.Ε.
Τον Ιούλιο του 2011 συστήθηκε η Εταιρεία «ΕΥΔΑΠ Νήσων Α.Ε.» 
στης οποίας το μετοχικό κεφάλαιο συμμετέχει η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με 
ποσοστό 100%.  Σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών 
ύδρευσης, αποχέτευσης καθώς και ένα πλήθος δραστηριοτήτων 
που σχετίζονται με τα παραπάνω, στη νησιωτική Ελληνική Επικρά-
τεια.  

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η εκμετάλλευση της τεχνο-
γνωσίας της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και 
αποχέτευσης στα Ελληνικά νησιά.
Τον Ιανουάριο του 2013, με τροπολογία που πέρασε στη Βουλή 
δημιουργήθηκε το νομικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο μπορεί να 
ανατίθεται, στην ΕΥΔΑΠ ή σε θυγατρικές της, η εκπόνηση ή ανάθε-
ση μελετών για την κατασκευή έργων συναφών με τη δραστηριότητα 
της εταιρείας καθώς και η ανάθεση και διοίκηση εκτέλεσης των έρ-
γων αυτών σε νησιωτικές περιοχές. Η ΕΥΔΑΠ Νήσων Α.Ε. βρίσκεται 
στην τελική φάση ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου ανάπτυξης  
της, που αφορά την αναλυτική έρευνα και τον καθορισμό αναγκών  
της αγοράς, στην οποία θα δραστηριοποιηθεί και στη διερεύνηση 
και τον καθορισμό των λύσεων που θα προτείνει στους πελάτες της.
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Ενδεικτικά,	αναφέρονται	οι	παρακάτω	δρά-
σεις	στις	οποίες	έχεις	δραστηριοποιηθεί	η	
ΕΥΔΑΠ	Νήσων:

• Ο Δήμος Νάξου ζήτησε συμβουλευτική υποστήριξη για θέμα-
τα εξυγίανσης των Η/Μ, του ταχυδιυλιστηρίου,  καθώς και τρόπο 
βελτίωσης της ποιότητας των νερών στις λιμνοδεξαμενές του νη-
σιού.
• Ο Δήμος Χίου ζήτησε προσφορά για καθαρισμό αντλιοστασίων 
και τμημάτων αγωγών αποχέτευσης. Επίσης βρίσκεται σε φάση 
ολοκλήρωσης η μελέτη για τον καθορισμό τιμολογιακής πολιτι-
κής, διαχειριστικό σχέδιο, κανονισμός λειτουργίας ύδρευσης και 
αποχέτευσης κ.λ.π.

• Για το Δήμο Σικίνου έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για με-
λέτες δύο ΒΙ.ΚΑ, καθώς και δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, 
σύμφωνα με προσφορά που έχει υποβάλλει η ΕΥΔΑΠ Νήσων.
 
Tον Μάρτιο του 2013 η «ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ» Α.Ε. προχώρησε σε αύ-
ξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 30.000 ευρώ ενώ στις 7 
Φεβρουαρίου 2014 στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «ΕΥΔΑΠ 
ΝΗΣΩΝ» Α.Ε. επικυρώθηκε και νέα αύξηση του μετοχικού κεφα-
λαίου της  κατά 150.000,00 ευρώ. Επίσης στην προαναφερόμε-
νη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αντικαταστάθηκε το μέλος του Δ.Σ. 
και Γενικός Διευθυντής της «ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ» Α.Ε. κ. Λεωνίδας 
Καϊρης από τον κ. Πέτρο Ματσούκη.

ΔΗΜΟΙ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΠ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ

ΥΔΡΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

MIKTO ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΙ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΔΑΠ
         YΔΡΕΥΣΗ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ 

         ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

1.7 Περιοχή Αρμοδιότητας
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Δήμοι και Δημοτικές 
Ενότητες Εντός Περιοχής 
Αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ
Απευθείας Ύδρευση από την ΕΥΔΑΠ

• Αγ. Αναργύρων - Καματερού
• Αγ. Βαρβάρας
• Αγ. Δημητρίου
• Αγ. Παρασκευής
• Αθηναίων
• Αιγάλεω
• Αλίμου
• Ασπροπύργου
• Βούλα, (Δ. Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης)
• Βουλιαγμένη (Δ. Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης)
• Βύρωνα
• Γαλατσίου
• Δάφνης - Υμηττού
• Ελευσίνα (Δ. Ελευσίνας)
• Ελληνικού - Αργυρούπολης
• Ζεφύρι (Δ. Φυλής)
• Ζωγράφου
• Ηλιούπολης
• Ηρακλείου
• Θρακομακεδόνες (Δ. Αχαρνών)
• Ίλιου
• Καισαριανής
• Καλλιθέας
• Κερατσινίου - Δραπετσώνας
• Κορυδαλλού
• Λυκόβρυσης - Πεύκης
• Μελίσσια (Δ. Πεντέλης)
• Μεταμόρφωσης
• Μοσχάτου - Ταύρου
• Ν. Ιωνίας
• Ν.  Πεντέλη (Δ. Πεντέλης)
• Ν. Σμύρνης
• Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη
• Π. Φαλήρου
• Παπάγου - Χολαργού
• Πειραιά

• Περάματος
• Περιστερίου
• Πετρούπολης
• Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνος
• Φιλοθέης - Ψυχικού
• Χαϊδαρίου
• Χαλανδρίου

Ύδρευση μέσω Ενίσχυσης 
Δημοτικού Δικτύου (*)

• Άνοιξη (Δ. Διονύσου)
• Άνω Λιόσια (Δ. Φυλής)
• Βριλησσίων
• Διόνυσος (Δ. Διονύσου)
• Δροσιά (Δ. Διονύσου)
• Εκάλη (Δ. Κηφισιάς)
• Κερατέα (Δ. Λαυρεωτικής)
• Κουβαράς (Δ. Σαρωνικού)
• Κρωπίας
• Μάνδρα (Δ. Μάνδρας – Ειδυλλίας)
• Μαραθώνας (Δ. Μαραθώνα)
• Μαρκόπουλου Μεσογαίας
• Ν. Ερυθραία (Δ. Κηφισιάς)
• Παιανία (Δ. Παιανίας)
• Ροδόπολη (Δ. Διονύσου)
• Σπάτων - Αρτέμιδος

Μικτό σύστημα ύδρευσης (**)

• Αμαρουσίου
• Αχαρνές (Δ. Αχαρνών) 
• Βάρη (Δ. Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης)
• Γέρακας (Δ. Παλλήνης)
• Γλυφάδας
• Καλύβια Θορικού (Δ. Σαρωνικού)
• Κάντζα Παλλήνης (Δ. Παλλήνης)
• Κηφισιά (Δ. Κηφισιάς)
• Ν. Πέραμος (Δ. Μεγαρέων) 
• Πεντέλη (Δ. Πεντέλης)
• Περιοχή Γλυκών Νερών (Δ. Παιανίας)
• Σαλαμίνα, περιοχή Καματερού, πρώην Κ. Σεληνίων 

Αμπελακίων (Δ. Σαλαμίνας)

Ως περιοχή αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ ορίστηκε η μείζων περιοχή της Πρωτεύουσας, όπως αυτή καθορίζεται στον Ιδρυτικό της Νόμο 
1068/1980. Παράλληλα, βάσει του ν.2744/1999 η ΕΥΔΑΠ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και 
αποχέτευσης στη γεωγραφική περιοχή της δικαιοδοσίας της. Το δικαίωμα αυτό είναι ανεκχώρητο και αμεταβίβαστο. Η διάρκεια του 
δικαιώματος αυτού που έχει ισχύ για 20 χρόνια καθώς και η ανανέωσή του, ρυθμίζονται από τη Σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στο 
Ελληνικό Δημόσιο και την ΕΥΔΑΠ. Η Σύμβαση αυτή υπεγράφη το Δεκέμβριο του 1999.

Πιο συγκεκριμένα, η περιοχή αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ καλύπτει τα διοικητικά όρια των εξής Δήμων και Δημοτικών Ενοτήτων, τους οποίους 
υδρεύει είτε απευθείας είτε με μεγάλες παροχές: 
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Δήμοι και Δημοτικές Ενότητες 
Εκτός Περιοχής Αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ 
Ύδρευση με ή χωρίς συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ στη λειτουργία του τοπικού δικτύου

• Αγ. Στέφανος, Κρυονέρι, Σταμάτα (Δ. Διονύσου)
• Αγκιστρίου
• Αίγινας
• Αμπελάκια Σαλαμίνας εκτός Καματερού και Σεληνίων (Δ. Σαλαμίνας)
• Ανάβυσσος, Παλαιά Φώκαια, Σαρωνίδα (Δ. Σαρωνικού) 
• Ανθούσα και Παλλήνη εκτός περιοχής Κάντζας (Δ. Παλλήνης)
• Βίλλια, Ερυθρές, Οινόη (Δ. Μάνδρας Ειδυλλίας)
• Λαυρεωτική και Αγ. Κωνσταντίνος (Δ. Λαυρεωτικής)
• Μαγούλα (Δ. Ελευσίνας)
• Μέγαρα (Δ. Μεγαρέων)
• Ν. Μάκρη,  Βαρνάβας, Γραμματικό (Δ. Μαραθώνα)
• Ραφήνας - Πικερμίου
• Φυλή (Δ. Φυλής)
• Ωρωπός, Κάλαμος, Μαλακάσα, Αφιδνές, Καπανδρίτι, Μαρκόπουλο Ωρωπού, Πολυδένδρι, Συκάμινο (Δ. Ωρωπού)

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

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι ο ν.2744/99 και η κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων παρέχει τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων της και σε άλλες περιοχές εντός και εκτός του 
Λεκανοπεδίου της Αττικής.  Προϋπόθεση για την επιχειρούμενη κάθε φορά επέκταση δραστηριοτήτων είναι η ΕΥΔΑΠ να εξετάζει και να 
εξασφαλίζει αφενός την εύλογη αποτελεσματικότητα της επένδυσης, αφετέρου τη δυνατότητα χρηματοδότησης της Εταιρείας για το σκοπό 
αυτό, ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.
Η ψήφιση του ν.4053/2012, βάσει του οποίου η ΕΥΔΑΠ δύναται να παρέχει όλο το εύρος των υπηρεσιών που ορίζονται στο ν.2744/1999 
και εκτός περιοχής αρμοδιότητας της Εταιρείας, μέσω θυγατρικών εταιρειών και μέσω σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με τους ΟΤΑ, 
διαμορφώνει ένα νέο αναπτυξιακό πλαίσιο για την Εταιρεία, διευρύνοντας την αγορά στην οποία μπορεί να δραστηριοποιηθεί και αναπτυχθεί.

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

* Περιοχές που τροφοδοτεί η ΕΥΔΑΠ διαμέσου Δήμου χωρίς ευθύνη και συμμετοχή στη λειτουργία του τοπικού εσωτερικού δικτύου.
** Περιοχές με μικτό σύστημα ύδρευσης, δηλαδή περιοχές όπου κάποια τμήματα τα καλύπτει η ΕΥΔΑΠ και άλλα τμήματα καλύπτονται είτε με 
ιδιωτικό δίκτυο είτε με ευθύνη του ΟΤΑ.
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2.
ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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Εταιρική Διακυβέρνηση
Η ΕΥΔΑΠ δεσμεύεται να λειτουργεί υπό το πρίσμα των αρχών 
εταιρικής διακυβέρνησης σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων 
της.  Για το σκοπό αυτό, η Εταιρία προάγει την αντίληψη της επι-
χειρηματικής ηθικής στη λήψη αποφάσεων και δεσμεύεται για την 
προάσπιση των συμφερόντων των μετόχων και όσων έχουν έννομο 
συμφέρον.

2.1 Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της 
Εταιρίας με κύρια αρμοδιότητά του τη διαμόρφωση της στρατη-
γικής και της πολιτικής ανάπτυξης της.  Γενικότερα, το Διοικητικό 
Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις για τη διευκόλυνση της πραγμα-
τοποίησης των εταιρικών σκοπών, ενώ παράλληλα παρακολουθεί 
την πορεία και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει 
για κάθε θέμα που αφορά τη διαχείριση της περιουσίας, τη διοί-
κηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας.  Από τις αρμοδιότητες του 
Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα εκείνα τα οποία 
σύμφωνα με τις Διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της 
Εταιρίας υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής 
Συνέλευσης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εκλέγεται από τη Γενική 
συνέλευση των Μετόχων και έχει πενταετή θητεία. Στην Τακτική 
Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουνίου 2013 εκλέχθηκε το παρόν 
Διοικητικό Συμβούλιο η θητεία του οποίου λήγει στις 28 Ιουνίου 
2018. Στο σύνολο των δεκατριών μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου το ένα είναι εκτελεστικό - ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμ-
βουλος  - ενώ τα δώδεκα μέλη είναι μη εκτελεστικά.  Από τα μη 
εκτελεστικά μέλη, το ένα μέλος είναι ανεξάρτητο κατά την έννοια 
του Ν. 3016/2002.

Σημειώνεται, ότι εκτός από τους εκπροσώπους των μετόχων που 
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο 
αποτελείται και από δύο μέλη εκπροσώπων των εργαζομένων της 
Εταιρίας καθώς και από δύο μέλη που εκπροσωπούν τους μετό-
χους της μειοψηφίας. 

Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι συγγενείς 
μεταξύ τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού 
ούτε να είναι με οποιοδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές 
της Εταιρίας ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι της 
επιχείρησης που βρίσκεται σε συναλλακτική σχέση με την Εται-
ρία.  Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας όμως μπορεί 
να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι επιχείρησης 
που είναι συνδεδεμένη με την Εταιρία κατά τα οριζόμενα στον κν 
2190/1920.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, τουλάχιστον, μία φορά κάθε 
ημερολογιακό μήνα.  Κατά τη χρήση του 2013 το Διοικητικό Συμ-
βούλιο πραγματοποίησε 32 συνεδριάσεις.

2.2 Μέτοχοι
Λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
Σύμφωνα με το Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και το Καταστατικό 
της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο 
όργανό της και μπορεί να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφο-
ρά την Εταιρία.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ΔΣ τακτικά μία φορά το 
χρόνο κατά το πρώτο εξάμηνο μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, 
οπότε και εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εται-
ρίας και απαλλάσσει τα μέλη του ΔΣ και τους ελεγκτές από κάθε 
ευθύνη αποζημίωσης. Επίσης, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται 
από το ΔΣ έκτακτα, όποτε κριθεί σκόπιμο.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα 
εξής θέματα:

α) Για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού. Με την επιφύλαξη της 
παρ. 4 του άρθρου 8 και της παρ. 5 του άρθ. 9 του Καταστατικού 
ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του εταιρικού 
κεφαλαίου.
β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
ελεγκτών με την επιφύλαξη των άρθρων 11 και 13 του Καταστα-
τικού.
γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 
Εταιρίας.
δ) Για τη διάθεση των ετησίων κερδών και την έγκριση των αμοι-
βών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
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ε) Για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 
των Ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη.
ζ) Για την έκδοση ομολογιακού δανείου κάθε είδους, με την επι-
φύλαξη της παρ. 4 του άρθ. 9 του Καταστατικού.
η) Για τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση, 
την παράταση της διάρκειας και τη λύση της Εταιρίας.
θ) Για το διορισμό εκκαθαριστών. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 34 Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύουν.

Δικαιώματα Μετόχων και τρόπος άσκησής τους
Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 
Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανί-
ζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που δι-
αχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο 
τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η απόδειξη της 
μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης 
βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλε-
κτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. 
Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία 
καταγραφής (record date), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) 
ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, 
και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με 
την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο 
την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέ-
λευσης.  

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυ-
τοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να 
διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.  Νομικά πρόσωπα μετέ-
χουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι 
τρία (3) φυσικά πρόσωπα.  Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές 
της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός 
λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν 
λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετο-
χές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη 
Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους 
μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντι-
πρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν 
από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε 
συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους 
μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντι-
πρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπρο-
σωπευομένου μετόχου. 

Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει 
σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νο-
μικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης 
της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου 
νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος 
ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,
γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου 
που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή 
οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της 
Εταιρίας,
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά 
πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγ-
γράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, του-
λάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης 
της Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρία διαθέτει στην ιστοσελίδα της τα έντυπα που οφείλει να 
χρησιμοποιεί ο μέτοχος για τον ορισμό του/των αντιπροσώπου/
πων του. Τα έντυπα αυτά, κατατίθενται, συμπληρωμένα και υπογε-
γραμμένα από το μέτοχο στην Εταιρία τρεις(3) τουλάχιστον ημέρες 
πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος 
οφείλει να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής 
των εντύπων διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου και της πα-
ραλαβής τους από την Εταιρία. Τα έντυπα αυτά διατίθενται και σε 
έγχαρτη μορφή, στα γραφεία της Εταιρίας.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής 
και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δι-
καιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία 
περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά 
το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία κα-
ταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και 
ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του 
μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περί-
πτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του 
κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση 
μόνο μετά από άδειά της.
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Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συ-
νέλευσης
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα 
επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπείται σ’ 
αυτή τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του μετοχικού 
κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 

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

Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με από-
λυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευ-
ση.

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής 
Συνέλευσης
Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδρι-
άζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αν εκπρο-
σωπούνται σ’ αυτή τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού 
κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις 
που αφορούν:

α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας
β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας.
γ)  Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
δ)  Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις  
 του άρθρου 8 (παράγραφοι 2 και 3 του Καταστατικού) ή που  
 επιβάλλονται από διατάξεις Νόμων ή που γίνονται με κεφαλαι 
 οποίηση αποθεματικών.
ε)  Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
στ)  Έκδοση δανείου με ομολογίες, με την επιφύλαξη των όσων  
 ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 4 του  Καταστατικού.
ζ)  Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
η)  Συγχώνευση διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση 
 διαρκείας ή διάλυση της Εταιρίας.
θ)  Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο  
 για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού  
 δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 και 3 και το άρθρο 
 9 παρ. 4 του  Καταστατικού.
ι)  Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ή το Κατα 
 στατικό αυτό ορίζουν ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης  
 από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρ 
 τία της παρούσης παραγράφου.

Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου 
στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και 
συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέ-
ρες από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκλη-
ση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, η 
Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα 
επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ’ αυτή 
εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κε-
φαλαίου που έχει καταβληθεί. 

Σε περίπτωση που και πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρ-
τία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε δεύτερη 
επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 
31 του Καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει 
έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ’ 
αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού 
κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 

Όλες οι αποφάσεις για τα παραπάνω θέματα λαμβάνονται με πλει-
οψηφία των δύο τρίτων (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπρο-
σωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας
Οι μέτοχοι μειοψηφίας έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται 
στον ΚΝ. 2190/1920. 

Ενδεικτικά, τα δικαιώματα μειοψηφίας, σύμφωνα με τα ποσο-
στά εκπροσώπησης και τις προθεσμίες που ορίζονται στον Ν. 
2190/1920, είναι τα εξής: 
• Αίτηση για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με ακρι-

βές αντικείμενο ημερήσιας διάταξης
• Αίτηση για εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διά-

ταξη της Γενικής Συνέλευσης
• Αίτηση για αναβολή λήψης απόφασης Γενικής Συνέλευσης
• Αίτηση για παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών στη Γενική 

Συνέλευση για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυ-
τές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης

• Αίτηση για παροχή πληροφοριών στην Τακτική Γενική Συνέ-
λευση σχετικά με αμοιβές μελών ΔΣ & Διευθυντών

• Αίτηση για παροχή πληροφοριών στη Γενική Συνέλευση για 
την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή 
κατάσταση της Εταιρίας

• Αίτηση ελέγχου διαχείρισης
• Αίτηση για λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας δι-

άταξης της Γενικής Συνέλευσης με ονομαστική κλήση
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Εκπροσώπηση μετόχων μειοψηφίας στο Διοικητικό 
Συμβούλιο
Σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 36 του Καταστατικού της Εταιρίας, 
οι μέτοχοι μειοψηφίας εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο 
με δύο (2) μέλη.
Οι μέτοχοι μειοψηφίας καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
σε ειδική συνέλευση με αποκλειστικό θέμα την εκλογή μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου που δικαιούνται να εκλέξουν. Κάθε 
μέτοχος που παρίσταται και ψηφίζει νομίμως έχει δικαίωμα να 
προτείνει και να ψηφίσει ένα μόνο σύμβουλο, ανεξάρτητα από τον 
αριθμό των μετοχών που κατέχει. Εκλέγονται ο πρώτος ή οι δύο 
πρώτοι πλειοψηφούντες υποψήφιοι.

2.3 Ελεγκτικοί Μηχανισμοί
Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρίας ασκείται από τη Διεύθυνση 
Εσωτερικού Ελέγχου η οποία αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική 
μονάδα και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.  
Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου εποπτεύεται στο έργο της από 
την Επιτροπή Ελέγχου Διοικητικού Συμβουλίου (Ε.Ε.Δ.Σ.)  η οποία 
θεσμοθετείται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης και αποτελείται 
από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των 
οποίων το ένα ανεξάρτητο, σύμφωνα με το Ν 3016/2002.

• Επιτροπή Ελέγχου Δ.Σ.

Οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου συνί-
στανται:
α) στην παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης,
β) στην παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης 
κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας 
της μονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της Εταιρίας,
γ) στην παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου 
των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 
Εταιρίας,
δ) στην επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την 
ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτη-
σίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως 
όσον αφορά την παροχή στην Εταιρία άλλων υπηρεσιών από το 
νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.

• Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

Σκοπός της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου είναι:
• Η εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματι-

κότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας 
και η διαπίστωση του κατά πόσον αυτό το σύστημα παρέχει 
λογική διαβεβαίωση σχετικά με:

• Τη συμμόρφωση με τις γενικές διαδικασίες της Εταιρίας και 
την κείμενη Νομοθεσία.

 -Τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.
 -Την οικονομική και αποδοτική χρήση των πόρων.
 -Την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων.
 -Την αξιοπιστία και αρτιότητα των πληροφοριών οι οποίες  
 χρησιμοποιούνται για την λήψη αποφάσεων.
• Η ενημέρωση της Διοίκησης για τα αποτελέσματα των ελέγ-

χων και τις ανάλογες εισηγήσεις για διορθωτικές κινήσεις.
• Η αξιολόγηση των ενεργειών που γίνονται προκειμένου να 

διορθωθούν ελεγκτικά θέματα που έχουν αναγνωριστεί και 
κοινοποιηθεί κατά το παρελθόν στη Διοίκηση.

Ανάμεσα στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης περιλαμβάνονται:
• Η παρακολούθηση της εφαρμογής και της συνεχούς τήρη-

σης του Εσωτερικού Κανονισμού Εταιρικής Διακυβέρνησης 
και Λειτουργίας και του Καταστατικού της Εταιρίας καθώς και 
της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την Εταιρία και ιδιαίτερα 
της νομοθεσίας των ανωνύμων Εταιρειών και της χρηματι-
στηριακής αγοράς.

• Η αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, περιπτώ-
σεων σύγκρουσης των συμφερόντων των μελών του Διοικη-
τικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών Εταιρίας με 
τα συμφέροντα της Εταιρίας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του.

Ο Εσωτερικός Έλεγχος, ως λειτουργία, ασκεί με τρόπο ανεξάρτητο 
και αντικειμενικό τις κάτωθι τουλάχιστον δραστηριότητες:
• Αναγνώριση και ιεράρχηση των επιχειρηματιών κινδύνων
• Επισκόπηση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας  προκείμενου 

να διαπιστωθεί κατά πόσον αυτές γίνονται με τρόπο αποτελε-
σματικό και αποδοτικό, και σύμφωνα με τις οδηγίες του μάνα-
τζμεντ, τις πολιτικές και διαδικασίες.

• Εξέταση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του συ-
στήματος εσωτερικού ελέγχου σε όλες  τις περιοχές δραστηρι-
ότητας και με καθορισμένες προτεραιότητες

• Επισκόπηση του τρόπου με  τον οποίο προστατεύονται τα πε-
ριουσιακά στοιχεία της Εταιρίας  καθώς και αυτή καθαυτή την 
επιβεβαίωση της ύπαρξης των στοιχείων αυτών (πχ με απο-
γραφές,  καταμετρήσεις κλπ).
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• Εκτίμηση της οικονομικότητας και αποδοτικότητας στην χρή-
ση των πόρων, και εισηγήσεις  σε προβλήματα που τυχόν 
υπάρχουν.

• Συντονισμός με το έργο των εξωτερικών ελεγκτών
• Αξιολόγηση των συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων, 

προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον τα συστήματα αυτά 
επιτυγχάνουν τους σκοπούς και στόχους τους και έχουν εν-
σωματωθεί σε αυτά επαρκείς ελεγκτικές διαδικασίες.

• Παρακολούθηση εισηγήσεων  από  προγενέστερους ελέγχους 
για τις οποίες υπάρχουν δεσμεύσεις να γίνουν διορθωτικές 
ενέργειες

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

• Εξωτερικός Έλεγχος

Ο τακτικός έλεγχος της Εταιρίας διενεργείται από ορκωτούς ελε-
γκτές. Για το σκοπό αυτό, κάθε χρόνο, εκλέγεται από την Τακτική 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων μία ελεγκτική Εταιρία που παρακο-
λουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας κατά 
τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΥΔΑΠ τον Ιού-
νιο 2013 εγκρίθηκε η ανάθεση του τακτικού ελέγχου των οικονομι-
κών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2013 στην ελεγκτική 
Εταιρία DELOITTE Α.Ε.

2.4 Διαχείριση Κινδύνων
Η Εταιρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική παρακολού-
θηση και διαχείριση των ενδεχόμενων κινδύνων ώστε να διατηρηθεί 
η σταθερότητα και η συνέχεια των εργασιών της και συγκεκριμένα:

• Στη διαμόρφωση συνολικού πλαισίου και την εισήγηση στρα-
τηγικής, πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου 
των κινδύνων που ενδεχομένως αναλαμβάνει η Εταιρία, σύμ-
φωνα με τις κατευθύνσεις της Διοίκησης.

• Τον ορισμό, την αναγνώριση και την αξιολόγηση των αναλαμ-
βανόμενων κινδύνων

• Την ανάπτυξη και υλοποίηση  εργαλείων προσαρμοσμένων 
σε σχέση με τον κίνδυνο τιμολόγησης των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών και την εκπαίδευση των οργανωτικών μονάδων για τη 
χρήση τους.

• Στην κατάρτιση Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστάσεων Κρίσεων
• Στη διαμόρφωση εταιρικής κουλτούρας διαχείρισης κινδύνων 

σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο της Εταιρίας
Για την αποτελεσματική άσκηση αυτών των καθηκόντων της η αρ-
μόδια Διεύθυνση, έχει πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες της 
Εταιρίας καθώς και σε όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που είναι 
απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων της.

2.5 Διαφάνεια & Πληροφόρηση
Θεσμοθετημένες διαδικασίες 
Η Εταιρία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της διαφάνει-
ας, εφαρμόζει σχετικές διαδικασίες που απορρέουν από το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο:

α) Διαδικασία γνωστοποίησης ρυθμιζόμενων πλη-
ροφοριών
Εφαρμόζεται στο πλαίσιο του Ν. 3556/2007, της Απόφασης 
1/434/3.7.2007 και της εγκυκλίου αριθ. 33 της Επιτροπής Κεφα-
λαιαγοράς και αφορά στις προϋποθέσεις διαφάνειας για την πλη-
ροφόρηση σχετικά με εκδότες, των οποίων οι κινητές αξίες έχουν 
εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. Σκοπός 
της διαδικασίας είναι αφενός η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση 
του επενδυτικού κοινού και λοιπών ενδιαφερομένων σχετικά με 
περιπτώσεις μεταβολών (απόκτηση ή διάθεση) σημαντικών συμ-
μετοχών, όπως ορίζονται από τον Ν. 3556/2007 και αφετέρου η 
εναρμόνιση της λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ με το θεσμικό πλαίσιο

β) Διαδικασίες στο πλαίσιο του Ν. 3340/2005 για 
την προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις 
προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορί-
ες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς και του Ν. 
3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

Σε εφαρμογή των παραπάνω Νόμων η Εταιρία έχει θεσπίσει:

Διαδικασία γνωστοποίησης συναλλαγών από τα 
υπόχρεα πρόσωπα: 
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Τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρία, 
καθώς και άτομα που έχουν στενό δεσμό με αυτά, οφείλουν να 
γνωστοποιούν στην ΕΥΔΑΠ  τις συναλλαγές που διενεργούνται για 
δικό τους λογαριασμό και αφορούν μετοχές της Εταιρίας, ή άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι συνδεδεμένα με αυτές 

Διαδικασία για την αποφυγή κατάχρησης προνομι-
ακών πληροφοριών: 
Τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν προνομιακές πληροφορίες που 
αφορούν στην Εταιρία, απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις πλη-
ροφορίες αυτές για να αποκτήσουν ή να διαθέσουν άμεσα ή έμ-
μεσα χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία αφορούν οι πληροφορίες 
αυτές.

Η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων της ΕΥΔΑΠ έχει την αρμοδι-
ότητα παρακολούθησης των ως άνω διαδικασιών και συμμόρφω-
σης της Εταιρίας με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Χρηματιστηριακή Νομοθεσία για 
την δημοσιοποίηση ρυθμιζόμενων και λοιπών πληροφοριών.

Επικοινωνία με τους μετόχους
Πέρα από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες που διασφαλίζουν τη 
διαφάνεια, η Εταιρία εφαρμόζει και άλλες πρακτικές που ενισχύ-
ουν την πληροφόρηση και την ενημέρωση των μετόχων και επεν-
δυτών, και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
• Διαχείρηση και τήρηση μετοχολογίου
• Εξυπηρέτηση και ενημέρωση των μετόχων της Εταιρίας, ιδι-

ωτών και θεσμικών, Ελλάδας και εξωτερικού, σχετικά με την 
άσκηση των δικαιωμάτων τους και την πληρωμή των μερι-
σμάτων της Εταιρίας

• Διοργάνωση των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων, παρο-
χή ενημέρωσης για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου και 
πληροφόρηση επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης

• Έκδοση και διανομή του Ετήσιου Απολογισμού της Εταιρίας 
• Δημοσίευση σημαντικών εταιρικών πληροφοριών στην ιστο-

σελίδα της Εταιρίας, στοχεύοντας στην άμεση και ισότιμη 
ενημέρωση όλων των μετόχων και επενδυτών  

• Έκδοση και διανομή εταιρικών εντύπων, που ενισχύουν την 
ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες, τη στρατηγική, 
τους στόχους και την απόδοση της Εταιρίας

• Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ εκπροσώπων της Εταιρίας 
και της επενδυτικής κοινότητας

• Άμεση και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων σε σχέση με 
την πορεία των μεγεθών της Εταιρίας μέσω παρουσιάσεων, 
roadshows και συναντήσεων.

Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Σχέσεων με Επενδυτές της 
ΕΥΔΑΠ έχει την αρμοδιότητα της άμεσης, ορθής και ισότιμης εξυ-
πηρέτησης και ενημέρωσης των μετόχων και επενδυτών

2.6 Κώδικας 
Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η ΕΥΔΑΠ ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισί-
ου περί εταιρικής διακυβέρνησης, προχώρησε στη σύνταξη Κώ-
δικα Εταιρικής Διακυβέρνησης με βάση την κείμενη νομοθεσία, 
ο οποίος διευκολύνει τη διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών 
εταιρικής διακυβέρνησης που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμέ-
νες ανάγκες και της ΕΥΔΑΠ.

Με κεντρικό στόχο τη δημιουργία ενός προσβάσιμου και κατα-
νοητού συστήματος αναφοράς συντάχθηκε το κείμενο του Εσω-
τερικού Κανονισμού Εταιρικής Διακυβέρνησης και Λειτουργίας, 
με το οποίο επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη διάχυση ενιαίας 
επιχειρησιακής αντίληψης.

Το επικαιροποιημένο κείμενο του Κανονισμού, είναι δομημένο 
έτσι ώστε να παρουσιάζονται με σαφήνεια τα στοιχεία που αφο-
ρούν στην εταιρική διακυβέρνηση, στο σύστημα εσωτερικού ελέγ-
χου, στην εκτίμηση και στη διαχείριση των επιχειρησιακών κινδύ-
νων, στην οργανωτική δομή της Εταιρίας αλλά και στον τομέα της 
κοινωνικής ευθύνης που επιδεικνύει η Εταιρία στα πλαίσια της 
λειτουργίας της.

Σκοπός του Κανονισμού είναι να προωθήσει τη χρηστή διακυβέρ-
νηση, με την πεποίθηση ότι αυτή θα ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη 
επιτυχία και ανταγωνιστικότητα της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Η εφαρμογή του 
Κανονισμού αντιμετωπίζεται από την Εταιρία και τους επενδυτές 
ως μια διαδικασία που προσδίδει αξία στην επιχείρηση και όχι ως 
απλή άσκηση συμμόρφωσης.

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε., έχει πολλά να ωφεληθεί από τη δημόσια υιοθέτηση 
και τη συστηματική εφαρμογή των αρχών αυτών σε πλήρως οικει-
οθελή βάση, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη των μετόχων, 
των εργαζομένων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών και βελτιώ-
νει την οργανωτική τους αποτελεσματικότητα.
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3.
ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Η δέσμευση στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης αποτελεί κυρί-
αρχο στόχο της ΕΥΔΑΠ  και βασική προϋπόθεση για τη μακροχρό-
νια και βιώσιμη επιχειρηματική της δράση. Στο πλαίσιο αυτό  οι 
αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) σε κάθε επίπεδο 
λειτουργίας της αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε σχεδιαζό-
μενης στρατηγικής με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, 
την κοινωνική ευημερία, τη διαφάνεια, την ηθική ακεραιότητα και 
την ποιότητα των υπηρεσιών της.

3.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασικό πυλώνα της ΕΚΕ 
και στο πλαίσιο αυτό  η Εταιρεία εντάσσει διαδικασίες και δράσεις 
στην επιχειρηματική της δράση με στόχο τη μείωση του περιβαλ-
λοντικού της αποτυπώματος. Η στρατηγική της Εταιρείας όσον 
αφορά την προστασία του περιβάλλοντος υλοποιείται με ανάλογες 
πρακτικές σε συγκεκριμένους τομείς.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
• Εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου στα Κέντρα Επε-

ξεργασίας Λυμάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμι-
κής ενέργειας.

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

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

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• Βιολογικός καθαρισμός των λυμάτων και βοθρολυμάτων της 

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

• Έλεγχος των απορρίψεων στο δίκτυο αποχέτευσης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
• Εκσυγχρονισμός των δικτύων ύδρευσης για τη μείωση των 

διαρροών. 
• Πρόγραμμα  αντικατάστασης των υδρομετρητών.
• Λειτουργία Κεντρικού Διαχειριστικού Συστήματος Υδατικών 

Πόρων.
• Λειτουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών & Δια-

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

• Έρευνα και σχεδιασμός για επαναχρησιμοποίηση του επεξερ-
γασμένου νερού από το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων στην 
Ψυττάλεια για άρδευση και άλλες δευτερεύουσες χρήσεις. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
• Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ που απευθύνεται σε 

μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Περίπου 20.000 
μαθητές παρακολουθούν κάθε χρόνο το πρόγραμμα και λαμ-
βάνουν δωρεάν ενημερωτικό υλικό.

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

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

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

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

3.2 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Η ΕΥΔΑΠ μεριμνά για την ασφάλεια του προσωπικού, επιδιώκει τη 
διατήρηση του υψηλού επιπέδου του και τη διαρκή βελτίωση των 
δεξιοτήτων του, εφαρμόζοντας νέες τεχνικές διαχείρισης και ανά-
πτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. 

Για	αυτό	το	λόγο		παρέχει:

• Ασφαλείς συνθήκες εργασίας.
• Προγράμματα εκσυγχρονισμού των συστημάτων διοίκησης 

και διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού
• Ευκαιρίες  για δια βίου  εκπαίδευση  στους εργαζομένους με 

στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους. 
• Οικονομική υποστήριξη για εκπαίδευση του προσωπικού σε 

εκπαιδευτικά κέντρα ή ιδρύματα εκτός ΕΥΔΑΠ.
• Οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων για κάλυψη δαπανών 

υγειονομικής περίθαλψης.
• Δάνεια στους εργαζόμενους για κάλυψη έκτακτων αναγκών ή 

αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή.
• Δώρα και εορταστικές εκδηλώσεις για τα παιδιά των εργα-

ζομένων. 
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3.3 ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η ΕΥΔΑΠ με στόχο  τη βελτίωση της ζωής των ατόμων, την ανά-
πτυξη και ευημερία του κοινωνικού συνόλου υποστηρίζει  την 
ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων με γνώμονα την κοινωνική 
συνεισφορά, αλλά  και την προαγωγή του πολιτισμού. Πιο συγκε-
κριμένα :
• Παρέχει ειδικά τιμολόγια χαμηλής χρέωσης σε ευαίσθητες 

κοινωνικά ομάδες, όπως φιλανθρωπικά ιδρύματα, πολύτε-
κνες οικογένειες, νοσοκομεία και προβαίνει σε διακανονι-
σμούς και ευνοϊκές ρυθμίσεις για την αποπληρωμή υπέρο-
γκων λογαριασμών.

• Στηρίζει συστηματικά  κοινωφελή ιδρύματα, φιλανθρωπικές 
οργανώσεις, υπηρεσίες υγείας και παιδείας με αναγνωρι-
σμένη κοινωνική δράση.

• Προσφέρει την τεχνογνωσία της σε περιοχές που έχουν πλη-
γεί από φυσικά φαινόμενα. 

• Στηρίζει προγράμματα υποτροφιών και το επιστημονικό έργο  
συνεδρίων  που καλύπτουν όλες τις επιστήμες.

• Έχει φροντίσει για τη διάσωση κι αναπαραγωγή κινηματο-
γραφικού υλικού από τα αρχεία της ULEN και τη δημιουργία 
ιστορικού ντοκιμαντέρ, στο οποίο απεικονίζονται οι εργασίες 
κατασκευής του φράγματος του Μαραθώνα και άλλων συ-
ναφών εργασιών κατά τη τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα.

• Θέτει σε λειτουργία το μικρό μουσείο στο Φράγμα Μαραθώ-
να που έχει  εκθέματα από την κατασκευή του Φράγματος 
το 1925.

• Σχεδιάζει την ανάδειξη του ανεκτίμητης ιστορικής αξίας 
αρχειακού και φωτογραφικού υλικού που διαθέτει μέσα από 
την οργάνωση και λειτουργία ενός κέντρου τεκμηρίωσης 
που θα είναι ανοικτό στο κοινό .

3.4 ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
Η ΕΥΔΑΠ δεσμεύεται να διεξάγει όλο το φάσμα των 
δραστηριοτήτων της με διαφάνεια, ήθος και ακεραιότητα, 
διασφαλίζοντας την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει 
και εστιάζοντας στον πελάτη. Στόχος της είναι να εφαρμόζει μια 
συνεχή διαδικασία βελτίωσης με σκοπό να ενισχύσει τη φήμη της 
ως Εταιρεία με ήθος.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
• Σύνταξη κειμένου Εσωτερικού Κανονισμού Εταιρικής 

Διακυβέρνησης που αποτελεί συγχώνευση κι επικαιροποίηση 
του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού 

Εσωτερικής Λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ με στόχο την εύρυθμη 
λειτουργία της Εταιρείας. 

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

• Λειτουργία Επιτροπής Ελέγχου

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΎΔΑΤΟΣ
• Καθημερινοί έλεγχοι στο ανεπεξέργαστο νερό των τεσσάρων 

ταμιευτήρων (Μαραθώνας, Υλίκη, Μόρνος, Εύηνος) στο 
πόσιμο νερό των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού και του 
δικτύου ύδρευσης.

• Διαπίστευση κατά ISO EN 17025 των Χημικών Εργαστηρίων 
Γαλατσίου και Πολυδενδρίου, όπως και του Μικροβιολογικού 
Εργαστηρίου.

• Διεξαγωγή 120.000 περίπου χημικών και μικροβιολογικών 
αναλύσεων ετησίως.

• Δημιουργία αρχείου έρευνας της ΕΥΔΑΠ από την Υπηρεσία  
Research & Development για τη διάχυση της επιστημονικής 
γνώσης. 

• Συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά 
προγράμματα που καλύπτουν τα πεδία ενδιαφέροντος της 
Εταιρείας.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
• Προώθηση καινοτόμων κι ευέλικτων διαδικασιών με  

στόχο τη βελτιστοποίηση  των παρεχόμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών.

•  Αναβάθμιση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με 
στόχο τη διασφάλιση της υψηλού επιπέδου ποιότητας των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ασφάλειας των συναλλαγών.

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

•  Διεξαγωγή έρευνας με στόχο την παρακολούθηση των 
αντιλήψεων των πελατών ως προς την δημόσια εικόνα της 
Εταιρείας και την ικανοποίηση των πελατών ως προς τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες.
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4.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
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4.1 Βασικά Χρηματοοικονομικά μεγέθη & δείκτες (όμιλος)
μεγέθη σε χιλιάδες € 2009 2010 2011 2012 2013
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.555.791 1.623.931 1.657.737 1.677.283 1.651.105
ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (1) 991.690 1.006.834 1.031.796 986.038 621.790
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 821.511 830.512 852.097 843.663 950.615
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 386.174 378.965 358.550 353.344 353.348
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (EBITDA) 48.328 63.186 77.564 114.170 84.077
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ 
ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ (ΕΒΙΤ) 23.539 34.699 46.628 79.960 54.072
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 18.016 29.828 35.578 68.006 61.740
ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ 5.740 11.341 26.135 51.624 78.160
     
μεγέθη σε € 2009 2010 2011 2012 2013

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΌ 
ΦΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 0,05 0,11 0,24 0,48 0,73
ΜΕΡΙΣΜΑ 2.130.000 4.260.000 18.105.000 15.975.000 38.340.000
ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (4) 0,02 0,04 0,17 0,15 0,36
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (τεμάχια) 106.500.000 106.500.000 106.500.000 106.500.000 106.500.000
     
 2009 2010 2011 2012 2013
ΚΑΛΥΨΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΞΟΔΩΝ (2) 2,63 3,27 2,94 4,64 6,36
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 0,21 0,21 0,21 0,17 -0,35
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
 ΠΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (EDITDA) 3,52 2,79 2,32 1,25 -3,91
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (3) 1,8% 2,6% 3,6% 6,5% 6,4%

Σημειώσεις:
(1) ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ = ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ + ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
(2) ΕΒΙΤ / ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
(3) ΕΒΙΤ x (1-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ)  / ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
(4) Για τη χρήση 2012 η εταιρεία  πραγματοποίσε διανομη επιπρόσθετου ποσού  0,05€ ανά μετοχή ενώ και 
       για το 2013 προτείνεται η διανομή επιπρόσθετου ποσού  0,02€ ανά μετοχή από τα αφορολόγητα αποθεματικά.
(5) Τα στοιχεία για το έτος 2012 έχουν επαναταξινομηθεί λόγω της εφαρμογής του νέου ΔΛΠ 19 από 1/1/2013
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ΕΒΙΤDΑ 2013 (εταιρείας)
(σε χιλιάδες ευρώ)

Κέρδη προ φόρων 2013 (εταιρείας) 
(σε χιλιάδες ευρώ)

120.000

110.000

100.000

90.000

80.000

70.000

60.000
ΕΒΙΤΑ 2012 ΕΒΙΤΑ 2013ΜΕΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΥΞΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΥΞΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΕΣΟΔΩΝ
ΑΥΞΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

-30.657€

83.604

114.261 17.190

-4.9%

11.738

2.183
453

+27,0%
+4.9%

+87,1%

-26,8%

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000
EBT 2012 EBITDA DECREASE FINANCIAL EXPENSES

DECREASE
FINANCIAL INCOME

INCREASE
DEPRECIATION AND

AMORTIZATION DECREASE
EBT 2013

68.Ο97

61.267

30.658

8.728

-26,8% -50,7%

10.894

+206,5%

4.205

-12,3%

-6.830€
-10,0%
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Κύκλος εργασιών 2013 (εταιρείας)
(σε χιλιάδες ευρώ)

Λειτουργικά έξοδα 2013 (εταιρείας) 
(σε χιλιάδες ευρώ)

-17.190€
-4,9%

353.345 6.559

-2,8%
-4,1% -84,4%

-578,3% +316,2%

4.660

217 8.473
2.719 336.154

370.000

350.000

330.000

310.000

290.000

270.000

250.000

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2012

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2013

ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ

238.254

249.992
64.260

-6,3% -0,5%+34,2%-165,5%

2.594
1.671 282

2.888

+41,4%

1.618

76.039

+73,4%+19,2%

280.000
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240.000

220.000
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ 2012

ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΑΜΠΙΒΕΣ &
ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

ΕΞΟΔΑ
ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΡΟΧΕΣ
ΤΡΙΤΩΝ

ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ
ΥΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΞΟΔΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ 2013

ΑΜΟΙΒΕΣ &
ΕΞΟΔΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

+11.738€
+4,9%
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ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

BIOMHXANIKO - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΟΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΛΟΙΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ4.2. Εξέλιξη & διάρθρωση κατανάλωσης

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

62,7%
5,5%

5,4%

6%

20,4%

2011 2013

61,1%
6,8%

5,3%

6,2%

20,7%

2012

62,1%
5,9%

4,7%

6,1%

21,3%

67,7%

7,4%

2,9%

8,3%

13,7%

2011 2012

66,9%

8%

2,3%

8,5%

14,3%

2013

65,8%

9%

2,5%

8,7%

14%

2011

86%

6,8%

7,1%

2012

86,7%

6,3%

6,9%

2013

86,3%

6,5%

7%
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ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

BIOMHXANIKO - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΟΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΛΟΙΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ & ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ - ΕΤΗ 2012 ΚΑΙ 2013 - ΣΕ Κ.Μ.

ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

BIOMHXANIKO - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΟΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΛΟΙΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

73,6%

7,2%

2%

7,9%

9,3%

2011

73,2%

7,4%

1,6%

8%

9,8%

2012

73,2%

7,4%

1,6%

8%

9,8%

2013

1.394.559

-13.552.849

4.808.450

-2.056.007

-15.000.000

-12.000.000

-9.000.000

-6.000.000

-3.000.000

0

3.000.000

6.000.000

ΑΥΞΗΣΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΛΟΙΠΩΝ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΕΟΝ: ΑΥΞΗΣΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

3.336.946

1.942.387

2.752.443
584.503

11.466.842

-13.552.849

ΜΕΙΟΝ: ΜΕΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΟΤΑ

ΜΕΙΟΝ: ΜΕΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΤΑ

ΜΕΙΟΝ: ΜΕΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΥ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

22,8%
24,7%

27,3%

23,2% 23,8%

20,5%

25,1%

19,6%

22,4%
20,4%

22,1% 22,8% 22,8%
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EΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ - ΣΕ Κ.Μ.
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346.932.894
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΣΟΔΩΝ XΡΗΣΗΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ - ΣΕ €

54.787.250
60.163.753

67.363.116
75.626.180 78.867.822

92.851.418 89.760.603

104.381.751 103.460.414

115.918.025 115.138.787 112.145.079 110.127.882
102.976.512
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40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000
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235.004.075 245.148.759
261.143.044

287.903.359
297.783.128

321.001.406 315.194.011
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180.216.825 184.985.006 193.779.928
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4.3 Στοιχεία για την Μετοχή
Οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ διαπραγματεύονται στην κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Σύμβολο ΕΥΔΑΠ
Σύμβολο Bloomberg EYDAP:GA
Σύμβολο Reuters EYDR.AT

Αριθμός Μετοχών 106.500.000
Κεφαλαιοποίηση 825.735.000 €  (31 Δεκεμβρίου 2013)
Τιμή κλεισίματος 7,75 €   (31 Δεκεμβρίου 2013)
Ετήσια Ανώτατη Τιμή 8,85 € (2013)
Ετήσια κατώτατη Τιμή 4,65 €  (2013)

Διάγραμμα σχετικής διακύμανσης μετοχής ΕΥΔΑΠ με Γενικό Δείκτη και  δείκτη FTSE Large Cap έτους 2013
180
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Μετοχική Σύνθεση  31/12/2013

Μέτοχος % Μετοχών Αριθμός μετοχών Αριθμός Μετόχων
ΤΑΙΠΕΔ 61,33% 65.319.740 1
Τράπεζα  Πειραιώς 10,00% 10.648.800 1
Free Float 28,67% 30.531.460 26221  
Σύνολο 100,00% 106.500.000 26.223

Διαχρονικά μερίσματα και κέρδη ανά μετοχή

Χρήση Κέρδη μετά από φόρους € Μέρισμα €
2001 0,65 0,22
2002 0,27 0,10
2003 0,36 0,13
2004 0,05 0,06
2005 0,19 0,07
2006 0,31 0,11
2007 0,40 0,14
2008 0,29 0,13
2009 0,05 0,02
2010 0,11 0,04
2011 0,26 0,17
2012 0,48 0,20*
2013 0,73 0,38**

*   0,15 € μέρισμα χρήσης 2012 & 0,05 € έκτακτο μέρισμα από κέρδη προηγούμενων χρήσεων
** 0,36 €  μέρισμα χρήσης 2013 και 0,02 € διανομή αποθεματικού από αφορολόγητα έσοδα
 (προτεινόμενα στη Γενική Συνέλευση των μετόχων)

4.3 Στοιχεία για την Μετοχή
Οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ διαπραγματεύονται στην κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Σύμβολο ΕΥΔΑΠ
Σύμβολο Bloomberg EYDAP:GA
Σύμβολο Reuters EYDR.AT

Αριθμός Μετοχών 106.500.000
Κεφαλαιοποίηση 825.735.000 €  (31 Δεκεμβρίου 2013)
Τιμή κλεισίματος 7,75 €   (31 Δεκεμβρίου 2013)
Ετήσια Ανώτατη Τιμή 8,85 € (2013)
Ετήσια κατώτατη Τιμή 4,65 €  (2013)

Διάγραμμα σχετικής διακύμανσης μετοχής ΕΥΔΑΠ με Γενικό Δείκτη και  δείκτη FTSE Large Cap έτους 2013

FREE
FLOAT
28,67%
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5.
ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH 
ΕΚΘΕΣΗ

ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
 2013
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ
 ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) 
& ΤΟΝ Ν. 3556/2007

Εταιρία Υδρεύσεως
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση
Χρήσεως από 1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2013

Η παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 και τις επ’ αυτού αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και περιλαμβάνει : 
 
α) τις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
β) την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
γ) τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως από 01.01.2013 έως 31.12.2013 
δ) την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
ε) τις πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν. 3401/2005
στ) τα Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσεως 01.01.2013 έως 31.12.2013 

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Εταιρίας 
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.» την 26.03.2014 και είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://www.eydap.gr.  
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	 Αθήνα,	26	Μαρτίου	2014

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

 Αντώνιος Βαρθολομαίος Ιωάννης Χονδρόγιαννος Λάμπρος Ζωγράφος
 Α.Δ.Τ. ΑΚ 543580 Α.Δ.Τ. ΑΙ 094411 Α.Δ.Τ. ΑΒ 390968

5.1 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 του ν.3556/2007)

Οι 

1. Αντώνιος Βαρθολομαίος, Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος ,

2. Ιωάννης Χονδρόγιαννος, Μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου και

3. Λάμπρος Ζωγράφος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 
ειδικά προς τούτο ορισθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο 

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

α. Οι Οικονομικές Καταστάσεις για τη διαχειριστική χρήση 
01.01.2013 έως 31.12.2013 της ΕΥΔΑΠ Α.Ε, που καταρ-
τίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρημα-
τοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή 
τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή 
θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της ΕΥΔΑΠ Α.Ε και των 
επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμ-
βανομένων ως σύνολο.
β. Η ετήσια Ενοποιημένη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλί-
ου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις 
και τη θέση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. καθώς και των επιχειρήσεων 
που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως 
σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριό-
τερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.
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5.2 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Σας υποβάλλουμε την ετήσια έκθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου για την για την Εταιρική Χρήση από 01/01/2013 
έως 31/12/2013 η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του άρθρου 107 παρ. 3 του Κ.Ν. 
2190/1920, τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 
καθώς και των κατ΄ εξουσιοδότηση του ίδιου Νόμου 
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς.

Στην παρούσα έκθεση απεικονίζεται η εξέλιξη, οι επιδόσεις 
και η θέση της Εταιρίας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως 
Πρωτευούσης Α.Ε., με τον διακριτικό τίτλο ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 
(εφεξής καλουμένη για λόγους συντομίας ως «Εταιρία» ή 
«ΕΥΔΑΠ») και του Ομίλου, γίνεται ο απολογισμός της ετήσιας 
περιόδου με αναφορά των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν 
χώρα κατά την Οικονομική Χρήση 2013 και την επίδρασή 
τους στις Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου, 
περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες και 
παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν 
μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν 
προσώπων, σύμφωνα με το ΔΛΠ 24 όπως επίσης και των 
σημαντικότερων γεγονότων μετά τη λήξη της χρήσης.
Επιπλέον, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
περιλαμβάνει την επεξηγηματική έκθεση της παρ. 7 του 
άρθρου 4 του ν. 3556/2007 καθώς και την Δήλωση 
εταιρικής Διακυβέρνησης. 

Η χρήση του 2013 ολοκληρώθηκε για την ΕΥΔΑΠ με 
πολύ θετικά για την Εταιρία αποτελέσματα ενώ αποτέλεσε 
ορόσημο καθώς επήλθαν λύσεις σε συσσωρευμένα χρόνια 
προβλήματα που αποτελούσαν τροχοπέδη στην ομαλή και 
αναπτυξιακή  πορεία της Εταιρίας. Συγκεκριμένα, το χρόνιο 
πρόβλημα των οφειλών των ΟΤΑ, αντιμετωπίστηκε με επιτυχία 
από την ΕΥΔΑΠ καθώς εξοφλήθηκε ο μεγαλύτερος όγκος 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους μέχρι τις 31/7/2013. 
Επιπλέον, τακτοποιήθηκαν οι εκατέρωθεν αξιώσεις της 
ΕΥΔΑΠ με το Ελληνικό Δημόσιο, απελευθερώνοντας την 
Εταιρία από τον σκόπελο των συσσωρευμένων απαιτήσεων 
από το Ελληνικό Δημόσιο. Αποτέλεσμα των προαναφερθέντων 
ήταν η σημαντική ενίσχυση της ταμειακής ρευστότητας της 
ΕΥΔΑΠ η οποία έδωσε και τη δυνατότητα στην Εταιρία να 
εξοφλήσει πλήρως τις δανειακές της υποχρεώσεις και να 
τακτοποιήσει τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις  πολλών 
ετών, εξυγιαίνοντας με αυτό τον τρόπο τον ισολογισμό της. 
Η Εταιρία ενίσχυσε περαιτέρω την αναπτυξιακή πορεία της, 
ισχυροποιώντας ακόμα περισσότερο την ηγετική της θέση 
στην ελληνική αγορά της ύδρευσης και αποχέτευσης, ενώ 
η φιλοσοφία της Εταιρίας επικεντρώθηκε στον έξυπνο, 
στοχευμένο και ορθολογικό σχεδιασμό, στην χρήση βέλτιστης 
τεχνολογίας, στην οικονομική ανταπόδοση των έργων, 
στον ανθρωποκεντρικό και κατ’ επέκταση πελατοκεντρικό 
σχεδιασμό, στην εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον 
διαδικασιών και την στήριξη των νοικοκυριών που πλήττονται 
από την οικονομική κρίση με μια σειρά ενεργειών για την 
ανακούφισή τους. 

Κινητήρια δύναμη της ΕΥΔΑΠ είναι το ανθρώπινο δυναμικό 
της, που με την εξειδικευμένη εμπειρία του και την αγάπη για 
την Εταιρία, την ωθεί σε αναπτυξιακή τροχιά.
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ-
ΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

Ι. Επισκόπηση Δραστηριοτήτων - Εξέλιξη
κατανάλωσης νερού και εσόδων 
πώλησης νερού & χρήσης υπονόμων

Το έτος 2013 η συνολική κατανάλωση νερού (τιμολογη-
μένη και μη τιμολογημένη) μειώθηκε κατά 2,4% σε σχέση 
με το έτος 2012, έναντι αύξησης 0,6% που σημειώθηκε 
το έτος 2012 σε σχέση με το έτος 2011. Η συνολική κα-
τανάλωση νερού τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013 ήταν 
428.937.600 m3, 420.062.606 m3, 422.483.361 m3 
και 412.385.158 m3.
Στη χρονική περίοδο 2001-2013, το σωρευτικό μέσο ετήσιο 
ποσοστό μεταβολής (CAGR) της συνολικής κατανάλωσης νε-
ρού είναι 0,4%. Στην πενταετία 2009-2013 είναι αρνητικό 
και ίσο με-1,0% ετησίως. Τέλος, στην τριετία 2011-2013 
είναι αρνητικό και ίσο με -1,3%.

Το έτος 2013 η τιμολογημένη κατανάλωση παρουσία-
σε  μείωση κατά 4,1% σε σχέση με το έτος 2012, έναντι 
αύξησης 0,5% που σημειώθηκε το έτος 2012 σε σχέση 
με το έτος 2011. Η τιμολογημένη κατανάλωση νερού τα 
έτη 2010, 2011, 2012 και 2013 ήταν 334.101.899 m3, 
324.444.003 m3, 325.477.095 m3 και 312.556.804 
m3, αντίστοιχα.

Στη χρονική περίοδο 2001-2013, το σωρευτικό μέσο ετήσιο 
ποσοστό μεταβολής (CAGR) της τιμολογημένης κατανάλω-
σης νερού είναι 0,3% ετησίως. Στην πενταετία 2009 -2013, 
είναι αρνητικό και ίσο με-1,5% ετησίως. Τέλος, στην τριετία 
2011 -2013 είναι αρνητικό και ίσο με -2,2% ετησίως.

Επειδή το έτος 2013, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η τι-
μολογημένη κατανάλωση μειώθηκε κατά μεγαλύτερο πο-

σοστό σε σχέση με τη συνολική κατανάλωση (4,0% έναντι 
2,4% αντίστοιχα), αυξήθηκε τελικά η μη τιμολογημένη κα-
τανάλωση. Συγκεκριμένα, το έτος 2013 η μη τιμολογημέ-
νη κατανάλωση αυξήθηκε κατά 2,9% σε σχέση με το έτος 
2012.  Το έτος 2012 η μη τιμολογημένη κατανάλωση είχε 
επίσης παρουσιάσει αύξηση κατά 1,5%, σε σχέση με το έτος 
2011. Τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013 η μη τιμολογη-
μένη κατανάλωση ήταν 94.819.974 m3, 95.602.619 m3, 
96.988.898 m3 και 99.819.003 m3, αντίστοιχα. Στη χρο-
νική περίοδο2001-2013, το σωρευτικό μέσο ετήσιο ποσο-
στό μεταβολής (CAGR) της μη τιμολογημένης κατανάλωσης 
νερού είναι 0,9% ετησίως. Στην πενταετία 2009 -2013, 
είναι 0,5% ετησίως. Τέλος, στην τριετία 2011 -2013 είναι 
1,7% ετησίως.

Επίσης, αύξηση παρουσιάζει το ποσοστό της μη τιμολογημέ-
νης κατανάλωσης στη συνολική κατανάλωση. Συγκεκριμένα, 
στα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013 το ποσοστό της μη τι-
μολογημένης κατανάλωσης στη συνολική κατανάλωση ήταν 
22,1%, 22,8%, 22,9% και 24,2%, αντίστοιχα.

Αναφορικά με τις βασικές κατηγορίες πελατών, η κατανάλω-
ση νερού με	γενικό	τιμολόγιο, που αντιπροσωπεύει 
και τη μεγαλύτερη κατηγορία πελατών - κυρίως των οικιακών 
καταναλωτών - παρουσίασε μείωση 5,7% σε σχέση με το έτος 
2012, έναντι μείωσης 0,5% που σημειώθηκε το έτος 2012 
σε σχέση με το έτος 2011. Η κατανάλωση νερού με γενι-
κό	τιμολόγιο τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013 ήταν 
209.762.467m3, 203.477.397m3, 202.484.911m3 και 
191.018.069m3, αντίστοιχα. Στην τριετία 2011-2013, το 
σωρευτικό μέσο ετήσιο ποσοστό μεταβολής (CAGR) της κα-
τανάλωσης νερού με γενικό	τιμολόγιο	είναι αρνητι-
κό και ίσο με -3,1% ετησίως.

Η κατανάλωση νερού για ενίσχυση	δικτύων	ΟΤΑ, 
που αντιπροσωπεύει και τη δεύτερη σημαντικότερη κατηγο-
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ρία τιμολογίου, το έτος 2013 παρουσίασε μείωση 6,9% σε 
σχέση με το έτος 2012, έναντι αύξησης 4,6% που σημειώ-
θηκε το έτος 2012 σε σχέση με το έτος 2011.

Η κατανάλωση νερού για ενίσχυση	δικτύων	ΟΤΑ 
τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013 ήταν 67.741.121 m3, 
66.285.025 m3, 69.357.487 m3 και 64.549.037 m3, 
αντίστοιχα.  Στην τριετία 2011-2013, το σωρευτικό μέσο 
ετήσιο ποσοστό μεταβολής (CAGR) της κατανάλωσης νερού 
για ενίσχυση	δικτύων	ΟΤΑ	είναι αρνητικό και ίσο 
με -1,6% ετησίως.

Η κατανάλωση νερού των πελατών με βιομηχανικό	
και	 επαγγελματικό	 τιμολόγιο, το έτος 2013, 
παρουσίασε αύξηση 10,1% σε σχέση με το έτος 2012, ένα-
ντι αύξησης 8,3% που σημειώθηκε το έτος 2012 σε σχέση 
με το έτος 2011. Η κατανάλωση νερού με βιομηχανικό	
και	 επαγγελματικό	 τιμολόγιο τα έτη 2010, 
2011, 2012 και 2013 ήταν 18.753.574 m3, 17.714.433 
m3, 19.188.857 m3 και 21.131.244 m3, αντίστοιχα. Στην 

τριετία 2011-2013, το σωρευτικό μέσο ετήσιο ποσοστό 
μεταβολής (CAGR) της κατανάλωσης νερού με	 βιομη-
χανικό	και	επαγγελματικό	τιμολόγιο είναι 
θετικό και ίσο με 4,1% ετησίως.
Η κατανάλωση νερού των πελατών με τιμολόγιο Δημοσί-
ου	-	ΟΤΑ το έτος 2013 παρουσίασε μείωση κατά 3,0% 
σε σχέση με το έτος 2012, έναντι αύξησης κατά 2,1% που 
σημειώθηκε το έτος 2012 σε σχέση με το έτος 2011. Η κα-
τανάλωση νερού των πελατών Δημοσίου	 -	 ΟΤΑ τα 
έτη 2010, 2011, 2012 και 2013 ήταν 20.600.941 m3, 
19.405.206 m3, 19.811.928 m3 και 19.227.425 m3, 
αντίστοιχα. Στην τριετία 2011-2013, το σωρευτικό μέσο 
ετήσιο ποσοστό μεταβολής (CAGR) της κατανάλωσης νερού 
των πελατών με τιμολόγιο Δημοσίου	-	ΟΤΑ	είναι αρ-
νητικό και ίσο με -2,3% ετησίως.

Η συμβολή της μεταβολής της κατανάλωσης κάθε επιμέρους 
κατηγορίας τιμολογίου στη συνολική μεταβολή της κατανά-
λωσης, η οποία ανέρχεται σε -13.522.849 m3, αποτυπώνε-
ται στον ακόλουθο πίνακα:

1. Μεταβολή τιμολογημένης κατανάλωσης του έτους 2013 κατά κατηγορία τιμολογίου
σε σχέση με την τιμολογημένη κατανάλωση του έτους 2012

Κατηγορία Τιμολογίου Μεταβολή (σε κ.μ.)
Γενικό -11.466.842
Βιομηχανικό - Επαγγελματικό 1.942.387
Δημοσίου - ΟΤΑ -584.503
Ενίσχυση Δικτύων ΟΤΑ -4.808.450
Λοιπά τιμολόγια 1.997.117
Συνολική Μεταβολή  Τιμολογημένης Κατανάλωσης -12.920.291
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Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζεται η κατανομή της κατανάλωσης, ως προς τις κυριότερες κατηγορίες τιμολογίων, για 
τα έτη 2011, 2012 και 2013:

2. Μερίδια  Όγκου Κατανάλωσης

Κατηγορία Τιμολογίου 2013 2012 2011
Γενικό 61,11% 62,21% 62,72%
Βιομηχανικό - Επαγγελματικό 6,76% 5,90% 5,46%
Δημοσίου - ΟΤΑ 6,15% 6,09% 5,98%
Ενίσχυση Δικτύων ΟΤΑ 20,65% 21,3% 20,43%
Λοιπά τιμολόγια 5,32% 4,50% 5,41%

Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζεται η κατανομή των εσόδων από πώληση νερού, ως προς τις κυριότερες κατηγορίες 
τιμολογίων, για τα έτη 2011, 2012 και 2013 :

3. Κατανομή εσόδων πώλησης νερού (€)

Κατηγορία Τιμολογίου 2013 2012 2011
Γενικό 65,83% 66,93% 67,70%
Βιομηχανικό - Επαγγελματικό 8,96% 7,98% 7,35%
Δημοσίου - ΟΤΑ 8,68% 8,51% 8,35%
Ενίσχυση Δικτύων ΟΤΑ 14,01% 14,32% 13,74%
Λοιπά τιμολόγια 2,53% 2,27% 2,87%

Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζεται η κατανομή των εσόδων από πώληση νερού και χρήση υπονόμων, ως προς τις 
κυριότερες κατηγορίες τιμολογίων, για τα έτη 2011, 2012 και 2013 :

4. Κατανομή εσόδων πώλησης νερού και χρήσης υπονόμων (€)

Κατηγορία Τιμολογίου 2013 2012 2011
Γενικό 72,25% 73,19% 73,60%
Βιομηχανικό - Επαγγελματικό 8,20% 7,44% 7,16%
Δημοσίου - ΟΤΑ 8,16% 8,01% 7,94%
Ενίσχυση Δικτύων ΟΤΑ 9,62% 9,78% 9,32%
Λοιπά τιμολόγια 1,77% 1,58% 1,98%

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

5. Κατανομή τιμολογημένης  ποσότητας νερού με Γενικό Τιμολόγιο (σε κ.μ.)

Κλιμάκια Γενικού Τιμολογίου 2013 2012 2011
1ο Κλιμάκιο (1-15 m3 ανά τρίμηνο) 49,21% 48,19% 47,63%
2ο Κλιμάκιο (16-60 m3 ανά τρίμηνο) 44,06% 44,45% 44,48%
3ο Κλιμάκιο (61-81 m3 ανά τρίμηνο) 2,61% 2,83% 2,86%
4ο Κλιμάκιο (82-105 m3 ανά τρίμηνο) 1,16% 1,30% 1,31%
5ο Κλιμάκιο (>105 m3 ανά τρίμηνο) 2,96% 3,23% 3,72%
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Στον ακόλουθο πίνακα 6 αποτυπώνονται τα ετήσια έσοδα πώλησης νερού και η μεταβολή τους, 
για τις κυριότερες κατηγορίες τιμολογίων:

6. Τιμολογημένα* Έσοδα πώλησης νερού    /     Ποσά σε €
Κατηγορία Τιμολογίου 2013 2012 Μεταβολή % Μεταβολής
Γενικό 148.658.184 158.865.400 -10.207.216 -6,4%
Βιομηχανικό - Επαγγελματικό 20.238.961 18.941.604 1.297.357 6,8%
Δημοσίου - ΟΤΑ 19.597.560 20.192.403 -594.843 -2,9%
Ενίσχυση Δικτύων ΟΤΑ 31.631.158 33.988.101 -2.356.943 -6,9%
Λοιπά τιμολόγια 5.703.926 5.376.844 327.082 6,1%
Σύνολο 225.829.789 237.364.352 -11.534.563 -4,9%

*Τιμολογημένα : αυτά για τα οποία έχει εκδοθεί λογαριασμός από 01/01/2013 έως 31/12/2013

Από τον πίνακα 5 προκύπτει ότι μόνο το μερίδιο του πρώτου κλιμακίου παρουσίασε οριακή αύξηση. Τα μερίδια των υπόλοιπων 
τεσσάρων κλιμακίων παρουσίασαν μείωση. Επομένως, αυξήθηκε το ποσοστό της κατανάλωσης του γενικού τιμολογίου που 
τιμολογείται με τη χαμηλότερη τιμή, δηλαδή την τιμή του πρώτου κλιμακίου. Αντιθέτως, μειώθηκαν τα ποσοστά της κατανάλωσης 
του γενικού τιμολογίου που τιμολογούνται με τις τιμές των μεγαλύτερων κλιμακίων, δηλαδή μειώθηκαν τα ποσοστά της κατανάλωσης 
του γενικού τιμολογίου που τιμολογούνται με υψηλότερες τιμές. Η μεταβολή της σύνθεσης της κατανάλωσης του γενικού τιμολογίου, 
σε συνδυασμό με  την μείωση της κατανάλωσης του γενικού τιμολογίου (-11.466.842m3, βλ. πίνακα 1), οδήγησαν σε μείωση των 
εσόδων πώλησης νερού του γενικού τιμολογίου κατά € 10.207.216 ή -6,4% (βλ. πίνακα 6).

Στη συνέχεια, στον πίνακα 7 αναλύονται τα ετήσια έσοδα από τη χρήση υπονόμων και η μεταβολή τους για τις κυριότερες 
κατηγορίες τιμολογίων :

7. Τιμολογημένα* Έσοδα χρήσης υπονόμων    /     Ποσά σε €
Κατηγορία Τιμολογίου 2013 2012 Μεταβολή % Μεταβολής
Γενικό 88.915.033 95.450.052 -6.535.019 -6,8%
Βιομηχανικό - Επαγγελματικό 6.723.268 6.905.692 -182.424 -2,6%
Δημοσίου - ΟΤΑ 7.226.691  7.643.383  -416.692  -5,5%
Ενίσχυση Δικτύων ΟΤΑ 0 0 0 -
Λοιπά τιμολόγια 111.520  128.755  -17.235  -13,4%
Σύνολο 102.976.512  110.127.882  -7.151.370  -6,5%

*Τιμολογημένα : αυτά για τα οποία έχει εκδοθεί λογαριασμός από 01/01/2013 έως 31/12/2013. Κατά τον ίδιο τρόπο, στον παρακάτω πίνακα 8 αποτυπώνονται 
τα συνολικά ετήσια έσοδα από πώληση νερού και χρήση υπονόμων, καθώς και η μεταβολή τους για τις κυριότερες κατηγορίες τιμολογίων :

8. Σύνολο Τιμολογημένων* Εσόδων πώλησης νερού και χρήσης υπονόμων    /     Ποσά σε €
Κατηγορία Τιμολογίου 2013 2012 Μεταβολή % Μεταβολής
Γενικό 237.573.217  254.315.452  -16.742.235  -6,6%
Βιομηχανικό - Επαγγελματικό 26.962.229  25.847.296  1.114.933  4,3%
Δημοσίου - ΟΤΑ 26.824.251  27.835.786  -1.011.535  -3,6%
Ενίσχυση Δικτύων ΟΤΑ 31.631.158  33.988.101  -2.356.943  -6,9%
Λοιπά τιμολόγια 5.815.446  5.505.599  309.847  5,6%
Σύνολο 328.806.301  347.492.234  -18.685.933  -5,4%

*Τιμολογημένα : αυτά για τα οποία έχει εκδοθεί λογαριασμός από 01/01/2013 έως 31/12/2013
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Τέλος, στον παρακάτω πίνακα 9 παρουσιάζεται το μέσο έσοδο ανά κυβικό μέτρο – είτε πώλησης νερού, είτε πώλησης νερού
 και χρήσης υπονόμων - του έτους 2013, για τις κυριότερες κατηγορίες τιμολογίων :

9. Μέσο Τιμολογημένο* Έσοδο ανά κυβικό μέτρο έτους 2013    /     Ποσά σε €
Κατηγορία Τιμολογίου Πώληση νερού Πώληση νερού & χρήση υπονόμων
Γενικό 0,78  1,24
Βιομηχανικό - Επαγγελματικό 0,96  1,28
Δημοσίου - ΟΤΑ 1,02  1,40
Ενίσχυση Δικτύων ΟΤΑ 0,49  0,49
Λοιπά τιμολόγια 0,34 0,34
Συνολικό Μέσο Τιμολογημένο Έσοδο 0,72  1,05

*Τιμολογημένα : αυτά για τα οποία έχει εκδοθεί λογαριασμός από 01/01/2013 έως 31/12/2013

Λόγω της αλλαγής στην μέθοδο υπολογισμού του μέσου εσόδου ανά κυβικό μέτρο το 2013, για λόγους συνέχειας παραθέτουμε παρακάτω 
τον πίνακα 9 με τα εικονιζόμενα μεγέθη υπολογισμένα σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού που ίσχυε έως το 2012 : 

9. Μέσο Τιμολογημένο* Έσοδο ανά κυβικό μέτρο έτους 2013   /     Ποσά σε €
Κατηγορία Τιμολογίου Πώληση νερού Πώληση νερού & χρήση υπονόμων
Γενικό 0,74  1,19
Βιομηχανικό - Επαγγελματικό 0,91  1,22
Δημοσίου - ΟΤΑ 1,02  1,40
Ενίσχυση Δικτύων ΟΤΑ 0,49  0,49
Λοιπά τιμολόγια 0,33 0,34
Συνολικό Μέσο Τιμολογημένο Έσοδο 0,70  1,02

*Τιμολογημένα : αυτά για τα οποία έχει εκδοθεί λογαριασμός από 01/01/2013 έως 31/12/2013

Ειδικά για το τιμολόγιο ενίσχυσης δικτύου σημειώνουμε ότι ενώ το 20,65% της τιμολογούμενης  ποσότητας νερού τιμολογείται με τιμολόγιο 
ενίσχυσης δικτύου (βλ. πίνακα 2), τα έσοδα πώλησης νερού από το τιμολόγιο ενίσχυσης δικτύου ανέρχονται στο 14,00% των εσόδων 
πώλησης νερού (βλ. πίνακα 3). Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι το μέσο έσοδο ανά κυβικό μέτρο του τιμολογίου ενίσχυσης δικτύου (€ 0,49 
- βλ. πίνακα 9), είναι κατά 32,2% χαμηλότερο του μέσου εσόδου ανά κυβικό μέτρο πώλησης νερού (€ 0,72 - βλ. πίνακα 9).

ΙΙ. Παρουσίαση βασικών οικονομικών 
αποτελεσμάτων της Εταιρίας 

Το  2013 αποτέλεσε για την ΕΥΔΑΠ έτος ανάληψης εκτεταμένων 
πρωτοβουλιών για την επίλυση μακροχρόνιων εκκρεμούντων 
θεμάτων που καθιστούσαν τις οικονομικές συναλλαγές, τις υπο-
χρεώσεις και τις σχέσεις μεταξύ της Εταιρίας και του Ελληνικού 
Δημοσίου ασαφείς. Τα κύρια χαρακτηριστικά του 2013 ήταν:

• Αύξηση της ρευστότητας της εταιρείας και η εξάλειψη του τρα-
πεζικού της δανεισμού ως αποτέλεσμα της είσπραξης μακροχρο-
νίως ληξιπροθέσμων απαιτήσεων από Ελληνικό Δημόσιο και τους 
ΟΤΑ. Οι Ελεύθερες Ταμιακές Ροές της Επιχείρησης  (Free Cash 

Flows to the Firm) το 2013, διαμορφώθηκαν στα 495,6 εκατ. € 
από 64,8 εκατ. € το 2012. 

•Η είσπραξη των παλαιών απαιτήσεων για έργα που είχαν εκτελε-
σθεί από την Εταιρεία για λογαριασμό του ΥΠΟΜΕΔΙ και την ΕΥΔΑΠ 
Παγίων και η έναρξη νέου πλαισίου συνεργασίας ώστε να μη δη-
μιουργηθούν πάλι τέτοιες απαιτήσεις.  Συγκεκριμένα επιτεύχθηκε 
μέσω της κοινής υπουργικής απόφασης Δ6/2476/3.12.2013 
(ΦΕΚ 3065) των υπουργών Οικονομικών και Υποδομών Μετα-
φορών και Δικτύων η είσπραξη ποσού 141,1 εκατ. € περίπου 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για κατασκευές, έως την 
31.12.12, έργων υποδομής, αντιπλημμυρικής προστασίας, κ.τ.λ. 
έναντι αξίωσης της Εταιρίας ποσού 152,4. εκατ. €  Η διαφορά 
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αυτή ύψους 11,3 εκατ. € μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ αντιστοιχεί 
στο ποσό των 9,2 εκατ. € και μείωσε τον κύκλο εργασιών.

• Η είσπραξη 149 εκατ. Ευρώ  από το Δημόσιο για λογαριασμό 
των ΟΤΑ και η  υιοθέτηση αυστηρότερων πολιτικών για την εξό-
φληση των μελλοντικών οφειλών τους.

• Η συνέχιση και εντατικοποίηση της προσπάθειας μείωσης κό-
στους που ξεκίνησε τα προηγούμενα έτη με έμφαση στο κόστος 
προσωπικού. Οι μισθοί και το ημερομίσθια  το 2013 παρουσίασαν 
υποχώρηση κατά 5,2 εκατ. € (-5,8%) και διαμορφώθηκαν στα 
83,8 εκατ. € από 89,0 εκατ. € το 2012 

• Η ευρεία χρησιμοποίηση και ο σχηματισμός νέων προβλέψεων 
για την ορθή λογιστική απεικόνιση των απαιτήσεων και υποχρεώ-
σεων που διευθετήθηκαν κατά της διάρκεια τους έτους ως απόρ-
ροια της ρύθμισης των σχέσεων με το Ελληνικό Δημόσιο καθώς 
και των υποχρεώσεων για εργατικής φύσεως υποθέσεις.
Η επίδραση των προβλέψεων στο αποτέλεσμα του 2013 ήταν της 
τάξεως των € 30 εκατ. περίπου και αναλύονται ως εξής: 
α) Σχηματισμός νέων προβλέψεων για την ορθή λογιστική απεικό-
νιση των υποχρεώσεων για τον ειδικό λογαριασμό εφάπαξ εργα-
ζομένων πριν της 26.10.1999 ποσού € 60 εκ. περίπου. 
β) Ο σχηματισμός νέων προβλέψεων για την ορθή λογιστική απει-
κόνιση των υποχρεώσεων για εργατικής φύσεως υποθέσεις πο-
σού € 30 εκ. περίπου. 
γ) Ο σχηματισμός νέων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις 
για ιδιώτες ποσού € 6 εκ. 
δ) Η ακύρωση προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις κατά του 
Ελληνικού Δημοσίου και ΟΤΑ ποσού € 66 εκ. 
Με τις σχηματισθείσες προβλέψεις η Εταιρεία είναι επαρκώς εξο-
πλισμένη να διευθετήσει χωρίς να επηρεάσει τα μελλοντικά της 
αποτελέσματα με επίδικες υποθέσεις προς συνταξιούχους και 
εργαζομένους καθώς και να εξυπηρετήσει τις υποχρεωτικές πα-
ροχές προς το προσωπικό της. 

• Η ανάληψη συντονισμένων ενεργειών αναδιάρθρωσης της επι-
χειρησιακής δράσης και αποτελεσματικότητας της Εταιρίας και 
η έναρξη προγράμματος εκσυγχρονισμού όλων των λειτουργιών 
της.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 336,2 εκατ. € από 353,3 
εκατ. € το 2012 παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,9% (-17,2 εκατ. €). 

Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης αυτής αφορούσε σε μείωση 
του κύκλου εργασιών από κατασκευές έργων για τρίτους κατά 9,2 
εκατ. ως συνέπεια της ΚΥΑ Δ6/2476/3.12.2013 (ΦΕΚ 3065) των 
υπουργών Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.  

Χωρίς την ανωτέρω μείωση ο κύκλος εργασιών θα είχε παρουσι-
άσει μείωση κατά 8 εκατ. € (-2,3%) οφειλόμενη κατά κύριο λόγο 
στην μείωση των εσόδων από παροχή νερού και σχετιζομένων 
υπηρεσιών κατά 6,6 εκατ. € (-2,8%) αλλά και στην μείωση των 
εσόδων από υπηρεσίες αποχέτευσης κατά 4,7 εκατ. € (-4,1%). 
Αντίθετα αυξητικά κινήθηκαν τα έσοδα από πώληση από ηλεκτρι-
κή ενέργεια κατά 2,7 εκατ. € (+316%) κυρίως λόγω τιμολόγησης  
ηλεκτρικής ενέργειας από το υδροηλεκτρικό έργο του Εύηνου 
εντός του 2013 για πωλήσεις προηγουμένων χρήσεων, ύψους 
1,7 εκατ. €. Η μείωση της κατανάλωσης οφείλεται τόσο στη μεί-
ωση των εξυπηρετουμένων νοικοκυριών λόγω επαναπατρισμού 
των οικονομικών μεταναστών αλλά και στην κατά κεφαλή μείωση 
της κατανάλωσης λόγω εγκράτειας του πληθυσμού ως απόρροια 
της οικονομικής κρίσης.

Το συνολικό λειτουργικό κόστος αυξήθηκε στα 280,0 εκατ. € 
από 272,5 εκατ. € το 2012 και παρουσιάζοντας άνοδο κατά 7,5 
εκατ. € +2,8%) σε σχέση με το 2012. Ειδικότερα το κόστος πω-
ληθέντων κατά το 2013 μειώθηκε κατά 12,2 εκατ. € (-6%) και  
διαμορφώθηκε στα 190,6 εκατ. € από 202,8 εκατ. € το 2012, 
ενώ  σε αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκαν τα έξοδα διοίκησης που  
παρουσίασαν αύξηση κατά 11,9 εκατ. € (+26,8%) αλλά και διά-
θεσης που επίσης αυξήθηκαν κατά 7,8 εκατ. € +31%) επηρεα-
σμένα κατά κύριο λόγο από το σχηματισμό προβλέψεων κατά τη 
διάρκεια του έτους.

Το αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων ήταν να μειωθεί το Μικτό 
Περιθώριο Κέρδους κατά 5,0 εκατ. € (-3,3%) και να διαμορφω-
θεί στα 145,6 εκατ. € από 150,6 εκατ. το 2012. Το μικτό περιθώ-
ριο κέρδους ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών διαμορφώθηκε 
στο 43,3% από 42,6% το 2012. Σημειώνουμε ότι για το 2012 
πριν την επαναταξινόμηση της κατάστασης του λογαριασμού 
αποτελεσμάτων χρήσης (λόγω της εφαρμογής του αναθεωρημέ-
νου ΔΛΠ 19) το μικτό περιθώριο ως ποσοστό αντιστοιχούσε στο 
41,4% του κύκλου εργασιών, ήταν μειωμένο κατά 1,2% σε σχέση 
με το επαναταξινομημένο μέγεθος.

Σε ότι αφορά την εξέλιξη των λειτουργικών εξόδων ανάλογα με το 
είδος τους παρουσιάστηκαν σημαντικές μεταβολές στις αμοιβές 
& έξοδα προσωπικού (+73,4%) αλλά και στις διάφορες προβλέ-
ψεις (-166,5%).

Ειδικότερα σε ότι αφορά τις αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού 
παρουσιάστηκε συνολική αύξηση κατά 76,0 εκατ. € με αποτέλε-
σμα να διαμορφωθούν στα 179,6 εκατ. έναντι 103,6 εκατ. € το 
2012 (+73,4). Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης αυτής οφεί-
λεται στο σχηματισμό πρόβλεψης (στην κατάσταση οικονομικής 
θέσης) για την ειδική εφάπαξ αποζημίωση προς τους εργαζομέ-
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νους προσληφθέντες μέχρι 25.10.99, σύμφωνα με τις σχετικές 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που συνήφθησαν στις 2.7.1991, 
25.5.1992, 21.06.1995, 06.06.2008, κατά  ευρώ 60 εκατ. πε-
ρίπου. Σημειώνεται ότι το άρθρο 45 του Ν.4179/2013 κατήργησε 
την κάλυψη του ελλείμματος του λογαριασμού εφάπαξ από το Ελ-
ληνικό Δημόσιο. Συνολικά η επιβάρυνση της Εταιρίας στα αποτε-
λέσματα χρήσης ανήλθε στα 60,4 εκατ. €. 

Επίσης παρουσιάστηκε αύξηση κατά 15,2 εκατ. των προβλέψε-
ων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους δικαιούχους. Το 
αναγνωσμένο έξοδο (πρόβλεψη) στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 
χρήσης ανήλθε στα 11,6 εκατ. € έναντι αντίστοιχου εξόδου (πρό-
βλεψη) -3,6 εκατ. €. Το τελευταίο είχε προκύψει εξαιτίας της άμε-
σης αναγνώρισης αρνητικού κόστους προϋπηρεσίας -20,4 εκατ. 
€ στο κόστος της περιόδου και προήλθε κυρίως από την αύξηση 
των εισφορών για υγειονομική περίθαλψη των συνταξιούχων από 

2,55% σε 4%. Οι καθαρές ταμιακές παροχές (παροχές μείον ει-
σφορές) του προγράμματος προς τους δικαιούχους (συνταξιού-
χους και προστατευόμενα μέλη) ανήλθαν στα 7,2 εκατ. € έναντι 
9,1 εκατ. € το 2012. Αυξητικά κινήθηκαν επίσης και οι προβλέ-
ψεις αποζημίωσης προσωπικού από την υπηρεσία κατά 4,1 εκατ. 
€ με αναγνώριση στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 2,3 εκατ. € 
έναντι -1,8 εκατ. € το 2012.

Σε ότι αφορά το δεύτερο μεγαλύτερο σε μεταβολή έξοδο, τις διά-
φορες προβλέψεις, αυτές από 38,6 εκατ. € το 2012 διαμορφώ-
θηκαν σε -25,7 εκατ. το 2013. Στις διάφορες προβλέψεις η Εται-
ρία περιλαμβάνει τις προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (-56,7 
εκατ. € το 2013 από 30 εκατ. € το 2012) τις προβλέψεις για επίδι-
κες υποθέσεις (31,0 εκατ. € το 2013 έναντι 8,6 εκατ. € το 2012) 
και τις προβλέψεις για απαξίωση αποθεμάτων (-24 χιλιάδες € το 
2013 έναντι 20 χιλιάδων € το 2012).

 σε χιλιάδες € Προβλέψεις Χρήσης Προβλέψεις Χρήσης 
  Επισφαλών Πελατών Επίδικων Υποθέσεων

 2005 5.107 8.699
 2006 2.689 2.033
 2007 3.420 1.218
 2008 4.313 -329
 2009 2.958 426
 2010 12.078 8.103
 2011 8.481 11.021
 2012 29.133 8.584
 2013 -59.953 31.025

Από τις προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων οι προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες διαμορφώθηκαν σε -59,9 εκατ. € από 29,1 εκατ. € το 
2012 καθώς η Εταιρία την 8.10.2013 εισέπραξε από το Ελληνικό Δημόσιο για λογαριασμό των ΟΤΑ ποσό ευρώ 146,8 εκατ. περίπου και 
για λογαριασμό Λοιπών φορέων του Δημοσίου ποσό ευρώ 2,6 εκατ. περίπου, βάσει της υπ’ αριθμ. 38560/26.9.2013 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης (ΦΕΚ 2410) των υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών. Συνέπεια της μείωσης του υπολοίπου των πελατών από τιμολόγια Ο.Τ.Α. 
& Δημοσίου κατά ευρώ 150 εκατ. περίπου η Εταιρία αναπροσδιόρισε τη σωρευτική πρόβλεψη επισφάλειας στο ποσό των Ευρώ 25,7 εκατ. 
περίπου.

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

   (1) (2) (3)=(1)/(2
  2004 18,181 184,179 10%
  2005 23,288 211,183 11%
  2006 25,977 256,043 10%
  2007 29,397 275,831 11%
  2008 33,900 308,748 11%
  2009 35,834 313,800 11%
  2010 48,049 339,939 14%
  2011 56,530 378,545 15%
  2012 85,663 395,705 22%
  2013 25.710 228.904 11%
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Το μερίδιο που το υπόλοιπο των επισφαλών πελατών αντιπροσω-
πεύει επί του υπολοίπου των πελατών προ της πρόβλεψης για επι-
σφάλειες περιορίστηκε στο 11% από 22% το 2012. 

Σε ότι αφορά τις προβλέψεις για δικαστικές υποθέσεις (έξοδο) 
αυτές παρουσίασαν αύξηση κατά 22,4 εκατ. € με αποτέλεσμα 
οι προβλέψεις συνολικά στον ισολογισμό να ανέλθουν στα 99,0 
εκατ. € το 2013 από 68 εκατ. € το 2012. Θα πρέπει να σημει-
ωθεί ότι με την απόφαση 18275/22-1-2014 του Διοικητικού 
Συμβουλίου επήλθε συμβιβαστική επίλυση χρόνιων εργατικών 
δικαστικών διαφορών μεταξύ της Εταιρίας και των εργαζομένων 
– συνταξιούχων, (αρχικής διεκδίκησης συνολικού ύψους 134 
εκατ. περίπου, το οποίο περιορίστηκε λόγω συμβιβασμού στα 64 
εκατ. περίπου). Καθώς ο ανωτέρω συμβιβασμός εκτιμάται ότι θα 
τακτοποιηθεί εντός του 2014 μέρος της συνολικής πρόβλεψης 
των 99,0 εκατ. € έχει μεταφερθεί στις λοιπές βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις (ποσού 73,2 εκατ. €, συμπεριλαμβανομένου του 
εργοδοτικού κόστους 9 εκατ. περίπου) ενώ το υπόλοιπο παραμέ-
νει στις προβλέψεις για εκκρεμοδικίες  (ποσού 25,9 εκατ. €).

Μικρότερης έκτασης μεταβολές παρουσιάστηκαν στις άλλες κα-
τηγορίες εξόδων όπως στις αμοιβές και τα έξοδα τρίτων (μείω-
ση 2,6 εκατ. € ή -6,2%), παροχών τρίτων (μείωση 0,3 εκατ. € ή 
-0,6%), διαφόρων εξόδων (αύξηση 1,6 εκατ. € ή +19,2%) και 
αναλώσεων υλικών (αύξηση 2,9 εκατ. € ή +41,4%). Επίσης το 
κόστος ιδιοκατασκευών (στοιχείο μειωτικό των εξόδων) παρουσί-
ασε αύξηση κατά 1,7 εκατ. € (+34,2%).

Οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν μειωτικά το κέρδη προ φόρων 
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τα οποία και μειώθηκαν κατά 
30,2 εκατ. € (-26,4%) και διαμορφώθηκαν στα 84,1 εκατ. € από 
114,2 εκατ. €  το 2012. Το EBITDA margin περιορίστηκε στο 
25% από 32,3% το 2012. 

Οι αποσβέσεις χρήσης παρουσίασαν μείωση κατά 12,3% ή 4,2 
εκατ. € και διαμορφώθηκαν στα 30 εκατ. € από 34,2 εκατ. € το 
2012. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αποσβέ-
σεων των επιχορηγήσεων επενδύσεων και συμμετοχών κατανα-
λωτών κατά -2,3 εκατ. €. 

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων παρουσίασαν υποχώρηση κατά 
26,0 εκατ. € (-32,4%) και διαμορφώθηκαν στα 54,1 εκατ. € από 

80,0 εκατ. € το 2012. Το EBIT margin διαμορφώθηκε στο 16,1% 
από 22,7% το 2012.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν μείωση κατά 50,7% 
και διαμορφώθηκαν στα 8,5 εκατ. € από 17,2 εκατ. € το 2012 
ενώ τα χρηματοοικονομικά έσοδα είχαν αύξηση της τάξης του 
10,9 εκατ. €  και έφθασαν στα 16,2 εκατ. € από 5,3 εκατ. € το 
2012. Από τα χρηματοοικονομικά έσοδα ποσό ίσο με 9,8 εκατ. € 
σχετίζονται κυρίως με την εξόφληση των οφειλών από διακανονι-
σμούς με τους ΟΤΑ. 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης τα τραπεζικά δάνεια εξοφλήθηκαν 
ολοσχερώς ξεκινώντας από 182,3 εκατ. € στις αρχές του 2013. 
Η είσπραξη των οφειλών από το Ελληνικό Δημόσιο οδήγησε και σε 
βελτίωση του ταμείου και ταμιακών διαθεσίμων τα οποία έφθασαν 
τα 332,0 εκατ. € στο τέλος του 2013 από 43,1 εκατ. € στο τέλος 
του 2012.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 61,7 εκατ. € από 68,0 
εκατ. € το 2012 σημειώνοντας πτώση κατά 9,2%. 

Η αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26% είχε 
σαν συνέπεια την σημαντική αύξηση της αναβαλλόμενης φορο-
λογικής απαίτησης κατά 44,8 εκατ. € και σε συνδυασμό με τον 
αναλογούντα φόρο εισοδήματος περιόδου ύψους 27,4 εκατ. € 
οδήγησε σε φόρο εισοδήματος -16,4 εκατ. € δηλαδή σε φορο-
λογική ωφέλεια. 

Τα κέρδη μετά από φόρους έφθασαν στα 78,2 εκατ. € από 51,6 
εκατ. € το 2012 σημειώνοντας αύξηση 51,4%.Το καθαρό περι-
θώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 23,3% από 14,6% το 2012.

Οι Καθαρές Λειτουργικές Ταμιακές εισροές αυξήθηκαν σημαντι-
κά και διαμορφώθηκαν στα 497,7 εκατ. € από 61,3 εκατ. € το 
2012. Οι καθαρές Επενδυτικές Ταμιακές εκροές έφθασαν στα 
10,3 εκατ. € το 2011 από 8,4 εκατ. € το 2012. 

Τέλος οι Ελεύθερες Ταμιακές Ροές της Επιχείρησης  (Free Cash 
Flows to the Firm), διαμορφώθηκαν στα 495,6 εκατ. € από 64,8 
εκατ. € το 2012.

Ανάλυση της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Equity) σε 5 επιμέρους παράγοντες
  2013 2012 2011
 ROE 8,71% 6,25% 3,19%
 Tax Burden 1,27 0,76 0,73
 Interest Burden 1,14 0,85 0,76
 EBIT Margin 16,09% 22,65% 13,00%
 Asset Turnover 0,20 0,21 0,22
 Leverage 1,86 2,02 2,01
 Όπου ROE=Κέρδη μετά από φόρους/Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων
  Tax Burden = Κέρδη μετά από φόρους / Κέρδη προ Φόρων
  Interest Burden = Κέρδη προ Φόρων / ΕΒΙΤ
  EBIT Margin = EBIT / Κύκλος Εργασιών
  Asset Turnover = Κύκλος Εργασιών / M.O Ενεργητικού
  Leverage = M.O Ενεργητικού / M.O Ιδίων Κεφαλαίων

Η επίδραση της θυγατρικής και συγγενούς Εταιρίας στα ενοποιημένα κονδύλια είναι αμελητέα και δε χρήζει περαιτέρω ανάλυσης.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

Οφειλές ΟΤΑ
Οι υδροδοτούμενοι Ο.Τ.Α. αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία 
των πελατών της ΕΥΔΑΠ, μετά την κατηγορία των Κοινών Κατα-
ναλωτών, τόσο από πλευράς κατανάλωσης όσο και από πλευράς 
εσόδων και οφειλών. Για την καλύτερη παρακολούθηση, αλλά και 
αποτελεσματικότερη διαχείριση της κατηγορίας αυτής πελατών, 
με την υπ. αριθμ. 18078/5-6-2013 Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ, δημιουργήθηκε η «Διεύθυνση Ανάπτυ-
ξης Σχέσεων με Ο.Τ.Α.». Η νέα Διεύθυνση έχει επικεντρωθεί στο 
βαθμό αύξησης ρευστοποίησης των απαιτήσεων από τους Δήμους 
ενώ παρακολουθεί κεντρικά και οργανώνει, σε όλα τα επίπεδα, τη 
συνεργασία της Εταιρίας με αυτούς, συμβάλλοντας στην περαιτέ-
ρω ανάπτυξη αυτής της σχέσης, προς όφελος και των δύο μερών. 

Με δεδομένη τη δυσμενή οικονομική συγκυρία και την αδυναμία 
των Δήμων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις λειτουργίας των 
δικτύων τους και στις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την 
Εταιρία μας, η ΕΥΔΑΠ στοχεύει στην εφαρμογή ενός εκτεταμένου 
προγράμματος υπογραφής Συμβάσεων Παραχώρησης Δικτύων με 
ΟΤΑ που διαθέτουν και λειτουργούν δημοτικό δίκτυο διανομής νε-
ρού. Σύμφωνα με αυτό: 

α)	Η ΕΥΔΑΠ θα αναλάβει την διαχείριση και λειτουργία των εν λόγω 
δικτύων των Δήμων, ενώ η ιδιοκτησία θα παραμείνει σε αυτούς,
β)	Οι πελάτες των Δήμων θα απολαμβάνουν τις αναβαθμισμένες 
υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ και 
γ)	Οι οφειλές των συγκεκριμένων ΟΤΑ θα ρυθμιστούν, με συγκε-
κριμένο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής αυτών. 

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ παρέ-
δωσε τον Φεβρουάριο του 2013 τα σχέδια σύμβασης για την πα-
ραχώρηση των Δημοτικών Δικτύων Ύδρευσης, σε επτά Δημάρχους 
της Ανατολικής Αττικής (Ελευσίνα, Μαραθώνας, Μαρκόπουλο, 
Μέγαρα, Παιανία, Σπάτα και Φυλή). Ο Δήμος Ελευσίνας με την υπ. 
αριθ. 54/2013 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου ενέκρινε 
την σύναψη σύμβασης  για την παραχώρηση του δικτύου ύδρευ-
σης της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας στην ΕΥΔΑΠ για χρονικό 
διάστημα 20 ετών, από την ημερομηνία της υπογραφής της. Η ΕΥ-
ΔΑΠ στη συνέχεια με την υπ’ αριθ. 18226/13-11-2013 απόφασή 
του Δ.Σ. της, ενέκρινε την επέκταση των δραστηριοτήτων της στην 
περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας, 
την ανάληψη της διαχείρισης και λειτουργίας του δημοτικού δικτύ-
ου ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας  Μαγούλας (2.250 παροχές) 
για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών. Την 10-1-2014 υπογρά-
φηκε η σχετική σύμβαση με τον Δήμο Ελευσίνας και απεστάλη στα 
αρμόδια Υπουργεία για την έκδοση Κ.Υ.Α. όπως προβλέπεται από 
τις κείμενες διατάξεις.

Στo πλαίσιο της ανάπτυξης των σχέσεων με τους Ο.Τ.Α., ξεκίνησε 
προσπάθεια εξυγίανσης του μεγαλύτερου μέρους των παροχών 
τους (αντικαταστάσεις μετρητών, αποκαλύψεις φρεατίων κ.λ.π.) 

και παράλληλα αποτύπωσης των Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. των 
Ο.Τ.Α., με τρόπο που να είναι δυνατή η τακτική ενημέρωση τους 
για την πορεία των οφειλών τους, τις καταναλώσεις κ.λ.π. ανά φο-
ρέα.

Στo πλαίσιο ρύθμισης των οφειλών Δημοσίου και Ο.Τ.Α. προς τις 
εταιρείες Ύδρευσης – Αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΥΑΘ Α.Ε. 
με το τον Ν. 4071 (ΦΕΚ 85Α/ 11-4-2012) προστέθηκε το άρθρο 
281Α στο Ν. 3852/2010, με το οποίο επιχορηγήθηκαν οι Δήμοι 
και τα εποπτευόμενα από αυτούς Νομικά Πρόσωπα για την απο-
πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, που είχαν δημιουρ-
γηθεί έως την 31/12/2011, σε βάρος ειδικών πιστώσεων του 
Κρατικού προϋπολογισμού. Από τις πιστώσεις αυτές καταβλήθηκε 
το έτος 2013 στην ΕΥΔΑΠ μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών & 
Δανείων το ποσό των 68.565.736,48€.

Στη συνέχεια με το άρθρο 52 του Ν.4186 (ΦΕΚ 193Α /17-9-
2013) τροποποιήθηκε η παραπάνω διάταξη και εγκρίθηκαν πι-
στώσεις για αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Ο.Τ.Α. 
και των Νομικών Προσώπων αυτών προς την ΕΥΔΑΠ μέχρι και 
την 31-7-2013. Ακολούθησε η Κ.Υ.Α. 38560/26-9-2013 (ΦΕΚ 
2410Β), βάσει της οποίας καταβλήθηκε στην Εταιρία, το ποσό των 
149.447.102,49€. Στο ποσό αυτό δεν συμπεριελήφθησαν τελικά 
οι οφειλές των Σχολείων (εκδόσεις λογαριασμών μέχρι 30/4) οι 
οποίες ανέρχονται σε 4.814.161,76€, ενώ συμπεριλήφθηκαν οι 
οφειλές της Περιφέρειας Αττικής ύψους 799.640,29 €.

Με την υπ’ αριθμ. 18227/13-11-2013 Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, η Εταιρία επανακαθόρισε τη στάση της προς τους 
Ο.Τ.Α., καθορίζοντας ένα αυστηρότερο πλαίσιο ενεργειών προ-
κειμένου να αποφευχθεί στο μέλλον η συσσώρευση νέων χρεών. 
Στο πλαίσιο αυτό έχει ξεκινήσει η εντατικοποίηση των πιέσεων από 
τα στελέχη της νέας Διεύθυνσης Ανάπτυξης Σχέσεων με Ο.Τ.Α., 
σε συνεργασία με τη Διοίκηση της Εταιρίας και την Δ/νση Νομικών 
Υπηρεσιών, σε όσους Δήμους καθυστερούν την εξόφληση των λο-
γαριασμών τους. 

Οφειλές Δημοσίου
Το 2013, υπήρξε έτος ορόσημο σε ότι αφορά την διευθέτηση των 
οφειλών του Δημοσίου προς την Εταιρία. Αναλυτικότερα:

α)	 Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων εξέδω-
σε εντολή για την είσπραξη από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ποσού ύψους € 
15.927.354,04, από ληξιπρόθεσμες οφειλές υδροληψίας της 
Διεύθυνσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας μέχρι την 
05/8/2013. 

β) Το άρθρο 45 του Νόμου 4179/8-8-2013, όρισε ότι οι ληξι-
πρόθεσμες οφειλές μέχρι τις 30.6.2013 του Ελληνικού Δημοσίου 
προς την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. από Έργα Υποδομής, Κατασκευές Έργων 
Ύδρευσης Ν.Π.Δ.Δ., Κατασκευή και Συντήρηση Έργων Αντιπλημ-
μυρικής Προστασίας κ.λπ., θα προσδιοριστούν με κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και 
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Οικονομικών. Τυχόν οφειλές που θα προέκυπταν, το ύψος των 
οποίων θα προσδιοριζόταν αναλυτικά και κατά έτος, θα καλύπτο-
νταν από την ειδική πίστωση που έχει προβλεφθεί στον Κρατικό 
Προϋπολογισμό για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υπο-
χρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής.

Οι απαιτήσεις της ΕΥΔΑΠ από το Ελληνικό Δημόσιο, όπως περι-
λαμβάνονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 
που έληξε την 31/12/2012 και που έχουν εγκριθεί από την Τακτι-
κή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που συνήλθε στις 28 Ιου-
νίου 2013, προσδιορίζονταν σε 113.199.696,12 € (χωρίς ΦΠΑ) 
για έργα που παρείχε η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στην «Εταιρία Παγίων ΕΥΔΑΠ» 
ΝΠΔΔ, για δαπάνες άντλησης Βίλιζας-Υλίκης, για κατασκευή και 
συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων και σε 1.935.021,25 € (συ-
μπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τιμολογημένες εργασίες προς το 
ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Την 23η Οκτωβρίου 2013, συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων της Εταιρίας, όπου ο βασικός Μέτοχος ΤΑΙΠΕΔ δή-
λωσε ότι: «Δεδομένου ότι εκκρεμεί η έκδοση της προβλεπόμενης 
κατ’ άρθρο 45 του Ν. 4179/2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
(ΚΥΑ) με την οποία θα προσδιοριστούν οι ληξιπρόθεσμες, μέχρι 
την 31.12.2012, οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς την ΕΥ-
ΔΑΠ από έργα Υποδομής, Κατασκευή Έργων Ύδρευσης κλπ κα-
θώς και οι μη φορολογικές οφειλές της ΕΥΔΑΠ προς το Ελληνικό 
Δημόσιο, είναι αδύνατη η λήψη απόφασης επί της ζητούμενης 
από την ίδια διάταξη (άρθρο 45 του Ν. 4179/2013) παραίτησης 
της ΕΥΔΑΠ από τυχόν άλλες αξιώσεις και ένδικα μέσα αναφορικά 
με τις απαιτήσεις αυτές, ζητούμε να συγκληθεί εκ νέου η Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας αμέσως μετά την έκδοση 
της ΚΥΑ». Μετά την ανωτέρω δήλωση και επειδή κανένας άλλος 
εκ των παρόντων Μετόχων δεν τοποθετήθηκε στο θέμα της Ημε-
ρησίας Διάταξης, ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης.

Στις 3 Δεκεμβρίου 2013, δημοσιεύτηκε η υπ’αριθ. Δ6/2476 
Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3065/03.12.2013-Τεύχος 
Δεύτερο) που προσδιόρισε το συνολικό ποσό προς καταβολή στην 
ΕΥΔΑΠ σε 141.170.647,48 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για 
τα προαναφερθέντα έργα, το οποίο θα εξοφλούνταν εφόσον η ΕΥ-
ΔΑΠ παραιτούνταν από κάθε άλλη αξίωση και ένδικο μέσο για τις 
αιτίες αυτές.
Η ίδια Κοινή Υπουργική Απόφαση αναφέρει τις μη εκκαθαρι-
σμένες και μη λογιστικοποιημένες αξιώσεις της ΕΥΔΑΠ από το 
Ελληνικό Δημόσιο, που αφορούν στην καταβολή επιχορήγησης 
ποσοστού 60% επί των δαπανών του επενδυτικού προγράμ-
ματος 2000-2010 οι οποίες αναφέρονται στις σημειώσεις των 
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και εκτιμώνται σε ποσό 
293.774.088,1 €. Προσδιορίζει επίσης και τις μη φορολογικές 
οφειλές της ΕΥΔΑΠ προς το Ελληνικό Δημόσιο, για το διατεθέν 
σε αυτήν αδιύλιστο νερό, στο ποσό των 294.100.000 €. Οι μη 
φορολογικές οφειλές της ΕΥΔΑΠ προς το Ελληνικό Δημόσιο όπως 
και η διεκδίκηση της Εταιρίας για την καταβολή επιχορήγησης του 

επενδυτικού προγράμματος, εφόσον είναι μη εκκαθαρισμένες και 
μη λογιστικοποιημένες έως την 30/6/2013, σύμφωνα με το άρ-
θρο 45 του Ν. 4179/2013 όπως συμπληρώθηκε από το εδάφιο α΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 131 του Ν.4199/2013, και του εδαφίου 
β΄ της παρ. 1 του άρθρου 131 του Ν 4199/2013 αποσβέννυνται 
εκατέρωθεν, χωρίς να επηρεάζουν την καθαρή θέση της Εταιρίας.

Στις 27 Δεκεμβρίου 2013, συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων, η οποία ενέκρινε ανεπιφύλακτα κατά πλειοψηφία, 
τα προβλεπόμενα από την υπ’ αριθ. Δ6/2476 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3065/03.12.2013 – Τεύχος Δεύτερο), όπως 
αυτή τελικά επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους, ποσά, αναφορικά με 
τον προσδιορισμό των εκατέρωθεν αξιώσεων μεταξύ του Ελληνι-
κού Δημοσίου και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και ειδικότερα:
 
α)	Τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς την 
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. από Έργα Υποδομής, Κατασκευές Έργων Ύδρευσης 
Ν.Π.Δ.Δ., Κατασκευή και Συντήρηση Έργων Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας κλπ. μέχρι 31/12/2012, ποσού  113.199.696,12 
€ πλέον ΦΠΑ ποσού 26.035.930,11 € (έναντι αξιώσεων της 
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για ποσό ΦΠΑ 38.693.217,82 € ) πλέον ποσού 
1.935.021,25 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και

β)	 Τις μη φορολογικές οφειλές της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. προς το Ελλη-
νικό Δημόσιο για το χρονικό διάστημα από 25/10/2004 μέχρι 
30/06/2013, συνιστάμενες στο τίμημα του παρασχεθέντος από 
το Ελληνικό Δημόσιο προς την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ακατέργαστου νερού 
για το χρονικό αυτό διάστημα και απόσβεση λοιπών εκατέρωθεν 
αξιώσεων που πηγάζουν από την 09/12/1999 μεταξύ τους σύμ-
βαση.

Οι Μέτοχοι αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω, όπως προσ-
διορίζονται από την εν λόγω ΚΥΑ και παραιτήθηκαν από κάθε άλλη 
αξίωση και ένδικο μέσο, κατά πλειοψηφία, με ποσοστό 96,44% 
των παρευρισκομένων, όπως το άρθρο 45 του ν. 4179/2013 
(Φ.Ε.Κ. Α΄175/8-8-2013) ορίζει.

Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων
Το Φεβρουάριο του 2013 υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας 
μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου (ΥΝΑ) και της ΕΥΔΑΠ 
Α.Ε., για την παροχή τεχνικών-συμβουλευτικών υπηρεσιών προς 
το Ελληνικό Δημόσιο στον τομέα ολοκληρωμένης διαχείρισης του 
νερού και των λυμάτων των νησιών. Το χρονοδιάγραμμα της πα-
ροχής υπηρεσιών θα προσδιορίζεται στο πλαίσιο κάθε προγραμ-
ματικής σύμβασης μεταξύ ΕΥΔΑΠ Α.Ε., του ΥΝΑ και του ενδιαφε-
ρόμενου δήμου. 

Σκοπός της συνεργασίας είναι όχι μόνο η επίλυση του χρονίζοντος 
προβλήματος της υδροδότησης των νησιών που επιβαρύνουν τον 
κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και η προσαρμογή της Ελλάδας στις 
Κοινοτικές Οδηγίες για την ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτων, την 
τιμολόγηση του νερού και την τιμολόγηση της παροχής υπηρεσιών.
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Διοικητικές Αλλαγές
Την 1η Απριλίου 2013, ο κ. Αντώνης Βαρθολομαίος εκλέχθηκε Δι-
ευθύνων Σύμβουλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος από τη 
θέση αυτή, Στυλιανού Σταυρίδη, και από την 30η Απριλίου 2013, 
ανέλαβε επίσης και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρίας. 
Η νέα διοίκηση προχώρησε σε αρκετές αλλαγές στελεχών στο ορ-
γανόγραμμα της Εταιρίας με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της και 
την καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού. 

Νέο πρόγραμμα Διακανονισμού Οφειλών
Η ΕΥΔΑΠ, έχοντας σαφή κοινωνικό προσανατολισμό που υλοποιεί-
ται μέσα από παροχές, ρυθμίσεις και δράσεις που εκφράζουν την 
κοινωνική της ευαισθησία, εφαρμόζει από τον Ιούνιο του 2013 ένα 
νέο πρόγραμμα διακανονισμού οφειλών καταναλωτών, που περι-
λαμβάνει ειδικές ρυθμίσεις κοινωνικού χαρακτήρα για την καλύ-
τερη εξυπηρέτηση του ελληνικού νοικοκυριού το οποίο πλήττεται 
από την κρίση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
1. Ευνοϊκότερο πρόγραμμα διακανονισμών για τον πελάτη με απο-
δεδειγμένη οικονομική δυσκολία και πολύμηνη καθυστέρηση στην 
αποπληρωμή οφειλών, με αύξηση των δόσεων μέχρι και 36, από 6 
που προβλέπονται σήμερα.
2. Απλούστευση της διαδικασίας διακανονισμού και γρήγορη 
έγκριση των αιτημάτων χωρίς την υποχρέωση υποβολής πλήθους 
δικαιολογητικών.
3. Θεσμοθέτηση ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Δια-
κανονισμού Οφειλών για την άμεση εξέταση και διευθέτηση των 
περιπτώσεων καταναλωτών που βρίσκονται σε δεινή οικονομική 
θέση ή (και) ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (χρόνια 
άνεργοι, πολύτεκνοι, χρόνια προβλήματα υγείας, κλπ.).
4. Προσωρινή αναστολή των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, βά-
σει του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων μέχρι 30/06/2014 
και μέχρι ποσού 3.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης 
προσέλευσης των οφειλετών για τον διακανονισμό της αποπληρω-
μής των χρεών τους σε δόσεις, σύμφωνα με τη νέα πολιτική της 
Εταιρίας.

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Η 31η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πραγματοποιήθηκε 
στην έδρα της Εταιρίας στο Γαλάτσι στις 28 Ιουνίου 2013. Μετα-
ξύ άλλων ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012 
μαζί με την Έκθεση του Δ.Σ. και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών 
Ελεγκτών-Λογιστών, επικύρωσε την εκλογή του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και ενέκρινε την διανομή μερίσματος 
στους μετόχους για την χρήση του 2012 μεικτού ποσού ύψους 
15.975.000,00 €, δηλαδή 0,15 € ανά μετοχή μεικτό. 

Ειδική Συνέλευση Μετόχων
Η Ειδική Συνέλευση των Μετόχων Μειοψηφίας της Εταιρίας πραγ-
ματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2013 και εξέλεξε τους κ. Παναγιώτη 
Σκουλαρίκη και τον κ. Χρήστο Μιστριώτη ως Μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε..

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων Ιουλίου 2013
Στις 28 Ιουνίου 2013, το Δ.Σ της Εταιρίας στην 1110η συνεδρίασή 
του, αποφάσισε (αρ. απόφασης 18109) την σύγκλιση  Έκτακτης Γε-
νικής Συνέλευσης των Μετόχων. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, 
στις 26 Ιουλίου 2013, αποφασίστηκε η τροποποίηση του Καταστα-
τικού της Εταιρίας και ειδικότερα η κατάργηση της παραγράφου 5, 
του άρθρου 5, του Κεφαλαίου Β’ του Κωδικοποιημένου Καταστα-
τικού της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., ως αντίθετο προς το Νόμο. Η συγκεκριμένη 
παράγραφος όριζε ότι ο βασικός μέτοχος δεν μπορεί να διαθέσει 
πάνω από το 49% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Επίσης, 
εγκρίθηκε η διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων προερχό-
μενα από το λογαριασμό «υπόλοιπο κερδών εις νέον» (πλην της 
χρήσης έτους 2012), συνολικού μεικτού ποσού 5.325.000,00 €, 
δηλαδή 0,05 €/μετοχή μεικτό.

Ειδικός λογαριασμός εφάπαξ των εργαζομένων 
(ν. 4179/8-8-2013)
Ο νόμος 4179/8-8-2013 κατήργησε το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της 
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 2939/2001. 
Η Εταιρία για τον λόγο αυτό σχημάτισε πρόβλεψη για την ειδική εφά-
παξ αποζημίωση προς τους εργαζομένους, προσληφθέντες μέχρι 
25.10.1999, της τάξεως των 59.466.630 ευρώ όπως προβλεπόταν 
από τις σχετικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Παράλληλα, η Εταιρία εισέπραξε απαιτήσεις της από το Ελληνικό 
Δημόσιο, ποσού 69,8 εκατ. ευρώ, για τον λογαριασμού της ειδικής 
εφάπαξ αποζημίωσης προς τους εργαζομένους, προσληφθέντες 
μέχρι 25.10.1999 (βάσει του Ν.2939/06.08.2001), από τον 
συμψηφισμό των υποχρεώσεων από μερίσματα πληρωτέα 11,4 
εκατ. ευρώ περίπου και την πληρωμή από το Ελληνικό Δημόσιο, 
58,4 εκατ. ευρώ περίπου την 25.09.2013, μετά από απόφαση 
του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ: ΒΛ9Ι1-
ΚΟΗ) για την κάλυψη του χρεωστικού ελλείμματος του λογαρια-
σμού εφάπαξ του προσωπικού της Εταιρίας έως και την 30/6/13.

Κοινωνικό Τιμολόγιο
Από τις 23 Σεπτεμβρίου και για ένα έτος, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε., λόγω της 
δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας που έχει επηρεάσει τα ελληνικά 
νοικοκυριά και έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρί-
ας, στο πλαίσιο της κοινωνικής υπευθυνότητας και της διαχρονικής 
κοινωνικής της προσφοράς, έθεσε σε ισχύ το κοινωνικό τιμολόγιο. 
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Συγκεκριμένα, για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες των πολυτέ-
κνων, των μονογονεϊκών οικογενειών, των υπερηλίκων με χαμηλό 
εισόδημα, ορίστηκε έκπτωση έως και 60% στους λογαριασμούς 
ύδρευσης-αποχέτευσης.

Εσωτερικός Κανονισμός 
Λειτουργίας-Εταιρική Διακυβέρνηση
Με κεντρικό στόχο τη δημιουργία ενός προσβάσιμου και κατανο-
ητού συστήματος αναφοράς σύμφωνα με τον Νόμο 3873/2010, 
τον Οκτώβριο  συντάχθηκε το κείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού 
Εταιρικής Διακυβέρνησης και Λειτουργίας, το οποίο εγκρίθηκε με 
την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 18197/23-10-2013 και 
κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ο Κανονισμός αυτός 
αποτελεί τη συγχώνευση και επικαιροποίηση δύο κειμένων : του 
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Εσωτερι-
κής Λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ.

Με τη συγχώνευση των δύο Κειμένων που υφίσταντο μέχρι σήμε-
ρα, επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη διάχυση ενιαίας επιχει-
ρησιακής αντίληψης.

Το επικαιροποιημένο κείμενο του Κανονισμού, είναι δομημένο 
έτσι ώστε να παρουσιάζονται με σαφήνεια τα στοιχεία που αφο-
ρούν στην εταιρική διακυβέρνηση, στο σύστημα εσωτερικού ελέγ-
χου, στην εκτίμηση και στη διαχείριση των επιχειρησιακών κινδύ-
νων, στην οργανωτική δομή της Εταιρίας αλλά και στον τομέα της 
κοινωνικής ευθύνης που επιδεικνύει η Εταιρία στο πλαίσιο της 
λειτουργίας της.

Ο Κανονισμός αυτός διευκολύνει τη διαμόρφωση πολιτικών και 
πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης που ανταποκρίνονται στις 
σημερινές συνθήκες λειτουργίες της ΕΥΔΑΠ.  

Σκοπός του Κανονισμού είναι να προωθήσει τη χρηστή διακυβέρ-
νηση, με την πεποίθηση ότι αυτή θα ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη 
επιτυχία και ανταγωνιστικότητα της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Η εφαρμογή του 
Κανονισμού αντιμετωπίζεται από την Εταιρία ή τους επενδυτές 
ως μια διαδικασία που προσδίδει αξία στην επιχείρηση και όχι ως 
απλή άσκηση συμμόρφωσης.

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε., έχει πολλά να ωφεληθεί από τη δημόσια υιοθέτηση 
και τη συστηματική εφαρμογή των αρχών αυτών σε πλήρως οικει-
οθελή βάση, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη των μετόχων, 
των εργαζομένων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών και βελτιώνει 
την οργανωτική τους αποτελεσματικότητα.

Αναδιάρθρωση Τιμολογίου
Στις 16 Δεκεμβρίου 2013, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄υπ. αρ. 
3188/16-12-2013, η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των 
Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 
του Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που έκα-
νε αποδεκτή την από 28η  Μαρτίου 2013, απόφαση του ΔΣ της 

Εταιρίας και αποφάσισε την αναπροσαρμογή των τιμολογίων υπη-
ρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ κατά τα διαλαμβα-
νόμενα στη Κ.Υ.Α. αυτή. Η νέα τιμολογιακή πολιτική περιλαμβάνει 
μειώσεις στις τιμές κατανάλωσης προς όφελος των πολιτών, στο 
πλαίσιο του ευρύτερου κοινωνικού της ρόλου. Το αναπροσαρμο-
σμένο τιμολόγιο τέθηκε σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευ-
σης, ενώ η ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε στις 24/12/13 όλες τις χρεώσεις 
του αναδιαρθρωμένου τιμολογίου.

ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.
Σκοπός της ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. είναι η παροχή υπηρεσιών 
ύδρευσης, αποχέτευσης και συλλογής ομβρίων υδάτων καθώς 
και ένα πλήθος δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα παραπάνω, 
στη νησιωτική Ελληνική Επικράτεια. 

Τον Ιανουάριο του 2013, με τροπολογία που πέρασε στη Βουλή 
δημιουργήθηκε το νομικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο μπορεί 
να ανατίθεται, στην ΕΥΔΑΠ ή σε θυγατρικές της, η εκπόνηση ή 
ανάθεση μελετών για την κατασκευή έργων συναφών με τη δρα-
στηριότητα της Εταιρίας καθώς και η ανάθεση και διοίκηση εκτέ-
λεσης των έργων αυτών σε νησιωτικές περιοχές. Η ΕΥΔΑΠ Νήσων 
Α.Ε. βρίσκεται στην τελική φάση ολοκλήρωσης του πρώτου στα-
δίου ανάπτυξης  της, που αφορά την αναλυτική έρευνα και τον 
καθορισμό αναγκών  της αγοράς, στην οποία θα δραστηριοποι-
ηθεί και στη διερεύνηση και τον καθορισμό των λύσεων που θα 
προτείνει στους πελάτες της.

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω δράσεις στις οποίες έχεις 
δραστηριοποιηθεί η ΕΥΔΑΠ Νήσων:
•	 Ο Δήμος Νάξου ζήτησε συμβουλευτική υποστήριξη για θέ-

ματα εξυγίανσης των Η/Μ, του ταχυδιυλιστηρίου,  καθώς και 
τρόπο βελτίωσης της ποιότητας των νερών στις λιμνοδεξα-
μενές του νησιού.

•	 Ο Δήμος Χίου ζήτησε προσφορά για καθαρισμό αντλιοστασί-
ων και τμημάτων αγωγών αποχέτευσης. Επίσης βρίσκεται σε 
φάση ολοκλήρωσης η μελέτη για τον καθορισμό τιμολογια-
κής πολιτικής, διαχειριστικό σχέδιο, κανονισμός λειτουργίας 
ύδρευσης και αποχέτευσης κ.λ.π.

•	 Για το Δήμο Σικίνου έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για 
μελέτες δύο ΒΙ.ΚΑ, καθώς και δικτύων ύδρευσης και απο-
χέτευσης, σύμφωνα με προσφορά που έχει υποβάλλει η ΕΥ-
ΔΑΠ Νήσων.

Ενδεικτικό της σημασίας που έχει η επίλυση των προβλημάτων 
ύδρευσης και αποχέτευσης της νησιωτικής Ελλάδας, είναι και 
το ενδιαφέρον της Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, για να 
ενημερωθεί για τις δράσεις της ΕΥΔΑΠ Νήσων Α.Ε. και το πώς θα 
μπορούσε η Γ.Γ. να έχει οφέλη από ενδεχόμενη συνεργασία.

Επίσης τον Μάρτιο του 2013 η «ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ» Α.Ε. προχώρησε 
σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 30.000 ευρώ.
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Ι. Εκσυγχρονισμός τομέων λειτουργίας 

Μέσα στο 2013 η Εταιρία συνέχισε την υλοποίηση των δράσεων 
που είχαν αναληφθεί τα προηγούμενα χρόνια σχετικά με τον εκ-
συγχρονισμό της λειτουργίας της με απώτερο σκοπό τόσο την ενί-
σχυση της αποδοτικότητας, όσο και την αναβάθμιση της ποιότητας 
εξυπηρέτησης του πελάτη. Αναλυτικά, ανά τομέα οι δράσεις αυτές 
παρατίθενται ακολούθως: 

Στον τομέα της Ανάπτυξης Νέων Δραστηριοτήτων, 
εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. νέο σχέδιο σύμβασης ανάληψης 
από την ΕΥΔΑΠ της μακροχρόνιας διαχείρισης Δημοτικών δικτύων 
ύδρευσης.
Έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση με το Δήμο Ελευσίνας και αναμέ-
νεται η έκδοση της απαιτούμενης Κ.Υ.Α. για την υλοποίησή της. 

Αναμένεται η υπογραφή του ως άνω σχεδίου σύμβασης από τους 
Δήμους Σαλαμίνας, Μαραθώνα και Μεγαρέων και πραγματοποι-
ούνται συνεχείς διαπραγματεύσεις με Δήμους της Αττικής. 

Η ΕΥΔΑΠ διαπραγματεύεται την παραλαβή κατά κυριότητα αδαπά-
νως τμημάτων του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Βάρης- Βούλας 
-Βουλιαγμένης, περιοχών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Αμα-
ρουσίου και της περιοχής Αγ. Γεώργιος του Δήμου Ασπροπύργου.

Ολοκληρώνεται η σταδιακή ενσωμάτωση στην κυριότητα της ΕΥ-
ΔΑΠ μικρών ιδιωτικών δικτύων ύδρευσης σε όλη την Αττική. 

Με ευθύνη της Περιφέρειας Αττικής και των οικείων Δήμων, εξε-
λίσσεται η υλοποίηση των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων, σύμ-
φωνα με τον σχεδιασμό της Ε.ΥΔ.Α.Π, σε περιοχές της Βόρειας και 
Ανατολικής Αττικής, όπως Διονύσου Κορωπίου και Παιανίας και 
προωθείται η αδειοδότηση και υλοποίηση των έργων της Παλλή-
νης και του Σαρωνικού. Στο στάδιο υλοποίησης είναι και τα έργα 
των δικτύων αποχέτευσης στις περιοχές Αμπελάκια, Σελήνια και 
Αιαντείου Σαλαμίνας. 

Τα παραπάνω έργα είναι συνολικού προϋπολογισμού περί τα 350 
εκ. ευρώ και καλύπτονται εξολοκλήρου από κονδύλια της ΕΕ και 
κρατική χρηματοδότηση. Η ΕΥΔΑΠ θα είναι ο μελλοντικός φορέας 
διαχείρισης των έργων αυτών, έπειτα από συμφωνίες που συνάπτει 
με την Περιφέρεια Αττικής και τους οικείους δήμους.

Η ΕΥΔΑΠ έχει καταθέσει πρόταση για χρηματοδότηση από το ΕΠ-
ΠΕΡΑΑ του έργου επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυ-
μάτων της Ψυττάλειας και του Κ.Ε.Λ. ΘΡΙΑΣΙΟΥ για βιομηχανικές 
και γεωργικές χρήσεις, αναδάσωση, άρδευση αστικού πρασίνου 
και εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.

Στον τομέα της Πληροφορικής και Τεχνολογίας,            
η ΕΥΔΑΠ  μέσα στο 2013 προχώρησε και στις ακόλουθες δράσεις 
και ενέργειες:

1. Στον Διοικητικοοικονομικό Τομέα 
•	 Τον Απρίλιο του 2013 ξεκίνησε η παραγωγική λειτουργία του 

νέου κοστολογικού συστήματος (ABM) που εντάχθηκε στην 
πλατφόρμα του ERP «SAP Business One». Το σύστημα αυτό 
αντικατέστησε το προηγούμενο «SAS-ABM».

Η υλοποίηση του έργου έγινε στο πλαίσιο της ομογενοποίησης και 
του εκσυγχρονισμού των πληροφορικών συστημάτων της Εταιρίας.

Με το νέο «Κοστολογικό Σύστημα» 
- Αποφεύγεται η παράλληλη εισαγωγή των βασικών δεδομένων 
σε δύο διαφορετικά συστήματα διασφαλίζοντας έτσι την αξιοπιστία 
τους.
- Επιτυγχάνεται ασφαλέστερη, ευκολότερη και οικονομικότερη δι-
αχείριση του ενιαίου πλέον κοστολογικού συστήματος.

•	 Από 1/10/2013 τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία το νέο 
σύστημα «Προϋπολογισμού»(FM) που εντάχθηκε στην πλα 
τφόρμα του ERP «SAP Business One». 

 Το σύστημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:  
 - Κατάρτιση του προϋπολογισμού της Εταιρίας σε επίπεδο 
 υπηρεσίας.
 - Αυτόματη ενημέρωση του προγράμματος προμηθειών.
 - Ευέλικτη λειτουργία των εγκριτικών σταδίων μέχρι 
 την τελική έγκριση του προϋπολογισμού.
 - Σύγκριση απολογιστικών και προϋπολογιστικών δεδομένων  
 ανά υπηρεσιακή μονάδα.
 - Σύγκριση δεδομένων παρελθόντων ετών.
 Το νέο σύστημα αντικατάστησε το υπάρχον σύστημα Προ-          
         πλογισμού «SAS-FM» και η υλοποίησή του στην ίδια 
            πλατφόρμα με το νέο κεντρικό ERP εξασφαλίζει την αξιοπιστία 
 των εισαγόμενων δεδομένων και τον πλήρη συγχρονισμό  
 τους με το ERP. 
•	 Ολοκληρώθηκε στις 31/12/2013 το νέο υποσύστημα λει-

τουργίας των «Επιτροπών διαγωνισμών και παραλαβής» και 
αναμένεται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία το αμέσως 
επόμενο χρονικό διάστημα. Το νέο υποσύστημα ενάχθηκε 
στην πλατφόρμα του ERP «SAP Business One» και περι-
λαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:

 Το υποσύστημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:  
 -  Διαχείριση επιτροπών παραλαβής υλικών, παγίων και 
 υπηρεσιών. 
 - Διαχείριση επιτροπών αξιολόγησης διαγωνισμών.
 Με το νέο υποσύστημα θα επιταχυνθούν σημαντικά οι δια  
 δικασίες παραλαβής αγαθών και αξιολόγησης των διαγωνι
 σμών, όπως επίσης θα υπάρξει πλήρης καταγραφή των στα 
 δίων εξέλιξης των παραπάνω λειτουργιών και  άμεση  ενημέ 
 ρωση των εμπλεκομένων υπηρεσιών.
•	 Τον Σεπτέμβριο του 2013 ξεκίνησε την παραγωγική του λει-

τουργία το νέο υποσύστημα της «Αυτοματοποίησης Δελτίων 
Εξαγωγής υλικών για Εργολαβίες». Το νέο λογισμικό εντάσ-
σεται στην πλατφόρμα του «SAP Business One» και διαχει-
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ρίζεται αποτελεσματικά, μέσω των σταδίων εγκρίσεων, τα 
υλικά που προορίζονται για εργολαβίες. Με αυτόν τον τρόπο 
υπάρχει άμεσος έλεγχος των εξαγόμενων υλικών και πληρέ-
στερη πληροφόρηση για τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

•	 Το τελευταίο τρίμηνο του 2013 ξεκίνησε η διαδικασία προμή-
θειας ψηφιακών υπογραφών οι οποίες θα αντικαταστήσουν 
σταδιακά τις παραδοσιακές, στο πλαίσιο της υλοποίησης από 
την Εταιρία ενός σύγχρονου μοντέλου πλήρους ηλεκτρονικής 
διαχείρισης των εγγράφων της. Ήδη από τις αρχές του 2014 
έχει ξεκινήσει η σταδιακή χρήση τους με στόχο την πλήρη υιο-
θέτησής σε όλα τα έγγραφα της Εταιρίας.

2. Στις Εφαρμογές Πελατών
•	 Τέθηκε σε εφαρμογή η δυνατότητα Ηλεκτρονικής Ειδοποί-

ηση στους Πελάτες, με e-mail ή/και sms και πληροφόρησή 
τους για το πότε έχει εκδοθεί ο λογαριασμός τους, πότε δεν 
έχει εκτελεστεί η πάγια εντολή τους και πότε έχουν αυξημένη 
κατανάλωση.

•	  Υλοποιήθηκαν αλλαγές στη διαχείριση και στις συνθήκες 
των διακανονισμών, βάσει αποφάσεων ΔΣ.

•	  Έγιναν προσαρμογές στις Τεχνικές Ενέργειες Διακοπής-
Επανασύνδεσης, βάσει απόφασης ΔΣ.

•	  Βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και εμπλουτισμό η ένταξη νέων 
συμβαλλόμενων συνεργατών (πρακτόρων ΟΠΑΠ) για τη 
online πληρωμή των Λογαριασμών.

•	  Τέθηκε σε εφαρμογή το νέο κοινωνικό τιμολόγιο.
•	  Έγινε αλλαγή στο γενικό τιμολόγιο της Εταιρίας.
•	  Πραγματοποιήθηκε προσθήκη ταμείου για την διαχείριση 

των ΟΤΑ.
•	  Δημιουργήθηκε νέα οθόνη  Εφαρμογή με συγκέντρωση 

όλων των σημαντικών πληροφοριών από το BCC (Σύστημα 
διαχείρισης Πελατών) για το 1022 (Επιχειρησιακό κέντρο 
λειτουργίας).

•	  Πραγματοποιήθηκε προσθήκη ταμείου και έγιναν προσαρ-
μογές στις λειτουργίες του BCC για τη διαχείριση των ΟΤΑ.

3. Στον Τομέα του Γεωγραφικού 
Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ) 
•	 Βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και εμπλουτισμό η ταυτοποίηση 

των κτηρίων μεταξύ GIS και Εφαρμογής Πελατών. 
•	 Βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και εμπλουτισμό η εφαρμογή 

για την διαχείριση των απομονώσεων δικτύου ύδρευσης. 
•	 Αναπτύχθηκε εφαρμογή για την διαχείριση «Συναγερμών  

Ύδρευσης» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Κέντρου & 
1022. 

•	 Αναπτύχθηκε εφαρμογή για την διαχείριση «Συμβάντων  
Ύδρευσης» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Κέντρου & 
1022. 

•	 Αναπτύχθηκε εφαρμογή για την αποτύπωση των «Εξωτερι-
κών Υδραγωγείων» και έγινε η μεταφορά σχετικών δεδομέ-
νων από μελέτη του ΥΠΟΜΕΔΙ.

•	 Πραγματοποιήθηκε προμήθεια 5 αδειών λογισμικού 

Smallworld για τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες πρόσβα-
σης στο GIS των υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ.

•	 Έγινε σύνδεση με την υπηρεσία GOOGLE MAPS για την εμ-
φάνιση των χαρτών μέσα στο περιβάλλον του GIS. 

•	 Συνεχίζεται η παροχή ψηφιακών δεδομένων για τα δίκτυα σε 
ενδιαφερόμενους εντός και εκτός ΕΥΔΑΠ. 

•	 Έγινε μεταφορά δεδομένων από το GIS για την λειτουργία 
της νέας εφαρμογής υδραυλικής ανάλυσης στο περιβάλλον 
WaterCad.

•	 Έγινε συνεχής παροχή εκπαίδευσης και υποστήριξης στους 
χρήστες του GIS. 

4. Στον Τομέα των Υποδομών & Τεχνολογίας 
•	 Υλοποιήθηκε η ενοποίηση των εξυπηρετητών στο Datacenter 

(Server Consolidation) με οφέλη στην εξοικονόμηση 
ενεργειακών και θερμικών φορτίων καθώς και τη μείωση 
του κόστους λειτουργίας τους. Αξιοποιήθηκε η υποδομή 
virtualization μεγιστοποιώντας την ευελιξία στην ανάπτυξη  
νέων λύσεων αλλά και στον έλεγχο της υποδομής.

•	 Επεκτάθηκαν οι δικτυακές υποδομές με υλοποίηση δορυφο-
ρικών κυκλωμάτων σε Μόρνο, Εύηνο, Ελικώνα, Κιθαιρώνα 
καθώς και 3G συνδέσεων στα οχήματα τηλεοπτικής επιθε-
ώρησης.

•	 Υλοποιήθηκε μετάπτωση εφαρμογών σε νέα πλατφόρμα 
Citrix.

•	 Εγκαταστάθηκε νέο σύστημα fax server με σταδιακή κατάρ-
γηση των φυσικών μηχανών και μετάπτωση στο ηλεκτρονικό 
σύστημα.

•	 Υλοποιήθηκε η πολιτική ελέγχου φυσικής πρόσβασης του 
πληροφορικού εξοπλισμού στο δίκτυο της Εταιρίας.

5. Στον Τομέα των Τηλεπικοινωνιών 
• Έγινε μετάβαση σε δίκτυο full MPLS στο μεγαλύτερο τμήμα της 
Εταιρίας με ταυτόχρονη κατάργηση μισθωμένων κυκλωμάτων με 
αποτέλεσμα την μείωση των λειτουργικών δαπανών στο 1/4 των 
παλιών και παράλληλη επαύξησης του διαθέσιμου εύρους επικοι-
νωνίας κατά 4 έως 10 φορές.
• Υλοποιήθηκε η πιλοτική εγκατάσταση και λειτουργία SIP επικοι-
νωνιών. 
• Τέθηκαν σε λειτουργία οι εφαρμογές α) one number service και 
β) mobility που λειτουργούν σε πλατφόρμα IP περιβάλλοντος.
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Στον τομέα εξυπηρέτησης Πελατών, οι υπηρεσίες  προ-
σφέρονται με γνώμονα την άριστη ποιότητα, τις απαιτήσεις των 
πελατών, τους χρόνους διεκπεραίωσης των εργασιών αλλά και 
το βέλτιστο οικονομικό αποτέλεσμα για την Εταιρία, τους εσωτε-
ρικούς και εξωτερικούς πελάτες της. Βασικός στόχος, και για το 
2013, ήταν η πλήρωση των τριών κύριων διαστάσεων επιτυχίας 
στην αγορά: ποιότητα, χρόνος, κόστος. Πιο συγκεκριμένα, η Διεύ-
θυνση Εξυπηρέτησης Πελατών:

•	 Αξιοποιεί το σύνολο των πληροφοριακών συστημάτων που 
διαθέτει η Εταιρία με επίκεντρο το προσαρμοζόμενο Σύστημα 
Τιμολόγησης και Βασικής Διαχείρισης Αιτημάτων Πελατών 
(BCC), ώστε να επιτυγχάνεται η μείωση του χρόνου ικανοποί-
ησης των αιτημάτων των πελατών.

•	 Αξιοποιεί την ηλεκτρονική επικοινωνία με τους πελάτες, προ-
κειμένου να ενημερωθούν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
της ΕΥΔΑΠ, τη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους, καθώς και 
για θέματα που αφορούν στην παροχή τους.

•	 Έχει θέσει σε λειτουργία τα Συστήματα Αυτόματης Εξόφλη-
σης Λογαριασμών (APS).

•	 Διατηρεί τη συνεργασία με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(ΚΕΠ), τα οποία αποτελούν επιπλέον δίαυλο υποβολής αιτη-
μάτων των πελατών.

•	 Αξιοποιεί το σύστημα Collections για τη ρευστοποίηση των 
οφειλών των πελατών.

•	 Μεριμνά για τη διαμόρφωση των υφιστάμενων χώρων εξυ-
πηρέτησης πελατών και την εύρεση νέων.

•	 Εξακολουθεί να συνεργάζεται αποτελεσματικά με τις Αρχές 
«Συνήγορος του Πολίτη» και «Συνήγορος του Καταναλωτή» 
καθώς και με άλλους φορείς.

•	 Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελα-
τών ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της τυποποίησης των 
διαδικασιών, όπως αυτές απεικονίζονται στο ISO 9001:2008 
πιστοποιητικό του φορέα πιστοποίησης TÜV HELLAS Α.Ε.

Επιχειρησιακό Κέντρο και 1022
Το Επιχειρησιακό Κέντρο της ΕΥΔΑΠ είναι μια υπηρεσία που περι-
λαμβάνει τρία τμήματα: 
α. Το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών 1022, 
β. Γραφείο Τεχνολογίας και Τεκμηρίωσης Επιχειρησιακού 
γ. Βάρδιες μηχανικών παρακολούθησης λειτουργίας.

1022
Το 1022 περιλαμβάνει δύο στάδια εξυπηρέτησης, την υποδοχή 
και την εξειδικευμένη εξυπηρέτηση. Σκοπός της «υποδοχής» εί-
ναι να προσφέρει εξυπηρέτηση που να είναι ευγενής, πλήρης και 
ακριβής. Το δεύτερο στάδιο («εξειδικευμένη εξυπηρέτηση») αφο-
ρά σε πολύπλοκες περιπτώσεις. Οι εργαζόμενοι εξειδικευμένης 
εξυπηρέτησης επιπλέον:
•	 παρακολουθούν την ποσοτική/ποιοτική απόδοση των τηλε-

φωνητών και να τους εκπαιδεύουν στην τήρηση του πρωτο-
κόλλου εξυπηρέτησης,

•	 διασφαλίζουν ώστε οι τηλεφωνητές να είναι διαρκώς και 
πλήρως ενημερωμένοι (ψηφιακά) για τις καθημερινές ανα-
δράσεις / επεμβάσεις της ΕΥΔΑΠ στα δίκτυα, τα συμβάντα 

λειτουργίας που μπορεί να προκαλέσουν παράπονα, ή αλλα-
γές στις διαδικασίες/κανονισμούς,

•	 τροφοδοτούν διαρκώς τα εργαλεία ενημερώσεων καταναλω-
τών (IVR και ιστοσελίδα) που από το 2013 εκσυγχρονίστηκαν 
(ψηφιακοί χάρτες στερήσεων υδροληψίας στην ιστοσελίδα 
κ.α),

•	 υποστηρίζουν διαρκώς τα τμήματα, εντοπίζοντας τα εκτετα-
μένα και συχνά παράπονα ή αιτήματα, καθυστερημένες ερ-
γασίες αποκατάστασης, και διαβαθμίζοντας ως «επείγοντα» 
κάποια παράπονα βάσει κριτηρίων (π.χ. στέρηση υδροληψίας 
σε νοσοκομείο ή π.χ. εμφάνιση «νερών στο δρόμο» κοντά σε 
σοβαρό συναγερμό λειτουργίας) παρέχοντας μέσω email 
χάρτες, στατιστικά κλπ.

Από τον Ιούνιο του 2013, με την ολοκλήρωση ψηφιακών ανα-
βαθμίσεων, εντατικοποιήθηκαν τα τέσσερα παραπάνω αντικεί-
μενα εργασίας, απεμπλέκοντας τους εργαζόμενους ΕΥΔΑΠ από 
την «υποδοχή», την οποία πλέον ανέλαβε σχεδόν εξ’ ολοκλήρου 
ο εξωτερικός συνεργάτης, με μικρότερο κόστος.  Με αυτόν τον 
τρόπο η υπηρεσία έκανε μια συνειδητή επένδυση στην εμπειρία 
των εργαζομένων ΕΥΔΑΠ του τμήματος προς αύξηση της ποιότη-
τας υπηρεσιών του 1022 προς τους εξωτερικούς και εσωτερικούς 
(τεχνικά τμήματα) πελάτες.

Γραφείο Τεχνολογίας 
και Τεκμηρίωσης Επιχειρησιακού Κέντρου
Το 2013 το γραφείο συνέχισε με συνέπεια τις εργασίες σχεδια-
σμού ψηφιακών εργαλείων προς την ολοκλήρωση του «Συστή-
ματος Παρακολούθησης Λειτουργίας». Συνοπτική παρουσίαση 
των εργαλείων αυτών δημοσιεύτηκε στο διεθνές περιοδικό της 
IWA με αναφορά και στο εξώφυλλο («Water Utility Management 
International, December 2013). 

Τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούνται όλα ήδη είτε από τους Μηχα-
νικούς του Επιχειρησιακού Κέντρου ή τους εξειδικευμένους agent 
1022 όταν οι πρώτοι απουσιάζουν, είτε/και από τα σχετικά τεχνικά 
τμήματα (στα οποία έχουν επίσης δοθεί τα εργαλεία και τους έχει 
γίνει ιδιωτική εκπαίδευση σε κάθε ένα από αυτά). 

Αναλυτικά, το 2013 το Επιχειρησιακό Κέντρο σχεδίασε (από πλευ-
ράς χρήστη) τα παρακάτω εργαλεία που ανέθεσε στην Διεύθυνση 
Πληροφορικής και μόλις υλοποιήθηκαν τα έθεσε σε εφαρμογή και 
ανέλαβε την εκπαίδευση:

Δυναμική χαρτογραφική απεικόνιση απομονωμένων οδών στο 
GIS, αρχειοθέτησή τους και αυτόματη αρχειοθέτηση των επεμβά-
σεων (κλεισίματος βανών) που χρειάστηκαν να γίνουν (έτσι ώστε 
να μπορούν εύκολα να επαναληφθούν)
•	 Δυναμική διαδικτυακή “ημερήσια αναφορά” κυριότερων 

συμβάντων ύδρευσης-αποχέτευσης (κεντρική σελίδα επιχει-
ρησιακού) 

•	 Δυναμικό διαδικτυακό Top10 κυριότερων προβλημάτων λει-
τουργίας ύδρευσης (απολογιστικά γραφήματα) 

•	 Μέθοδος παρακολούθησης λειτουργίας «μάτι γερακιού» στο 
GIS (εποπτεία όλων των παραπόνων, συναγερμών και ενερ-
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γειών συνεργείων ύδρευσης από ψηλά στον χάρτη με περισ-
σότερες πληροφορίες και σύνδεση με αναφορές & γραφή-
ματα καθώς γίνεται “zoom in”)

•	 Κατασκευή βίντεο οδηγών για τα παραπάνω εργαλεία
•	 Διαρκή ενημέρωση και ψηφιακή ανάρτηση οδηγιών εργασί-

ας μηχανικών Επιχ. Κέντρου
•	 Καθημερινή ενημέρωση αρμοδίων υπηρεσιών (μέσω email) 

για βλάβες οργάνων & λάθη ορίων τηλεμετρίας (μέσω των 
Μηχανικών του Επιχ. Κέντρου ή/και των εποπτών 1022).  
Με αυτόν τον τρόπο και την άριστη συνεργασία της Διεύθυν-
σης Δικτύου Ύδρευσης, διορθώθηκαν πλήρως τα όρια του 
SCADA ενώ συνεργαζόμαστε με την ΑΚΛ για την παρακολού-
θηση των οργάνων SMS.

•	 Δημιουργία portal υδρονομείου στο thalassa για εύκολη, συ-
γκεντρωμένη, και διαρκή πρόσβαση σε:

 - Ενεργούς συναγερμούς
 - Αρχείων συναγερμών
 - Αρχείο απομονώσεων
 - Αρχείο παραπόνων
 - Χρήσιμους χάρτες (εκτός GIS)
 - Εγχειρίδια
 - Νομοθεσίες
 - Χρήσιμα τηλέφωνα εντός και εκτός ΕΥΔΑΠ
 - Οδηγίες εφαρμογών και βίντεο (κατασκευής 
 της υπηρεσίας μας)
•	 Οργάνωση γραφείων εξυπηρέτησης πελατών αποχέτευσης 

μέσω της δημιουργίας σελίδας στο thalassa ημερολογίου 
«επανακλήσεων» (το οποίο έλυσε τα προβλήματα επικοινω-
νίας Αποχέτευσης – 1022). 

•	 Δημιουργία διαδικτυακών αναφορών και γραφημάτων εξω-
τερικού υδραγωγείου Μόρνου.

Βάρδιες Μηχανικών 
Παρακολούθησης Λειτουργίας
Οι βάρδιες Μηχανικών Παρακολούθησης Λειτουργίας φτιάχτη-
καν για να υποστηρίζουν τα τμήματα αποκατάστασης βλαβών με 
24ωρη άγρυπνη ανάλυση μηχανικού πάνω στο συμβάν και στα 
συσχετιζόμενα δεδομένα λειτουργίας.  Ένα τέτοιο «2ο μάτι» πα-
ρακολούθησης, δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά εργαλείο ακόμα τα-
χύτερης και πιο αποτελεσματικής ανάδρασης στο συμβάν, η οποία 
αποτελεί θεμέλιο λίθο της διαχείρισης των δικτύων μας.

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες τάσεις για παροχή ολοκληρωμέ-
νων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τους πολίτες, 
η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. παρέχει σήμερα μια σειρά εξειδικευμένων λύσεων 
e-government που περιλαμβάνουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυ-
πηρέτησης, ηλεκτρονικών πληρωμών, κλπ, προσαρμοσμένων στις 
ανάγκες των πολιτών, των συνεργατών μας και των μετόχων μας.

Αξιοποιώντας σε όλους τους τομείς δράσης της Εταιρίας, Τεχνο-
λογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, αναδεικνύουμε καθημερι-
νά τις δομές μας σε πλατφόρμα διαφάνειας και διευκόλυνσης των 
συναλλαγών των πελατών και συνεργάτες μας.  
Πέρα από τις ήδη διαθέσιμες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρ-

νησης που είναι προσβάσιμες μέσω της ιστοσελίδας μας, προ-
χωρούμε με στόχο την περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών 
μας, την ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για 
κάθε συναλλαγή, την προώθηση καινοτόμων, ευέλικτων και προ-
σωποποιημένων εφαρμογών που θα διασφαλίσουν την καλύτερη 
λειτουργία της Εταιρίας, την διευκόλυνση των εργαζομένων μας 
και φυσικά το ανώτατο δυνατό επίπεδο εξυπηρέτησης των πολι-
τών.

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του αντικειμένου αυτού, άμεσα 
η ΕΥΔΑΠ προχωρά σε θεσμοθέτηση ειδικού τομέα δράσης, για την 
περαιτέρω εξέλιξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με 
γνώμονα τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας και ασφάλει-
ας των συναλλαγών.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ

Η ΕΥΔΑΠ, έχοντας το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσι-
ών προμήθειας και διανομής νερού και υπηρεσιών αποχέτευσης 
στην περιοχή της Αττικής, εξυπηρετεί το 40% του πληθυσμού της 
ελληνικής επικράτειας.

Η φυσική προσφορά του νερού στην Ελλάδα είναι πολύ πλούσια 
και τα υπάρχοντα έργα υποδομής, που συλλέγουν και τροφοδο-
τούν την περιφέρεια της Αττικής με υψηλής ποιότητας νερό, δια-
σφαλίζουν την υπερκάλυψη των αναγκών του εξυπηρετούμενου 
πληθυσμού. Επιπρόσθετα, η υψηλή τεχνογνωσία της ΕΥΔΑΠ στην 
ολοκληρωμένη διαχείριση του κύκλου του νερού, σε συνδυασμό 
με τις υφιστάμενες δυνατότητες επέκτασης τόσο με γεωγραφική 
ανάπτυξη (νησιωτική Ελλάδα και γειτονικές περιοχές της περιφέ-
ρειας) όσο και με είσοδο σε νέες αγορές και συμπληρωματικές 
δραστηριότητες (διαχείριση υγρών αποβλήτων, περιβαλλοντική 
ανάκτηση υπόγειων υδροφορέων μέσω της ολοκληρωμένης δι-
αχείρισης προβληματικών υδατικών συστημάτων κ.ά.) μπορεί να 
εξασφαλίσει σημαντικά οφέλη για την ανάπτυξη της Εταιρίας και 
για την αειφορία και ενίσχυση του υδρολογικού κύκλου. 

Παραμένοντας προσηλωμένη στη βέλτιστη ικανοποίηση των πελα-
τών της, διατηρώντας την άριστη ποιότητα του νερού που προσφέ-
ρει και παρέχοντας υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες, η ΕΥΔΑΠ 
δεσμεύεται επιπλέον για τη συνεχή ανάληψη πρωτοβουλιών και 
δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η υψηλή ταμειακή ρευστότητα της ΕΥΔΑΠ, αποτέλεσμα της διευ-
θέτησης οικονομικών εκκρεμοτήτων και της είσπραξης ληξιπρο-
θέσμων απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και τους ΟΤΑ, σε 
συνδυασμό με τις στρατηγικές επιλογές της για αποτελεσματικό-
τερη και αποδοτικότερη λειτουργία, για αξιοποίηση της τεχνολο-
γίας, της τεχνογνωσίας και του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς 
και για τον εκσυγχρονισμό μέσω εφαρμογής καινοτόμων και νέων 
δραστηριοτήτων, εξασφαλίζει στην Εταιρία την προοπτική της βι-
ώσιμης ανάπτυξής της και θέτει τις βάσεις για περαιτέρω μεγέ-
θυνση και κερδοφορία, με στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων 
τόσο των μετόχων όσο και των πελατών της. 
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ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ  

Λόγω των δραστηριοτήτων της, η Εταιρία δεν εκτίθεται σε ιδιαί-
τερους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς 
(μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς). 
Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας εστιάζε-
ται στο να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδρα-
ση στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρίας αναφορικά με 
τον πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική Οικο-
νομική Υπηρεσία της Εταιρίας, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμέ-

νους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για 
τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για 
τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός 
κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.

(α) Πιστωτικός κίνδυνος
Η έκθεση της Εταιρίας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιο-
ρίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία την 
ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων αναλύο-
νται ως εξής:

Η Εταιρία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της, είτε χωριστά είτε κατά 
ομάδα (κωδικοί τιμολογίων) και ενσωματώνει τις πληροφορίες αυτές 
στις διαδικασίες του πιστωτικού ελέγχου. 

Το ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα δεν ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο, 
επειδή αφορούν κυρίως καταθέσεις σε Τράπεζες με επαρκή πιστο-
ληπτική αξιολόγηση. Στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις περιλαμ-
βάνονται απαιτήσεις από ιδιώτες πελάτες, οι οποίες έχουν ελάχιστο 
βαθμό κινδύνου απωλειών κυρίως λόγω της ευρείας διασποράς των 
απαιτήσεων, ενώ για τις απαιτήσεις από Ο.Τ.Α., η Εταιρία εξετάζει 
την δυνατότητα είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω κα-

τάρτισης συμβάσεων (διαχείρισης δικτύων ή διακανονισμούς). 

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

Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας χρονοανάλυσης για τις ληξιπρόθε-
σμες απαιτήσεις της Εταιρίας:

Ποσά σε χιλ € ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 1.369 1.602 1.369 1.602
Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 331.967 43.106 331.941 43.072
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 221.553 400.554 221.552 400.554
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 5.407 147.591 5.407 147.590
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες 0 53 0 542
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 0 - 60 60
Σύνολο 560.296 592.906 560.329 593.420

Ποσά σε χιλ € ΧΡΟΝΟΑΝΑΛΥΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

2013 Μη Ληξιπρόθεσμες 0-1 μήνα 1-6 μήνες 6 μήνες-2 έτη 2 έτη-5 έτη > 5 έτη Σύνολο
ΙΔΙΩΤΕΣ 23.396 11.540 29.374 30.190 23.585 16.658 134.743
ΔΗΜΟΣΙΟ 2.704 1.304 3.199 1.537 1.850 2.896 13.490
ΟΤΑ 7.150 3.518 13.266 1.690 1.259 1.262 28.145
Σύνολο 33.250 16.362 45.839 33.417 26.694 20.816 176.378
         
2012 Μη Ληξιπρόθεσμες 0-1 μήνα 1-6 μήνες 6 μήνες-2 έτη 2 έτη-5 έτη > 5 έτη Σύνολο
ΙΔΙΩΤΕΣ 22.321 14.481 25.935 28.229 22.098 12.564 125.628
ΔΗΜΟΣΙΟ 2.682 1.629 3.515 6.061 10.159 25.697 49.743
ΟΤΑ 8.359 4.741 19.564 45.461 74.677 60.845 213.647
Σύνολο 33.362 20.851 49.014 79.751 106.934 99.106 389.018
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Η λογιστική αξία των απαιτήσεων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο αναδιαπραγμάτευσης διακανονισμού είσπραξης κατά την 31.12.2013 
και την 31.12.2012 ανερχόταν σε Ευρώ 0 εκ. και 72,4 εκ. αντίστοιχα.
Για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου η Υπηρεσία Αναγκαστικών Εισπράξεων εξετάζει σε συνεχή βάση και διευθετεί μέσω της δι-
καστικής οδού ληξιπρόθεσμες οφειλές προς είσπραξη από υδροληψία, δικαιώματα χρήσης και δικαιώματα σύνδεσης ακινήτων από ιδιώτες 
και ΟΤΑ.

β) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται με τη διατήρηση ικανών ρευστών διαθεσίμων και την εξασφάλιση τραπεζικών πιστώσεων προς χρή-
ση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς την Εταιρία, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί 
οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμιακών διαθεσίμων. Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρίας, ταξι-
νομημένες σε σχετικές ομαδοποιημένες ημερομηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με το χρονικό υπόλοιπο από την ημερομηνία 
ισολογισμού μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης, σε μη προεξοφλημένες τιμές.

Ποσά σε χιλ €   ΧΡΟΝΟΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2013 0-1 Μήνα 2-3 Μήνες 3-6 Μήνες 6-12 Μήνες 1- 5 έτη > 5 έτη Σύνολο
Δανειακές Υποχρεώσεις  - - 3.142 - - 3.142
Προμηθευτές & 
Λοιπές Υποχρεώσεις 76.193 92.762 6.928 15.167 71.482 230.212 492.744
Σύνολο 76.193 92.762 6.928 18.309 71.482 230.212 495.886
 
2012 0-1 Μήνα 2-3 Μήνες 3-6 Μήνες 6-12 Μήνες 1- 5 έτη > 5 έτη Σύνολο
Δανειακές Υποχρεώσεις 22.177 7.815 155.488 - - - 185.480
Προμηθευτές & 
Λοιπές Υποχρεώσεις 53.647 17.330 6.748 14.795 91.047 205.897 389.464
Σύνολο 75.824 25.145 162.236 14.795 91.047 205.897 574.944

γ) Σχέσεις με Ελληνικό Δημόσιο
Η Εταιρία σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο 2744/1999, υπέ-
γραψε σύμβαση το 1999 με το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με 
την οποία το Δημόσιο ανέλαβε δέσμευση για την επιχορήγηση της 
Εταιρίας είτε από Κοινοτικούς Πόρους είτε από το Πρόγραμμα Δη-
μοσίων Επενδύσεων για την κάλυψη του 60% της κεφαλαιακής 
δαπάνης που θα κατέβαλε η Εταιρία για τη συντήρηση, ανακαί-
νιση, βελτίωση ή και την επέκταση του συστήματος ύδρευσης και 
αποχέτευσης για την δεκαετία από το 2000 έως 2010.

Αντίθετα, το Ελληνικό Δημόσιο, διεκδικούσε από την Εταιρία τί-
μημα για το διατεθέν σε αυτήν αδιύλιστο νερό κατά την περίοδο 
25.10.2004 και μετέπειτα. Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 6 
του νόμου 2744/1999, η ποσότητα, η ποιότητα και η μέθοδος πα-
ροχής του ακατέργαστου (αδιύλιστου) ύδατος θα καθορίζεται με 
σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου, όπως 
ειδικότερα προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του νόμου 
2744/1999. Με την ίδια σύμβαση θα ορίζεται και το ύψος του 
τιμήματος που θα καταβάλλει η Εταιρία για τη διάθεση σε αυτήν 
του ακατέργαστου ύδατος. Η καταβολή αυτή θα γίνεται προς το 
ΝΠΔΔ «Εταιρία Παγίων ΕΥΔΑΠ». Σε εκτέλεση των ανωτέρω υπε-
γράφη το Νοέμβριο του 1999 μία σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους της οποίας 
συμφωνήθηκε (άρθρο 15) το τίμημα ακατέργαστου ύδατος μόνο 
για μία πενταετία, δηλαδή μέχρι 25.10.2004. 

Όπως περιγράφεται αναλυτικά πιο κάτω, εκκρεμεί από τη χρή-
ση 2004 η σύναψη έγγραφης συμφωνίας όπως ορίζεται στο 
άρθρο 15 της από 9.12.1999 σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Εταιρίας η οποία θα καθορίζει τη τιμή του απο-
ληφθέντος ακατέργαστου ύδατος από 1.7.2013 προς το ΝΠΔΔ 
«Εταιρία Παγίων ΕΥΔΑΠ». Ελλείψει γραπτής συμφωνίας, η Εταιρία 
συνεχίζει από 25.10.2004 και μετά να συμψηφίζει το τίμημα του 
αδιύλιστου ύδατος που αντλεί με τις υπηρεσίες συντήρησης και 
λειτουργίας που προσφέρει για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που 
ανήκουν στο ΝΠΔΔ «Εταιρία Παγίων ΕΥΔΑΠ» επιβαρύνοντας τα 
ετήσια αποτελέσματα της. 

Με βάση το άρθρο 45 του  νόμου 4179/2013 όπως συμπληρώ-
θηκε με το άρθρο 131 του νόμου 4199/2013 αποφασίστηκε ότι 
με κοινή υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι ληξιπρόθεσμες 
οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εταιρία από έργα υπο-
δομής, κατασκευές έργων ύδρευσης ΝΠΔΔ και συντήρηση έργων 
αντιπλημμυρικής προστασίας κτλ αλλά και οι μη φορολογικές 
οφειλές της Εταιρίας προς το Ελληνικό Δημόσιο που περιλαμβά-
νουν κυρίως το τίμημα για το διατεθέν σε αυτή  αδιύλιστο νερό για 
την περίοδο 25.10.2004 – 30.6.2013. 

Με κοινή υπουργική απόφαση της 3.12.2013 που εκδόθηκε  
βάσει των ανωτέρω νόμων ορίστηκε ότι οι οφειλές του Ελληνικού 
Δημοσίου προς την Εταιρία από επιχορηγούμενες δαπάνες επεν-
δυτικού προγράμματος για την δεκαετία 2000-2010 που απορ-
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως παρατίθενται στους ακόλουθους πίνακες:

Α) Συναλλαγές με Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2013 31/12/2012
Αμοιβές (Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου και Εκτελεστικών Συμβούλων) 57 116
Αμοιβές & έξοδα παράστασης μελών Δ.Σ. 79 72
Σύνολο 136 188

Β) Συναλλαγές και υπόλοιπα με Ελληνικό Δημόσιο και ΟΤΑ
 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλ. € 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012
1) Συναλλαγές    
-  Έσοδα 66.151 66.961 66.151 66.961
-  Κόστος πωληθέντων 
   (κόστος κατασκευής έργων) (2.147) (1.382) (2.147) (1.382)
-  Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις / 
  (Διάφορες προβλέψεις) 59.396 (23.835) 59.396 (23.835)
2) Υπόλοιπα    
- Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 
  (Έργα για λογαριασμό τρίτων) 2.147 112.063 2.147 112.063
-  Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
-  (Προεξοφλημένοι Διακανονισμοί  Δήμων) 0 30.955 0 30.955
-  Απαιτήσεις από Πελάτες (ΟΤΑ, Ελληνικό Δημόσιο) 40.931 165.149 40.931 165.149
-  Λοιπές Απαιτήσεις 
-  (από το Ελληνικό Δημόσιο για κάλυψη ελλείμματος
   από αποζημίωση προσωπικού)  0 68.844 0 68.844
- Υποχρέωση από μη έκδοση απόφασης συμψηφισμού μερίσματος 0 11.388 0 11.388

Οι συναλλαγές με Ελληνικό Δημόσιο και ΟΤΑ αφορούν έσοδα υδροληψίας τιμολογημένα και δεδουλευμένα, καθώς επίσης και δεδουλευμένα 
έσοδα από το κόστος κατασκευής έργων για λογαριασμό του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων και του Ν.Π.Δ.Δ (Εταιρία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π).

ρέουν από την 9.12.1999 σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με 
την Εταιρία ύψους ευρώ 294 εκατ. περίπου, αποσβένονται με μη 
φορολογικές οφειλές ισόποσης αξίας της Εταιρίας προς το Ελλη-
νικό Δημόσιο, μέχρι τις 30.6.2013 οι οποίες αφορούν το κόστος  
του διατεθέντος σε αυτήν αδιύλιστου νερού περιόδου 25.10.2004 
– 30.6.2013. 

Στη ίδια κοινή υπουργική απόφαση επίσης, προσδιορίστηκαν σε 
ευρώ 141 εκατ. περίπου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) οι λοι-
πές υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου για έργα υποδομής, 
κατασκευές έργων κτλ έναντι αξιώσεων της Εταιρίας  ευρώ 152 
εκατ. (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Με απόφαση της Έκτα-
κτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 27η Δεκεμβρίου 2013 

έγινε αποδεκτή η ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση επιλύοντας 
το χρόνιο πρόβλημα εκατέρωθεν αξιώσεων μεταξύ Ελληνικού Δη-
μοσίου και της Εταιρίας παραιτούμενηςτης Εταιρίας από κάθε άλλη 
αξίωση.

Επίσης στα πλαίσια τακτοποίησης των υποχρεώσεων του Ελληνικού 
Δημοσίου από ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς 
την Εταιρία εξοφλήθηκαν στο 2013 ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 
προς την Εταιρία αξίας ευρώ 149 εκατ. περίπου.
Επιπρόσθετα, το Ελληνικό Δημόσιο εξόφλησε οφειλές του προς την 
Εταιρία ευρώ 70 εκατ περίπου από την υποχρεωτική κάλυψη του 
ελλείμματος ειδικού λογαριασμού εφάπαξ προσωπικού της Εταιρί-
ας έως την 8.8.2013.
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ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στη συνεδρίασή του στις  
26.3.2014 ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς την Τακτική 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της διανομής μερίσματος, του 
άρθρου 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920, ποσού τριάντα έξι λεπτών 
(Ευρώ 0,36) ανά μετοχή, (συνολικό μικτό ποσό σε Ευρώ 38.340 
εκατ.) για τη χρήση 2013. Το μέρισμα αποτελεί αντικείμενο έγκρι-
σης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και περιλαμ-
βάνεται στο υπόλοιπο του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις νέον».

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η ΕΥΔΑΠ ως Εταιρία διαχείρισης του πολυτιμότερου φυσικού πό-
ρου, του νερού, υιοθετεί και εφαρμόζει τις αρχές της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης για την ανάπτυξη και την ευημερία του κοι-
νωνικού συνόλου. Η φιλοσοφία της Εταιρίας είναι επικεντρωμένη 
στον ανθρωποκεντρικό και κατ’ επέκταση στον πελατοκεντρικό 
σχεδιασμό προκειμένου να έχει την μεγαλύτερη δυνατή συνεισφο-
ρά στην κοινωνία. 

Βασική φιλοσοφία της Διοίκησης της Εταιρίας είναι να παρέχει 
γνώσεις που να αναπτύσσουν τις ικανότητες του ανθρώπινου δυ-
ναμικού της Εταιρίας έτσι ώστε μέσα από την ενδοεταιρική βελ-
τιστοποίηση να αυξάνεται ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών.
Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώ-
πινου Δυναμικού στόχο έχει να προσφέρει ευκαιρίες μάθησης που 
να απαντούν στους στόχους και στις προσδοκίες των εκπαιδευό-
μενων στοχεύοντας τόσο στον εμπλουτισμό των γνώσεων και την 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, όσο και στην ενίσχυση της «αφοσί-
ωσής» τους στην Εταιρία δίνοντας προστιθέμενη αξία τόσο στους 
ίδιους στους εργαζόμενους όσο και στην Εταιρία.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διαμορφώθηκε καλύπτει τον 
Διοικητικό και τον Τεχνικό Τομέα. Μέσα στο 2013 υλοποιήθηκαν 
προγράμματα που έδωσαν τη δυνατότητα σε έναν μεγάλο αριθμό 
εργαζομένων να πιστοποιηθεί στην χρήση Η/Υ από εξειδικευμένο 
φορέα ενώ υλοποιήθηκαν προγράμματα ηλεκτρονικής διακυβέρ-
νησης. Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν προγράμματα εκμάθησης 
εξειδικευμένης ορολογίας αγγλικής γλώσσας, προσαρμοσμένα 
στις απαιτήσεις της Εταιρίας μας, όπως προγράμματα τεχνικής 
ορολογίας, ορολογίας πληροφορικής κ.α., ενώ υλοποιήθηκε και 
ένας μεγάλος αριθμός προγραμμάτων για την κάλυψη των εκπαι-
δευτικών προτάσεων και αναγκών των διαφόρων τομέων λειτουρ-
γίας της επιχείρησης. 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποστηρίζεται από αξιόλογους εκπαι-

δευτές, εσωτερικούς και εξωτερικούς, που γνωρίζουν σε βάθος 
το αντικείμενο ώστε να καλύπτουν ακόμα και τις πιο εξειδικευμέ-
νες εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ η υλοποίησή του υποστηρίζεται 
πλήρως από μια σύγχρονη πληροφορική εφαρμογή που φέρει τον 
τίτλο education. 

Ο αριθμός των προγραμμάτων από εξωτερικούς συνεργάτες, 
ανέρχεται σε 139 ενώ από εσωτερικούς σε 58. Ο συνολικός αριθ-
μός προγραμμάτων που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2013 είναι 
197. Το σύνολο ανθρωποωρών κατάρτισης ανέρχεται σε 29.841 
και ο αριθμός καταρτισθέντων σε 2.850. 

Συμπερασματικά, ο τομέας της εκπαίδευσης στην ΕΥΔΑΠ για το 
έτος 2013, εκφράζει τη βούληση της Διοίκησης της Εταιρίας που 
είναι η ενίσχυση της εκπαίδευσης έτσι ώστε να δώσει την ικανό-
τητα στους εργαζόμενους να αντιμετωπίσουν τις νέες επαγγελ-
ματικές καταστάσεις και απαιτήσεις. Έτσι, με την ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού της, η Εταιρία μας θα είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό στην αγορά. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΥΔΑΠ έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για μείωση του περιβαλλο-
ντικού της αποτυπώματος, μέσω της εκμετάλλευσης του παραγό-
μενου βιοαερίου στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, για 
την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, της εκμετάλ-
λευσης της υδραυλικής ενέργειας κατά μήκος των υδραγωγείων 
μεταφοράς νερού με μετατροπή της σε ηλεκτρική με μικρούς 
υδροηλεκτρικούς σταθμούς, καθώς και με επενδύσεις στις ηλε-
κτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ για αποδοτικότερη 
λειτουργία και συνεπώς μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.

Επιπλέον συμβάλλει στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
μέσω των βιολογικών καθαρισμών που λειτουργεί και των ελέγχων 
των απορρίψεων που πραγματοποιεί στο αποχετευτικό δίκτυο και 
ειδικά στις βιομηχανίες. Παράλληλα, εκσυγχρονίζει τα δίκτυά της 
και τις εγκαταστάσεις της ώστε να ελαχιστοποιήσει τις διαρροές, 
ενώ λειτουργεί το Κεντρικό Διαχειριστικό Σύστημα Υδατικών Πό-
ρων και το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών & Διαχείρισης Δι-
κτύων για την προληπτική συντήρησή τους και την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των βλαβών και των διαρροών.

Σημαντική είναι και η συμβολή της Εταιρίας στην καλλιέργεια πε-
ριβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, με 
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρακολουθούν περίπου 20.000 
μαθητές τον χρόνο. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δράσεις  Έρευνας και Ανάπτυξης της ΕΥΔΑΠ για το έτος 2013:
Οι σύγχρονοι πάροχοι υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, θα 
πρέπει αφενός να εντοπίζουν τις προκλήσεις που αναμένεται να 
αντιμετωπίσουν τα επόμενα 10 - 20 έτη και αφετέρου να αναλά-
βουν δράσεις για την αξιοποίηση των ευκαιριών και ειδικότερα 
των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων. 

Μία από τις κύριες δράσεις εκσυγχρονισμού ενός παρόχου υπη-
ρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης είναι η επένδυση (με ιδίους 
πόρους ή/και δημόσια συγχρηματοδότηση) σε δραστηριότητες 
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.

Η ΕΥΔΑΠ, διαθέτοντας άρτια κατηρτισμένο  επιστημονικό δυνα-
μικό, δημιούργησε την Υπηρεσία Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) 
στις αρχές του 2011, με πρωταρχικό και κύριο σκοπό την ανά-
πτυξη και διάδοση της τεχνογνωσίας, της καινοτομίας, και την 
εδραίωση εξωστρεφούς προοπτικής. Στόχος είναι η ενίσχυση της 
εφαρμοσμένης έρευνας, για την βελτίωση και επίλυση θεμάτων 
που απασχολούν την λειτουργία της Εταιρίας προωθώντας προ-
τάσεις για :
•	  Απόκτηση νέας τεχνογνωσίας η οποία μπορεί να αξιοποιη-

θεί από τις παραγωγικές λειτουργίες του οργανισμού.
•	  Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα 

από την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών π.χ. μείωση του πε-
ριβαλλοντικού και ενεργειακού αποτυπώματος του οργανι-
σμού.

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

•	  Αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού μέσα από 
την εισαγωγή νέων μεθόδων οργάνωσης της εργασίας (π.χ. 
μέθοδοι ανοικτής καινοτομίας).

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

•	  Δημιουργία υποδομών του ερευνητικού κέντρου –( π.χ. 
ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό και διαπίστευση των εργαστηρίων 
του).

•	  Δημιουργία αρχείου έρευνας της ΕΥΔΑΠ και των αποτελε-
σμάτων των ερευνητικών εφαρμογών για διάχυση της επι-
στημονικής γνώσης εσωτερικά της Εταιρίας.

Το έτος 2013 η ΕΥΔΑΠ κινήθηκε στους παρακάτω άξονες 
δράσης για την Έρευνα και Ανάπτυξη:

1. Ερευνητική δραστηριότητα:
•	 Υποβλήθηκαν στην ΕΕ 12 προτάσεις για χρηματοδότηση 

ερευνητικών έργων. Από αυτές, τρεις προτάσεις έγιναν δε-
κτές. Τα τρία αυτά ερευνητικά έργα ξεκινούν στις αρχές του 
2014.

•	  Ολοκληρώθηκαν τρία εσωτερικά ερευνητικά έργα με θέματα 
 i. Την βελτίωση της επεξεργασίας πόσιμου νερού
 ii. την αντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας 
 στους ταμιευτήρες 
 iii. την αποτελεσματικότητα εναλλακτικών μεθόδων 

 επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων
•	 Η ΕΥΔΑΠ συμμετείχε στα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά 

προγράμματα
 i. «DESSIN» με θέμα την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση   
 των υπηρεσιών που προσφέρουν οι εταιρείες νερού και   
 λυμάτων-αποβλήτων
 ii.«CYANOCOST» με θέμα την αντιμετώπιση της 
 ανάπτυξης κυανοφυκών σε ταμιευτήρες

2. Εκσυγχρονισμός, διαπίστευση και λειτουργία των εργα-
στηρίων της Υπηρεσίας R&D
Τα εργαστήρια του ερευνητικού κέντρου διαπιστεύθηκαν κατά 
ISO17025 σε όλα τα πεδία του ενδιαφέροντος της ΕΥΔΑΠ (ανε-
πεξέργαστα και επεξεργασμένα λύματα – απόβλητα, νερό επανα-
χρησιμοποίησης, ανεπεξέργαστο και πόσιμο νερό) με αποτέλεσμα 
τα αποτελέσματα των αναλύσεων που γίνονται σε αυτά να είναι 
αναγνωρισμένα, έγκυρα και αδιαμφισβήτητα. Ως μέρος της λει-
τουργίας της Εταιρίας, καθημερινά πραγματοποιούνται αναλύσεις 
για «εσωτερικούς» πελάτες της Εταιρίας (Δ/νσεις Λειτουργίας).

Επιπλέον τα εργαστήρια της Υπηρεσίας ανέλαβαν αναλύσεις δειγ-
μάτων για λογαριασμό εξωτερικών φορέων (Επιθεωρητές περι-
βάλλοντος, Δ/νση ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ και Περιφέρειες) λειτουργώντας 
σαν εργαστήρια αναφοράς. Συνολικά τα εργαστήρια της Υπηρεσί-
ας εκτέλεσαν πάνω από 13.000 προσδιορισμούς ετησίως. 

3. Δημιουργία και τήρηση του αρχείου έρευνας της ΕΥΔΑΠ
Για πρώτη φορά στη ιστορία της ΕΥΔΑΠ, η Υπηρεσία R&D φρό-
ντισε για τη δημιουργία αρχείου έρευνας. Με τον τρόπο αυτό 
συγκεντρώθηκε ένας σημαντικός όγκος ερευνητικού έργου που 
καλύπτει την ερευνητική δραστηριότητα της τελευταίας 20ετιας. 
Το αρχείο αυτό είναι διαθέσιμο σε όλες τις διευθύνσεις της ΕΥ-
ΔΑΠ με σκοπό τη διάδοση της επιστημονικής εμπειρίας και γνώ-
σης σε όλα τα ερευνητικά πεδία του ενδιαφέροντος της Εταιρίας 
(υδροληψία, επεξεργασία νερού, ποιότητα νερού, επεξεργασία 
λυμάτων/αποβλήτων, ποιότητα λυμάτων/αποβλήτων). Περαιτέρω 
στόχος είναι η δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης προσβάσι-
μης σε όλους που θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των έργων 
που έχουν υλοποιηθεί, αυτών που είναι σε εξέλιξη αλλά και των 
πιθανών νέων προτάσεων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ 
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ξεκίνησε από το τέλος του 2013 την προσπάθεια 
συμβιβασμού των δικαστικών υποθέσεων που εκκρεμούσαν επί 
πολλά χρόνια και υποχρέωναν την Εταιρία να διαμορφώνει  προ-
βλέψεις για μεγάλα χρηματικά ποσά για την κάλυψη των εν λόγω 
υποθέσεων. Στις 16 Δεκεμβρίου του 2013 υπεγράφη Ιδιωτικό 
Συμφωνητικό Συμβιβασμού, σύμφωνα με το οποίο καταβάλλεται 
σε εκκρεμούσες από πολλών ετών, συμβιβαστικώς, το ποσό των 
55 εκατομμυρίων ευρώ, έναντι συνολικών διεκδικήσεων τους 
ύψους ποσού 129,783 εκατομμύρια ευρώ. Το εν λόγω Ιδιωτικό 
Συμφωνητικό Συμβιβασμού δεν τέθηκε ποτέ σε ισχύ και εν συ-
νεχεία καταργήθηκε με την υπ’ αριθμόν 18275/2014 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Στις 16 Ιανουαρί-
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ου 2014 υπογράφτηκε νέο Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συμβιβασμού, 
σύμφωνα με το οποίο, οι από πολλών ετών κατηγορίες αγωγών 
εργαζομένων και συνταξιούχων –περί τις 2.500 υποθέσεις- για 
τις οποίες έχουν εκδοθεί ευνοϊκές υπέρ αυτών αποφάσεις των δι-
καστηρίων, πολλές από τις οποίες έχουν καταστεί τελεσίδικες και 
αμετάκλητες, συνολικού ύψους 134 εκατ. Ευρώ, συμβιβάστηκαν 
τελικώς στο ποσό των 64 εκατ. Ευρώ. Η Εταιρία έχει σχηματίσει 
πρόβλεψη την 31.12.2013 αξίας 73 εκατ. € περίπου από το 
οποίο 9 εκατ. € περίπου αφορά παρεπόμενες επιβαρύνσεις.

Στις 29 Ιανουαρίου 2014, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε., μετά από την απόφα-
ση του Διοικητικού Συμβουλίου της, με αριθμό 18290, ενέκρινε  
την καταβολή μετρητών για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
της «ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ» Α.Ε. κατά 150.000,00 ευρώ, η οποία και 
επικυρώθηκε στην ψηφοφορία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
της «ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ» Α.Ε., στις 7 Φεβρουαρίου 2014.
Επίσης στην προαναφερόμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αντικα-
ταστάθηκε το μέλος του Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής της «ΕΥΔΑΠ 
ΝΗΣΩΝ» Α.Ε. κ. Λεωνίδας Καϊρης από τον κ. Πέτρο Ματσούκη.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης αφορά στο σύνολο των αρ-
χών και πρακτικών που υιοθετεί η Εταιρία προκειμένου να δια-
σφαλίσει την απόδοσή της, τα συμφέροντά των μετόχων της και τα 
συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Η δομή της παρούσας Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης επικε-
ντρώνεται στα ακόλουθα θέματα:

i.   Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακυβέρνησης και Λειτουργίας
ii.  Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπή Ελέγχου
iii. Γενική Συνέλευση & Δικαιώματα Μετόχων
iv. Εσωτερικός Έλεγχος και Διαχείριση Κινδύνων
v.  Λοιπά διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρίας

Α. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
Η Εταιρία έχει θεσπίσει κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης τον 
οποίο έχει ενσωματώσει στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας 
και αποτελεί ήδη από τις 23.10.2013 ενιαίο κείμενο κατονομαζό-
μενο πλέον ως Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακυβέρνησης 
και Λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ. Ο Κώδικας αυτός βρίσκεται διαθέσι-
μος στο κοινό στην έδρα της Εταιρίας Ωρωπού 156 Γαλάτσι, στην 
Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Σχέσεων με Επενδυτές και 
στα γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα, Ιλισίων 9 και Λαοδικείας, 
στην Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων. 

Η Εταιρία δεν εφαρμόζει πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης πέ-
ραν των προβλέψεων του νόμου. 

B. Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπή Ελέγχου
Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο αριθμός των 
μελών του οποίου είναι περιττός και δεν δύναται να υπερβαίνει τα 
δεκατρία (13) μέλη ή να είναι μικρότερος των επτά (7) μελών. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστι-
κά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στα άρθρα 3 και 4 του Ν. 3016/2002 όπως κάθε φορά ισχύει.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι αρμόδια να καθορίζει τον 
αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης 
και να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό αυτών, πάντοτε μέσα στο 
πλαίσιο που τίθεται από το καταστατικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
αποτελείται:
α) Από δύο (2) εκπροσώπους των εργαζομένων στην Εταιρία που 
εκλέγονται (με τους αναπληρωματικούς τους) με άμεση και καθο-
λική ψηφοφορία.
β) Από δύο (2) μέλη που εκπροσωπούν τους μετόχους της μειο-
ψηφίας που εκλέγονται κατά τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 36 
του Καταστατικού.
γ) Από εκπροσώπους των μετόχων, που εκλέγονται από τη Γενική 
Συνέλευση.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής 
και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι της υποδείξεως ή της εκλογής 
νέων συμβούλων. Η παράταση δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) 
έτος. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελευθέ-
ρως. Η ανάκληση και η αντικατάσταση γίνεται από εκείνους που 
έχουν δικαίωμα εκλογής ή υπόδειξης. Η Γενική Συνέλευση μπο-
ρεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου που εξέλεξε και πριν από την λήξη της θητείας τους. Τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ορίζονται εκ νέου ή 
να επανεκλέγονται απεριόριστα και είναι απεριόριστα ανακλητά. 
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι συγγενείς 
μεταξύ τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού 
ούτε να είναι με οποιανδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές 
της Εταιρίας ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι επι-
χείρησης που βρίσκεται σε συναλλακτική σχέση με την Εταιρία. 
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, όμως, να είναι μέλη 
Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι επιχείρησης που είναι συν-
δεδεμένη με την Εταιρία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 42ε κ.ν. 
2190/1920.

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή το 
νόμιμο αναπληρωτή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Κατα-
στατικού και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας. Εισηγητής των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι 
ο Διευθύνων Σύμβουλος. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει δύο φορές το μήνα και 
έκτακτα όταν κριθεί τούτο αναγκαίο από τον Πρόεδρό του. Η ημε-
ρήσια διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται από τον Πρόεδρο 
και τα θέματά της περιέχονται στην πρόσκληση που αποστέλλεται 
στους συμβούλους. 

Η πρόσκληση της συνεδρίασης γνωστοποιείται στα μέλη του Δι-
οικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες 
πριν από τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει με σαφήνεια και τα 
θέματα της ημερησίας διάταξης. Διαφορετικά, η λήψη αποφάσε-
ων επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται 
όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. 
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 
2190/1920, όπως ισχύει. 
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Απαρτία - Πλειοψηφία - Αντιπροσώπευση μελών ΔΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία και συνεδριάζει νό-
μιμα όταν παρίστανται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, με 
την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 4, 4α και 5 του 
άρθρου 11 του Καταστατικού. Για την εξεύρεση του αριθμού 
απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα. Ουδέποτε 
ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να 
είναι μικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμ-
βουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύ-
ματος του Προέδρου προεδρεύει ο αναπληρωτής του. Στις συ-
νεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να παρίσταται 
χωρίς δικαίωμα ψήφου επιστημονικοί σύμβουλοι, νομικοί ή μη 
και εμπειρογνώμονες, καθώς και ο Διευθυντής των Νομικών 
Υπηρεσιών της Εταιρίας, εφ’ όσον κληθούν από τον Πρόεδρο ή 
το Διοικητικό Συμβούλιο, και σε περίπτωση κωλύματος ή απου-
σίας του Διευθυντή των Νομικών Υπηρεσιών της Εταιρίας άλλος 
δικηγόρος που θα υποδείξει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου. Κάθε σύμβουλος έχει δικαίωμα να ενημερώνεται εγ-
γράφως από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη 
διαχείριση της Εταιρίας και γενικά για την εξέλιξη των εταιρικών 
υποθέσεων. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσω-
πεύεται από άλλο σύμβουλο με έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε 
σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που 
απουσιάζει.

Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται 
Πρακτικά που επικυρώνονται αμέσως ή στην επόμενη συνε-
δρίαση. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών επι-
κυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή άλλο 
εξουσιοδοτημένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από 
σχετική απόφαση του οργάνου. Τα Πρακτικά του Διοικητικού 
Συμβουλίου γράφονται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται χειρόγρα-

φα ή μηχανογραφικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και 
τους συμβούλους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση. Τυχόν 
άρνηση συμβούλου να υπογράψει τα Πρακτικά, αναφέρεται σ’ 
αυτά. Κάθε σύμβουλος, έχει δικαίωμα να ζητήσει να σημειωθεί 
η γνώμη του στα Πρακτικά. 

Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της 
Εταιρίας που κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και 
πολιτική ανάπτυξης αυτής, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχεί-
ριση της περιουσίας της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε 
θέμα που αφορά στη διαχείριση της περιουσίας, στη διοίκηση 
και εκπροσώπηση της Εταιρίας και γενικά στη δραστηριότητά 
της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις 
για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρίας. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο επίσης παρακολουθεί την πορεία της Εταιρίας και 
την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της. Εξαιρούνται της αρμο-
διότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα τα οποία 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού υπά-
γονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 

Ανάθεση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο υπό τους περιορισμούς του Νόμου 
και του Καταστατικού, μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την 
άσκηση των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του μερικώς στον 
Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε μέλος ή μέλη αυ-
τού ή σε Διευθυντές της Εταιρίας ή σε υπαλλήλους αυτής ή σε 
τρίτους.

Πληροφορίες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τις 01/01/2013 έως 
31/12/2013 διαμορφώθηκαν ως εξής:

α. Από 01/01/2013 έως 31/03/2013

Στυλιανός Σταυρίδης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, 
εκτελεστικό Μέλος
Διονύσιος Ασημακόπουλος, Αναπληρωτής Πρόεδρος, 
μη εκτελεστικό Μέλος
Αντώνιος Αντωνόπουλος, Ανεξάρτητο 
μη εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Κοντορούπης, μη εκτελεστικό Μέλος
Ελευθερία Καραχάλιου, μη εκτελεστικό Μέλος
Αντώνιος Κοτσώνης, μη εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Κογιουμτσής, μη εκτελεστικό Μέλος
Επαμεινώνδας Σκλαβενίτης, μη εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Σκουλαρίκης, μη εκτελεστικό Μέλος
Χρήστος Μηστριώτης, μη εκτελεστικό Μέλος
Εμμανουήλ Αγγελάκης, μη εκτελεστικό Μέλος
Ευάγγελος Μουτάφης, μη εκτελεστικό Μέλος 

β. Από 01/04/2013 έως 21/04/2013
(εκλογή Αντωνίου Βαρθολομαίου)

Στυλιανός Σταυρίδης, Πρόεδρος, 
μη εκτελεστικό Μέλος
Αντώνιος Βαρθολομαίος, Δ/νων Σύμβουλος, 
εκτελεστικό Μέλος
Αντώνιος Αντωνόπουλος, Ανεξάρτητο 
μη εκτελεστικό Μέλος
Διονύσιος Ασημακόπουλος, μη εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Κοντορούπης, μη εκτελεστικό Μέλος
Ελευθερία Καραχάλιου, μη εκτελεστικό Μέλος
Αντώνιος Κοτσώνης, μη εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Κογιουμτσής, μη εκτελεστικό Μέλος
Επαμεινώνδας Σκλαβενίτης, μη εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Σκουλαρίκης, μη εκτελεστικό Μέλος
Χρήστος Μηστριώτης, μη εκτελεστικό Μέλος
Εμμανουήλ Αγγελάκης, μη εκτελεστικό Μέλος
Ευάγγελος Μουτάφης, μη εκτελεστικό Μέλος 
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γ. Από 22/04/2013 έως 29/04/2013
(εκλογή Γρηγορίου Ζαφειρόπουλου, Λάμπρου Ζωγράφου, 
Παντελεήμονα Καμά και Αναστασίου Κούρτη)
Στυλιανός Σταυρίδης, Πρόεδρος, 
μη εκτελεστικό Μέλος
Αντώνιος Βαρθολομαίος, Δ/νων Σύμβουλος, 
εκτελεστικό Μέλος
Λάμπρος Ζωγράφος, Ανεξάρτητο 
μη εκτελεστικό Μέλος
Ελευθερία Καραχάλιου, μη εκτελεστικό Μέλος
Γρηγόριος Ζαφειρόπουλος, μη εκτελεστικό Μέλος
Παντελεήμων Καμάς, μη εκτελεστικό Μέλος
Αναστάσιος Κούρτης, μη εκτελεστικό Μέλος
Επαμεινώνδας Σκλαβενίτης, μη εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Σκουλαρίκης, μη εκτελεστικό Μέλος
Χρήστος Μηστριώτης, μη εκτελεστικό Μέλος
Εμμανουήλ Αγγελάκης, μη εκτελεστικό Μέλος
Ευάγγελος Μουτάφης, μη εκτελεστικό Μέλος 

ε. Από 28/06/2013 έως 31/12/2013 
(εκλογή νέων Μελών λόγω λήξης της θητείας τους)
Αντώνιος Βαρθολομαίος, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, 
εκτελεστικό Μέλος
Ευάγγελος Παλαιολόγος, Αναπληρωτής Πρόεδρος, 
μη εκτελεστικό Μέλος
Λάμπρος Ζωγράφος, Ανεξάρτητο 
μη εκτελεστικό Μέλος
Ελευθερία Καραχάλιου, μη εκτελεστικό Μέλος
Γρηγόριος Ζαφειρόπουλος, μη εκτελεστικό Μέλος
Παντελεήμων Καμάς, μη εκτελεστικό Μέλος
Αναστάσιος Κούρτης, μη εκτελεστικό Μέλος
Επαμεινώνδας Σκλαβενίτης, μη εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Σκουλαρίκης, μη εκτελεστικό Μέλος
Χρήστος Μηστριώτης, μη εκτελεστικό Μέλος
Εμμανουήλ Αγγελάκης, μη εκτελεστικό Μέλος
Ευάγγελος Μουτάφης, μη εκτελεστικό Μέλος 
Ιωάννης Χονδρόγιαννος, μη εκτελεστικό Μέλος

Ημερομηνίες παραιτήσεων Μελών Δ.Σ. 
και Αποφάσεις Γ.Σ. και Δ.Σ. 
για την εκλογή νέων Μελών

α. Ημερομηνίες Παραιτήσεων Μελών Δ.Σ.
17/04/2013 παραίτηση Αντωνίου Αντωνόπουλου
16/04/2013 παραίτηση Αντωνίου Κοτσώνη
13/04/2013 παραίτηση Γεωργίου Κοντορούπη
15/04/2013 παραίτηση Νικολάου Κογιουμτσή
12/04/2013 παραίτηση Διονυσίου Ασημακόπουλου
30/04/2013 παραίτηση Στυλιανού Σταυρίδη

β. Αποφάσεις Γ.Σ. και Δ.Σ. για την εκλογή νέων 
Μελών Αποφάσεις Γ.Σ.
•	 Έκτακτη Γ.Σ. της 19ης/11/2012, εκλογή Στυλιανού Σταυρίδη 

και Ελευθερίας Καραχάλιου.
•	 31η Τακτική Γ.Σ. της 28ης/06/2013, εκλογή Αντωνίου Βαρ-

θολομαίου, Ευάγγελου Παλαιολόγου, Λάμπρου Ζωγράφου 
(ανεξάρτητο Μέλος), Ελευθερίας Καραχάλιου, Παντελεήμονα 
Καμά, Αναστασίου Κούρτη, Επαμεινώνδα Σκλαβενίτη, Γρηγο-
ρίου Ζαφειρόπουλου και Ιωάννη Χονδρόγιαννου.

•	 Ειδική Γ.Σ. της 28ης/06.2013, εκλογή Παναγιώτη Σκουλαρί-
κη και Χρήστου Μηστριώτη.

Αποφάσεις Δ.Σ.
•	 17824/19.11.2012 εκλογή Στυλιανού Σταυρίδη ως Προέ-

δρου και Δ/ντος Συμβούλου.
•	 17825/19.11.2012 εκλογή Διονυσίου Ασημακόπουλουως 

Αναπληρωτή Προέδρου Δ.Σ.
•	 17993/01.04.2013 εκλογή Αντωνίου Βαρθολομαίου ως Μέ-

λους Δ.Σ.
•	 17994/01.04.2013 εκλογή Αντωνίου Βαρθολομαίου ως       

Δ/ντος Συμβούλου.
•	 18003/22.04.2013 εκλογή Γρηγορίου Ζαφειρόπουλου, Λά-

μπρου Ζωγράφου, Παντελεήμονα Καμά και Αναστασίου Κούρ-
τη ως Μέλη Δ.Σ.

•	 18023/30.04.2013 εκλογή Αντωνίου Βαρθολομαίου ως 
Προέδρου Δ.Σ.

•	 18024/30.04.2013 εκλογή Ευάγγελου Παλαιολόγου ως 
Αναπληρωτή Προέδρου Δ.Σ. 

•	 18104/28.06.2013 εκλογή Αντωνίου Βαρθολομαίου ως 
Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου.

•	 18105/28.06.2013 εκλογή Ευάγγελου Παλαιολόγου ως 
Αναπληρωτή Προέδρου Δ.Σ.

Αριθμός συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου 
από 01/01/2013 έως 31/12/2013

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα το Διοικητικό 
Συμβούλιο πραγματοποίησε τριάντα δύο (32) Συνεδριάσεις 
(1092/16.01.2013 έως και 1122/20.12.2013)

δ. Από 30/04/2013 έως 27/06/2013
(εκλογή Αντωνίου Βαρθολομαίου, Ευγενίας Μπουρνόβα
 και Ευάγγελου Παλαιολόγου)
Αντώνιος Βαρθολομαίος, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος,
εκτελεστικό Μέλος
Ευάγγελος Παλαιολόγος, Αναπληρωτής Πρόεδρος,
 μη εκτελεστικό Μέλος
Λάμπρος Ζωγράφος, Ανεξάρτητο 
μη εκτελεστικό Μέλος
Ελευθερία Καραχάλιου, μη εκτελεστικό Μέλος
Γρηγόριος Ζαφειρόπουλος, μη εκτελεστικό Μέλος
Παντελεήμων Καμάς, μη εκτελεστικό Μέλος
Αναστάσιος Κούρτης, μη εκτελεστικό Μέλος
Επαμεινώνδας Σκλαβενίτης, μη εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Σκουλαρίκης, μη εκτελεστικό Μέλος
Χρήστος Μηστριώτης, μη εκτελεστικό Μέλος
Εμμανουήλ Αγγελάκης, μη εκτελεστικό Μέλος
Ευάγγελος Μουτάφης, μη εκτελεστικό Μέλος 
Ευγενία Μπουρνόβα, μη εκτελεστικό Μέλος
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Γ. Γενική Συνέλευση & Δικαιώματα Μετόχων

Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές 
εξουσίες αυτής
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο 
όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που 
αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και 
τους μετόχους που απουσίαζαν ή διαφώνησαν. Η Γενική Συνέλευ-
ση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:
α. Για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού. Με την επιφύλαξη της 
παρ. 4 του άρθρου 8 και της παρ. 5 του άρθ. 9 του Καταστατικού 
ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του εταιρικού 
κεφαλαίου.
β. Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
ελεγκτών με την επιφύλαξη των άρθρων 11 και 13 του Καταστα-
τικού.
γ. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 
Εταιρίας.
δ. Για τη διάθεση των ετησίων κερδών και την έγκριση των αμοι-
βών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε. Για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 
των Ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη.
στ. Για την έκδοση ομολογιακού δανείου κάθε είδους, με την επι-
φύλαξη της παρ. 4 του άρθ. 9 του Καταστατικού.
ζ. Για τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση, 
την παράταση της διάρκειας και τη λύση της Εταιρίας.
η. Για το διορισμό εκκαθαριστών.
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 Κ.Ν. 
2190/20, όπως ισχύουν.

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλά-
χιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από τη 
λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε 
άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της επο-
πτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται, και οι όροι υπό 
τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, 
όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι 
που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς 
μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και 
στη λήψη αποφάσεων. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρία-
ση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέ-
λευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, εντός δέκα (10) ημερών 
από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, ορίζοντας ως 
αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο αυτής. Την ίδια 
υποχρέωση υπέχει και όταν την σχετική αίτηση υποβάλει το Δημό-
σιο. Σε περίπτωση άρνησής του, τη Γενική Συνέλευση δικαιούται 
να συγκαλέσει το Δημόσιον δια του εποπτεύοντος Υπουργού, με 
έγγραφη δήλωσή του που κοινοποιείται στην Εταιρία. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συ-
νέλευση συγκαλείται α) Από προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο που 
ορίζεται από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 69 ΑΚ, 
ή β) Αυτόκλητα και με την προϋπόθεση ότι παρίστανται ή εκπρο-
σωπούνται κατά τη Συνεδρίαση όλοι οι μέτοχοι εκπροσωπούντες 
το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Δεν παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση 
και άσκησης του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα ή με 
αλληλογραφία.

Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης
Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρία-
σης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. 
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με δημοσίευση σχετικής πρό-
σκλησης προς τους μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με όσα ορί-
ζονται στις σχετικές με τους κανόνες δημοσιότητας διατάξεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 26 παρ. 2 και 26α του Κ.Ν. 2190/1920 
όπως ισχύει σήμερα. Η πρόσκληση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση 
στην έδρα της Εταιρίας και δημοσιεύεται όπως επιβάλλουν οι εκά-
στοτε ισχύουσες διατάξεις.

Η πρόσκληση δημοσιεύεται δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν τη Γε-
νική Συνέλευση στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών πε-
ριορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν 
από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες στις προβλεπόμενες ημερήσιες ή 
εβδομαδιαίες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Στις περι-
πτώσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω 
προθεσμίες συντέμνονται στο μισό και η πρόσκληση δημοσιεύεται 
και πάλι όπως παραπάνω. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και 
οι μη εργάσιμες ημέρες, ενώ η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλη-
σης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν 
συνυπολογίζονται στις παραπάνω προθεσμίες. 

Εντός της αυτής εικοσαήμερης (20ήμερης) προθεσμίας η πρό-
σκληση γνωστοποιείται στα Υπουργεία Οικονομίας και Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική 
Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία 
τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέ-
σεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

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

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανί-
ζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που δι-
αχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο 
τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η απόδειξη της 
μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης 
βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλε-
κτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. 
Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία 
καταγραφής (record date), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης 
(5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συ-
νέλευσης, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση 
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σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία 
το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γε-
νικής Συνέλευσης.  

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε 
αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί 
να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα με-
τέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους 
μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.  Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει 
μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους 
του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδί-
ζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους 
για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε 
σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για 
περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε 
μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί 
στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής 
Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να εί-
ναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να 
εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμ-
φερόντων του αντιπροσωπευμένου μετόχου. Κατά την έννοια της 
παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφε-
ρόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο 
νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυ-
τόν,
β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκη-
σης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή 
άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο 
ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,
γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου 
που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή 
οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο 
της Εταιρίας,
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυ-
σικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως 
(γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται 
εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, 
τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρία-
σης της Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρία διαθέτει στην ιστοσελίδα της τα έντυπα που οφείλει 
να χρησιμοποιεί ο μέτοχος για τον ορισμό του/των αντιπροσώ-
που/πων του. Τα έντυπα αυτά, κατατίθενται, συμπληρωμένα και 
υπογεγραμμένα από το μέτοχο στην Εταιρία τρεις(3) τουλάχιστον 
ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δι-
καιούχος οφείλει να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς 
αποστολής των εντύπων διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου 
και της παραλαβής τους από την Εταιρία. Τα έντυπα αυτά διατίθε-
νται και σε έγχαρτη μορφή, στα γραφεία της Εταιρίας.

Το Δημόσιο παρίσταται στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπούμενο 
από τον Υπουργό Οικονομικών ή αντιπρόσωπό του, που έχει εξου-
σιοδοτηθεί από αυτόν εγγράφως. 

Στη Γενική Συνέλευση δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψή-
φου και ο εποπτεύων την Εταιρία Υπουργός ή εξουσιοδοτημένος 
εγγράφως αντιπρόσωπός του. Ειδικά για την εκλογή των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου, η εκπροσώπηση του Ελληνικού 
Δημοσίου ως μετόχου στην Γενική Συνέλευση γίνεται από τους 
Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και τον εποπτεύοντα 
Υπουργό ή το εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο.
Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής 
και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δι-
καιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία 
περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά 
το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία 
καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και 
ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα 
του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε πε-
ρίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α 
του κ.ν.2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέ-
λευση μόνο μετά από άδειά της.

Όσον αφορά τα λοιπά δικαιώματα των μετόχων και μετόχων μειο-
ψηφίας καθώς και τον τρόπο άσκησής τους εφαρμόζονται οι εκά-
στοτε διατάξεις του Ν. 2190/1920 ως ισχύουν.

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

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

Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με από-
λυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία 
της Γενικής Συνέλευσης
Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδρι-
άζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αν εκπρο-
σωπούνται σ’ αυτή τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού 
κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις 
που αφορούν:
α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας
β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας.
γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του 
άρθρου 8 (παράγραφοι 2 και 3 του Καταστατικού) ή που επιβάλ-
λονται από διατάξεις Νόμων ή που γίνονται με κεφαλαιοποίηση 
αποθεματικών.
ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
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στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, με την επιφύλαξη των όσων ορί-
ζονται στο άρθρο 9 παρ. 4 του  Καταστατικού.
ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
η) Συγχώνευση διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διαρ-
κείας ή διάλυση της Εταιρίας.
θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 και 3 και το άρθρο 9 παρ. 4 του  
Καταστατικού.
ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ή το Καταστατι-
κό αυτό ορίζουν ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενι-
κή Συνέλευση απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρτία της παρούσης 
παραγράφου.

Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου 
στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συ-
νέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 
από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν 
δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική 
Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των 
θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ’ αυτή εκπροσω-
πείται τουλάχιστο το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου 
που έχει καταβληθεί. 

Σε περίπτωση που και πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρ-
τία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε δεύτερη 
επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 31 
του Καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα 
επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ’ αυτή 
εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφα-
λαίου που έχει καταβληθεί. 

Όλες οι αποφάσεις για τα παραπάνω θέματα λαμβάνονται με πλει-
οψηφία των δύο τρίτων (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπρο-
σωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Λοιπές Πληροφορίες
Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν.2190/1920 συμπε-
ριλαμβανομένης της πρόσκλησης αυτής, της διαδικασίας για την 
άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, των εντύπων 
διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου, των σχεδίων αποφάσε-
ων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και πληρέστερες 
πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας 
του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 διατίθενται σε ηλεκτρονική 
μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.eydap.gr).

Δ. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 
και Διαχείριση Κινδύνων

Επιτροπή Ελέγχου
Η Εταιρία συμμορφούμενη πλήρως με τις προβλέψεις και τις επι-
ταγές του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 έχει θεσπίσει Επιτροπή 
Ελέγχου.
Σύνθεση Μελών Επιτροπής Ελέγχου από 01/01/2013 

έως 31/12/2013
α. Από 01/01/2013 έως 17/04/2013
Απόφαση Δ.Σ. 17453/28.11.2011 
Αντώνιος Αντωνόπουλος, Πρόεδρος 
Επαμεινώνδας Σκλαβενίτης, Μέλος
Χρήστος Μιστριώτης, Μέλος
β. Από 22/04/2013 έως 31/12/2013

Απόφαση Δ.Σ. 18005/22.04.2013 
Λάμπρος Ζωγράφος, Πρόεδρος 
Επαμεινώνδας Σκλαβενίτης, Μέλος
Χρήστος Μιστριώτης, Μέλος

Απόφαση 31ης Τακτικής Γ.Σ. της 28/06/2013 
Επανεκλογή Λάμπρου Ζωγράφου ως Μέλος του Δ.Σ. και εκλογή 
του ως ανεξάρτητο Μέλος
Επανεκλογή Επαμεινώνδα Σκλαβενίτη ως Μέλους του Δ.Σ.

Απόφαση Ειδικής Συνέλευσης Μετόχων 
μειοψηφίας της 28/06/2013 
Επανεκλογή Χρήστου Μιστριώτη ως Μέλος του Δ.Σ. 

Απόφαση Δ.Σ. 18107/28.06.2013
Λάμπρος Ζωγράφος, Πρόεδρος 
Επαμεινώνδας Σκλαβενίτης, Μέλος
Χρήστος Μιστριώτης, Μέλος

Απόφαση Έκτακτης Γ.Σ. της 26/07/2013
Επικύρωση Μελών Επιτροπής Ελέγχου βάσει της υπ’ αριθ. 
18107/28.06.2013 απόφασης Δ.Σ.

Αριθμός Συνεδριάσεων των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου 
από 01/01/2013 έως 31/12/2013
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα η Επιτροπή Ελέγχου πραγμα-
τοποίησε δέκα (10) συνεδριάσεις

Οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου συνί-
στανται:
α. στην παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομι-
κής πληροφόρησης,
β. στην παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης 
κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας 
της μονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της Εταιρίας,
γ. στην παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου 
των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 
Εταιρίας,
δ.	 στην επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με 
την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και της ανεξαρ-
τησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως 
όσον αφορά την παροχή στην Εταιρία άλλων υπηρεσιών από το 
νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.
Αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η διασφάλιση της αποτε-
λεσματικότητας και της αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, 
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ο έλεγχος της αξιοπιστίας της παρεχόμενης προς το επενδυτικό 
κοινό και τους μετόχους της Εταιρίας χρηματοοικονομικής
κονομικής πληροφόρησης, η συμμόρφωση της Εταιρίας με το 
ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η περιφρούρηση των 
επενδύσεων και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και ο 
εντοπισμός και η αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων.  

Κύρια χαρακτηριστικά του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρίας ασκείται από τη Διεύθυνση 
Εσωτερικού Ελέγχου η οποία αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική 
μονάδα και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Η 
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου εποπτεύεται στο έργο της από την 
Επιτροπή Ελέγχου Διοικητικού Συμβουλίου

Σκοπός της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου είναι:
•	 Η εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματι-

κότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας 
και η διαπίστωση του κατά πόσον αυτό το σύστημα παρέχει 
λογική διαβεβαίωση σχετικά με:

 - Τη συμμόρφωση με τις γενικές διαδικασίες της Εταιρίας  
 και την κείμενη Νομοθεσία.
 - Τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.
 - Την οικονομική και αποδοτική χρήση των πόρων.
 - Την αξιοπιστία των εταιρικών και ενοποιημένων 
 οικονομικών καταστάσεων.
 - Την αξιοπιστία και αρτιότητα των πληροφοριών οι οποίες  
 χρησιμοποιούνται για την λήψη αποφάσεων.
•	 Η ενημέρωση της Διοίκησης (ή των στελεχών εκείνων που 

έχουν εξουσιοδοτηθεί ως αρμόδια για την εκτέλεση διορθω-
τικών ενεργειών) για τα αποτελέσματα των ελέγχων, τη γνώμη 
που σχηματίστηκε για κάθε έναν από αυτούς και τα αντίστοι-
χες εισηγήσεις που έγιναν (από τον ίδιο τον ελεγκτή).

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

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου έχει την ευθύνη:
•	 Να παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του 

Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του καταστατικού 
της Εταιρίας, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά 
την Εταιρία και ιδιαίτερα της νομοθεσίας των Ανωνύμων Εται-
ρειών και της χρηματιστηριακής.

•	 Να ελέγχει την τήρηση των δεσμεύσεων που περιέχονται στα 
ενημερωτικά δελτία και τα επιχειρηματικά σχέδια της Εταιρί-
ας σχετικά με την χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από 
το χρηματιστήριο 

•	 Να ελέγχει τη νομιμότητα των αμοιβών και πάσης φύσεως 
παροχών προς τα μέλη της διοικήσεως αναφορικά με τις 
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας  

•	 Να ελέγχει τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρίας με τις 
συνδεδεμένες με αυτήν  Εταιρείες, κατά την  έννοια του άρ-
θρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και 
τις σχέσεις της  Εταιρίας με τις Εταιρείες στο κεφάλαιο των 
οποίων συμμετέχουν σε ποσοστό τουλάχιστον 10% μέλη του 

Δ.Σ. της Εταιρίας ή μέτοχοι τους με ποσοστό τουλάχιστον 
10% 

•	 Να ελέγχει και αναγνωρίζει τις περιπτώσεις σύγκρουσης των 
ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβου-
λίου ή των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας με τα συμφέ-
ροντα της Εταιρίας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση 
των  καθηκόντων του (τις οποίες και αναφέρει στο Διοικητικό 
Συμβούλιο) 

•	 Να ελέγχει το κατά πόσο διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα 
καθώς και η κατάλληλη γνωστοποίηση γεγονότων όπως: 
αποφάσεις για ουσιώδεις μεταβολές της επιχειρηματικής 
δράσης, αποφάσεις ή συμφωνίες για σύναψη ή λύση συ-
νεργασιών ή επιχειρηματικών συμμαχιών καθώς και για 
κάθε ουσιώδη διεθνή πρωτοβουλία, αποφάσεις για υποβολή 
δημόσιας πρότασης αγοράς κλπ., καθώς επίσης και το κατά 
πόσο εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις για τις συναλλαγές των 
υπόχρεων προσώπων.

•	 Να ελέγχει το κατά πόσο γίνεται «προαναγγελία» συγκεκριμέ-
νων συναλλαγών που αφορούν σε αξίες της Εταιρίας για συ-
γκεκριμένα πρόσωπα όπως ορίζεται στη σχετική Νομοθεσία.

•	 Να ελέγχει το κατά πόσο τηρούνται οι υποχρεώσεις της Υπη-
ρεσίας Μετοχολογίου και της Υπηρεσίας Εταιρικών ανακοι-
νώσεων όπως αυτές απορρέουν από τη σχετική Νομοθεσία 

•	 Να ελέγχει το κατά πόσον το ετήσιο δελτίο συντάσσεται σύμ-
φωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθε-
σία

Ο εσωτερικός έλεγχος ως λειτουργία ασκεί με τρόπο ανεξάρτητο 
και αντικειμενικό τις κάτωθι τουλάχιστον δραστηριότητες:
•	 Αναγνώριση και ιεράρχηση των επιχειρηματικών κινδύνων
•	 Επισκόπηση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας προκείμενου 

να διαπιστωθεί κατά πόσον αυτές γίνονται με τρόπο αποτε-
λεσματικό και αποδοτικό, και σύμφωνα με τις οδηγίες του 
μάνατζμεντ, τις πολιτικές και διαδικασίες.

•	 Εξέταση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του συ-
στήματος εσωτερικού ελέγχου σε όλες τις περιοχές δραστη-
ριότητας και με καθορισμένες προτεραιότητες

•	 Επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο προστατεύονται τα πε-
ριουσιακά στοιχεία της Εταιρίας καθώς και αυτή καθαυτή την 
επιβεβαίωση της ύπαρξης των στοιχείων αυτών (πχ με απο-
γραφές, καταμετρήσεις κλπ).

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

•	 Συντονισμός με το έργο των εξωτερικών ελεγκτών
•	 Αξιολόγηση των συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων, 

προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον τα συστήματα αυτά 
επιτυγχάνουν τους σκοπούς και στόχους τους και έχουν εν-
σωματωθεί σε αυτά επαρκείς ελεγκτικές διαδικασίες.

•	 Παρακολούθηση εισηγήσεων από προγενέστερους ελέγχους 
για τις οποίες υπάρχουν δεσμεύσεις να γίνουν διορθωτικές 
ενέργειες.
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Ο τρόπος με τον οποίον επιτελείται ο εσωτερικός έλεγχος εί-
ναι τέτοιος ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με τα διεθνή πρό-
τυπα του εσωτερικού ελέγχου και με τον Κώδικα Δεοντολογί-
ας του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.
Ο Διευθυντής και τα στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικού 
Ελέγχου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι ανε-
ξάρτητα, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή 
μονάδα της Εταιρίας. Ο Διευθυντής και τα στελέχη της Διεύ-
θυνσης Εσωτερικού Ελέγχου εποπτεύονται από την Επιτροπή 
Ελέγχου.

Οι εσωτερικοί ελεγκτές ορίζονται από το Διοικητικό Συμβού-
λιο της Εταιρίας και είναι πλήρους και αποκλειστικής απα-
σχόλησης. Στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου δε δύνανται 
να τοποθετηθούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυ-
ντικά στελέχη τα οποία έχουν και άλλες εκτός του Εσωτερικού 
Ελέγχου αρμοδιότητες ή συγγενείς των παραπάνω μέχρι  και 
του δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. 

Επίσης, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ο Διευθυ-
ντής και το στελεχιακό δυναμικό της Διεύθυνσης Εσωτερικού 
Ελέγχου (όπως και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου) δικαιού-
νται να λάβουν γνώση οποιωνδήποτε εγγράφων είναι απολύ-
τως αναγκαία για τη διενέργεια του ελέγχου.

Διαχείριση κινδύνων 
Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, μέσα από τις διαδικασίες 
που αναφέρονται παραπάνω είναι αρμόδια για την εκτίμηση 
και διαχείριση των επιχειρησιακών κινδύνων που ενδέχεται 
να αναλαμβάνει η Εταιρία.

Η Εταιρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική παρα-
κολούθηση και διαχείριση των ενδεχόμενων κινδύνων ώστε 
να διατηρηθεί η σταθερότητα και η συνέχεια των εργασιών 
της και συγκεκριμένα:

•	 Στη διαμόρφωση συνολικού  πλαισίου και την εισήγηση 
στρατηγικής, πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης και 
ελέγχου των κινδύνων που ενδεχομένως αναλαμβάνει η 
Εταιρία, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διοίκησης.

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

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

•	 Στην κατάρτιση Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστάσεων 
Κρίσεων

•	 Στη διαμόρφωση εταιρικής κουλτούρας διαχείρισης κιν-
δύνων σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο της Εταιρίας

Για την αποτελεσματική άσκηση αυτών των καθηκόντων της η 
αρμόδια Διεύθυνση, έχει πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότη-
τες της Εταιρίας καθώς και σε όλα τα στοιχεία και πληροφορί-
ες που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων 
της.

Ε. Λοιπά διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα 
ή επιτροπές της Εταιρίας

Δεν υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγμή άλλα διαχειριστι-
κά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρίας.

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

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

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

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

Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας 
Οι μετοχές της Εταιρίας, είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών και η μμεταβίβαση τους γίνεται όπως ορί-
ζει ο Νόμος. Δεν υφίστανται εκ του Καταστατικού της  περιορισμοί 
για τη μεταβίβαση αυτών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, τα 
ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρίας δεν μπορούν, μεταξύ άλλων, να κατέχουν μετοχές της σε 
ποσοστό πάνω από 0,5% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια 
των άρθρων 9 έως 11 του Ν. 3556/2007 
Οι σημαντικές άμεσες και έμμεσες συμμετοχές προσώπων (φυ-
σικών και νομικών) στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και στο 
σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας κατά την έννοια των 
άρθρων 9 έως 11 του Ν. 3556/2007, κατά την 31.12.2013, πα-
ρουσιάζονται ακολούθως:
Το Ταμείο αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου κατέχει 
ποσοστό 61,33% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που αντι-



Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο 2013 83

στοιχεί σε 65.319.740 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώ-
ματα ψήφου και η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει ποσοστό 10% του 
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που αντιστοιχεί σε 10.648.800 
κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου.

Την 31 Δεκεμβρίου 2013, δεν υπήρχαν άλλοι μέτοχοι, γνωστοί 
στην Εταιρία που να κατείχαν, να απέκτησαν ή να εκχώρησαν απ’ 
ευθείας ή μέσω τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, ποσοστό 
ανώτερο του 5% των δικαιωμάτων ψήφου κατά την έννοια των άρ-
θρων 9 έως 11 του Ν. 3556/2007.

Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου 
Δεν υπάρχουν μετοχές που να παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγ-
χου, πλην του δικαιώματος των μετόχων μειοψηφίας να εκλέγουν 
σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 36 του καταστατικού της Εταιρίας 
2 μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω ειδικής συνέλευσης που 
συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό. Για τη σύγκληση και λήψη 
αποφάσεων επί της συνέλευσης αυτής ισχύουν ανάλογα τα άρθρα 
του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας που προβλέπουν τη 
σύγκληση και λήψη αποφάσεων επί Γενικών Συνελεύσεων. Κάθε 
μέτοχος που παρίσταται και ψηφίζει νομίμως έχει δικαίωμα να 
προτείνει και να ψηφίσει ένα μόνο σύμβουλο ανεξάρτητα από τον 
αριθμό των μετοχών που κατέχει. 

Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου
Στην ειδική συνέλευση των μετόχων μειοψηφίας (άρθρα 11 και 36 
του καταστατικού της Εταιρίας) αποκλείεται η παράσταση του με-
τόχου πλειοψηφίας (πρώην Ελληνικού Δημοσίου) και στην Γενική 
Συνέλευση που εκλέγει τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
αποκλείεται η συμμετοχή των μετόχων μειοψηφίας  αντίστοιχα (άρ-
θρο 11 παρ.2 εδ. γ). 
Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρίας άλλοι περιορισμοί 
του δικαιώματος ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της.  

Συμφωνίες μετόχων της Εταιρίας 
Δεν έχουν περιέλθει εις γνώση της Εταιρίας τυχόν συμφωνίες με-
ταξύ μετόχων, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβί-
βαση μετοχών ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου. 

Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τρο-
ποποίησης καταστατικού 
Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 & 2 του καταστατικού, η Εταιρία 
διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο αριθμός των μελών του 
οποίου είναι περιττός και δεν δύναται να υπερβαίνει τα δεκατρία 
(13) μέλη ή να είναι μικρότερος των επτά (7) μελών.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται: 
•	 Από δύο (2) εκπροσώπους των εργαζομένων στην Εταιρία, 

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

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

•	 Από εκπροσώπους των μετόχων, που εκλέγονται από τη Γε-

νική Συνέλευση, στην οποία όμως δεν μπορούν να μετέχουν 
οι μέτοχοι που συμμετέχουν στην Ειδική Συνέλευση που προ-
βλέπεται στο άρθρο36 του παρόντος  Καταστατικού για την 
εκλογή του υπολοίπου συμβουλίου. 

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11, τα εκλεγόμενα από τους 
εργαζόμενους δύο (2) μέλη προτείνονται μέσα σε προθεσμία δύο 
(2) μηνών από της εκλογής τους. Μέχρις ότου οριστούν οι εκπρό-
σωποι των εργαζομένων το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και 
λειτουργεί νόμιμα χωρίς τα μέλη αυτά. Από τον ορισμό τους και 
εξής, συμμετέχουν αυτοδίκαια στη σύνθεση του οργάνου, που αν 
έχει ήδη συγκροτηθεί σε σώμα, ανασυγκροτείται ώστε να περιλά-
βει και τα μέλη αυτά στη σύνθεσή του. 

Σύμφωνα με την παρ. 4 εδ (α) του άρθρου 11 η μη εκλογή ή ο 
μη ορισμός ή μη συμπλήρωση για οποιοδήποτε λόγο από τους 
μετόχους της μειοψηφίας των μελών που την εκπροσωπούν δεν 
παρακωλύει την συγκρότηση και την λειτουργία του Διοικητικού 
Συμβουλίου και  ο αριθμός αυτών δεν υπολογίζεται για την δια-
μόρφωση της απαρτίας και πλειοψηφίας. 

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, σε κάθε περίπτωση το Δι-
οικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα χωρίς τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων στην Εταιρία αν παρέλθει άπρακτη 
η παραπάνω προθεσμία του άρθρου 11 παρ. 4 του παρόντος. Στην 
περίπτωση αυτή ο αριθμός τους αντιστοίχως δεν υπολογίζεται για την 
διαμόρφωση της απαρτίας και πλειοψηφίας.

Εκτός από τις προαναφερθέντες διαφοροποιήσεις, οι λοιποί κα-
νόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρίας για το διορισμό 
και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρίας καθώς και για την τροποποίηση των διατάξεών του 
καταστατικού, δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον 
Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.  

Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών 
του για έκδοση νέων μετοχών / αγορά ίδιων μετοχών σύμ-
φωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920
Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. σε ό,τι αφορά την έκδοση νέων μετοχών 
αναφέρεται στο άρθρο 8 του καταστατικού που ρυθμίζει τα ζητή-
ματα της αύξησης, μείωσης και απόσβεσης του μετοχικού κεφα-
λαίου. Στις παραγράφους  από 1 έως και 4 του άρθρου 8  αναφέ-
ρονται τα ακόλουθα: 
1.  Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, απαι-
τείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας 
για την τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου 
του Καταστατικού, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία 
και πλειοψηφία του άρθρου 31 του Καταστατικού. 
2.  (α) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται 
ρητά ότι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται 
στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν.2190/1920, 
όπως ισχύει, μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η 
εξουσία ώστε με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 
2/3 τουλάχιστον του  συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετο-
χικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων 
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μετοχών, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημέ-
νο κατά την  ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο η εν λόγω εξουσία. 
(β) Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανα-
νεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που 
δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς  
της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή 
της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις  δημοσιό-
τητας του άρθρου 7β  του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 
3. Η κατά την παραπάνω παράγραφο 2, του παρόντος άρθρου,  
αποφασιζόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν αποτελεί 
τροποποίηση του Καταστατικού. 
4. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παραπάνω παραγράφου 2 
του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερ-
βαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για 
την αύξησή του απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέ-
λευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
31 αυτού του Καταστατικού («Εξαιρετική απαρτία και πλειοψη-
φία της Γενικής  Συνέλευσης») και με ανάλογη τροποποίηση του 
σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού. 

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

Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιού-
νται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου
Δεν υφίστανται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποι-
ούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρί-
ας κατόπιν δημόσιας πρότασης

Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προ-
σωπικό της Εταιρίας 
Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρίας με μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέ-
πουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτη-
σης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας 
ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης.

Γαλάτσι, 26 Μαρτίου 2014
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

Αντώνης Βαρθολομαίος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος

Ευάγγελος Παλαιολόγος Μέλος

Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος Μέλος

Ιωάννης Χονδρόγιαννος Μέλος

Λάμπρος Ζωγράφος Μέλος

Ελευθερία Καραχάλιου Μέλος

Παντελεήμων Καμάς Μέλος

Αναστάσιος Κούρτης Μέλος

Επαμεινώνδας Σκλαβενίτης Μέλος

Παναγιώτης Σκουλαρίκης Μέλος

Χρήστος Μιστριώτης Μέλος

Εμμανουήλ Αγγελάκης Μέλος

Ευάγγελος Μουτάφης Μέλος

Ακριβές Αντίγραφο εκ του υπ’ αριθμ. 1128
Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 2014

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Αντώνιος Βαρθολομαίος
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

•	 Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία
•	 Κατάσταση Λογαριασμού αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 & 2012 
•	 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της Χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 & 2012
•	 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2013 & 2012
•	 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής θέσης 1η Ιανουαρίου-31η Δεκεμβρίου 2013 & 2012
•	 Καταστάσεις Ταμειακών Ροών 1η Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2013 & 2012
•	 Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013

Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, σελ. 87  έως 137 εγκρίθηκαν κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρίας την 26 Μαρτίου 2014 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Υπογράφηκαν κατ’ εντολή του 
Διοικητικού Συμβουλίου από τους κάτωθι:

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014

 Ο Πρόεδρος  Το Μέλος του Η Διευθύντρια Η Προϊσταμένη  
 & Διευθύνων Σύμβουλος Διοικητικού Συμβουλίου των Οικονομικών Υπηρεσιών Λογιστηρίου 
 

 Βαρθολομαίος Αντώνιος Χονδρόγιαννος Ιωάννης Σπυροπούλου Ελένη Σκυλάκη Λεμονιά
 Α.Δ.Τ. ΑΚ 543580 Α.Δ.Τ. ΑΙ 094411 Α.Δ.Τ. ΑΙ 060168 Α.Δ.Τ. Ξ 971227
   Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε.
   Α/22806 Α/17806

5.3 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΥ 156  ΓΑΛΑΤΣΙ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.44724/06/Β/99/52
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 121578960000
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Επωνυμία Εταιρίας: Εταιρία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης

Διακριτικός Τίτλος:  Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.

Έδρα: Ωρωπού 156 – Γαλάτσι

Ημερομηνία Σύστασης: 25.10.1999

Διάρκεια Εταιρίας: 100 έτη

Κύρια Δραστηριότητα: Ύδρευση – Αποχέτευση

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η: 121578960000

Αρμόδια Νομαρχία: Αθηνών

Αρ. Φορολογικού Μητρώου: 094079101

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Αντ. Βαρθολομαίος, Ευάγγ. Παλαιολόγος, Ελευθ. Καραχάλιου, 

 Γρηγ. Ζαφειρόπουλος, Λάμπρος Ζωγράφος, Παντελεήμων Καμάς, 

 Αναστ. Κούρτης, Ιωάννης Χονδρόγιαννος, Επαμ. Σκλαβενίτης,    

 Παναγ. Σκουλαρίκης, Χρηστ. Μηστριώτης, Εμμαν. Αγγελάκης, 

 Ευάγγ. Μουτάφης

Ημερομηνία Λήξης της Τρέχουσας Περιόδου: 31 Δεκεμβρίου 2013

Διάρκεια: 12 μήνες

Τύπος των Οικονομικών Καταστάσεων
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): Ετήσιες

Ημερομηνία Έγκρισης 
των Οικονομικών Καταστάσεων 
(από τις οποίες αντλήθηκαν
τα συνοπτικά στοιχεία):  26 Μαρτίου 2014

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές: Νικόλαος Σοφιανός ΑΜ ΣΟΕΛ 12231

 Νικόλαος Παπαδημητρίου ΑΜ ΣΟΕΛ 14271

Ελεγκτική Εταιρία: ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ  ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ

 ΕΛΕΓΚΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  δ.τ. DELOITTE

Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

επί των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων: Με Σύμφωνη Γνώμη – Θέμα Έμφασης

Διεύθυνση διαδικτύου όπου έχουν 

καταχωρηθεί οι Οικονομικές Καταστάσεις: www.eydap.gr
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 & 2012

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ποσά σε χιλ. Ευρώ ΣΗΜ. 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

     

Κύκλος εργασιών 5 336.165 353.344 336.154 353.345

Κόστος πωληθέντων 6 (190.570) (202.750) (190.569) (202.751)

     

Μικτό Κέρδος  145.595 150.594 145.585 150.594

Άλλα  έσοδα  εκμεταλλεύσεως 5 2.131 1.677 2.131 1.677

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6 (56.258) (44.381) (56.232) (44.366)

Έξοδα  λειτουργίας  διάθεσης 6 (33.196) (25.347) (33.196) (25.347)

     

Κέρδη Εκμεταλλεύσεως  58.272 82.543 58.288 82.558

Λοιπά έξοδα  (4.200) (2.507) (4.689) (2.507)

Χρηματοοικονομικά  έσοδα 9 16.169 5.275 16.169 5.275

Χρηματοοικονομικά  έξοδα 10 (8.501) (17.229) (8.501) (17.229)

Αποτίμηση συμμετοχής σε συγγενή Εταιρία  0 (76)  

     

Κέρδη προ Φόρων  61.740 68.006 61.267 68.097

Φόρος εισοδήματος 11 16.420 (16.382) 16.420 (16.385)

     

Κέρδη μετά από Φόρους  78.160 51.624 77.687 51.712

     

Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ) 12 0,73 0,48 - -

     

Προτεινόμενο μέρισμα (σε Ευρώ)  - - 0,36 0,15

Μέρισμα αφορολόγητου αποθεματικού 

(σε Ευρώ)  - -  0,02 -

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 & 2012

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ποσά σε χιλ. Ευρώ  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Καθαρά κέρδη χρήσης  78.160 51.624 77.687 51.712

Αποτίμηση μετοχών χαρτοφυλακίου διαθέσιμες 

προς πώληση –Λοιπά εισοδήματα που μεταφέρονται 

στα αποτελέσματα σε μεταγενέστερες περιόδους   (233) 755 (233) 755

Αναλογιστικά κέρδη-ζημίες προγραμμάτων 

καθορισμένων παροχών-Λοιπά εισοδήματα 

που δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα 

σε μεταγενέστερες περιόδους   50.325 14 50.325 14

Συγκεντρωτικά  συνολικά  έσοδα 

μετά από φόρους  128.252 52.393 127.779 52.481
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 & 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ποσά σε χιλ. ευρώ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

Υπεραξία 13 3.357 3.357 3.357 3.357

Λοιπές άυλες ακινητοποιήσεις 14 1.420 1.772 1.420 1.772

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 15 976.641 995.178 976.641 995.178

Επενδύσεις σε Συγγενείς Εταιρίες 16 0 53 0 542

Επενδύσεις σε Θυγατρικές 17 0 0 60 60

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 18 1.369 1.602 1.369 1.603

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 19 5.407 147.591 5.407 147.590

Αναβαλλόμενη φορολογική Απαίτηση 20 93.593 66.453 93.593 66.450

Σύνολο  Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού  1.081.787 1.216.006 1.081.847 1.216.552

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα 21 15.798 17.616 15.798 17.616

Απαιτήσεις από Πελάτες 22 203.194 310.042 203.181 310.041

Λοιπές Απαιτήσεις 23 18.359 90.513 18.371 90.512

Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα 24 331.967 43.106 331.941 43.072

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού  569.318 461.277 569.291 461.241

Σύνολο Ενεργητικού  1.651.105 1.677.283 1.651.138 1.677.793

     

ΠΑΘΗΤΙΚΟ     

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     

Μετοχικό κεφάλαιο 25 63.900 63.900 63.900 63.900

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο  40.502 40.502 40.502 40.502

Αποθεματικά  Κεφάλαια 26 380.302 381.013 380.302 381.013

Συσσωρευμένα κέρδη (κέρδη εις νέον) 27 465.911 358.248 465.949 358.759

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  950.615 843.663 950.653 844.174

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό 29 252.609 258.413 252.609 258.413

Προβλέψεις 30 25.854 68.002 25.854 68.002

Επιχορηγήσεις επενδύσεων 

και συμμετοχές καταναλωτών 31 204.598 211.379 204.598 211.379

Εγγυήσεις Καταναλωτών 32 18.042 17.927 18.042 17.927

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων  501.103 555.721 501.103 555.721

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Λειτουργικές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 33 82.490 56.576 82.484 56.576

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 11 11.935 8.714 11.935 8.714

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 28 3.142 185.481 3.142 185.481

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 33 101.820 27.128 101.821 27.127

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων  199.387 277.899 199.382 277.898

Σύνολο Παθητικού  1.651.105 1.677.283 1.651.138 1.677.793
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31ΗΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 & 2012

ΟΜΙΛΟΣ
2013
 Μετοχικό Διαφορά από Τακτικό Λοιπά Αποθεματικά Αποτελ.  Σύνολο
Ποσά σε χιλ. ευρώ κεφάλαιο έκδοση μετοχών αποθεματικό Αποθεματικά Χρεογράφων (κέρδη) εις νέον   ιδίων κεφαλαίων
  υπέρ το άρτιο
Υπόλοιπο την
1η Ιανουαρίου 2013 63.900 40.502 21.547 358.283 1.183 358.248 843.663
Καθαρά Κέρδη περιόδων      78.160 78.160
Φόρος αποθεματικού 
από απαλ. της 
φορολογίας έσοδα    (478)  478 0
Καθαρό εισόδημα 
καταχωρημένο
 απ’ ευθείας στην 
Καθαρή Θέση     (233) 50.325 50.092
Μερίσματα      (21.300) (21.300)
Υπόλοιπο την   
31 Δεκεμβρίου  2013 63.900 40.502 21.547 357.805 950 465.911 950.615

2012
 Μετοχικό Διαφορά από Τακτικό Λοιπά Αποθεματικά Αποτελ.  Σύνολο
Ποσά σε χιλ. ευρώ κεφάλαιο έκδοση μετοχών αποθεματικό Αποθεματικά Χρεογράφων (κέρδη) εις νέον  ιδίων κεφαλαίων
  υπέρ το άρτιο
Υπόλοιπο την
1η Ιανουαρίου 2012 63.900 40.502 21.547 358.283 428 324.715 809.375
Καθαρά Κέρδη περιόδων      51.624 51.624
Τακτοποίηση 
αποθεματικού μη 
διανεμηθέντων. μερισμάτων       
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο 
απ’ ευθείας στην Καθαρή Θέση     755 14 769
Μερίσματα      (18.105) (18.105)
Υπόλοιπο την
31 Δεκεμβρίου  2012 63.900 40.502 21.547 358.283 1.183 358.248 843.666

ΕΤΑΙΡΙΑ
2013
 Μετοχικό Διαφορά από Τακτικό Λοιπά Αποθεματικά Αποτελ.  Σύνολο
Ποσά σε χιλ. ευρώ κεφάλαιο έκδοση μετοχών αποθεματικό Αποθεματικά Χρεογράφων (κέρδη) εις νέον   ιδίων κεφαλαίων
  υπέρ το άρτιο
Υπόλοιπο 
την 1η Ιανουαρίου 2013 63.900 40.502 21.547 358.283 1.183 358.759 844.174
Καθαρά Κέρδη περιόδων      77.687 77.687
Φόρος αποθεματικού 
από απαλ. της 
φορολογίας έσοδα    (478)  478 0
Καθαρό εισόδημα 
καταχωρημένο απ’ ευθείας 
στην Καθαρή Θέση     (233) 50.325 50.092
Μερίσματα      (21.300) (21.300)
Υπόλοιπο την 
31η Δεκεμβρίου 2013 63.900 40.502 21.547 357.805 950 465.949 950.653

2012 
 Μετοχικό Διαφορά από Τακτικό Λοιπά Αποθεματικά Αποτελ.  Σύνολο
Ποσά σε χιλ. ευρώ κεφάλαιο έκδοση μετοχών αποθεματικό Αποθεματικά Χρεογράφων (κέρδη) εις νέον)   ιδίων κεφαλαίων
  υπέρ το άρτιο
Υπόλοιπο 
την 1η Ιανουαρίου 2012 63.900 40.502 21.547 358.283 428 325.138 809.798
Καθαρά Κέρδη περιόδων      51.712 51.712
Τακτοποίηση αποθεματικού 
μη διανεμηθ. μερισμάτων       
Καθαρό εισόδημα 
καταχωρημένο απ’ ευθείας
στην Καθαρή Θέση     755 14 769
Μερίσματα      (18.105) (18.105)
Υπόλοιπο την 
31η Δεκεμβρίου 2012 63.900 40.502 21.547 358.283 1.183 358.759 844.174
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 & 2012

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλ. ευρώ 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012
Λειτουργικές δραστηριότητες    
Κέρδη προ φόρων 61.740 68.006 61.267 68.097
Πλέον / μείον προσαρμογές για:    
Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων  39.642 41.536 39.642 41.536
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων και συμμετοχών καταναλωτών (9.637) (7.326) (9.637) (7.326)
Έσοδα  χρεογράφων  (43) (50) (43) (50)
Απομείωση Συμμετοχών  5 76 495 0
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 61.040 (20.287) 61.040 (20.287)
Λοιπές Προβλέψεις (25.656) 38.603 (25.656) 38.603
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (16.126) (5.225) (16.126) (5.225)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 8.501 17.229 8.501 17.229
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:    
(Αύξηση) Μείωση    
Απαιτήσεων 375.065 (40.566) 375.083 (40.566)
Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα 1.842 (1.348) 1.842 (1.348)
Αύξηση (Μείωση)    
Λειτουργικών Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 35.537 (5.409) 35.510 (5.403)
Εγγυήσεις καταναλωτών 115 150 115 150
Υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό 1.164 622 1.164 622
Μείον:    
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (11.103) (14.991) (11.103) (14.991)
Καταβεβλημένοι φόροι (24.398) (9.736) (24.398) (9.736)
Σύνολο εισροών / (εκροών) 
από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 497.688 61.284 497.696 61.305
Επενδυτικές δραστηριότητες    
Μερίσματα εισπραχθέντα 43 50 43 50
Τόκοι εισπραχθέντες 7.494 3.929 7.494 3.929
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (20.028) (16.467) (20.028) (16.466)
Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (725) (915) (725) (916)
Είσπραξη επιχορηγήσεων και συμμετοχών καταναλωτών 2.856 4.968 2.856 4.968
Είσπραξη από εκκαθάριση συνδεδεμένης επιχείρησης 48 0 48 0
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (10.312) (8.435) (10.312) (8.435)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Εξοφλήσεις δανείων (178.993) (15.372) (178.993) (15.372)
Μερίσματα πληρωθέντα (19.522) (16.346) (19.522) (16.346)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (198.515) (31.718) (198.515) (31.718)
    
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) 288.861 21.131 288.869 21.152
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης Περιόδου 43.106 21.975 43.072 21.920
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 331.967 43.106 331.941 43.072
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1. ΣΥΣΤΑΣΗ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ & ΝΟΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η «Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης» (η “ΕΥ-
ΔΑΠ”, ή η “Εταιρία”) ιδρύθηκε το 1980 μετά από την συγχώνευση 
των δύο επιχειρήσεων Ελληνική Εταιρία Υδάτων και Οργανισμός 
Αποχέτευσης Πρωτευούσης.
Τα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας βρίσκονται στην οδό Ωρωπού 
156, Γαλάτσι 111 46, Αθήνα.
Η Εταιρία δραστηριοποιείται στον τομέα διύλισης και προμήθειας 
νερού και την παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης και επεξεργασίας 
λυμάτων στην περιοχή της Αττικής. Σύμφωνα με το καταστατικό 
της Εταιρίας, όπου αναφέρονται οι όροι λειτουργίας της, η ΕΥΔΑΠ 
είναι υπεύθυνη για την μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουρ-
γία, εκμετάλλευση, συντήρηση, ανάπτυξη και ανανέωση των εγκα-
ταστάσεων και δικτύων προμήθειας  νερού και αποχέτευσης μέσα 
στα όρια της περιοχής ευθύνης της.
Η ΕΥΔΑΠ παρέχει υπηρεσίες παροχής νερού μέσω των 8.446 χι-
λιομέτρων δικτύου διανομής νερού. Η Εταιρία επίσης διαχειρίζεται 
τέσσερις μονάδες επεξεργασίας και διύλισης νερού με  συνολική 
δυναμικότητα 1,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ημερησίως.
Το δίκτυο αποχέτευσης έχει συνολικό μήκος 6.000 χιλιόμετρα και 
αποτελείται από το δίκτυο των κυρίως συλλεκτήρων και το δευτε-
ρεύων δίκτυο  αποχέτευσης. 
Στην δικαιοδοσία της ΕΥΔΑΠ επίσης ανήκει το κέντρο επεξεργα-
σίας λυμάτων Ψυττάλειας, το κέντρο επεξεργασίας λυμάτων Με-
ταμόρφωσης και το κέντρο επεξεργασίας λυμάτων του Θριασίου. 
Από την 28/2/2009 η ΕΥΔΑΠ μετά την υπογραφή με το ΥΠ.Ε.ΧΩ.
ΔΕ (νυν Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων) του 
πρωτοκόλλου διοικητικής παράδοσης-παραλαβής της μονά-
δας Ξήρανσης αφυδατωμένης ιλύος του Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας, έχει  
στην αρμοδιότητά της το σύνολο των εγκαταστάσεων του Κ.Ε.Λ. 
Ψυττάλειας(A’ φάση ,Β’ φάση, Ξήρανση και ΣΗΘΕ). Η ΕΥΔΑΠ έχει 
επίσης την ευθύνη και το κόστος διαχείρισης  (μεταφορά και ενερ-
γειακή αξιοποίηση ) του ξηραμένου προϊόντος.
Το ΚΕΛ Ψυττάλειας διαθέτει επίσης τρεις  μονάδες Συμπαραγωγής 
Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας (ΣΗΘΕ), η μία μονάδα  ΣΗΘΕ 
με καύση φυσικού αερίου ηλεκτρικής ισχύος 12,9 MWe και θερ-
μικής ισχύος 17,3 MWth και οι δύο μονάδες ΣΗΘΕ με καύση Βι-
οαερίου, συνολικής  ηλεκτρικής ισχύος 11,4 MWe (7,14 MWe & 
4,25 ΜWe) και θερμικής ισχύος 17,2 MWth.
Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ με το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας έχει 
ενταχθεί στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου (Δεκέμβριος 2012).
Επίσης η Ε.ΥΔ.Α.Π έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί τέσσερις μι-
κρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς στις θέσεις Κίρφη, Ελικώνα, 

Κιθαιρώνα & Μάνδρα του Υδραγωγείου Μόρνου. Επίσης ολοκλη-
ρώθηκε η κατασκευή και παρελήφθη ο μικρός υδροηλεκτρικός 
σταθμός Ευήνου (ισχύος 820KW).
Η Εταιρία υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών 
Μεταφορών & Δικτύων και διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 
περί ανωνύμων εταιρειών 2190/1920 και τον ιδρυτικό Νόμο 
1068/1980 όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο 2744/1999.
Μέχρι την θέσπιση του Νόμου 2744/1999, η Εταιρία λειτουρ-
γούσε ως επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας. Το 1999 το Ελληνικό 
Δημόσιο αποφάσισε να ιδιωτικοποιήσει μερικώς την Εταιρία μέσω 
του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Σχετικά με την ιδιωτικοποίηση 
αυτή, ψηφίστηκε ο νόμος 2744/1999 με τις εξής κύριες διατά-
ξεις:
Η διάρκεια ζωής της ΕΥΔΑΠ ορίστηκε σε 100 χρόνια αρχίζοντας 
από τις 25 Οκτωβρίου 1999, ημερομηνία δημοσίευσης του Νό-
μου 2744/1999. Η περίοδος αυτή μπορεί να επεκταθεί με ειδική 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η ΕΥΔΑΠ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να παρέχει υπηρεσίες 
προμήθειας και διανομής νερού και υπηρεσίες αποχέτευσης στην 
περιοχή της Αττικής για 20 χρόνια ξεκινώντας από την  ημερομη-
νία δημοσίευσης του Νόμου 2744/1999. Το δικαίωμα αυτό δεν 
είναι μεταβιβάσιμο και μπορεί να ανανεωθεί μετά από γραπτή συμ-
φωνία της Εταιρίας με το Ελληνικό Δημόσιο.

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

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

Με την παράγραφο 2, του άρθρου 1 της από 07.09.2012 ΠΝΠ, 
ΦΕΚ Α 175/07.09.2012, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
Ν.4092/2012, ΦΕΚ Α 220/08.11.2012, ορίζεται ότι η παράγρα-
φος 10, του άρθρου 1 του Ν.2744/1999 (Α. 222) καταργείται.  
Μεταβιβάσεις μετοχών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. από το Ελληνικό Δημόσιο 
προς την «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 
Α.Ε.» είναι έγκυρες έστω και αν πραγματοποιήθηκαν πριν από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.
Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση τροποποιήθηκε και 
το καταστατικό της Εταιρίας.

Με το άρθρο 64 του ν. 4150/2013 ΦΕΚ Α 102/29.4.2013  προ-
στέθηκε στο άρθρο 1 του ν. 2744/1999 η παράγραφος  5Α  με την 
οποία ορίζεται ότι  «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών  και Δικτύων, των 
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Υπουργών Ναυτιλίας και Αιγαίου και των καθ` ύλην αρμόδιων 
Υπουργών, μπορεί  να ανατίθεται στην Εταιρία ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ή στις 
θυγατρικές της εταιρείες η εκπόνηση ή ανάθεση εκπόνησης μελέ-
της για την κατασκευή σε νησιωτικές περιοχές έργου συναφούς με 
τη δραστηριότητα τους, καθώς και η ανάθεση και διοίκηση εκτέ-
λεσης του έργου αυτού. Με την απόφαση καθορίζονται ειδικότερα 
ζητήματα, όπως οι υποχρεώσεις της Εταιρίας ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ή των 
θυγατρικών της εταιρειών, ο κύριος του έργου, ο τρόπος χρημα-
τοδότησης των μελετών και των έργων, τα εκάστοτε αρμόδια απο-
φαινόμενα όργανα και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της 
παραγράφου αυτής.»

Για την περίοδο 2000 έως 2013 οι τιμοκατάλογοι παροχής νερού 
και υπηρεσιών αποχέτευσης καθορίζονται μετά από κοινές απο-
φάσεις του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών  και Δικτύων και 
του Υπουργείου Οικονομικών και αφού ληφθούν υπόψη και οι ει-
σηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 4,του Νόμου 2744/1999 έχει συσταθεί 
Ν.Π.Δ.Δ. με την ονομασία “Εταιρία Παγίων ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ” (Ε.ΥΔ.Α.Π. 
ΝΠΔΔ) με σκοπό κυρίως την διαχείριση λειτουργίας και συντήρησης 
των φραγμάτων, των ταμιευτήρων και των κύριων αγωγών μεταφο-
ράς νερού. Ο Νόμος 2744/1999 αναφέρει τα εξής: 
Τον Οκτώβριο του 1999 τα φράγματα, οι ταμιευτήρες και οι αγω-
γοί ύδρευσης της λίμνης του Μαραθώνα, της λίμνης Υλίκης και 
του ποταμού Μόρνου,  όπου είναι και οι κυριότερες εγκαταστάσεις 
για την ύδρευση της περιοχής της Αττικής, μεταφέρθηκαν στην 
‘Ε.ΥΔ.Α.Π. ΝΠΔΔ’ με μείωση του Ειδικού Αφορολόγητου Αποθε-
ματικού. 

Το Ελληνικό Δημόσιο μέσω της ‘Ε.ΥΔ.Α.Π. ΝΠΔΔ’ υποχρεούται 
να παρέχει ικανοποιητικές ποσότητες μη επεξεργασμένου νερού  
στην Εταιρία ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για 
ύδρευση.

Η ‘Ε.ΥΔ.Α.Π. ΝΠΔΔ’ είναι υπεύθυνη για την ορθή λειτουργία και 
την συντήρηση των φραγμάτων και των αγωγών ύδρευσης που 
έχουν μεταφερθεί σε αυτήν.  Η ως άνω συντήρηση πραγματοποι-
είται από την ΕΥΔΑΠ. Το ετήσιο κόστος της συντήρησης και λει-
τουργίας αυτών των εγκαταστάσεων συνεχίζει να συμψηφίζεται με 
το κόστος του ακατέργαστου νερού που παρέχει το ΝΠΔΔ «Εταιρία 
παγίων ΕΥΔΑΠ». Ωστόσο εξακολουθεί να παραμένει σε εκκρεμό-
τητα ο προσδιορισμός του τιμήματος του ακατέργαστου νερού που 
αντλεί η Εταιρία μετά τις 30 /06/2013.

Σύμφωνα με το νόμο 2939/2001 η ΕΥΔΑΠ εξακολουθεί και μετά 
την έναρξη της ισχύος του Νόμου 2744/1999 να είναι ο φορέας 
υλοποίησης των έργων που αφορούν στο υδροδοτικό σύστημα της 
μείζονος περιοχής της Αθήνας τα οποία ήταν ενταγμένα στο Τα-
μείο Συνοχής κατά το χρόνο αυτό, και μέχρι την ολοκλήρωση τους. 
Η ΕΥΔΑΠ δικαιούται να εισπράττει την επιχορήγηση του Ταμείου 
Συνοχής αναδρομικά για τα ποσά που καταβλήθηκαν ή καταβάλ-
λονται μετά την έναρξη της ισχύος του Νόμου 2744/1999.

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ίδρυσε την 18η Ιουλίου 2011, (Aπόφ. Δ.Σ. 
17241/13.05.2011), Εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-
ΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ» με το διακριτικό τίτλο 
«Ε.ΥΔ.Α.Π. ΝΗΣΩΝ Α.Ε.», στης οποίας στο μετοχικό κεφάλαιο 
συμμετέχει με ποσοστό 100%. Συνεπώς συντάσσει από το 2011 
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.

Η Εταιρία παρουσιάζει κυκλικότητα των εσόδων της (αυξημένη κα-
τανάλωση ύδατος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες), με συνέπεια 
να υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις από τρίμηνο σε τρίμηνο 
στον κύκλο εργασιών και στα αποτελέσματα της. Ως εκ τούτου τα 
αποτελέσματα των τριμήνων δεν μπορούν αυτά κάθε αυτά να είναι 
ενδεικτικά της τάσης των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν στο 
τέλος της χρήσης αλλά είναι ενδεικτικά εφόσον συγκριθούν με τα 
αντίστοιχα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων.

2.ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και ερμηνείες των Διεθνών 
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς έχουν εφαρμογή στον 
Όμιλο σε οικονομικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2013. Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροπο-
ποιήσεις αυτές δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις 
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) 
«Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων». 
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να 
διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά 
εισοδήματα σε δύο ομάδες, με βάση το αν αυτά στο μέλλον είναι 
πιθανό να μεταφερθούν στα αποτελέσματα χρήσεως ή όχι. Ο Όμι-
λος εφάρμοσε την τροποποίηση από την 1 Ιανουαρίου 2013.

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους». 
Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αναγνώρι-
ση και επιμέτρηση του κόστους των προγραμμάτων καθορισμένων 
παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση 
της μεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις 
όλων των παροχών σε εργαζομένους. Οι βασικές αλλαγές αφο-
ρούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και 
ζημιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/περικοπών, 
στην επιμέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούμενες γνω-
στοποιήσεις, στο χειρισμό των εξόδων και των φόρων που σχετίζο-
νται με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, καθώς και στη 
διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παρο-
χών. Άλλες τροποποιήσεις περιλαμβάνουν νέες γνωστοποιήσεις, 
όπως ποσοτικές γνωστοποιήσεις ευαισθησίας. Ο Όμιλος έχει υιο-
θετήσει τις συγκεκριμένες τροποποιήσεις, από την 1η Ιανουαρίου 
2013, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία του 2012, έχουν επαναϋπολογι-
στεί και επαναταξινομηθεί.
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ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά 
Μέσα: Παρουσίαση». 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). 
Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει 
διευκρινίσεις σχετικά με κάποιες απαιτήσεις για τον συμψηφισμό 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
στην κατάσταση οικονομικής θέσης.

ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμης αξίας 
μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων» (εφαρμό-
ζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2014). 
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσι-
μης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μονάδας δημιουργίας 
ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια 
ζημιά απομείωσης και β) λεπτομερείς γνωστοποιήσεις σχετικά με 
την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης όταν έχει 
αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης. Επίσης, αφαι-
ρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η ανακτήσιμη αξία όταν μία 
ΜΔΤΡ περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία με απροσ-
διόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν υπάρχει απομείωση. 

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) 
«Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση». 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 
Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντι-
στάθμισης όταν ένα παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως μέσο 
αντιστάθμισης, ανανεώνεται νομικά (novated) προκειμένου να εκ-
καθαριστεί από έναν κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ως αποτέλεσμα 
νόμων ή κανονισμών, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες συνθή-
κες.

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστο-
ποιήσεις».
Το ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) δημοσίευ-
σε αυτή την τροποποίηση προκειμένου να συμπεριλάβει επιπλέον 
πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονομι-
κών καταστάσεων να αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή 
επίδραση που θα έχουν οι συμφωνίες για διακανονισμό χρηματο-
οικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπε-
ριλαμβανομένου του δικαιώματος για συμψηφισμό που σχετίζεται 
με αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις, στην οικονομική θέση της οντότητας.

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστο-
ποιήσεις». 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015). 
Η τροποποίηση απαιτεί επιπλέον γνωστοποιήσεις κατά την μετάβα-
ση από το ΔΛΠ 39 στο ΔΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί 
ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα». 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015). 
Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ για την 
αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και 
επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φά-
σεις του έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν 
νέες απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας. Το ΔΠΧΑ 9 δεν έχει 
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Λογιστική αντιστάθμισης 
και τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9, ΔΠΧΑ 7 και ΔΛΠ 39» (εφαρ-
μόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2015). 
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθμισης, την τρίτη 
φάση στο έργο αντικατάστασης του ΔΛΠ 39, το οποίο καθιερώνει 
μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρ-
χές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέ-
λο του ΔΛΠ 39. Η δεύτερη τροποποίηση απαιτεί να αναγνωρίζονται 
στα λοιπά συνολικά εισοδήματα οι αλλαγές στην εύλογη αξία μίας 
υποχρέωσης της οντότητας η οποία οφείλεται σε αλλαγές του πι-
στωτικού κινδύνου της ίδιας της οντότητας και η τρίτη τροποποίηση 
αφαιρεί την υποχρεωτική ημερομηνία εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές». 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1ηΙανουαρίου 2014). 
Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης 
πληρωμής εισφοράς που έχει επιβληθεί από τη κυβέρνηση και δεν 
είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το δεσμευ-
τικό γεγονός βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η υποχρέ-
ωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση 
υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περι-
γράφεται στη σχετική νομοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωμή της 
εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώ-
ριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήμερα, ειδικότερα 
σε σχέση με εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσμα συν-
θηκών που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Η διερμηνεία 
δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργα-
ζομένους». 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 1η Ιουλίου 2014). 
Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές 
των εργαζομένων ή τρίτων μερών στα προγράμματα καθορισμέ-
νων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών 
όταν είναι ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η ερ-
γασία, για παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται 
βάση ενός σταθερού ποσοστού του μισθού. Η τροποποίηση δεν 
έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή  Ένωση.

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος».
Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την 
επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και 
αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επεν-
δυτικά ακίνητα επιμετρώνται με τη μέθοδο εύλογης αξίας σύμφω-
να με το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». 

ΕΔΔΠΧΑ 20: «Δαπάνες απογύμνωσης υπαίθριων ορυχείων 
κατά το στάδιο της παραγωγής». 
Αυτή η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίη-
ση των δαπανών της απομάκρυνσης των στείρων υπερκείμενων 
«απογύμνωση» κατά το στάδιο της παραγωγής ενός ορυχείου. Βά-
σει αυτής της διερμηνείας, οι μεταλλευτικές οικονομικές οντότητες 
πιθανώς να χρειαστεί να διαγράψουν στα αποτελέσματα εις νέον 
της έναρξης της περιόδου τις ήδη κεφαλαιοποιημένες δαπάνες 
απογύμνωσης των ορυχείων οι οποίες δεν μπορούν να αποδοθούν 
σε ένα αναγνωρίσιμο συστατικό ενός αποθέματος μεταλλεύματος 
(“ore body”). Η διερμηνεία έχει εφαρμογή μόνο σε δαπάνες υπαί-
θριων ορυχείων και όχι σε υπόγεια ορυχεία ή σε δραστηριότητες 
εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Κρατικά δάνεια». 
Η τροποποίηση παρέχει τη δυνατότητα στις οικονομικές οντότητες 
που εφαρμόζουν για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ και έχουν λάβει κρατικά 
δάνεια με προνομιακό επιτόκιο, της μη αναδρομικής εφαρμογής 
των ΔΠΧΑ στην απεικόνιση αυτών των δανείων κατά την ημερο-
μηνία μετάβασης.

Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμ-
φωνίες (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά τη 1 Ιανουαρίου 2014)

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) δημοσίευ-
σε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με ενοποίηση και τις από κοινού 
συμφωνίες: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποί-
ηση), ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρμόζονται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά τη 1 
Ιανουαρίου 2014. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή τους μόνο εάν 
ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Ο Όμιλος 
βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης των νέων προ-
τύπων στις οικονομικές καταστάσεις της. Οι κυριότεροι όροι των 
προτύπων είναι οι εξής:

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις». 
Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά 
με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και 
στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως 
καθοριστικού παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οι-
κονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει 
εκτεταμένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς 
τρόπους κατά τους οποίους μία οικονομική οντότητα (επενδυτής) 
μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Ο 
αναθεωρημένος ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να 
υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (η δυνατότητα να κατευθύνονται 
οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) και 
οι μεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκει-
μένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευ-
κρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και δικαιώματα 
άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά με 
σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευομένου.

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες». 
Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από 
κοινού συμφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις υποχρεώ-
σεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών πε-
ριορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και 
κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι 
πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν 
υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι 
οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμε-
νες δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με 
αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από 
κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχό-
μενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις 
σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς 
να υπάρχει από κοινού έλεγχος.

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές 
οντότητες». 
Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας 
οικονομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρί-
σεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των 
οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύ-
νους και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμε-
τοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από 
κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες. 
Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες 
ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρε-
ωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 
11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28.

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». 
Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε 
συνδυασμό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιη-
μένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο 
ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστο-
ποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξί-
ες και συγγενείς όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει ατομικές 
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οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε στο 
ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρή-
σεις» και του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφο-
ρούν τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις.

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρή-
σεις και Κοινοπραξίες». 
Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπρα-
ξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρή-
σεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό 
χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 
και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου 
της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγ-
γενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του 
ΔΠΧΑ11.

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιη-
μένες οικονομικές καταστάσεις, από κοινού συμφωνίες και 
γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες: 
Οδηγίες μετάβασης». 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). 
H τροποποίηση στις οδηγίες μετάβασης των ΔΠΧΑ 10, 11 και 12 
παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις οδηγίες μετάβασης στο ΔΠΧΑ 
10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληρο-
φόρησης στις γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 12 μόνο για την περίο-
δο που προηγείται άμεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την 
οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για 
γνωστοποιήσεις σχετικά με συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες οι-
κονομικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται.

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες 
Επενδύσεων». 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). 
Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10 δίνει τον ορισμό της Εταιρίας επεν-
δύσεων και αναφέρει την περίπτωση κατά την οποία οι θυγατρικές 
της μπορούν να εξαιρεθούν από την ενοποίηση. Πολλά επενδυτικά 
κεφάλαια και παρόμοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισμό των 
εταιρειών επενδύσεων δύνανται να μην ενοποιούν τις περισσότε-
ρες από τις θυγατρικές τους, παρότι ασκείται έλεγχος, και να τις 
λογιστικοποιούν ως επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμά-
των. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις 
που χρειάζεται να παρέχει μια Εταιρία επενδύσεων.

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προ-
γράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 2011 του ΣΔΛΠ. Οι παρα-
κάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που 
υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του 
ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε 
τον Μάιο 2012. Οι τροποποιήσεις αυτές εφαρμόζονται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
1η Ιανουαρίου 2013.

- ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων». 
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις για τα συγκριτικά στοιχεία όταν μια οικονομική 

οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισμό είτε (α) κατ’ εφαρ-
μογή του ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών 
εκτιμήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά

− ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια». 
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξο-
πλισμός συντήρησης ταξινομούνται ως ενσώματα πάγια και όχι 
ως αποθέματα όταν πληρούν τον ορισμό των ενσώματων παγίων, 
δηλαδή όταν χρησιμοποιούνται για περισσότερες από μία περίοδο.

− ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». 
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήματος που σχετί-
ζεται με τη διανομή κερδών αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα ενώ 
ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τα έξοδα συναλλαγών των 
λοιπών στοιχείων της καθαρής θέσης αναγνωρίζεται απευθείας 
στα ίδια κεφάλαια, σύμφωνα με το ΔΛΠ 12.

− ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά». 
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των 
λειτουργικών τομέων στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές κα-
ταστάσεις, όπως προβλέπει το ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς».

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετή-
σιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιουλίου 2014). Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις ση-
μαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε εφτά ΔΠΧΑ ως επα-
κόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου 
προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν 
έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετο-
χών». 
Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της ‘προϋπόθεσης κα-
τοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον ‘όρο απόδοσης’ και τον ‘όρο 
υπηρεσίας’.

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». 
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τί-
μημα το οποίο πληροί τον ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχεί-
ου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο 
της καθαρής θέσης βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοι-
κονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε εν-
δεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, 
που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιμετράται στην εύλογη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων.

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς». 
Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της δι-
οίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τομέων.

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας». 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυ-
νατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η 
επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη.
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ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 
«Άυλα περιουσιακά στοιχεία». 
Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρι-
νιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται η προ αποσβέ-
σεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσω-
ρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί 
τη μέθοδο της αναπροσαρμογής.

ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών». 
Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως 
συνδεδεμένο μέρος μία Εταιρία που παρέχει υπηρεσίες βασι-
κού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην 
μητρική Εταιρία της οικονομικής οντότητας. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014). 
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες 
αλλαγές που υπεισέρχονται σε τέσσερα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο 
των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προ-
γράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν 
έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». 
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμο-
γή στην λογιστικοποίηση του σχηματισμού οποιαδήποτε από 
κοινού δραστηριότητας βάση του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές 
καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας.

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας». 
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το 
ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών απαιτή-
σεων και υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει εφαρμογή 
σε όλα τα συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων των μη χρημα-
τοοικονομικών συμβολαίων) εντός του πεδίου εφαρμογής του 
ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9.

ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». 
Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως 
το ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα.

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρη-
ματοοικονομικής Αναφοράς». 
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως μία οντότητα που υιοθετεί για 
πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ δύναται να ακολουθήσει είτε την προ-
γενέστερη είτε τη νέα εκδοχή ενός αναθεωρημένου προτύπου 
όταν επιτρέπεται η πρόωρη υιοθέτησή του.

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

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

Βάση Ενοποίησης
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας περιό-
δου όπως και της προηγούμενης περιλαμβάνουν την Εταιρία, τη 
θυγατρική της «ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ ΑΕ » ενώ στην αντίστοιχη περίοδο 
2012 περιλαμβάνονταν και μια συγγενής Εταιρία.

Θυγατρικές εταιρείες είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και 
ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από την Εταιρία, είτε με την κατο-
χή της πλειοψηφίας των μετοχών της Εταιρίας στην οποία έγινε 
η επένδυση, είτε με την εξάρτησή τους από την τεχνογνωσία που 
τους παρέχει ο Όμιλος. Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρι-
κών εταιρειών περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος μέχρι 
την ημερομηνία που παύει να υφίσταται ο έλεγχος.

Κατά την εξαγορά της θυγατρικής, οι απαιτήσεις και οι υποχρε-
ώσεις καθώς και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις της θυγατρικής, 
αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Σε περίπτωση που η αξία κτήσης 
είναι μεγαλύτερη της εύλογης αξίας, η διαφορά αναγνωρίζεται ως 
υπεραξία. Στην αντίθετη περίπτωση που η αξία κτήσης είναι μικρό-
τερη της εύλογης αξίας, η διαφορά πιστώνεται στα αποτελέσματα 
της χρήσης κατά την οποία αποκτήθηκε η θυγατρική. Τα δικαιώ-
ματα των μετόχων της μειοψηφίας εμφανίζονται στην αναλογία της 
μειοψηφίας στην εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων που αναγνωρίστηκαν.
Οι αποκτήσεις θυγατρικών λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της 
αγοράς. Τα αποτελέσματα χρήσης θυγατρικών, οι οποίες αποκτώ-
νται ή πωλούνται κατά τη διάρκεια της χρήσης, συμπεριλαμβάνο-
νται στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, από 
την ημερομηνία απόκτησης τους ή μέχρι την ημερομηνία  πώλη-
σής τους, αντίστοιχα.  
Όπου κρίνεται απαραίτητο, γίνονται αναμορφώσεις στις οικονομι-
κές καταστάσεις των θυγατρικών, προκειμένου τα κονδύλια να εί-
ναι ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια των υπόλοι-
πων εταιρειών του Ομίλου. Κατά την ενοποίηση, όλες οι διεταιρικές 
συναλλαγές και υπόλοιπα καθώς και τα κέρδη και ζημίες μεταξύ 
των εταιρειών του Ομίλου απαλείφονται.
Στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, οι συμμετοχές σε 
θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρίες φέρονται στο κόστος από-
κτησής τους μειωμένο με μετέπειτα προβλέψεις απομείωσης της 
αξίας τους. Η Εταιρία εξετάζει σε ετήσια βάση ή/και οποτεδήπο-
τε υπάρχει ένδειξη απομείωσης τη λογιστική αξία των παραπάνω 
συμμετοχών σε σχέση με την ανακτήσιμη αξία τους, στη βάση της 
μεγαλύτερης αξίας μεταξύ της αγοραίας αξίας τους μείον τα έξοδα 
για να πραγματοποιηθεί η πώλησή τους (fair value less cost to sell) 
και της αξίας χρήσης τους (value in use).

Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες
Συγγενείς εταιρείες είναι εκείνες οι εταιρείες επί των οποίων ο 
Όμιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέ-
σεις για να χαρακτηρισθούν ως θυγατρικές. Οι ενοποιημένες οικο-
νομικές καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν την αναλογία του 
Ομίλου επί των κερδών και των ζημιών των συγγενών εταιρειών, 
με βάση τη μέθοδο της καθαρής θέσης, από την ημερομηνία που 
ο Όμιλος αποκτά την ουσιώδη επιρροή μέχρι την ημερομηνία που 
παύει να υφίσταται η επιρροή αυτή. Όταν η αναλογία του Ομίλου επί 
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των ζημιών της συγγενούς Εταιρίας υπερβαίνει την απεικονιζόμε-
νη λογιστική αξία της επένδυσης, η λογιστική αξία της επένδυσης 
μειώνεται στο μηδέν και παύει η αναγνώριση περαιτέρω ζημιών, 
εκτός αν ο Όμιλος έχει αναλάβει υποχρεώσεις ή ενδεχόμενες υπο-
χρεώσεις της συγγενούς Εταιρίας, πέραν εκείνων που προκύπτουν 
από τη μετοχική ιδιότητα. Τα αποτελέσματα των συναλλαγών μετα-
ξύ των εταιρειών του Ομίλου και των συγγενών, απαλείφονται κατά 
το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις.

Στις ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, οι συγγε-
νείς αποτιμώνται στην αξία κτήσης και υπόκεινται σε έλεγχο απο-
μείωσης της αξίας τους ετησίως ή σε ενδιάμεσες περιόδους όταν 
υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις απομείωσης. 

Υπεραξία
Η υπεραξία που προκύπτει κατά την απόκτηση μιας θυγατρικής ή 
μίας από κοινού ελεγχόμενης οντότητας ή άλλης επιχειρηματικής 
δραστηριότητας αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ του κόστους 
της απόκτησης και της συμμετοχής της Εταιρίας στην καθαρή εύ-
λογη αξία των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων των υπο-
χρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της θυγατρικής ή 
της από  κοινού ελεγχόμενης οικονομικής μονάδας ή της άλλης 
επιχειρηματικής δραστηριότητας  των αναγνωρισμένων κατά την 
ημερομηνία της απόκτησης. 

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

Για τον σκοπό της εξέτασης απομείωσης, η υπεραξία κατανέμεται 
σε κάθε μονάδα δημιουργίας ταμιακών ροών της Εταιρίας. Μο-
νάδες δημιουργίας ταμειακών ροών στις οποίες έχει κατανεμηθεί 
υπεραξία εξετάζονται για απoμείωση ετησίως ή περισσότερο συ-
χνά όταν υπάρχει μία ένδειξη ότι η μονάδα μπορεί να είναι απoμει-
ωμένη. Εάν το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας δημιουργίας ταμει-
ακών ροών είναι μικρότερο από την λογιστική αξία της μονάδας, η 
ζημία απομείωσης κατανέμεται πρώτα για να μειώσει την λογιστική 
αξία κάθε υπεραξίας που έχει κατανεμηθεί στην μονάδα και κατό-
πιν στα άλλα περιουσιακά στοιχεία της μονάδας αναλογικά με βάση 
την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της μονάδος. Μία 
αναγνωρισθείσα ζημία απομείωσης για υπεραξία δεν αναστρέφε-
ται σε μία μεταγενέστερη περίοδο.
Κατά την πώληση θυγατρικής ή από κοινού ελεγχόμενης οντότη-
τας ή άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας  το προσδιορισμένο 
ποσό της υπεραξίας περιλαμβάνεται στον καθαρισμό του κέρδους 
ή της ζημίας που προκύπτει από την πώληση.

Η πολιτική της Εταιρίας για την  υπεραξία που προκύπτει κατά την 
απόκτηση μιας συγγενούς περιγράφεται στις «Επενδύσεις σε συγ-
γενείς» ανωτέρω.

Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα επιμετρούνται στην εύλογη αξία του τιμήματος που ει-
σπράχθηκε ή θα εισπραχθεί. Τα έσοδα μειώνονται με τις εκτιμώμε-
νες αναμορφώσεις λογαριασμών πελατών, τις μειώσεις τιμών και 
άλλες όμοιες εκπτώσεις. 

Οι κυριότερες πηγές εσόδων της Εταιρίας αποτελούν η παροχή 
νερού καθώς και οι υπηρεσίες αποχέτευσης. Τα έσοδα παροχής 
νερού υπολογίζονται με βάση τις καταναλισκόμενες ποσότητες και 
τον ισχύοντα τιμοκατάλογο. Τα έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης 
υπολογίζονται ως ποσοστό στην αξία του καταναλισκόμενου ύδα-
τος. Η Εταιρία τιμολογεί τις καταναλώσεις του νερού κατά κύριο 
λόγω ανά τρίμηνο, βάση μετρήσεων, ενώ για τις μη τιμολογημένες 
έως την περίοδο αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων, γίνε-
ται σχετική εγγραφή δουλευμένου εσόδου η οποία στηρίζεται σε 
ιστορικά στοιχειά κατανάλωσης των πελατών της Εταιρίας για το μη 
τιμολογημένο χρονικό διάστημα. 

Παροχή υπηρεσιών
• Τα έσοδα από συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καταχωρούνται 
βάσει του βαθμού ολοκλήρωσης της σύμβασης. 
Έσοδα από μερίσματα και τόκους
Τα έσοδα από μερίσματα συμμετοχών καταχωρούνται όταν οριστι-
κοποιηθεί το δικαίωμα είσπραξής τους από τους μετόχους. Έσοδα 
από τόκους καταχωρούνται βάσει μιας χρονικής αναλογίας ανα-
φορικά με το ανεξόφλητο κεφάλαιο και το εφαρμόσιμο πραγματικό 
επιτόκιο το οποίο είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί τις εκτιμώμενες 
μελλοντικές ταμειακές εισπράξεις οι οποίες αναμένεται να εισ-
ρεύσουν καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου, 
ώστε να εξισώνονται με την καθαρή λογιστική αξία του περιουσι-
ακού στοιχείου.

Έσοδα από ενοίκια
Τα έσοδα από επενδύσεις σε ακίνητα καταχωρούνται με την στα-
θερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της σχετικής μίσθωσης (βλέπε κα-
τωτέρω «Μισθώσεις»).

Συμβάσεις κατασκευής έργων
Σε περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα μιας σύμβασης κατασκευής 
έργων μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, τα συμβατικά έσοδα και 
κόστη  αναγνωρίζονται ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης του 
έργου κατά την ημερομηνία Αναφοράς των οικονομικών καταστά-
σεων, επιμετρημένα με βάση την αναλογία του πραγματοποιημέ-
νου συμβατικού κόστους για το εκτελεσθέν έργο μέχρι την στιγμή 
της Οικονομικής θέσης ως προς τα συνολικά συμβατικά κόστη που 
εκτιμάται την ίδια ημερομηνία ότι θα απαιτηθούν μέχρι την ολο-
κλήρωση του έργου, εκτός της περίπτωσης που αυτό δεν θα είναι 
αντιπροσωπευτικό του σταδίου ολοκλήρωσης.

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

Σε περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα μιας σύμβασης κατασκευής 
έργων δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, τα συμβατικά έσοδα 
αναγνωρίζονται στην έκταση που τα πραγματοποιημένα συμ-
βατικά κόστη πιθανολογείται ότι θα ανακτηθούν. Τα συμβατικά 
κόστη αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης στην οποία 
πραγματοποιούνται. Όταν είναι πιθανό ότι το συνολικό συμβατικό 
κόστος θα υπερβεί το συνολικό συμβατικό έσοδο, η αναμενόμενη 
ζημία αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα.
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Μισθώσεις
Οι μισθώσεις ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις όταν 
σύμφωνα με τους όρους μίσθωσης μεταφέρονται ουσιαστικά όλοι  
οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του μισθίου στον μισθω-
τή. Όλες οι υπόλοιπες μισθώσεις ταξινομούνται ως λειτουργικές 
μισθώσεις.

Η Εταιρία ως εκμισθωτής
Τα ποσά που οφείλονται από τους μισθωτές σε περίπτωση χρη-
ματοδοτικής μίσθωσης καταχωρούνται στις απαιτήσεις στο ύψος 
της καθαρής επένδυσης της Εταιρίας στο μίσθιο. Το εισόδημα από 
αυτά τα μισθώματα κατανέμεται στις λογιστικές χρήσεις έτσι ώστε 
να αντανακλά ένα σταθερό περιοδικό ποσοστό απόδοσης πάνω 
στο εκάστοτε υπόλοιπο της καθαρής επένδυσης της Εταιρίας στο 
μίσθιο.

Το εισόδημα από μισθώματα λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζε-
ται με βάση την σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της σχετικής 
μίσθωσης. Αρχικά άμεσα κόστη που πραγματοποιούνται κατά την 
διαπραγμάτευση και συμφωνία μιας λειτουργικής μίσθωσης προ-
στίθενται στην λογιστική αξία του μισθωμένου περιουσιακού στοι-
χείου και αναγνωρίζονται με βάση την σταθερή μέθοδο κατά την 
διάρκεια της μίσθωσης.

Η Εταιρία ως μισθωτής
Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται στα πλαίσια χρηματοδοτι-
κής μίσθωσης αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία της Εται-
ρίας στην εύλογη αξία τους κατά την έναρξη της μίσθωσης ή αν 
είναι μικρότερη, στην παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών μι-
σθωμάτων. Η αντίστοιχη υποχρέωση προς τον εκμισθωτή συμπε-
ριλαμβάνεται στην Κατάσταση Οικονομικής θέσης ως υποχρέωση 
από χρηματοδοτική μίσθωση. 

Οι πληρωμές μισθωμάτων διαχωρίζονται σε κόστος χρηματοδότη-
σης και στη μείωση της υποχρέωσης της μίσθωσης έτσι ώστε να 
επιτευχθεί μια σταθερή επιβάρυνση από τόκους στο εναπομένον 
υπόλοιπο της υποχρέωσης. Το κόστος χρηματοδότησης επιβαρύ-
νει τα αποτελέσματα εκτός εάν αυτό το κόστος αποδίδεται άμεσα 
σε ένα ειδικό περιουσιακό στοιχείο, περίπτωση κατά την οποία 
αυτό κεφαλαιοποιείται σύμφωνα με γενικές πολιτικές της Εταιρίας 
που διέπουν το κόστος δανεισμού (βλέπε κατωτέρω). Ενδεχόμενα 
μισθώματα αναγνωρίζονται στα έξοδα στις περιόδους που προκύ-
πτουν.
Οι πληρωμές μισθωμάτων σε περίπτωση λειτουργικής μίσθωσης 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με βάση τη σταθερή μέθοδο 
κατά τη διάρκεια της σχετικής μίσθωσης εκτός και αν μια άλλη 
συστηματική βάση είναι πιο αντιπροσωπευτική προκειμένου να 
εξαντικρυσθούν τα οικονομικά οφέλη του εκμισθούμενου περι-
ουσιακού στοιχείου που αναμένεται να αναλωθούν. Ενδεχόμενα 
μίσθια που προκύπτουν στα πλαίσια λειτουργικής μίσθωσης ανα-
γνωρίζονται  στα έξοδα στις περιόδους που προκύπτουν.
Σε περίπτωση που λαμβάνονται κίνητρα στα πλαίσια λειτουργι-
κής μίσθωσης, αυτά τα κίνητρα θα πρέπει να καταχωρούνται ως 
υποχρέωση. Τα σωρευτικά οφέλη των κινήτρων καταχωρούνται 
ως μείωση των εξόδων από μισθώματα σύμφωνα με τη σταθερή 
μέθοδο, εκτός εάν μια άλλη συστηματική βάση είναι πιο αντιπρο-

σωπευτική προκειμένου να εξαντικρυσθούν  τα οικονομικά οφέλη 
εκμισθούμενου περιουσιακού στοιχείου που αναμένεται να ανα-
λωθούν.

Ξένα νομίσματα
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας παρουσιάζονται στο 
νόμισμα του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί (το 
λειτουργικό της νόμισμα), το οποίο είναι το Ευρώ. Κατά την σύντα-
ξη των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, συναλλαγές σε 
νομίσματα διαφορετικά από τα νομίσματα λειτουργίας της (ξένα 
νομίσματα) καταχωρούνται με τις ισοτιμίες που ισχύουν κατά τις 
ημερομηνίες των συναλλαγών. Σε κάθε ημερομηνία Αναφοράς 
των οικονομικών καταστάσεων τα εκφραζόμενα σε ξένο νόμισμα 
νομισματικά στοιχεία επαναμετατρέπονται με την ισοτιμία που 
ισχύει κατά την ημερομηνία Αναφοράς των οικονομικών καταστά-
σεων. Τα μη-νομισματικά στοιχεία που επιμετρώνται στην εύλογη 
αξία τους και εκφράζονται σε ξένα νομίσματα  επαναμετατρέπονται 
με την ισχύουσα ισοτιμία της ημερομηνίας που καθορίστηκε η εύ-
λογη αξία τους. Τα μη νομισματικά στοιχεία τα οποία επιμετρώνται 
σε συνθήκες ιστορικού κόστους σε ξένο νόμισμα δεν επαναμετα-
τρέπονται.
Οι συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα 
της περιόδου με εξαίρεση: 
•	 Συναλλαγματικές διαφορές που σχετίζονται με περιουσια-

κά στοιχεία υπό κατασκευή με σκοπό την μελλοντική χρήση 
τους στην παραγωγή, οι οποίες περιλαμβάνονται στο κόστος 
αυτών των περιουσιακών στοιχείων και θεωρούνται ως προ-
σαρμογή στο επιτοκιακό κόστος δανεισμού σε συνάλλαγμα,

•	 Συναλλαγματικές διαφορές σε συναλλαγές αντιστάθμισης 
συγκεκριμένων κινδύνων συναλλάγματος και

•	 Συναλλαγματικές διαφορές σε νομισματικά στοιχεία εισπρα-
κτέα από ή πληρωτέα σε δραστηριότητα στο εξωτερικό για την 
οποία δεν έχει προγραμματισθεί ούτε υπάρχει ενδεχόμενο να 
προκύψει διακανονισμός, και οι οποίες αποτελούν μέρος της 
καθαρής επένδυσης στο εξωτερικό και έχουν καταχωρηθεί 
στα αποθεματικά μετατροπής συναλλάγματος καθώς και στα 
αποτελέσματα κατά την διάθεση αυτής της καθαρής επένδυ-
σης.  

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

Κόστος Δανεισμού
Το κόστος δανεισμού σε όλες τις  περιπτώσεις επιβαρύνει τα απο-
τελέσματα της χρήσης μέσα στην οποία πραγματοποιείται.

Επιχορηγήσεις
Οι επιχορηγήσεις δεν αναγνωρίζονται μέχρις ότου υπάρχει εύλογη 
βεβαιότητα ότι η Εταιρία θα συμμορφωθεί με τους όρους που τη 
διέπουν και η επιχορήγηση θα εισπραχθεί.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις των οποίων ο πρωταρχικός όρος είναι 
η αγορά, κατασκευή ή κατά άλλο τρόπο η απόκτηση μη κυκλοφο-
ρούντων περιουσιακών στοιχείων καταχωρούνται ως αναβαλλόμε-
νο έσοδο στον Ισολογισμό και μεταφέρονται στα αποτελέσματα σε 
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συστηματική και ορθολογική βάση κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης 
ζωής του περιουσιακού στοιχείου.
Οι λοιπές κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται σε συστηματική 
βάση στα έσοδα των περιόδων μέσα στις οποίες πρέπει να γίνει 
ο συσχετισμός των επιχορηγήσεων αυτών με τα αντίστοιχα κόστη. 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται ως αποζημίωση για 
έξοδα ή ζημίες που έχουν ήδη αναληφθεί ή για σκοπούς άμεσης 
οικονομικής υποστήριξης στην Εταιρία χωρίς μελλοντικά κόστη, 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου κατά την οποία 
καθίσταται εισπρακτέα.

Η Εταιρία εισπράττει επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
Ελληνικό Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
για τη χρηματοδότηση ειδικών έργων. Επιπλέον, οι πελάτες της 
ΕΥΔΑΠ απαιτείται να συμμετέχουν στα έξοδα του αρχικού δικτύου 
σύνδεσης (παροχές, δίκτυα διανομής, συνδετικούς σωλήνες κλπ) 
ή στην αναβάθμιση ή επέκταση των δικτύων της Εταιρίας. Οι επι-
χορηγήσεις και οι συνεισφορές των πελατών λογίζονται ως έσοδα 
επομένων χρήσεων και αναγνωρίζονται στα έσοδα με τον ίδιο συ-
ντελεστή απόσβεσης με τον οποίο αποσβένονται τα σχετικά πάγια 
που επιδοτήθηκαν. Τα έσοδα αυτά εμφανίζονται αφαιρετικά από 
τις αποσβέσεις στα αποτελέσματα χρήσης.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις για επανεκπαίδευση του προσωπικού 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά την διάρκεια των περιό-
δων που απαιτούνται για να εξαντικρυσθούν με τα ανάλογα συσχε-
τιζόμενα έξοδα και παρουσιάζονται αφαιρετικά από αυτά.

Κόστος παροχών αποχώρησης προς το προσωπικό
Οι εισφορές σε προγράμματα αποχώρησης καθορισμένων εισφο-
ρών, αναγνωρίζονται στα έξοδα όταν το προσωπικό έχει παράσχει 
τις υπηρεσίες που του δίνουν το δικαίωμα αυτών των εισφορών.
Για τα προγράμματα αποχώρησης καθορισμένων παροχών ,το κό-
στος των παροχών αυτών προσδιορίζεται  με τη χρήση της μεθό-
δου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας με βάση τις εκτιμή-
σεις αναλογιστικών μελετών ,οι οποίες πραγματοποιούνται σε κάθε 
ημερομηνία κλεισίματος της Κατάστασης Οικονομικής θέσης. Τα 
αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται απευθείας στα συνο-
λικά εισοδήματα της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται 
και δεν μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε μεταγε-
νέστερη περίοδο. Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα 
στο βαθμό που οι παροχές είναι ήδη κατοχυρωμένες ,διαφορετικά 
αποσβένονται σε μια σταθερή βάση, σε τόσα έτη όσα και η μέση 
περίοδος κατοχύρωσης των παροχών αυτών.
Η  υποχρέωση για καθορισμένες παροχές κατά την αποχώρηση 
που αναγνωρίζεται στην κατάσταση Οικονομικής Θέσης, αντι-
προσωπεύει την παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων 
παροχών αφού ληφθούν υπόψη οι προσαρμογές για τα μη ανα-
γνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το μη αναγνωρι-
σμένο κόστος  προϋπηρεσίας  μειωμένο κατά την εύλογη αξία των 
περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος.
Οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, προκύπτει από τον υπολο-
γισμό αυτό, περιορίζεται στις μη αναγνωρισμένες αναλογιστικές 
ζημιές και το κόστος προϋπηρεσίας, πλέον την παρούσα αξία των 
διαθέσιμων επιστροφών και των μειώσεων των μελλοντικών ει-
σφορών στο πρόγραμμα.

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

Τρέχων φόρος 
Ο πληρωτέος τρέχων φόρος βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος 
της χρήσης. Το φορολογητέο κέρδος διαφέρει από το κέρδος που 
απεικονίζεται στα αποτελέσματα διότι το φορολογητέο κέρδος δεν 
συμπεριλαμβάνει έσοδα ή έξοδα που φορολογούνται ή εκπίπτο-
νται, σε άλλες χρήσεις και επιπλέον δεν συμπεριλαμβάνει κονδύ-
λια τα οποία ουδέποτε φορολογούνται ή εκπίπτονται. Η υποχρέωση 
της Εταιρίας για τον τρέχοντα φόρο υπολογίζεται σύμφωνα με τους 
ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές ή αυτούς που ουσιαστικά 
έχουν θεσπιστεί κατά την ημερομηνία Αναφοράς των οικονομικών 
καταστάσεων.

Αναβαλλόμενος φόρος 
Αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζεται σε διαφορές μεταξύ της 
λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσε-
ων στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων φορολογι-
κών βάσεων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των φορο-
λογητέων κερδών. Η αναβαλλόμενη φορολογία λογιστικοποιείται 
με την χρήση της μεθόδου της υποχρέωσης στον Ισολογισμό. Υπο-
χρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία γενικά αναγνωρίζονται 
για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές και απαιτήσεις 
από αναβαλλόμενη φορολογία γενικά αναγνωρίζονται για όλες τις 
εκπεστέες προσωρινές διαφορές στην έκταση που είναι πιθανό ότι 
φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα, έναντι των οποίων, αυτές 
οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές, θα μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν. Τέτοιες απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται 
αν οι προσωρινές διαφορές προκύπτουν από υπεραξία ή από την 
αρχική αναγνώριση  (εκτός από μία συνένωση επιχειρήσεων) πε-
ριουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε συναλλαγές που δεν 
επηρεάζουν ούτε τα φορολογητέα ούτε τα λογιστικά κέρδη.

Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζονται για 
όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές που προκύπτουν 
από επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς, και συμμετοχές σε κοι-
νοπραξίες με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η Εταιρία μπορεί να 
ελέγξει την αναστροφή των προσωρινών διαφορών και είναι πιθα-
νό ότι οι διαφορές αυτές δεν θα αναστραφούν στο ορατό μέλλον. 
Απαιτήσεις από αναβαλλόμενη φορολογία, οι οποίες προκύπτουν 
από εκπεστέες προσωρινές διαφορές που συνδέονται με επενδύ-
σεις και συμμετοχές, αναγνωρίζονται μόνο στο βαθμό που είναι 
πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογητέα κέρδη έναντι των 
οποίων θα χρησιμοποιηθούν τα οφέλη των προσωρινών διαφορών 
και είναι πιθανό ότι θα αναστραφούν  στο ορατό μέλλον.

Η λογιστική αξία των απαιτήσεων από αναβαλλόμενη φορολογία 
επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού και μειώνεται 
στην έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή 
φορολογητέα κέρδη τα οποία θα επιτρέψουν την ανάκτηση αυτού 
του περιουσιακού στοιχείου εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει.
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία 
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υπολογίζονται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές που 
αναμένεται να βρίσκονται σε ισχύ την περίοδο που θα ρευστοποιη-
θεί το περιουσιακό στοιχείο ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση, σύμ-
φωνα με τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή 
που ουσιαστικά είναι θεσπισμένοι κατά την ημερομηνία Αναφοράς 
των Οικονομικών Καταστάσεων. Η επιμέτρηση των απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων από αναβαλλόμενη φορολογία αντικατοπτρίζει τα 
φορολογικά αποτελέσματα που θα ακολουθήσουν, σύμφωνα με 
τον τρόπο που αναμένει η Εταιρία, κατά την ημερομηνία Αναφοράς 
των οικονομικών καταστάσεων, να επανακτήσει ή να διακανονίσει 
τη λογιστική αξία των περιουσιακών της στοιχείων και των υποχρε-
ώσεων της.   

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμ-
ψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νομικά εκτελεστό δικαίωμα να συμ-
ψηφισθούν τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις με τρέχουσες 
φορολογικές υποχρεώσεις και όταν αυτές σχετίζονται με φόρους 
εισοδήματος επιβαλλόμενους από την ίδια φορολογική αρχή και 
επί πλέον όταν η Εταιρία προτίθεται να διακανονίσει τις τρέχουσες 
φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της με συμψηφισμό.

Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος περιόδου
Ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος καταχωρούνται ως έξοδο ή 
έσοδο στα αποτελέσματα, με εξαίρεση όταν σχετίζεται με κονδύλια 
που χρεώθηκαν ή πιστώθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, πε-
ρίπτωση κατά την οποία ο φόρος επίσης καταχωρείται απευθείας 
στα ίδια κεφάλαια, ή όταν προκύπτουν από αρχική αναγνώριση 
συνένωσης επιχειρήσεων. Σε περίπτωση συνένωσης επιχειρήσε-
ων, η επίδραση του φόρου λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό 
της υπεραξίας ή τον προσδιορισμό του υπερβάλλοντος μεταξύ 
της συμμετοχής του αποκτώντα στην εύλογη αξία των αναγνωρι-
σμένων περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και ενδεχόμενων 
υποχρεώσεων και του κόστους της αποκτηθείσας επιχείρησης. 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα γήπεδα και τα κτίρια που κατέχονται με σκοπό τη χρήση τους 
στην παραγωγή ή την διάθεση αγαθών ή υπηρεσιών ή για διοικητι-
κούς σκοπούς, εμφανίζονται στην κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
στην αξία κτήσεώς τους μείον τις μεταγενέστερες συσσωρευμέ-
νες αποσβέσεις και τις μεταγενέστερες συσσωρευμένες ζημίες 
απομείωσης. Τα ακίνητα υπό κατασκευή που προορίζονται για την 
παραγωγή, την ενοικίαση ή για διοικητικούς σκοπούς ή για σκο-
πούς ακόμη μη καθορισμένους, παρουσιάζονται στο κόστος τους 
μειωμένα με κάθε αναγνωρισθείσα ζημία απομείωσης. Το κόστος 
περιλαμβάνει και τις  αμοιβές επαγγελματιών. 

Η απόσβεση των στοιχείων αυτών στην ίδια βάση όπως και των 
άλλων ακινήτων, αρχίζει όταν τα περιουσιακά στοιχεία είναι έτοιμα 
για την προτιθέμενη χρήση τους. Η γη που ανήκει στην Εταιρία δεν 
αποσβένεται.

Τα δίκτυα ύδρευσης, και αποχέτευσης καθώς και τα έργα αντιρ-
ρύπανσης και τα κέντρα επεξεργασίας λυμάτων, τα έπιπλα και ο 
λοιπός εξοπλισμός εμφανίζονται στο κόστος μειωμένα κατά το 
ποσό των συσσωρευμένων αποσβέσεων και τις οποιεσδήποτε 

συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης. Η απόσβεση επιβαρύνει τα 
αποτελέσματα ώστε να μειώνει το κόστος ή την αξία των περιουσι-
ακών στοιχείων, με εξαίρεση την αξία των γηπέδων και των ακινή-
των υπό κατασκευή, κατά την διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης 
ζωής τους, χρησιμοποιώντας την σταθερή μέθοδο. Οι εκτιμώμενες 
ωφέλιμες ζωές, οι υπολειπόμενες αξίες και η μέθοδος απόσβεσης 
επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης, με τα αποτελέσματα που 
επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στις εκτιμήσεις να υπολογίζεται σε 
μελλοντική βάση.

Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται με χρηματοδοτικές μι-
σθώσεις αποσβένονται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή τους 
στην ίδια βάση όπως και τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας ή με 
βάση τη διάρκεια της σχετικής μίσθωσης εάν είναι συντομότερη.
Το κέρδος ή η ζημιά που προκύπτει από την πώληση ή την από-
συρση ενσώματων ακινητοποιήσεων καθορίζεται ως η διαφορά 
μεταξύ των εσόδων από την πώληση και της αναπόσβεστης αξίας 
του περιουσιακού στοιχείου και καταχωρείται στα αποτελέσματα.

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

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

Ένα εσωτερικώς δημιουργούμενο άυλο περιουσιακό στοιχείο που 
προκύπτει από την ανάπτυξη (η από φάση ανάπτυξης μιας εσωτε-
ρικής μελέτης) αναγνωρίζεται μόνο και μόνο όταν αποδεικνύονται 
όλα τα ακόλουθα:
•	 η τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης του άυλου περιουσιακού 

στοιχείου, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμο προς χρήση ή πώ-
ληση,

•	 η πρόθεση να ολοκληρωθεί το άυλο περιουσιακό στοιχείο και 
να χρησιμοποιηθεί ή να πωληθεί,

•	 η ικανότητα να χρησιμοποιηθεί ή να πωληθεί το άυλο περιου-
σιακό στοιχείο,

•	 το άυλο περιουσιακό στοιχείο να δημιουργήσει πιθανά μελλο-
ντικά οικονομικά οφέλη,

•	 η διαθεσιμότητα κατάλληλων τεχνικών, οικονομικών και άλ-
λων πόρων για την ολοκλήρωση της ανάπτυξης και της χρη-
σιμοποίησης ή πώλησης του άυλου περιουσιακού στοιχείου 
και η ικανότητα να αποτιμώνται αξιόπιστα οι αποδοτέες δα-
πάνες στο άυλο περιουσιακό στοιχείο κατά τη διάρκεια της 
ανάπτυξής του.
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Το ποσό που αρχικά αναγνωρίζεται για το εσωτερικώς δημιουρ Το 
ποσό που αρχικά αναγνωρίζεται για το εσωτερικώς δημιουργού-
μενο άυλο περιουσιακό στοιχείο είναι το σύνολο των δαπανών που 
προκύπτουν από την ημερομηνία εκείνη που το άυλο περιουσιακό 
στοιχείο για πρώτη φορά πληρεί τα ανωτέρω κριτήρια. Όπου δεν 
είναι δυνατό να αναγνωρισθούν εσωτερικώς δημιουργούμενα 
άυλα περιουσιακά στοιχεία, τα έξοδα ανάπτυξης καταχωρούνται 
στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησης τα εσωτερικώς δημι-
ουργούμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στο κόστος 
μειωμένο κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις συσσωρευ-
μένες ζημίες απομείωσης, στην ίδια βάση όπως και τα άυλα περι-
ουσιακά στοιχεία που αποκτώνται διακεκριμένα.

Άυλα περιουσιακά στοιχεία αποκτώμενα σε συνένωση επιχειρήσε-
ων
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται σε συνένωση επι-
χειρήσεων προσδιορίζονται και γνωστοποιούνται ξεχωριστά από 
την υπεραξία όταν πληρούν τις προϋποθέσεις του ορισμού του 
άυλου περιουσιακού στοιχείου  και η εύλογη αξία τους μπορεί να 
επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος αυτών των άυλων περιουσιακών 
στοιχείων είναι η εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της από-
κτησης.

Μεταγενέστερα της αρχικής επιμέτρησης, τα άυλα περιουσιακά 
στοιχεία αποκτώμενα σε συνένωση επιχειρήσεων απεικονίζονται 
στο κόστος, μειωμένο κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις 
συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης, στην ίδια βάση όπως και τα 
άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται διακεκριμένα. 

Απομείωση αξίας ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοι-
χείων εκτός από υπεραξία
Σε κάθε ημερομηνία Αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων, 
η Εταιρία εξετάζει τη λογιστική αξία των ενσώματων και άυλων 
περιουσιακών στοιχείων για να προσδιορίσει αν υπάρχει ένδειξη 
ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί ζημία απομείωσης. 
Αν οποιαδήποτε τέτοια ένδειξη υπάρχει, το ανακτήσιμο ποσό του 
περιουσιακού στοιχείου εκτιμάται για να καθορισθεί ο βαθμός της 
ζημίας απομείωσης (αν υπάρχει). Όταν δεν είναι δυνατό να εκτιμη-
θεί η ανακτήσιμη αξία ενός επί μέρους περιουσιακού στοιχείου, η 
Εταιρία εκτιμά την ανακτήσιμη αξία της μονάδας δημιουργίας τα-
μειακών ροών στην οποία το περιουσιακό στοιχείο ανήκει. 

Όταν μια εύλογη και σταθερή βάση επιμερισμού μπορεί να ανα-
γνωρισθεί, τα ενσωματωμένα περιουσιακά στοιχεία μπορούν 
επίσης να επιμερισθούν σε μεμονωμένες μονάδες δημιουργίας 
ταμειακών ροών ή, διαφορετικά, να επιμερισθούν σε μικρότερες 
ομάδες μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών για τις οποίες εύ-
λογη και σταθερή βάση επιμερισμού  μπορεί να αναγνωρισθεί. 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με αόριστη ωφέλιμη ζωή καθώς 
επίσης και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία μη διαθέσιμα ακόμη για 
χρήση υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως και όποτε υπάρ-
ξει ένδειξη ότι το περιουσιακό στοιχείο είναι απομειωμένο.
Το ανακτήσιμο ποσό είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας 
μειωμένης κατά τα έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσης του. Για 
τον υπολογισμό της αξίας χρήσης (του περιουσιακού στοιχείου), οι 

εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στη πα-
ρούσα αξία τους χρησιμοποιώντας ένα προ-φόρου προεξοφλητικό 
επιτόκιο που αντανακλά τις παρούσες εκτιμήσεις της αγοράς της 
διαχρονικής αξίας του χρήματος και τους κινδύνους που σχετίζο-
νται με το περιουσιακό στοιχείο.

Αν το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου (ή μιας μο-
νάδας δημιουργίας ταμειακών ροών) εκτιμάται ότι είναι μικρότε-
ρο από τη λογιστική αξία του, η λογιστική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου (ή μιας μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών) μειώνεται 
μέχρι το ανακτήσιμο ποσό αυτού. Μια ζημιά απομείωσης αναγνω-
ρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα.
Όταν, μεταγενέστερα, μία ζημιά απομείωσης αναστραφεί, η λογι-
στική αξία του περιουσιακού στοιχείου (ή μιας μονάδας δημιουρ-
γίας ταμιακών ροών) αυξάνεται μέχρι την αναθεωρημένη εκτιμώ-
μενη ανακτήσιμη αξία του, έτσι ώστε η αυξημένη λογιστική αξία να 
μην υπερβαίνει τη λογιστική αξία που θα είχε προσδιορισθεί αν δεν 
είχε αναγνωρισθεί καμία ζημιά απομείωσης της αξίας του περιου-
σιακού στοιχείου (ή μιας μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών) 
στα προηγούμενα έτη. Μία αναστροφή της ζημιάς απομείωσης 
αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα.  

Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή με-
ταξύ της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής και της τιμής 
στην οποία η Εταιρία δύναται να αγοράσει ( τρέχουσα τιμή αγοράς) 
ή να παράγει ( τρέχουσα τιμή αναπαραγωγής) κατά την περίοδο 
αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων.

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

Το ποσό που αναγνωρίζεται ως πρόβλεψη αποτελεί την καλύτερη 
εκτίμηση των απαιτούμενων δαπανών να διακανονιστεί η παρούσα 
υποχρέωση κατά την ημερομηνία Αναφοράς των Οικονομικών Κα-
ταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους και τις αβεβαιό-
τητες που περιβάλλουν αυτήν την υποχρέωση. Σε περίπτωση που 
για την επιμέτρηση των προβλέψεων χρησιμοποιούνται εκτιμώμε-
νες ταμειακές ροές που θα διακανονίσουν την τρέχουσα υποχρέ-
ωση, το λογιστικό υπόλοιπο της πρόβλεψης αυτής είναι η παρούσα 
αξία αυτών των ταμειακών ροών. 
Όταν μέρος ή το σύνολο της απαιτούμενης οικονομικής ωφέλειας 
για τον διακανονισμό μιας πρόβλεψης αναμένονται να αποζημιωθεί 
από άλλο μέρος, η απαίτηση καταχωρείται ως περιουσιακό στοι-
χείο όταν είναι πραγματικά βέβαιο ότι η αποζημίωση θα εισπραχθεί 
και το ποσό της είσπραξης μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.

Επαχθείς συμβάσεις
Παρούσα υποχρέωση που προκύπτει από επαχθείς συμβάσεις 
καταχωρείται και επιμετράται σαν μια πρόβλεψη. Μία επαχθής 
σύμβαση θεωρείται ότι υπάρχει όταν η Εταιρία έχει μία σύμβαση 
στα πλαίσια της οποίας τα αναπόφευκτα κόστη εκπλήρωσης των 
δεσμεύσεων της σύμβασης υπερβαίνουν τα οικονομικά οφέλη που 
αναμένονται να ληφθούν από αυτήν
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Αναδιάρθρωση 
Μία πρόβλεψη για κόστη αναδιάρθρωσης καταχωρείται όταν η 
Εταιρία έχει αναπτύξει λεπτομερές τυπικό πλάνο για την αναδι-
άρθρωση και έχει βάσιμες προσδοκίες, σε εκείνους που επηρεά-
ζονται, ότι θα φέρει σε πέρας την αναδιάρθρωση, αρχίζοντας την 
εφαρμογή αυτού του πλάνου ή δηλώνοντας τα κύρια χαρακτηριστι-
κά σε αυτούς που επηρεάζονται από αυτό. Η επιμέτρηση μιας πρό-
βλεψης αναδιάρθρωσης περιλαμβάνει μόνο της άμεσες δαπάνες 
που προκύπτουν από την αναδιάρθρωση, οι οποίες αναγκαστικά 
προέρχονται από την αναδιάρθρωση και ταυτόχρονα δε συνδέο-
νται με τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες της επιχείρησης. 

Εγγυήσεις 
Προβλέψεις για δαπάνες εγγυήσεων καταχωρούνται την ημε-
ρομηνία της πώλησης των σχετικών προϊόντων, σύμφωνα με τις 
καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις της Διοίκησης για το ποσό της δα-
πάνης που θα απαιτηθεί  προκειμένου η Εταιρία να διακανονίσει 
την δέσμευση.

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Οι επενδύσεις αναγνωρίζονται και διαγράφονται κατά την ημερο-
μηνία της εμπορικής συναλλαγής όταν η αγορά ή η πώληση της 
επένδυσης γίνεται βάσει συμβολαίου, του οποίου οι όροι απαιτούν 
παράδοση της επένδυσης μέσα στο καθιερωμένο από την σχετιζό-
μενη αγορά χρονοδιάγραμμα, και αρχικά επιμετρώνται στην εύλο-
γη αξία τους, καθαρή από κόστη συναλλαγών.

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται στις 
ακόλουθες ειδικές κατηγορίες: χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία ως «σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων»(FVTPL), “δι-
ακρατούμενα μέχρι τη λήξη», «διαθέσιμα προς πώληση»(AFS), και 
«δάνεια και απαιτήσεις». Η ταξινόμηση εξαρτάται από τη φύση και 
το σκοπό του χρηματοοικονομικού περιουσιακού  στοιχείου και κα-
θορίζεται την στιγμή της αρχικής αναγνώρισης.

Μέθοδος πραγματικού επιτοκίου
Η μέθοδος του πραγματικού επιτοκίου είναι η μέθοδος σύμφωνα 
με την οποία υπολογίζεται το αποσβεσμένο κόστος ενός χρηματο-
οικονομικού περιουσιακού στοιχείου και κατανέμεται το επιτοκια-
κό έσοδο κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου. Το πραγματικό 
επιτόκιο είναι το επιτόκιο το οποίο ακριβώς προεξοφλεί τις εκτιμώ-
μενες μελλοντικές ταμειακές εισπράξεις (συμπεριλαμβανομένων 
και όλων των προμηθειών που πληρώθηκαν ή εισπράχθηκαν και 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πραγματικού επιτοκίου, κόστη 
συναλλαγών και άλλες πρόσθετες αμοιβές ή προεξοφλήσεις) κατά 
τη διάρκεια της προσδοκώμενης ζωής του χρηματοοικονομικού 
περιουσιακού στοιχείου ή όπου κρίνεται σκόπιμο, σε μικρότερη 
περίοδο.  
Έσοδα από χρεωστικούς τίτλους καταχωρούνται στα αποτελέσματα 
με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου εκτός από εκείνα τα χρη-
ματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν προσδιορισθεί 
ως «στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων» (FVTPL).

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

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο κατατάσσεται ως 
προοριζόμενο για εμπορική εκμετάλλευση αν :
•	 αποκτήθηκε κυρίως με σκοπό την πώληση στο εγγύς μέλλον 

ή αποτελεί μέρος χαρτοφυλακίου εξατομικευμένων χρημα-
τοοικονομικών μέσων που η Εταιρία διαχειρίζεται από κοι-
νού και για το οποίο υπάρχει πρόσφατο πραγματικό σχέδιο 
βραχυπρόθεσμης αποκόμισης κερδών ή είναι παράγωγο που 
δεν είναι προσδιορισμένο και αποτελεσματικό μέσο αντιστάθ-
μισης.

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο εκτός εκείνων που 
προορίζονται για πώληση, μπορεί να προσδιορισθεί ως «στην εύ-
λογη αξία μέσω αποτελεσμάτων» (FVTPL) κατά την αρχική ανα-
γνώρισή του αν:
•	 ένας τέτοιος καθορισμός απαλείφει ή μειώνει σημαντικά μια 

ανακολουθία που αφορά στην επιμέτρηση ή αναγνώριση που 
σε διαφορετική περίπτωση θα προέκυπτε, ή 

•	 το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο αποτελεί μια 
ομάδα  χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή υπο-
χρεώσεων ή και των δύο, η οποία βρίσκεται υπό διαχείριση 
και η απόδοσή της εκτιμάται βάσει της εύλογης αξίας της, 
σύμφωνα με την τεκμηριωμένη στρατηγική διαχείρισης κιν-
δύνων ή επενδυτικής στρατηγικής, και η πληροφόρηση σχε-
τικά με την ομαδοποίηση παρέχεται εσωτερικά σε αυτήν την 
βάση, ή

•	 αποτελεί μέρος ενός συμβολαίου που περιλαμβάνει ένα ή 
περισσότερα ενσωματωμένα παράγωγα, και το ΔΛΠ 39 επι-
τρέπει σε όλο το σύνθετο συμβόλαιο (περιουσιακό στοιχείο ή 
υποχρέωση) να προσδιορισθεί ως «στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων» (FVTPL).

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία «στην εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων» (FVTPL) απεικονίζονται στην εύλογη αξία, 
και οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία προκύψει καταχωρείται στα 
αποτελέσματα. Το καθαρό κέρδος ή ζημία που καταχωρείται στα 
αποτελέσματα ενσωματώνει οποιοδήποτε μέρισμα ή τόκο που επι-
φέρει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. Η εύλογη αξία 
προσδιορίζεται με τον τρόπο που περιγράφεται στη Σημείωση 41.

Επενδύσεις διακρατούμενες ως τη λήξη
Οι συναλλαγματικές  και οι ομολογίες με σταθερές ή καθορισμένες 
πληρωμές και σταθερές λήξεις, τις οποίες η Εταιρία έχει τον θετικό 
σκοπό και την ικανότητα να διακρατήσει ως τη λήξη, κατατάσσο-
νται ως επενδύσεις διακρατούμενες ως τη λήξη.
Οι επενδύσεις αυτές λογιστικοποιούνται στο αποσβεσμένο κόστος, 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μειωμέ-
νες κατά την απομείωση, με  έσοδα που καταχωρούνται στα απο-
τελέσματα με βάση την πραγματική απόδοση.
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
(AFS)
Οι χρηματιστηριακές μετοχές και τα χρηματιστηριακά εξαγοράσιμα 
ομόλογα που κατέχει η Εταιρία και τα οποία διαπραγματεύονται σε 
ενεργή αγορά κατατάσσονται ως «Διαθέσιμα προς πώληση» (AFS) 
και απεικονίζονται στην εύλογη αξία. Η εύλογη αξία προσδιορίζεται 
με τον τρόπο που περιγράφεται στη Σημείωση 41. Κέρδη και ζημί-
ες που προκύπτουν από μεταβολές στην εύλογη αξία καταχωρού-
νται απευθείας στην καθαρή θέση, σε αποθεματικό αναπροσαρ-
μογής επενδύσεων, με εξαίρεση τη ζημία απομείωσης, τον τόκο 
που υπολογίζεται με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου και τα 
συναλλαγματικά κέρδη και ζημίες των νομισματικών περιουσιακών 
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στοιχείων, τα οποία καταχωρούνται απευθείας στα αποτελέσματα. 
Όταν η επένδυση διατίθεται ή προσδιορίζεται ως απομειωμένη, τα 
σωρευτικά κέρδη ή ζημίες που προηγούμενα είχαν καταχωρηθεί 
σε αποθεματικό αναπροσαρμογής επενδύσεων, συμπεριλαμβάνο-
νται στα αποτελέσματα της περιόδου.
Μερίσματα των διαθεσίμων προς πώληση συμμετοχικών τίτλων 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα  όταν οριστικοποιηθεί το δικαί-
ωμα είσπραξής τους από τους μετόχους.

Η εύλογη αξία των διαθέσιμων προς πώληση νομισματικών περι-
ουσιακών στοιχείων σε ξένο νόμισμα προσδιορίζεται σε εκείνο το 
ξένο νόμισμα και μετατρέπεται στην spot ισοτιμία κατά την ημε-
ρομηνία Αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων. Οι μεταβολές 
στην εύλογη αξία που αποδίδονται σε διαφορές μετατροπής, που 
προκύπτουν από μεταβολές στο αποσβεσμένο κόστος του περιου-
σιακού στοιχείου, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ενώ άλλες 
μεταβολές αναγνωρίζονται  στα ίδια κεφάλαια.

Δάνεια και Απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις, τα δάνεια και οι λοιπές απαιτήσεις με 
σταθερές και καθορισμένες πληρωμές που δεν διαπραγματεύο-
νται σε ενεργή αγορά κατατάσσονται στα «Δάνεια και Απαιτήσεις». 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις επιμετρώνται στην αρχική καταχώρηση 
στην εύλογη αξία και μεταγενέστερα στο αποσβεσμένο κόστος, με 
την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου μειωμένο κατά οποιαδήπο-
τε απομείωση.
Έσοδα από τόκους καταχωρούνται εφαρμόζοντας τη μέθοδο του 
πραγματικού επιτοκίου, με εξαίρεση τις βραχυπρόθεσμες απαιτή-
σεις των οποίων η αναγνώριση του τόκου θα ήταν ασήμαντη. 

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών  στοιχείων
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός των προσδιο-
ριζόμενων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (FVTPL), αξι-
ολογούνται για ενδείξεις απομείωσης σε κάθε ημερομηνία Ανα-
φοράς των Οικονομικών Καταστάσεων. Τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία απομειώνονται όταν υπάρχει αντικειμενική 
τεκμηρίωση ότι, ως αποτέλεσμα ενός ή περισσότερων γεγονότων 
που έχουν συμβεί μετά την αρχική αναγνώριση του χρηματοοι-
κονομικού περιουσιακού στοιχείου, οι εκτιμώμενες μελλοντικές 
ταμειακές ροές της επένδυσης έχουν επηρεαστεί. Για τα χρημα-
τοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που λογιστικοποιούνται στο 
αποσβεσμένο κόστος, το ποσό της απομείωσης είναι η διαφορά 
μεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της 
παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, 
προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. 
Το λογιστικό υπόλοιπο μειώνεται κατά το ποσό της ζημίας απο-
μείωσης απευθείας για όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία, με εξαίρεση των εμπορικών απαιτήσεων των οποίων η 
λογιστική αξία μειώνεται μέσω της χρήσης λογαριασμού προβλέ-
ψεων. Σε περίπτωση που οι εμπορικές απαιτήσεις είναι μη εισπρά-
ξιμες, διαγράφονται σε βάρος του λογαριασμού των προβλέψεων. 
Μεταγενέστερες ανακτήσεις ποσών τα οποία είχαν προηγουμένως 
διαγραφεί μεταφέρονται σε όφελος των αποτελεσμάτων χρήσης. 
Μεταβολές στη λογιστική  αξία του λογαριασμού των προβλέψεων 
καταχωρούνται στα αποτελέσματα.
Με εξαίρεση τους συμμετοχικούς τίτλους διαθέσιμους προς πώ-
ληση, αν σε μεταγενέστερη περίοδο, το ποσό της ζημίας απομείω-

σης μειωθεί, και η μείωση αυτή μπορεί αντικειμενικά να συνδεθεί 
με ένα γεγονός που συνέβη μετά την αναγνώριση της απομείωσης, 
η προηγούμενη αναγνωρισμένη ζημία απομείωσης αναστρέφεται 
μέσω των αποτελεσμάτων στην έκταση που η λογιστική αξία της 
επένδυσης, κατά την ημερομηνία της αναστροφής της απομείω-
σης, δεν υπερβαίνει το αποσβεσμένο κόστος που θα υπήρχε αν 
δεν είχε αναγνωρισθεί η απομείωση.
Όσον αφορά τις διαθέσιμες προς πώληση μετοχές, οποιαδήποτε 
αύξηση της εύλογης αξίας τους μεταγενέστερα της ζημίας απο-
μείωσης καταχωρείται απευθείας στα ίδια κεφάλαια.

Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις και συμμετοχικοί τίτλοι 
εκδιδόμενοι από την Εταιρία
Ταξινόμηση ως χρεωστικός ή συμμετοχικός τίτλος 
Οι χρεωστικοί και συμμετοχικοί τίτλοι κατατάσσονται είτε ως χρη-
ματοοικονομικές υποχρεώσεις είτε ως ίδια κεφάλαια, σύμφωνα με 
την ουσία της συμβατικής συμφωνίας. 

Συμμετοχικοί τίτλοι
Ένας συμμετοχικός τίτλος είναι κάθε σύμβαση που αποδεικνύει 
ένα δικαίωμα στο υπόλοιπο που απομένει, αν από το περιουσιακό 
στοιχείο μιας οντότητας αφαιρεθούν όλες οι υποχρεώσεις της. Οι 
συμμετοχικοί τίτλοι καταχωρούνται με το προϊόν της είσπραξης, 
καθαρό από τα άμεσα κόστη έκδοσης.

Σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα
Τα συστατικά μέρη ενός σύνθετου χρηματοοικονομικού μέσου 
κατατάσσονται χωριστά ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και 
ίδια κεφάλαια σύμφωνα με την ουσία της συμβατικής συμφωνίας. 
Την ημερομηνία της έκδοσης, η εύλογη αξία του συστατικού της 
υποχρέωσης εκτιμάται χρησιμοποιώντας το επικρατέστερο επι-
τόκιο της αγοράς για όμοια μη μετατρέψιμα μέσα. Αυτό το ποσό 
καταχωρείται ως υποχρέωση στο αποσβεσμένο κόστος μέχρις 
ότου εξαλειφθεί μέσω της μετατροπής ή μέχρι τη λήξη του μέσου. 
Το  συστατικό των ιδίων κεφαλαίων προσδιορίζεται αφού αφαιρε-
θεί το ποσό του συστατικού της υποχρέωσης από την εύλογη αξία 
ολόκληρου του σύνθετου μέσου. Το ποσό αυτό αναγνωρίζεται και 
συμπεριλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια, καθαρό από επιδράσεις 
φόρων εισοδήματος και δεν επιμετράται ξανά, σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία. 

Υποχρεώσεις συμβολαίων Χρηματοοικονομικής εγγύησης
Οι υποχρεώσεις συμβολαίων χρηματοοικονομικής εγγύησης επι-
μετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία και μεταγενέστερα επιμετρώ-
νται στο μεγαλύτερο μεταξύ:

•	 του ποσού της συμβατικής υποχρέωσης, όπως καθορίζεται 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρε-
ώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις»  

•	 του ποσού της αρχικής καταχώρησης μειωμένο, όταν είναι 
αναγκαίο, κατά τις καταχωρημένες συσσωρευμένες αποσβέ-
σεις σύμφωνα με τις πολιτικές καταχώρησης των εσόδων.

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατατάσσονται είτε ως χρη-
ματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω αποτελε-
σμάτων (FVTPL) είτε ως λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις.
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Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω αποτε-
λεσμάτων (FVTPL)
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατατάσσονται ως χρηματο-
οικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 
(FVTPL) όταν η χρηματοοικονομική υποχρέωση είτε προορίζεται 
για πώληση είτε έχει καθορισθεί ως τέτοια. 

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

μέλλον ή 
•	 αποτελεί μέρος χαρτοφυλακίου εξατομικευμένων χρηματο-

οικονομικών μέσων που η Εταιρία διαχειρίζεται από κοινού 
και για το οποίο υπάρχει πρόσφατο πραγματικό σχέδιο βρα-
χυπρόθεσμης αποκόμισης κερδών ή 

•	 είναι ένα παράγωγο που δεν είναι προσδιορισμένο και αποτε-
λεσματικό μέσο αντιστάθμισης.

Μία χρηματοοικονομική υποχρέωση εκτός εκείνων που προορίζο-
νται για πώληση, μπορεί να προσδιορισθεί ως «στην εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων» (FVTPL) κατά την αρχική αναγνώρισή της αν:

•	 ένας τέτοιος καθορισμός απαλείφει ή μειώνει σημαντικά μια 
ανακολουθία που αφορά στην επιμέτρηση ή αναγνώριση που 
σε διαφορετική περίπτωση θα προέκυπτε, ή 

•	 η χρηματοοικονομική υποχρέωση αποτελεί μια ομάδα  χρη-
ματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων ή 
και των δύο, η οποία βρίσκεται υπό διαχείριση και η απόδοσή 
της εκτιμάται βάσει της εύλογης αξίας της, σύμφωνα με την 
τεκμηριωμένη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων ή επενδυτι-
κής στρατηγικής, και η πληροφόρηση σχετικά με την ομαδο-
ποίηση παρέχεται εσωτερικά σε αυτήν την βάση, ή

•	 αποτελεί μέρος ενός συμβολαίου που περιλαμβάνει ένα ή 
περισσότερα ενσωματωμένα παράγωγα, και το ΔΛΠ 39 επι-
τρέπει σε όλο το σύνθετο συμβόλαιο (περιουσιακό στοιχείο ή 
υποχρέωση) να προσδιορισθεί ως «στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων» (FVTPL).

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις «στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων» (FVTPL) απεικονίζονται στην εύλογη αξία, και 
οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία προκύψει καταχωρείται στα αποτε-
λέσματα. Το καθαρό κέρδος ή ζημία που καταχωρείται στα απο-
τελέσματα ενσωματώνει οποιοδήποτε τόκο πληρωτέο πάνω στη 
χρηματοοικονομική υποχρέωση. Η εύλογη αξία προσδιορίζεται με 
τον τρόπο που περιγράφεται στη Σημείωση 41.

Λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Οι λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, οι οποίες συμπερι-
λαμβάνουν και τον δανεισμό, αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη 
αξία, καθαρή από κόστη συναλλαγών.

Οι λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις μεταγενέστερα επι-
μετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 
του πραγματικού επιτοκίου,  με τόκους- έξοδα που καταχωρούνται 
στα αποτελέσματα με βάση την πραγματική απόδοση.
Η μέθοδος του πραγματικού επιτοκίου είναι η μέθοδος σύμφωνα 

με την οποία υπολογίζεται το αποσβεσμένο κόστος μιας χρηματο-
οικονομικής  υποχρέωσης και το επιτοκιακό έξοδο κατανέμεται 
κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου. Το πραγματικό επιτόκιο 
είναι το επιτόκιο το οποίο ακριβώς προεξοφλεί τις εκτιμώμενες 
μελλοντικές ταμειακές πληρωμές κατά τη διάρκεια της προσδο-
κώμενης ζωής της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης ή, όπου κρί-
νεται σκόπιμο, σε μικρότερη περίοδο.  

Διαγραφή /Διακοπή/ Παύση της αναγνώρισης 
Η Εταιρία διαγράφει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση μόνο και 
μόνο όταν η υποχρέωση της Εταιρίας εξοφληθεί, ακυρωθεί ή εκ-
πνεύσει.

Ταμείο και ταμιακά ισοδύναμα
Το ταμείο και τα ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά και 
καταθέσεις όψεως και άλλες βραχυπρόθεσμες υψηλής ρευστό-
τητας επενδύσεις, οι οποίες είναι εύκολα μετατρέψιμες σε ένα 
γνωστό ποσό μετρητών και υπόκεινται σε ένα ασήμαντο κίνδυνο 
μεταβολής στην αξία. 

Τομείς δραστηριότητας
Οι βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρίας (παροχή 
υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης και λοιπές), δεν υπόκεινται σε 
διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις. Κατά συνέπεια, η Εται-
ρία δεν προέβη στην παρουσίαση γνωστοποιήσεων όσον αφορά 
τους τομείς επιχειρηματικής  δραστηριότητας. Διευκρινίζεται ότι η 
Εταιρία δραστηριοποιείται σ’ έναν γεωγραφικό τομέα (λεκανοπέδιο 
Αττικής). Η πολιτική και η λήψη αποφάσεων είναι κοινή για όλους 
τους τομείς δραστηριότητας της Εταιρίας.

Ψήφιση Νόμου 4053/2012
Η ψήφιση του Νόμου 4053/2012, βάσει του οποίου η ΕΥΔΑΠ δύνα-
ται να παρέχει όλο το εύρος των υπηρεσιών που ορίζονται στο νόμο 
2744/1999 και εκτός περιοχής αρμοδιότητας της Εταιρίας, μέσω 
θυγατρικών εταιρειών και μέσω σύναψης προγραμματικών συμβά-
σεων με τους ΟΤΑ διαμορφώνει ένα νέο αναπτυξιακό πλαίσιο για την 
Εταιρία, διευρύνοντας την αγορά στην οποία μπορεί να δραστηριο-
ποιηθεί και αναπτυχθεί η ΕΥΔΑΠ.

Μεταφορά μεριδίου 
61,33% από το Ελληνικό Δημόσιο στο «Ταμείο Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ»
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 195/2011 (ΦΕΚ 2501/Β’) Απόφαση της 
Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσε-
ων (ΔΕΑΑ) και την από 27.1.2012 σχετική γνωστοποίηση, μεταβιβά-
στηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο 29.074.500 μετοχές της ΕΥΔΑΠ 
Α.Ε., και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 27,30% 
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας στο «Ταμείο Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ». Στη συνέχεια με την υπ’ 
αριθμ. 206/2012 (ΦΕΚ 1363) Απόφαση της Διυπουργικής Επιτρο-
πής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) και την από 
11.5.2012 σχετική γνωστοποίηση, μεταβιβάστηκαν από το Ελληνικό 
Δημόσιο 36.245.240 μετοχές της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., και ισάριθμων δικαι-
ωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 34,033% του μετοχικού κεφαλαίου 
της Εταιρίας στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 
Δημοσίου ΑΕ». Αποτέλεσμα των παραπάνω πράξεων ήταν το  ΤΑΙ-
ΠΕΔ να συμμετέχει με ποσοστό 61,33% στο μετοχικό κεφάλαιο της 
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Εταιρίας. Σημειώνεται ότι το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στο 
μετοχικό κεφάλαιο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ διαμορφώνεται πλέον σε 0,00%.
Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχοντας 100% το «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδι-
ωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», ελέγχει έμμεσα τα ανωτέρω 
δικαιώματα ψήφου. 

4. ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 
ΠΗΓΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΩΝ

Κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με 
τις λογιστικές πολιτικές του ομίλου, όπως περιγράφονται στην 
σημείωση 3, η διοίκηση είναι απαραίτητο να προβεί σε κρίσεις, 
εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την λογιστική αξία των πε-
ριουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, οι οποίες δεν είναι 
προφανείς από άλλες πηγές πληροφόρησης. Οι εκτιμήσεις και οι 
σχετικές με αυτές παραδοχές, βασίζονται στη εμπειρία του παρελ-
θόντος, εκτιμήσεις ειδικευμένων εξωτερικών συμβούλων καθώς 
και σε άλλους σχετικούς παράγοντες. Τα πραγματικά αποτελέσμα-
τα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 

Οι εκτιμήσεις και οι υποκειμενικές παραδοχές επανεξετάζονται 
σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις λογιστικών εκτιμήσεων, ανα-
γνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία συμβαίνουν, αν αυτές 

επηρεάζουν μόνο την συγκεκριμένη περίοδο ή και σε μελλοντικές 
περιόδους.

Οι λογιστικές κρίσεις στις οποίες έχει προβεί η διοίκηση κατά την 
εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών του ομίλου και οι οποίες έχουν 
σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας 
και του ομίλου είναι οι ακόλουθες:
1. το ύψος της πρόβλεψης για τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις από 
πελάτες (Ελληνικό Δημόσιο, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, Ιδιώτες),
2. ενδεχόμενες υποχρεώσεις της Εταιρίας με το Ελληνικό Δημόσιο 
(κόστος συντήρησης παγίων ΝΠΔΔ Εταιρία Παγίων, τίμημα ακα-
τέργαστου νερού),
3. το ύψος των προβλέψεων για παροχές στο προσωπικό από τέσ-
σερα προγράμματα καθορισμένων παροχών, 
4. προβλέψεις για επίδικες εργατικές υποθέσεις .

Επιπλέον η διοίκηση εξετάζει σε κάθε χρήση, στη βάση υποθέσεων 
και εκτιμήσεων τα ακόλουθα:
1. ωφέλιμες ζωές και ανακτήσιμες αξίες των αποσβεσίμων ενσώ-
ματων και άυλων παγίων, 
2. φόρο εισοδήματος που περιλαμβάνει την πρόβλεψη για τον τρέ-
χων φόρο εισοδήματος και πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και 
προσαυξήσεις για ανέλεγκτες χρήσεις,
3. ανακτησιμότητα αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.

5. ΕΣΟΔΑ 
Τα έσοδα της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλιάδες € 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012
ΕΣΟΔΑ    

Έσοδα από παροχή νερού και σχετιζόμενων υπηρεσιών 229.248 235.798 229.238 235.798

Έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης 110.305 114.965 110.305 114.965

Έσοδα από κατασκευές έργων για τρίτους 2.147 1.465 2.147 1.465

Μείωση κύκλου εργασιών από πώληση  έργων για τρίτους  (9.155)  (9.155) 

Έσοδα από πώληση ηλεκτρικού ρεύματος 3.579 860 3.579 860

Πωλήσεις αποθεμάτων 40 256 40 256

Κύκλος εργασιών 336.165 353.344 336.154 353.345

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 2.131 1.677 2.131 1.677

Χρηματοοικονομικά έσοδα 16.169 5.275 16.169  5.275

Συνολικά έσοδα 354.465 360.296 354.454 360.296
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ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2013
Ποσά σε χιλιάδες € Κόστος Πωληθέντων Έξοδα Διάθεσης Έξοδα Διοίκησης Σύνολο
Αμοιβές & έξοδα τρίτων 47.665 792 3.932 52.389
Κόστος ιδιοκατασκευών  (13.501) - - (13.501)
Σύνολο Α 34.163 792 3.932 38.888
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού  115.869 24.806 38.970 179.645
Παροχές τρίτων 29.075 5.964 8.773 43.812
Αποσβέσεις  28.019 481 1.505 30.005
Διάφορες προβλέψεις (25.657)   (25.657)
Διάφορα έξοδα  6.724 829 2.479 10.032
Αναλώσεις υλικών 8.940 324 599 9.863
Κόστος ιδιοκατασκευών (6.564)   (6.564)
Σύνολο Β 156.406 32.404 52.326 241.136
Σύνολο (Α + Β) 190.570 33.196 56.258 280.024

31/12/2012
Ποσά σε χιλιάδες € Κόστος Πωληθέντων Έξοδα Διάθεσης Έξοδα Διοίκησης Σύνολο
Αμοιβές & έξοδα τρίτων 50.298 448 2.763 53.509
Κόστος ιδιοκατασκευών  (12.041) - - (12.041)
Σύνολο Α 38.257 448 2.763 41.468
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού  53  .650 16.155 33.798 103.603
Παροχές τρίτων 34.343 7.040 2.713 44.096
Αποσβέσεις  31.093 647 2.470 34.210
Διάφορες προβλέψεις 38.603 - - 38.603
Διάφορα έξοδα  5.498 748 2.170 8.416
Αναλώσεις υλικών 6.199 309 467 6.975
Κόστος ιδιοκατασκευών (4.893) - - (4.893)
Σύνολο Β 164.493 24.899 41.618 231.010
Σύνολο (Α + Β) 202.750 25.347 44.381 272.478

6. ΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  

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

Η μείωση του κύκλου εργασιών κατά ευρώ 17,2 εκατ. περίπου οφείλεται κυρίως: 
Στη μείωση:
•	 Των εσόδων από κατανάλωση νερού και των εσόδων από χρήση υπονόμων, των νέων παροχών και των συναφών εργασιών ύδρευσης 

και αποχέτευσης, κατά ευρώ 11,22 εκατ. περίπου,
•	 Των εσόδων από κατασκευές έργων για το Ελληνικό Δημόσιο κατά ποσό ευρώ 9,2 εκατ. περίπου. Η μείωση αυτή προέκυψε λόγω της 

διευθέτησης της κοινής υπουργικής απόφασης Δ6/2476/3.12.2013 (ΦΕΚ 3065) των υπουργών Οικονομικών και Υποδομών Μετα-
φορών και Δικτύων.

•	 Στην αύξηση:
•	 των εσόδων από πώληση ηλεκτρικού ρεύματος κατά ευρώ 2,7 εκατ. περίπου.
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ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2013
Ποσά σε χιλιάδες € Κόστος Πωληθέντων Έξοδα Διάθεσης Έξοδα Διοίκησης Σύνολο
Αμοιβές & έξοδα τρίτων 47.664 792 3.918 52.374
Κόστος ιδιοκατασκευών  (13.501) - - (13.501)
Σύνολο Α 34.163 792 3.918 38.873
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού  115.869 24.806 38.970 179.645
Παροχές τρίτων 29.075 5.964 8.765 43.804
Αποσβέσεις  28.019 481 1.505 30.005
Διάφορες προβλέψεις (25.657)   (25.657)
Διάφορα έξοδα  6.724 829 2.475 10.028
Αναλώσεις υλικών 8.940 324 599 9.863
Κόστος ιδιοκατασκευών (6.564)   (6.564)
Σύνολο Β 156.406 32.404 52.314 241.124
Σύνολο (Α + Β) 190.569 33.196 56.232 279.997

31/12/2012
Ποσά σε χιλιάδες € Κόστος Πωληθέντων Έξοδα Διάθεσης Έξοδα Διοίκησης Σύνολο
Αμοιβές & έξοδα τρίτων 50.298 448 2.762 53.508
Κόστος ιδιοκατασκευών  (12.041) - - (12.041)
Σύνολο Α 38.257 448 2.762 41.467
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού  53.651 16.155 33.800 103.606
Παροχές τρίτων 34.343 7.040 2.703 44.086
Αποσβέσεις  31.093 647 2.470 34.210
Διάφορες προβλέψεις 38.603 0 - 38.603
Διάφορα έξοδα  5.498 748 2.164 8.410
Αναλώσεις υλικών 6.199 309 467 6.975
Κόστος ιδιοκατασκευών (4.893) - - (4.893)
Σύνολο Β 164.494 24.899 41.604 230.997
Σύνολο (Α + Β) 202.751 25.347 44.366 272.464

Η σημαντική διακύμανση (αύξηση) των εξόδων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, εξηγείται με τα κονδύλια:

• Αμοιβές και έξοδα προσωπικού, που περιλαμβάνουν κυρίως:

1. το σχηματισμό πρόβλεψης, για πρώτη φορά, για την ειδική εφάπαξ αποζημίωση προς τους εργαζομένους προσληφθέντες μέχρι 25.10.99, 
σύμφωνα με τις σχετικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που συνήφθησαν στις 2.7.1991, 25.5.1992, 21.06.1995, 06.06.2008, κατά 
ευρώ 60,4 εκατ. περίπου. Σημειώνεται ότι το άρθρο 45 του Ν.4179/2013 κατήργησε στις 8.8.2013 την υποχρεωτική κάλυψη του ελλείμματος 
του ανωτέρω λογαριασμού εφάπαξ από το Ελληνικό Δημόσιο.
2. τις λοιπές αποτιμήσεις των παροχών των εργαζομένων σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΔΛΠ19 μεταβλήθηκαν κατά  ποσό ευρώ 19,5 εκατ. 
όπως εξηγείται στη σημείωση 8.

• Διάφορες προβλέψεις, που περιλαμβάνουν:

3. την πρόβλεψη για δικαστικές υποθέσεις η οποία μεταβλήθηκε, ποσού ευρώ 22,4 εκατ. περίπου. Σημειώνεται ότι η Εταιρία υλοποιεί την 
18275/22.01.14 απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με την οποία αξιώσεις εργαζομένων συνολικού ύψους 134 εκατ. περίπου περιορίστηκαν σε 
ευρώ 73,2 εκατ. περίπου (συμπεριλαμβανομένου του εργοδοτικού κόστους ποσό ευρώ 9 εκατ. περίπου).
4. την ακύρωση πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις η οποία μεταβλήθηκε, κατά ποσό ευρώ 86,7 εκατ. περίπου, συνέπεια της είσπραξης από 
το Ελληνικό Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης  ποσού ευρώ 149,5 εκατ. περίπου, βάση της υπ’ αρίθμ. 38560/26.9.2013 
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2410) των υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών &Δικτύων.
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7. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων λογίζονται με βάση την ωφέλιμη ζωή τους με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης 
ως ακολούθως: 
Ι. ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
Υδραγωγεία  50χρ.
Κύριοι τροφοδοτικοί αγωγοί 45χρ.
Δευτερεύοντες τροφοδοτικοί αγωγοί 45χρ.
Δίκτυα διανομής, εξωτερικά και εσωτερικά αντλιοστάσια 10-45χρ.
Δεξαμενές-Διυλιστήρια 25-50χρ.
ΙΙ. ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
Έργα βαριάς υποδομής και βασικοί συλλεκτήρες 50χρ.
Δευτερεύοντες αγωγοί 40χρ.
Εξωτερικές διακλαδώσεις 25χρ.
Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 15-30χρ.
IΙΙ. ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
Ερευνητικά κέντρα λυμάτων 20χρ.
Κέντρα λυμάτων 20χρ.
IV. ΛΟΙΠΑ 
Έπιπλα και εξοπλισμός 5χρ.
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1-4χρ.
Μεταφορικά μέσα 5-7χρ.-
Μηχανολογικός εξοπλισμός 7χρ.
Κτίρια 40χρ.

Τα ποσά που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλιάδες € 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012
Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων  38.565 39.208 38.565 39.208
Αποσβέσεις λογισμικού & εξόδων 
πρώτης εγκατάστασης 1.077 2.328 1.077 2.328
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων
 και συμμετοχών καταναλωτών  (9.637) (7.326) (9.637) (7.326)
Σύνολο 30.005 34.210 30.005 34.210

8. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΙΑ)

Ποσά σε χιλιάδες € 31/12/2013 31/12/2012
Μισθοί και Ημερομίσθια  83.763 88.959
Εργοδοτικές εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία 21.350 19.989
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού Ν.2112 2.269 (1.848)
Πρόβλεψη για Ειδική εφάπαξ αποζημίωση 
προσληφθέντων έως και 25/11/1999 60.412 0
Πρόβλεψη για Ειδική εφάπαξ αποζημίωση 
προσληφθέντων μετά 25/11/1999 235 83
Προβλέψεις Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης για τους δικαιούχους 11.616 (3.577)
Σύνολο (Σημείωση 6) 179.645 103.606

Ο συνολικός αριθμός εργαζομένων στην Εταιρία κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2013 και 2012 ανέρχεται σε 2.477 και 2.512 αντίστοιχα. 
Η Εταιρία εφαρμόζοντας το Νόμο 4024/2011 προσαρμόζει τις αμοιβές του προσωπικού στις απαιτήσεις του προαναφερόμενου Νόμου.
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9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΙΑ)
Ποσά σε χιλιάδες € 31/12/2013 31/12/2012
Τόκοι Πελατών  6.376 4.586
Μερίσματα 43 50
Λοιπά Έσοδα 9.750 639
Σύνολο  16.169 5.275

Η μεταβολή στα λοιπά έσοδα οφείλεται κυρίως στην εξόφληση διακανονισμών οφειλών δήμων προς την Εταιρία.

10. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΙΑ)
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της Εταιρία ποσού Ευρώ 8.501 χιλ. και Ευρώ 17.229 χιλ. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και 2012 αντίστοι-
χα αφορούν κυρίως τόκους των δανείων της Εταιρίας από πιστωτικά ιδρύματα.

11. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
Ο φόρος εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντος φόρου εισοδήματος, της αναβαλλόμενης φορο-
λογίας και της πρόβλεψης του φόρου των ανέλεγκτων χρήσεων καθώς και των διαφορών φορολογικού ελέγχου και αναλύεται ως εξής :
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012
Φόρος εισοδήματος 27.405 18.842 27.405 18.842
Πρόβλεψη πρόσθετου φόρου χρήσης  1.533 747 1.533 747
Μείον χρησιμοποίηση πρόβλεψης  προηγούμενης χρήσης  (748) (918) (748) (918)
Διαφορές φορολογικής συμμόρφωσης άρθρου 82 Ν.2238/1994 214 179 214 179
Αναβαλλόμενη Φορολογία  (44.824) (2.468) (44.824) (2.465)
Σύνολο (16.420) 16.382 (16.420) 16.385

Ο φόρος εισοδήματος για την τρέχουσα περίοδο προέκυψε ως εξής:
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012
Κέρδη προ φόρων  61.740 68.006 61.267 68.097
Φόρος εισοδήματος υπολογιζόμενος 
με τον ισχύοντα φορολογικό  συντελεστή (26% & 20%) 16.052 13.601 15.929 13.619
Πρόβλεψη πρόσθετου φόρου χρήσης  1.533 747 1.533 747
Μείον χρησιμοποίηση πρόβλεψης  προηγούμενης χρήσης  (748) (918) (748) (918)
Διαφορές φορολογικής συμμόρφωσης άρθρου 82Ν.2238/1994 214 179 214 179
Συμπληρωματικός φόρος (αφορολόγητου αποθεματικού 
και εσόδων από ενοίκια) 483 4 483 4
Διαφορά αναβαλλόμενου φόρου από την φορολογική 
αναπροσαρμογή των παγίων  0 (2.943) 0 (2.943)
Διαφορά φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26% (19.935) - (19.935) -
Φόρος επί μη εκπιπτόμενων δαπανών  (14.019) 5.712 (13.896) 5.697
Σύνολο (16.420) 16.382 (16.420) 16.385

Το ποσό της υποχρέωσης από φόρο εισοδήματος ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 11.935 χιλ. και Ευρώ 8.714 χιλ. αντίστοιχα κατά την 
31/12/2013 και την 31/12/2012.

Με τις ρυθμίσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν. 4110/23.01.2013 και για τις διαχειριστικές χρήσεις με έναρξη από 1.1.2013 και 
μετά, θεσπίστηκε αυξημένος συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων (από 20% σε 26%). Η ανωτέρω μεταβολή του 
φορολογικού συντελεστή επηρέασε θετικά τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης μέσω του αναβαλλόμενου φόρου, κατά Ευρώ 19.935 χιλ. 
περίπου, επηρεάζοντας αντίστοιχα και το κονδύλι του ενεργητικού «αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις» και διαμορφώνοντας το κατά  
την 31.12.2013 σε Ευρώ 93.593 χιλ. 

Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010. Για τις χρήσεις 2011 και 2012 η Εταιρία ελέγχθηκε ως προς 
την φορολογική της συμμόρφωση από τους νόμιμους ελεγκτές της, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.2238/1994. 

Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν σχετική επαρκή πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις που πιθανόν να κατα-
λογισθούν κατά το φορολογικό κλείσιμο των ανέλεγκτων χρήσεων και της χρήσης 2013. 

Η ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη λόγω των περιορισμένων συναλλαγών που έχει.
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12. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος της χρήσεως με το μέσο σταθμισμένο αριθμό των κοινών μετοχών 
σε κυκλοφορία κατά την διάρκεια της χρήσης. Τα κέρδη ορίζονται ως τα κέρδη ή ζημίες από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου. 
Διευκρινίζεται ότι στην τρέχουσα, όπως και στην προηγούμενη, χρήση δεν υπάρχουν μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Δεν υπήρξαν ομο-
λογίες μετατρέψιμες σε μετοχές ή άλλοι δυνητικοί τίτλοι μετατρέψιμοι σε μετοχές που είναι μειωτικοί των κερδών κατά τις περιόδους στις 
οποίες αναφέρονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, και συνεπώς δεν έχουν υπολογιστεί απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή.

 ΟΜΙΛΟΣ
 31/12/ 2013 31/12/ 2012
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους  (σε χιλ €) 78.160 51.624
Σταθμικός Μέσος Όρος των σε κυκλοφορία μετοχών 106.500.000 106.500.000
Κέρδη ανά μετοχή – Βασικά σε € 0,73 0,48

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε συνεδρίασή του στις 26.3.2014 ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς την Τακτική Γενική Συνέ-
λευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος, του άρθρου 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920,  ποσού τριάντα έξι λεπτών (Ευρώ 0,36) ανά μετοχή, 
(συνολικό μικτό ποσό σε Ευρώ 38.340 εκατ.) για τη χρήση 2013. 
Το μέρισμα αποτελεί αντικείμενο έγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και περιλαμβάνεται στο υπόλοιπο του λογαρια-
σμού «Αποτελέσματα εις νέον».

13. ΥΠΕΡΑΞΙΑ  
Το ποσό της υπεραξίας Ευρώ 3.357 χιλ. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 αφορά το υπερβάλλον τίμημα εξαγοράς των δικτύων Ελευσίνας, 
Ασπροπύργου και Λυκόβρυσης από το αναπόσβεστο κόστος αντικατάστασης, όπως αποτιμήθηκε κατά την εξαγορά. Οι μονάδες δημιουργίας 
ταμιακών ροών και, κατά συνέπεια η υπεραξία των δικτύων, εξετάζονται για απομείωση των αξιών τους σε ετήσια βάση ή και πιο συχνά αν 
τα γεγονότα ή οι μεταβολές των συνθηκών υποδεικνύουν ότι θα μπορούσε να απομειωθεί η αξία. Από τον έλεγχο αποτίμησης της υπεραξίας 
από την εξαγορά των δικτύων δεν προέκυψε ζημία απομείωσης. Ο έλεγχος απομείωσης έγινε από την Δ/νση Οικονομικού Προγραμματισμού 
& Ελέγχου της Εταιρίας το Δεκέμβριο του 2013.

Ειδικότερα:
Στα πλαίσια της τακτοποίησης απαιτήσεων της από συγκεκριμένους ΟΤΑ, η Εταιρία υπέγραψε συμβάσεις με τρεις δήμους (Ασπρόπυργου και 
Ελευσίνας κατά την διάρκεια του Β΄εξαμήνου 2003 και Λυκόβρυσης κατά την διάρκεια του Β΄εξαμήνου 2006) για την μεταβίβαση της κυ-
ριότητας των δικτύων ύδρευσης των εν λόγω δήμων. Στα πλαίσια των ανωτέρων συμβάσεων περιήλθαν στην κυριότητα της Εταιρίας δίκτυα 
ύδρευσης συνολικού μήκους περίπου 327 χιλιομέτρων τα οποία εξυπηρετούν, μέσω 26.786 παροχών, περίπου 65.000 κατοίκους των εν 
λόγω δήμων, οι οποίοι εντάσσονται στην βάση καταναλωτών της Εταιρίας.
Η απόκτηση του δικτύου του Δήμου Ασπροπύργου, κόστισε Ευρώ 2.749 χιλ. και διακανονίστηκε με συμψηφισμό αντίστοιχων οφειλών του 
προς την Εταιρία. Η αποτίμηση του δικτύου σε τιμές αντικατάστασης, που έγινε από τις τεχνικές υπηρεσίες της Εταιρίας και συμφωνήθηκε με 
τις αντίστοιχες εκτιμήσεις των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 2.192 χιλ. 

Η απόκτηση του δικτύου του Δήμου Ελευσίνας, κόστισε Ευρώ 1.800 χιλ. και διακανονίστηκε με συμψηφισμό οφειλών του Ευρώ 1.500 χιλ. 
και καταβολή από την Εταιρία ποσού Ευρώ 300 χιλ.. Η αποτίμηση του δικτύου σε τιμές αντικατάστασης, που έγινε από τις τεχνικές υπηρεσίες 
της Εταιρίας και συμφωνήθηκε με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 681 χιλ. 
Η απόκτηση του δικτύου του Δήμου Λυκόβρυσης, κόστισε Ευρώ 2.271 χιλ. και διακανονίστηκε με συμψηφισμό ισόποσων οφειλών. Η απο-
τίμηση του δικτύου σε τιμές αντικατάστασης, που έγινε από τις τεχνικές υπηρεσίες της Εταιρίας και συμφωνήθηκε με τις αντίστοιχες εκτιμή-
σεις των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 590 χιλ.

14. ΛΟΙΠΕΣ ΑΥΛΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΙΑ
Κόστος κτήσης 31η Δεκεμβρίου 2012 20.930
Προσθήκες 725
Υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου 2013 21.655
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
31η Δεκεμβρίου 2012 (19.158) 
Αποσβέσεις χρήσης (1.077)
Σύνολο Αποσβέσεων 31η Δεκεμβρίου 2013 (20.235)
Αναπόσβεστη αξία  
31η Δεκεμβρίου 2012 1.772
31η Δεκεμβρίου 2013 1.420

Οι λοιπές άυλες ακινητοποιήσεις αφορούν την δαπάνη για αγορά λογισμικού, το οποίο θα επιφέρει μελλοντικά οφέλη στην Εταιρία, η οποία 
καταχωρείται ως άυλο στοιχείο του Ενεργητικού και αποσβένεται σε πέντε έτη.  
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15. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Εταιρία κάνοντας χρήση των διατάξεων του Δ.Π.Χ.A. 1: «Πρώτη χρήση εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α.» χρησιμοποίησε την εξαίρεση σχετικά με την 
παρουσίαση και αποτίμηση των ακινήτων κατά την σύνταξη του Ισολογισμού Μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α. την 1 Ιανουαρίου 2004. Στα πλαίσια αυτά 
θεωρεί την αναπροσαρμοσμένη αξία των ακινήτων στοιχείων σαν τεκμαιρόμενο κόστος (deemed cost) για τους σκοπούς σύνταξης του Ισολο-
γισμού Μετάβασης της 1ης Ιανουαρίου 2004. Ειδικότερα για σκοπούς μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α., η Εταιρία αποτίμησε τα ιδιοχρησιμοποιούμενα 
ακίνητα σε εύλογες αξίες όπως αυτές καθορίστηκαν από μελέτες ανεξαρτήτων εκτιμητών. Οι εύλογες αυτές αξίες αποτέλεσαν το τεκμαιρόμενο 
κόστος για τη σύνταξη του Ισολογισμού.  
Κατωτέρω παρατίθεται ο πίνακας μεταβολών παγίων των χρήσεων 2013 και 2012 για τον Όμιλο και την Εταιρία

2013
  Μηχαν/ματα   Δίκτυο   Δίκτυο Οχήματα Προκαταβολές & Σύνολο
 Κτίρια- & Μηχαν/κός ύδρευσης & υπονόμων- Έπιπλα έργα υπό
 Γήπεδα εξοπλισμός μετρητές Βιολογικός  κατασκευή 
Ποσά σε χιλ. Ευρώ   κατανάλωσης καθαρισμός 
Αναπόσβεστη αξία την
1 Ιανουαρίου 2013 275.721 2.907 291.490 335.742 3.586 85.732 995.178
Προσθήκες 311 249 4.335 20.265 1.545 18.898 45.603
Μειώσεις/ Μεταφορές - (4) - - (1.987) (25.577) (27.568)
Αναστροφή αποσβέσεων - 6 - - 1.987 - 1.993
Αποσβέσεις Χρήσης  (2.669) (854) (17.919) (15.408) (1.715) - (38.565)
Αναπόσβεστη αξία 
την 31/12/2013 273.363 2.304 277.906 340.599 3.416 79.053 976.641
       
1/1/2013:       
Κόστος  296.519 19.154 467.672 465.283 49.353 85.732 1.383.713
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (20.798) (16.247) (176.182) (129.541) (45.767) - (388.535)
Καθαρή αναπόσβεστη αξία 275.721 2.907 291.490 335.742 3.586 85.732 995.178
       
31/12/2013       
Κόστος  296.830 19.410 472.008 485.548 48.813 79.053 1.401.662
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (23.467) (17.106) (194.102) (144.949) (45.397) - (425.021)
Καθαρή αναπόσβεστη αξία 273.363 2.304 277.906 340.599 3.416 79.053 976.641

2012
  Μηχαν/ματα   Δίκτυο   Δίκτυο Οχήματα Προκαταβολές & Σύνολο
Ποσά σε χιλ. Ευρώ Κτίρια- & Μηχαν/κός ύδρευσης & υπονόμων- Έπιπλα έργα υπό
 Γήπεδα εξοπλισμός μετρητές Βιολογικός  κατασκευή 
   κατανάλωσης καθαρισμός 
Αναπόσβεστη αξία 
την 1 Ιανουαρίου 2012 277.488 3.192 303.223 310.531 4.075 119.410 1.017.919
Προσθήκες 1.167 587 6.543 40.243 1.605 16.503 66.648
Μειώσεις/ Μεταφορές 434 (3) 32  (121) (50.181) (49.839)
Αναστροφή αποσβέσεων (434) 3 (32)  121 - (342)
Αποσβέσεις Χρήσης  (2.934) (872) (18.276) (15.032) (2.094) - (39.208)
Αναπόσβεστη αξία 
την 31/12/2012 275.721 2.907 291.490 335.742 3.586 85.732 995.178
       
1/1/2012:       
Κόστος  294.918 18.570 461.097 425.040 47.869 119.410 1.366.904
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (17.430) (15.378) (157.874) (114.509) (43.794) - (348.985)
Καθαρή αναπόσβεστη αξία 277.488 3.192 303.223 310.531 4.075 119.410 1.017.919
       
31/12/2012       
Κόστος  296.519 19.154 467.672 465.283 49.353 85.732 1.383.713
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (20.798) (16.247) (176.182) (129.541) (45.767) - (388.535)
Καθαρή αναπόσβεστη αξία 275.721 2.907 291.490 335.742 3.586 85.732 995.178
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16. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Οι επενδύσεις σε συγγενείς Εταιρίες περιλαμβάνουν τη  συμμετοχή της Εταιρίας στην Επιχείρηση Αερίου Προαστίων Α.Ε.(ΕΑΠ). Τον Φε-
βρουάριο του 2003 η Κοινοπραξία Ε.ΥΔ.ΑΠ. – ΑΚΤΩΡ – Ελληνική Τεχνοδομική ΤΕΒ επελέγη από την ΕΠΑ Αττικής να αναλάβει την 
«Προώθηση συνδέσεων φυσικού αερίου στον τομέα της οικιακής και μικρής επαγγελματικής κατανάλωσης» για το Βόρειο Τομέα του 
Λεκανοπεδίου καθώς και για μέρος του Δήμου Αθηναίων. Για το σκοπό αυτό ιδρύθηκε η  Επιχείρηση Αερίου Προαστίων Α.Ε., στην οποία 
η Εταιρία συμμετέχει με ποσοστό 35%.
Με την από 4.5.2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας Ε.Α.Π. Α.Ε. (Εταιρία Αερίου Προαστίων Ανώνυμη Εταιρία), αποφα-
σίσθηκε ομόφωνα η λύση της Εταιρίας και η θέση της σε εκκαθάριση από 1.6.2012. Την 17.6.2013 εγκρίθηκε ο τελικός ισολογισμός της 
εκκαθάρισης της 31ης Μαΐου 2013 της Ε.Α.Π. ΑΕ και η λήξη της εκκαθάρισης της Εταιρίας.
Η ζημιά που προέκυψε από την εκκαθάριση ανήλθε σε Ευρώ 494 χιλ. και Ευρώ 5 χιλ. για την Εταιρία και τον Όμιλο αντίστοιχα.

17. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

Την 18η Ιουλίου 2011 η Εταιρία Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ίδρυσε  με την υπ’ αριθμ. Aπόφαση Δ.Σ. 17241/13.05.2011 Εταιρία με την επωνυμία 
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «Ε.ΥΔ.Α.Π. ΝΗΣΩΝ Α.Ε.», στην οποία συμμετέχει με 
ποσοστό 100% στο μετοχικό της κεφάλαιο (Ευρώ 60.000) με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, 
άρδευσης και συλλογής όμβριων υδάτων της νησιωτικής Ελλάδας. Η θυγατρική μέχρι σήμερα έχει περιορισμένη δραστηριότητα. 

18. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ  

 31/12/2013 31/12/2012
Εύλογη αξία (Ε.Υ.Α.Θ) 1.369 1.602

Η επένδυση που περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα, απεικονίζει την συμμετοχή στην Ε.Υ.Α.Θ, Εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών. η οποία δίνει τη δυνατότητα στην Εταιρία να αποκομίσει έσοδα από μερίσματα και ενδεχομένως κεφαλαιακά κέρδη. Από την 
πώληση της η ακριβοδίκαιη αξία αυτής της μετοχής βασίζεται στην επίσημη τιμή του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών κατά την ημερομηνία 
σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων.  

19. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΙΑ)

Ο λογαριασμός αναλύεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις ως εξής:

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012
Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις από ΟΤΑ 0 30.955 0 30.955
Δάνεια Προσωπικού (Σημείωση 21)  2.248 1.777 2.248 1.777
Κράτηση από Μισθολόγιο 317 2.122 317 2.122
Έργα για λογαριασμό τρίτων 2.147 112.063 2.147 112.063
Εγγυήσεις (ΔΕΗ, Ακινήτων) 695 674 695 673
Σύνολα 5.407 147.591 5.407 147.590

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις από ΟΤΑ
Η Εταιρία στα πλαίσια της δραστηριότητάς της τροφοδοτεί με νερό (διυλισμένο ή αδιύλιστο) διάφορους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης (ΟΤΑ) οι οποίοι διαχειρίζονται τα δικά τους δίκτυα διανομής και τιμολογούν τους δημότες τους. 
Η Εταιρία μετά την 8.10.2013 εισέπραξε από το Ελληνικό Δημόσιο για λογ/σμο των Ο.Τ.Α. ποσό ευρώ 146,8 εκατ. περίπου, μέρος των 
οποίων απεικονίζονταν την 31.12.2012 στις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις βάσει της υπ’ αριθμ. 38560/26.09.2013 κοινής υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 2410) των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.

Κράτηση από Μισθολόγιο
Ο λογαριασμός «Κράτηση από Μισθολόγιο» αφορά το μακροπρόθεσμο μέρος διακανονισμένων ταμιακών διευκολύνσεων προς το προσω-
πικό από την προσαρμογή του μισθοδοτικού κόστους στις απαιτήσεις  του Ν. 4024/2011.
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Έργα για λογαριασμό τρίτων (Όμιλος & Εταιρία)
Ο λογαριασμός στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31/12/2013 31/12/2012
Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων 936 66.998
Ληφθείσες Επιδοτήσεις/Προκαταβολές 0 (1.022)
 936 65.976
Ε.ΥΔ.Α.Π Εταιρία Παγίων Ν.Π.Δ.Δ. 1.211 100.097
Ληφθείσες Επιδοτήσεις/Προκαταβολές  0 (54.010)
 1.211 46.087
Σύνολο 2.147 112.063

Η Εταιρία σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο 2744/1999 υπέγραψε σύμβαση το 1999 με το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με την οποία 
έχει αναλάβει ένα κατασκευαστικό πρόγραμμα αντιπλημμυρικής υποδομής του πρώην Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (νυν Υπουργείο Μεταφορών 
και Δικτύων) όπως και έργα  αναβάθμισης και επέκτασης των τεχνικών εγκαταστάσεων ύδρευσης, οι οποίες έχουν μεταφερθεί στο ΝΠΔΔ 
«Εταιρία Παγίων ΕΥΔΑΠ». Με την κοινή υπουργική απόφαση Δ6/2476/3.12.2013 (ΦΕΚ 3065) των υπουργών Οικονομικών και Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων, προσδιορίστηκε η καταβολή ποσού Ευρώ 139,24 εκατ. περίπου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Το ποσό αυτό 
αφορά είσπραξη την 31.12.2013 για την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου για κατασκευές, έως την 31.12.2012, έργων υποδομής, 
αντιπλημμυρικής προστασίας, κ.τ.λ.. Η συνολική αξίωση της Εταιρίας για τα εν λόγω έργα ανερχόταν σε ποσό ευρώ 151,89 εκατ. περίπου.

20. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Ποσά σε χιλ. Ευρώ  2012   2013
 Υπόλοιπο (Επιβάρυνση)/  Υπόλοιπο (Επιβάρυνση) / (Επιβάρυνση)/ Υπόλοιπο
 έναρξης Ωφέλεια στα λήξης Ωφέλεια στα  Ωφέλεια στην λήξης
 01.01.2012 αποτελέσματα 31.12.2012 αποτελέσματα  Καθαρή  31.12.2013 
Περιγραφή  περιόδου    Θέση

Εξοδοποίηση αύλων ακινητοποιήσεων 17 9 26 8 - 35
Απομείωση αποθεμάτων 454 4 458 131 - 589
Υποχρέωση για παροχές 
στο προσωπικό 38.288 (3.949) 34.339 26.321 (17.681) 42.978
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 3.108 - 3.108 933 - 4.041
Λοιπές προβλέψεις για  
κινδύνους και έξοδα   9.917 1.717 11.634 11.556 - 23.190
Συμμετοχές καταναλωτών & ΟΤΑ-Δήμων 12.864 (105) 12.759 3.405 - 16.164
Διαφορά αποσβέσεων από 
επαναπροσδιορισμό ωφέλιμης ζωής (4.607) 232 (4.375) (1.484) - (5.859)
Έσοδα και έξοδα δεδουλευμένα (1.909) 23 (1.886) 1.835 - (51)
Αναβ. Φορ. στο Φορ. Αποθεματικό
 από αναπροσαρμογή ακινήτων 3.265 2.943 6.208 1.863 - 8.071
Λοιπά αναβαλλόμενα φορολ. στοιχεία 2.584 1.595 4.179 255 - 4.434
 63.981 3.689 66.450 44.824 (17.681) 93.593

Η χρέωση στους λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσεως για αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος (έξοδο χρήσης-αναβαλλόμενη φορο-
λογική υποχρέωση), περιέχει τις προσωρινές φορολογικές διαφορές που προκύπτουν κυρίως από λογισθέντα έσοδα-κέρδη τα οποία θα 
φορολογηθούν σε μελλοντικό χρόνο. Η πίστωση για αναβαλλόμενους φόρους (έσοδο χρήσης-αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση) περιέχει 
κυρίως προσωρινές φορολογικές διαφορές που προκύπτουν από συγκεκριμένες προβλέψεις, οι οποίες είναι φορολογικά εκπεστέες κατά την 
πραγματοποίηση της αντίστοιχης δαπάνης σε μεταγενέστερες χρονικές περιόδους.

 Με τις ρυθμίσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν. 4110/23.01.2013 και για τις διαχειριστικές χρήσεις με έναρξη από 1.1.2013 και 
μετά, θεσπίστηκε αυξημένος συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων (από 20% σε 26%). Η ανωτέρω μεταβολή του 
φορολογικού συντελεστή επηρέασε θετικά τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης μέσω του αναβαλλόμενου φόρου, κατά Ευρώ 19.935 χιλ. 
περίπου, επηρεάζοντας αντίστοιχα και το κονδύλι του ενεργητικού «αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις» και διαμορφώνοντας το κατά  
την 31.12.2013 σε Ευρώ 93.593 χιλ. 
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21. ΥΛΙΚΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΙΑ)

Ο λογαριασμός στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2013 31/12/2012
Αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά  18.065 19.908
Πρόβλεψη Απαξίωσης Αποθεμάτων (2.267) (2.292)
Σύνολο 15.798 17.616

Τα αποθέματα προορίζονται για την εξυπηρέτηση των δικτύων (συντήρηση και επέκταση).

22. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΙΑ)

Ο λογαριασμός στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλ. € 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012
Ιδιώτες 130.688 121.626 130.675 121.625
Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ελληνικό Δημόσιο, ΔΕΚΟ 41.635 221.172 41.635 221.173
 172.323 342.798 172.310 342.798
Δεδουλευμένα, μη τιμολογημένα έσοδα 56.581 52.907 56.581 52.907
 228.904 395.705 228.891 395.705
Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (25.710) (85.663) (25.710) (85.663)
 203.194 310.042 203.181 310.041

Η πλειοψηφία των οικιακών χρηστών τιμολογείται κάθε τρεις μήνες με βάση τις ενδείξεις των υδρομετρητών. Τα μη τιμολογημένα έσοδα 
αφορούν τα έσοδα που προέρχονται από παροχή νερού και υπηρεσιών αποχέτευσης μεταξύ της ημερομηνίας της τελευταίας καταμέτρησης 
και της ημερομηνίας λήξης της χρήσης, τα οποία δεν έχουν τιμολογηθεί την 31/12/2013.

Την 16/12/2013 (ΦΕΚ 3188) με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Δικτύων αναπροσαρμόστηκαν τα τιμολόγια 
υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.

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

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2013 31/12/2012
Υπόλοιπο Έναρξης 85.663 56.530
Πρόβλεψη χρήσης (59.953) 29.133
Υπόλοιπο Λήξης 25.710 85.633

Η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις έχει καθορισθεί με βάση την εμπειρία αθετήσεων του παρελθόντος, στατιστικών στοιχείων εισπραξι-
μότητας των λογαριασμών καθώς επίσης και λοιπών παραμέτρων που σχετίζονται με τη δυνατότητα είσπραξης των απαιτήσεων.

Η Εταιρία υπολογίζει προσαυξήσεις επί των ληξιπρόθεσμων οφειλών με ποσοστό 1% μηνιαίως, το οποίο δεν λογιστικοποιείται και παρακο-
λουθείται εξωλογιστικώς και ισούται με το ποσοστό προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο και ορίζεται με απόφα-
ση του Υπουργείου Οικονομικών. Η Εταιρία την 8.10.2013 εισέπραξε από το Ελληνικό Δημόσιο για λογαριασμό των ΟΤΑ ποσό ευρώ 146,8 
εκατ. περίπου και για λογαριασμό Λοιπών φορέων του Δημοσίου ποσό ευρώ 2,6 εκατ. περίπου, βάσει της υπ’ αριθμ. 38560/26.9.2013 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2410) των υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών. Συνέπεια της μείωσης του υπολοίπου των πελατών 
από τιμολόγια Ο.Τ.Α. & Δημοσίου κατά ευρώ 150 εκατ. περίπου η Εταιρία αναπροσδιόρισε τη σωρευτική πρόβλεψη επισφάλειας στο ποσό 
των Ευρώ 25,7 εκατ. περίπου.
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23. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΙΑ)

Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής:
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012
Προκαταβολές και δάνεια Προσωπικού 5.349 7.165 5.349 7.165
Προκαταβολές σε εργολάβους και προμηθευτές 538 538 538 538
Απαίτηση για συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου
στην υποχρεωτική κάλυψη του ελλείμματος 
ειδικού λογαριασμού εφάπαξ 258 68.844 258 68.844
Προκαταβολές διάφορες 2.719 1.698 2.719 1.698
Απαίτηση από επιστροφή εισφορών ΙΚΑ 1.100 4.399 1.100 4.399
Απαίτηση από Εκπαιδευτικά Προγρ. Προσωπικού 1.354 999 1.354 999
Λοιπές απαιτήσεις 3.542 4296 3.554 4.295
Απαίτηση απόδοσης κρατήσεων εισφορών 
υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων 3.499 2.574 3.499 2.574
Σύνολο 18.359 90.513 18.371 90.512

Τα υπόλοιπα των λοιπών απαιτήσεων περιλαμβάνουν  πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ποσό Ευρώ 4.162 χιλ. την 31/12/2013 και ποσό 
Ευρώ 867 χιλ την 31/12/2012. 

Προκαταβολές και Δάνεια προσωπικού: 
Η Εταιρία παρέχει στο προσωπικό άτοκα δάνεια, άτοκες βραχυπρόθεσμες προκαταβολές μισθοδοσίας, ταμιακές διευκολύνσεις και μακροπρό-
θεσμα έντοκα δάνεια. Μετά την πλήρη εξόφληση των δανειακών υποχρεώσεων της, η Εταιρία  από το Νοέμβριου του 2013, για τον τοκισμό 
των δανείων της χρησιμοποιεί  το επιτόκιο των 3μηνων Έντοκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ). Στο  ποσό Ευρώ 5.349 χιλ. δεν 
συμπεριλαμβάνεται το μακροπρόθεσμο μέρος των δανείων προς το προσωπικό, το οποίο κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 ανέρχεται σε Ευρώ 
2.248 χιλ. και το μακροπρόθεσμο μέρος των δόσεων της κράτησης, από Μισθολόγιο του προσωπικού το οποίο κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 
ποσού Ευρώ 317 χιλ. που συμπεριλαμβάνεται στις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (Σημείωση 19). 

Συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στην υποχρεωτική κάλυψη του ελλείμματος ειδικού λογαριασμού εφάπαξ:
Το ποσό αφορά την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου βάσει του Ν. 2939/6.82001 να καλύψει το έλλειμμα του λογαριασμού της ειδικής 
εφάπαξ αποζημίωσης για το προσωπικό που αποχωρεί και που εργαζόταν στην Εταιρία μέχρι την 25η Οκτωβρίου 1999.
Η κίνηση του μέρους των αποζημιώσεων που ανέλαβε να καλύψει το Ελληνικό Δημόσιο, έχει ως εξής:

Ποσά σε χιλ. € 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012
Συσσωρευμένο έλλειμμα αρχής  68.844 62.433
Εκκαθαρισμένες αποζημιώσεις  1.922 7.842
Κρατήσεις εργαζομένων (769) (1.431)
Είσπραξη από το Ελληνικό Δημόσιο 
(άρθρο 52 Ν. 4186/2013) (58.351) 0
Συμψηφισμός μερίσματος Ελ. Δημοσίου 
με το Λογ/σμο (Έκδοση απόφασης απ το Ελ. Δημ.)  (11.388) 0
Συσσωρευμένο έλλειμμα απαιτητό 
από το Ελληνικό Δημόσιο τέλους χρήσης 258 68.844

1. Μετά την ψήφιση του άρθρου 52 του Ν.4186/17.9.2013, η Εταιρία εισέπραξε ευρώ 58,4 εκατ. περίπου, την 25.9.2013, για την υποχρέ-
ωση κάλυψης του λογαριασμού από το Ελληνικό Δημόσιο, έως την 30.06.2013. Η υποχρέωση που υφίσταται αφορά ληξιπρόθεσμη οφειλή 
του Ελληνικού Δημοσίου από 1.7.2013-8.8.2013 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4179/2013).
2. Την 5.7.2013 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/64497/0025 Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού, η 
οποία συμψήφισε υποχρεώσεις από μερίσματα πληρωτέα ποσού ευρώ 11,4 εκατ. περίπου.
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24. ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής:
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλ. € 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012
Ταμείο 389 492 363 492
Λογαριασμοί Καταθέσεως Όψεως και προθεσμίας 331.578 42.614 331.578 42.580
Σύνολο 331.967 43.106 331.941 43.072

Οι λογαριασμοί καταθέσεων όψεως και προθεσμίας έχουν κυμαινόμενα επιτόκια ανάλογα με το ύψος της κατάθεσης και την περίοδο του 
εκτοκισμού. Η τρέχουσα αξία των εν λόγω καταθέσεων όψεως και προθεσμίας προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία λόγω των κυμαινόμενων 
επιτοκίων και των βραχυπρόθεσμων λήξεών τους. Στους λογαριασμούς όψεως δεν περιλαμβάνονται τα ποσά Ευρώ 5.058 χιλ. και Ευρώ 
1.677 χιλ. των ληξιπρόθεσμων επιταγών πληρωτέων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2012 αντίστοιχα τα οποία απεικονίζονται στο λογα-
ριασμό λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. (Σημείωση 33).Τα έσοδα τόκων από τραπεζικές καταθέσεις, αναγνωρίζονται με βάση την 
αρχή του δεδουλευμένου εσόδου, και συμπεριλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έσοδα.

25. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1980 σε εφαρμογή του Νόμου 1068/1980 
ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης των δύο εταιρειών ύδρευσης 
και αποχέτευσης Αθηνών της εποχής, που ονομάζονταν Ελληνική 
Εταιρία Ύδρευσης και Οργανισμός Αποχέτευσης Πρωτευούσης.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας καθορίστηκε αποτιμη-
μένο σε Ευρώ στο ποσό των Ευρώ 130.502 βάσει αποτίμησης του 
ενεργητικού και του παθητικού των εταιρειών που συγχωνεύθη-
καν και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1068/1980.

Το 1992 το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε Ευρώ 1.253.507 
αποτελούμενο από 213.566.282 κοινές μετοχές ονομαστικής αξί-
ας Ευρώ 5,87 έκαστη. Η αύξηση προέκυψε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Νόμου 1914/1990, με βάση μια νέα αποτίμηση της κα-
θαρής θέσης της Εταιρίας λόγω της συνεισφοράς από το Ελληνικό 
Δημόσιο στην ΕΥΔΑΠ ενός σημαντικού αριθμού εγκαταστάσεων και 
την κεφαλαιοποίηση οφειλών προς το Δημόσιο.

Η Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 1998 αποφάσισε την πε-
ραιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 
Ευρώ 6.845 μέσω της κεφαλαιοποίησης των επιχορηγήσεων που 
είχαν εισπραχθεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1997. Μετά την αύ-
ξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαμορφώθηκε σε Ευρώ 
1.260.352 αποτελούμενο από 214.732.544 κοινές μετοχές 
ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,87 (δύο χιλιάδες Δραχμές) έκαστη.

Κατά τη χρήση 1999, λόγω της εισαγωγής της Εταιρίας στο Χρη-
ματιστήριο Αθηνών και σύμφωνα με το Νόμο 2744/1999, το 
μετοχικό της κεφάλαιο ορίστηκε σε Ευρώ 58.694 αποτελούμε-
νο από 100.000.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 
0,59 (διακόσιες Δραχμές) έκαστη. Σύμφωνα με τον ίδιο Νόμο 
το υπολειπόμενο μέρος του μετοχικού κεφαλαίου ποσού Ευρώ 
1.201.658 μετατράπηκε σε «Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό», 
το οποίο μεταξύ άλλων μειώθηκε με την αξία των παγίων τα οποία 
μεταβιβάσθηκαν στην «Ε.ΥΔ.Α.Π. Παγίων» άνευ ανταλλάγματος. 
Το Δεκέμβριο του 1999 εκδόθηκαν 6.500.000 νέες κοινές με-
τοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,59 (διακόσιες Δραχμές) έκαστη 
και καλύφθηκαν μέσω της αρχικής δημόσιας εγγραφής κατά την 

εισαγωγή της ΕΥΔΑΠ στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 
Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά την 
31 Δεκεμβρίου 2000 ανερχόταν σε Ευρώ 62.509 αποτελούμενο 
από 106.500.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,59 
(διακόσιες Δραχμές) έκαστη.

Τον Μάιο 2001 η Εταιρία αποφάσισε να μετατρέψει το μετοχικό 
της κεφάλαιο σε Ευρώ μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας έκα-
στης μετοχής από Ευρώ 0,59 σε Ευρώ 0,60 με το συνολικό ποσό 
της προκύψασας αύξησης Ευρώ 1.391 να μεταφέρεται από τη 
«Διαφορά Υπέρ το Άρτιο». Κατά συνέπεια κατά την 31 Δεκεμβρίου 
2012 και 2011 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 
Ευρώ 63.900 διαιρούμενο σε 106.500.000 μετοχές ονομαστι-
κής αξίας Ευρώ 0,60 έκαστη. 

Δεν υπήρξε καμία μεταβολή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 
ούτε σ’ αυτήν ούτε στην προηγούμενη περίοδο. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 195/2011 (ΦΕΚ 2501/Β’) Απόφαση 
της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικο-
ποιήσεων (ΔΕΑΑ) και την από 27.1.2012 σχετική γνωστοποίηση, 
μεταβιβάστηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο 29.074.500 μετοχές 
της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσο-
στό 27,30% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας στο «Ταμείο 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ». Στη συνέ-
χεια με την υπ’ αριθμ. 206/2012 (ΦΕΚ 1363) Απόφαση της Διυ-
πουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων 
(ΔΕΑΑ) και την από 11.5.2012 σχετική γνωστοποίηση, μεταβιβά-
στηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο 36.245.240 μετοχές της ΕΥΔΑΠ 
Α.Ε., και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 34,033% 
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας στο «Ταμείο Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ». Αποτέλεσμα των παρα-
πάνω πράξεων ήταν το ΤΑΙΠΕΔ να συμμετέχει με ποσοστό 61,33% 
στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Σημειώνεται ότι το ποσοστό 
του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ 
διαμορφώνεται πλέον σε 0,00%.Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχοντας 
100% το «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσί-
ου Α.Ε.», ελέγχει έμμεσα τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου. 
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26. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

Ο λογαριασμός στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:  

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2013 31/12/2012
Τακτικό αποθεματικό 21.547 21.547
Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν 2744/99 352.078 352.078
Αποθεματικό από Αφορολόγητα Έσοδα 2.040 2.518
Αποθεματικό από Έσοδα Φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο 3.687 3.687
Λοιπά Αποθεματικά 950 1.183
Σύνολο 380.302 381.013

Τακτικό αποθεματικό: 
Σύμφωνα με τον Ελληνικό εμπορικό νόμο, (Άρθρο 44 ν. 2190/1920) οι εταιρείες πρέπει να μεταφέρουν κατ’ ελάχιστο 5% των ετήσιων κα-
θαρών κερδών τους σε τακτικό αποθεματικό, μέχρις ότου αυτό το αποθεματικό να ισούται τουλάχιστον με το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου. Αυτό το αποθεματικό δεν μπορεί να διανεμηθεί και ο σκοπός της δημιουργίας του συνίσταται στην κάλυψη ζημιών. Κατά την 
31/12/2011 η Εταιρία κάλυψε το απαιτούμενο από το νόμο τακτικό αποθεματικό, επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 
της.

Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν. 2744/99:
Το εν λόγω Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό προέκυψε κατά την εισαγωγή της Εταιρίας στο Χ.Α.Α. στη χρήση 1999, από τον προσδιορισμό 
του τότε μετοχικού κεφαλαίου στο ισόποσο των Ευρώ 58.694 το δε αρχικό του υπόλοιπο ήταν Ευρώ 1.201.658. 

Με βάση τις διατάξεις του Ν. 2744/99 το αρχικό υπόλοιπο του αποθεματικού: 
•	 μειώθηκε με την αναπόσβεστη αξία των εγκαταστάσεων που εκχωρήθηκαν στην Ε.ΥΔ.Α.Π. ΝΠΔΔ άνευ ανταλλάγματος.
•	 μειώθηκε με τη λογιστικοποίηση διαφόρων λογαριασμών προβλέψεων που καταχωρήθηκαν στα βιβλία κατά την εισαγωγή της Εταιρίας 

στο Χ.Α.Α.
•	 αυξήθηκε με την υπεραξία που προέκυψε κατά την αποτίμηση σε τρέχουσες αξίες των εγκαταστάσεων και δικτύων που παρέμειναν στην 

κυριότητα της Εταιρίας.
•	 και αυξήθηκε με τη μεταφορά του λογαριασμού «Υπόλοιπο κερδών εις Νέον» που εμφανιζόταν στο Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 

1998.

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

Αποθεματικά από αφορολόγητα ή φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο έσοδα:
Αφορούν έσοδα από τόκους οι οποίοι είτε δε φορολογήθηκαν είτε έχει γίνει παρακράτηση φόρου στην πηγή. Στην περίπτωση που διανεμηθούν 
υπόκεινται σε φορολόγηση.
Στην παρούσα φάση η Εταιρία προτίθεται να διανείμει με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.04.2014 το απο-
θεματικό από αφορολόγητα έσοδα σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 4179/2013. 
Η μεταβολή στην παρούσα χρήση αφορά την φορολόγηση του ποσού Ευρώ 2.518 χιλ με συντελεστή φόρου 19% όπως προβλέπεται.

Λοιπά αποθεματικά
Η μείωση της  τιμής της μετοχής της Ε.Υ.Α.Θ. την 31/12/2013 (χαρτοφυλάκιο διαθέσιμο προς πώληση), είχε ως αποτέλεσμα την αντίστοιχη 
μείωση των λοιπών αποθεματικών.
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27. ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 
Ο λογαριασμός στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε χιλ € ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Υπόλοιπο κατά την 01.01.2012 324.715 325.138
Μερίσματα πληρωθέντα  (18.105) (18.105)
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην Καθαρή θέση 14 14
Καθαρά κέρδη χρήσης 2012 51.624 51.712
Υπόλοιπο 01.01.2013 358.248 358.759
Μερίσματα πληρωθέντα   (21.300) (21.300)
Καθαρά κέρδη χρήσης 2013 78.160 77.687
Φόρος αποθεματικού 478 478
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην Καθαρή θέση 50.325 50.325
Υπόλοιπο 31.12.2013 465.911 465.949

28. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΙΑ)

Ο λογαριασμός στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε χιλ € 31/12/2013 31/12/2012
Τραπεζικά δάνεια 0 182.339
Δάνεια Ελληνικού Δημοσίου 3.142 3.142
Σύνολο 3.142 185.481

Η Εταιρία έως την 16/10/2013 είχε αποπληρώσει όλες τις δανειακές της υποχρεώσεις με αποτέλεσμα την 31/12/2013 να μην υφί-
σταται ο τραπεζικός δανεισμός της. Ο δανεισμός ήταν αποπληρωτέος άμεσα ή εντός έτους και περιλαμβάνονταν στις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις.

Οι Δεδουλευμένοι τόκοι των δανείων κατά την 31/12/2013 και 31/12/2012 ανέρχονταν σε Ευρώ 0 και Ευρώ 215 χιλ.  
αντίστοιχα και συμπεριλαμβάνονταν στο υπόλοιπο των δανειακών υποχρεώσεων. 

29. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΙΑ)

Η Εταιρία και ο Όμιλος εφαρμόζουν από 1.1.2013 το αναθεωρημένο πρότυπο Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές προς εργαζομένους» με αναδρο-
μική εφαρμογή από 1.1.2012 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 8 «Λογιστικές Πολιτικές μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και σφαλμάτων». 
Θεμελιώδη αλλαγή του νέου προτύπου, άρα και αλλαγή της λογιστικής πολιτικής είναι η άμεση αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών 
και ζημιών και του κόστους προϋπηρεσίας που προκύπτουν από τα προγράμματα καθορισμένων παροχών και δεν μετακυλίονται με 
βάση την πολιτική του «περιθωρίου», με βάση το προηγούμενο Δ.Λ.Π. 19. 
Ο λογαριασμός στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε χιλ € 31/12/2013 31/12/2012
Πρόβλεψη αποζημίωσης Προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία 26.424 28.758
Ιατροφαρμακευτική κάλυψη προσωπικού 161.937 224.147
Ειδική εφάπαξ αποζημίωση προσωπικού 
(προσληφθέντες πριν και μετά την 25-10-1999) 64.248 5.508
Σύνολο 252.609 258.413

Η Εταιρία έχει σε ισχύ πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων, των συνταξιούχων και 
των προστατευμένων μελών τους. Διατηρεί επίσης λογαριασμό αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και δυο 
προγράμματα ειδικών εφάπαξ προσληφθέντων πριν και μετά την 25/10/1999

Η αναλογιστική αποτίμηση υποχρεώσεων καταρτίστηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 από ανεξάρτητους 
εκτιμητές. 
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α. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Η κίνηση της πρόβλεψης για αποζημίωση για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2012 έχει ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/-31/12/13 1/1/-31/12/12
Ποσά αναγνωρισμένα στον ισολογισμό  
Παρούσα αξία  υποχρεώσεων 26.424 28.757
Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος - -
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό 26.424 28.757

Ποσά αναγνωρισμένα στον λογαριασμό  αποτελεσμάτων  
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 1.401 1.144
Καθαρός τόκος επί της υποχρέωσης/(περιουσιακού στοιχείου) 869 1.106
Συνολικό διαχειριστικό έξοδο που αναγνωρίζεται στο λογ. αποτελεσμάτων - -
Κανονικό έξοδο στον λογαριασμό αποτελεσμάτων 2.269 2.250
Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας  - (4.098)
Κόστος περικοπών /διακανονισμών /τερματισμού υπηρεσίας - -
Συνολικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 2.269 (1.848)

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης  
Παρούσα αξία  υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 28.757 26.155
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 1.401 1.144
Κόστος τόκου 869 1.106
Εισφορές εργαζομένων - -
Παροχές που πληρώθηκαν από το σχέδιο - -
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (2.306) (3.889)
Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας - -
Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο  - (4.098)
Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)-οικονομικές υποθέσεις  (1.551) 4.059
Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)-δημογραφικές υποθέσεις  - -
Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)-εμπειρία  περιόδου  (746) 4.280
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 26.424 28.757

Οι αναμενόμενες παροχές (μη προεξοφλημένες) από το πλάνο κατά την επόμενη χρήση προσδιορίζονται σε Ευρώ 2.608 χιλ.

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των σχετικών προβλέψεων αποζημίωσης προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία έχουν ως εξής: 

Αναλογιστικές παραδοχές  2013 2012
Προεξοφλητικό επιτόκιο 3,39% 3,17%
Πληθωρισμός 1,75% 2,00%
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 2014-16:  0%,  2013-15:0%
 2017+:1,75% 2016+: 3,5%
Διάρκεια Υποχρεώσεων  10,50 12,53
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β. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Η Εταιρία καλύπτει έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους εργαζομένους, τους συνταξιούχους και των προστατευμένων μελών 
τους με βάση τον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται, μερικώς, από εισφορές των εργαζομένων και των 
συνταξιούχων. Οι σχετικές υποχρεώσεις της Εταιρίας που απορρέουν από το πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προσδιορί-
σθηκαν με βάση αναλογιστική μελέτη που διενεργήθηκε για τις χρήσεις 2013 και 2012. 

Η κίνηση της πρόβλεψης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη  κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2013 και 2012 έχει ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1-31/12/13 1/1-31/12/12
Ποσά αναγνωρισμένα στον ισολογισμό  
Παρούσα αξία υποχρεώσεων 161.937 224.147
Εύλογη αξία  περιουσιακών στοιχείων προγράμματος - -
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό 161.937 224.147

Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων  
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 2.873 3.115
Καθαρός τόκος επί της υποχρέωσης/(περιουσιακού στοιχείου) 7.746 11.735
Συνολικό διαχειριστικό έξοδο που αναγνωρίζεται στο λογ. αποτελεσμάτων - -
Κανονικό έξοδο στον λογ/μό Αποτελεσμάτων 10.619 14.850
Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας  - (20.380)
Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας - -
Συνολικό έξοδο στον λογαριασμό αποτελεσμάτων 10.619 (5.530)

Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης   
Παρούσα αξία  υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 224.147 248.187
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 2.873 3.115
Κόστος τόκου 7.746 11.735
Εισφορές εργαζομένων  - -
Παροχές που πληρώθηκαν από το σχέδιο - -
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (7.161) (9.103)
Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας - -
Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο  - (20.380)
Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)-οικονομικές υποθέσεις  (10.112) 42.186
Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)-δημογραφικές υποθέσεις  - -
Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)-εμπειρία  περιόδου  (55.556) (51.592)
Παρούσα αξία της υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 161.937 224.147

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1-31/12/13 1/1-31/12/12
Προσαρμογές  
Προσαρμογές στις υποχρεώσεις από αλλαγή των υποθέσεων 10.112 (42.186)
Εμπειρικές προσαρμογές στις υποχρεώσεις  55.556 51.592
Εμπειρικές προσαρμογές στα περιουσιακά στοιχεία - -
Συνολικό αναλογιστικό κέρδος /(ζημιά) στην Καθαρή Θέση 65.668 9.406
Άλλες προσαρμογές στην Καθαρή Θέση - -
Συνολικό ποσό που αναγνωρίζεται στην Καθαρή Θέση 65.668 9.406

Οι αναμενόμενες παροχές (μη προεξοφλημένες) από το πλάνο κατά την επόμενη χρήση προσδιορίζονται σε Ευρώ 7.333 χιλ.

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των σχετικών προβλέψεων ιατροφαρμακευτικής περί-
θαλψης έχουν ως εξής: 

Αναλογιστικές παραδοχές  2013 2012
Προεξοφλητικό επιτόκιο 3,70% 3,53%
Ιατρικός Πληθωρισμός 2,10% 2,40%
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 2014-16:  0%, 2013-15:  0%,
 2017+:1,75% 2016+: 3,5%
Διάρκεια Υποχρεώσεων  15,82 17,00
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γ. Ειδικός εφάπαξ λογαριασμός προσληφθέντων από 26.10.1999
Για τους προσληφθέντες μεταγενέστερα της 25η Οκτωβρίου 1999, η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει τις αποζημιώσεις στο 
σύνολό τους, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο και τη συλλογική σύμβαση εργασίας.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1-31/12/13 1/1-31/12/12
Ποσά αναγνωρισμένα  στον ισολογισμό  
Παρούσα αξία  υποχρεώσεων 4.266 5.508
Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος (5.083) (4.434)
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό (816) 1.074

Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων  
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 203 83
Καθαρός τόκος επί της υποχρέωσης/(περιουσιακού στοιχείου) 32 (11)
Συνολικό διαχειριστικό έξοδο που αναγνωρίζεται στο λογ. Αποτελεσμάτων - -
Κανονικό έξοδο στον λογαριασμό αποτελεσμάτων 235 72
Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας  - 11
Κόστος περικοπών / διακανονισμών  /τερματισμού υπηρεσίας - -
Συνολικό έξοδο στον λογαριασμό αποτελεσμάτων 235 83

Μεταβολή στη παρούσα αξία της υποχρέωσης  
Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 5.508 3.748
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 203 83
Κόστος τόκου 194 181
Εισφορές εργαζομένων 374 322
Παροχές που πληρώθηκαν από το σχέδιο - -
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη - -
Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας - -
Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο  - 11
Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)-οικονομικές υποθέσεις  (2.024) 1.143
Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)-δημογραφικές υποθέσεις  - -
Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)-εμπειρία  περιόδου  11 20
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 4.266 5.508

Μεταβολή στην αξία των περιουσιακών στοιχείων  
Αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος στην αρχή της περιόδου 4.434 3.812
Αναμενόμενη απόδοση περιουσιακών στοιχείων 162 193
Εισφορές εργοδότη - -
Εισφορές εργαζομένων 374 322
Παροχές που πληρώθηκαν από το σχέδιο - -
Έξοδα - -
Προσαρμογή περιουσιακών στοιχείων (μέσω Καθαρής Θέσης) - -
Αναλογιστική (ζημιά ) / κέρδος 112 107
Αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος στο τέλος της περιόδου 5.083 4.434

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1-31/12/13 1/1-31/12/12
Προσαρμογές  
Προσαρμογές στις υποχρεώσεις από αλλαγή των υποθέσεων 2.024 (1.143)
Εμπειρικές προσαρμογές στις υποχρεώσεις  (11) (20)
Εμπειρικές προσαρμογές στα περιουσιακά στοιχεία 112 107
Συνολικό αναλογιστικό κέρδος /(ζημιά) στην Καθαρή Θέση 2.125 (1.056)
Άλλες προσαρμογές στην Καθαρή Θέση - -
Συνολικό ποσό που αναγνωρίζεται στην Καθαρή Θέση 2.125 (1.056)

Οι αναμενόμενες εισφορές και παροχές (μη προεξοφλημένες) από το πλάνο κατά την επόμενη χρήση προσδιορίζονται σε Ευρώ 354 
χιλ. και Ευρώ 98 χιλ αντίστοιχα.
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των σχετικών προβλέψεων του ειδικού εφάπαξ 
λογαριασμού προσληφθέτων από 26/10/1999 έχουν ως εξής: 

Αναλογιστικές παραδοχές  2013 2012
Προεξοφλητικό επιτόκιο 3,72% 3,55%
Πληθωρισμός 1,75% 2,00%
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 2014-16:  0%, 2013-15:  0%,
 2017+:1,75% 2016+: 3,5%
Διάρκεια Υποχρεώσεων  15,75 17,99

δ. Ειδικός εφάπαξ λογαριασμός προσληφθέντων μέχρι 25.10.1999 
Με την ψήφιση του άρθρου 45 του Ν.4179/2013 με το οποίο καταργήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.2939/2001 για την 
υποχρεωτική κάλυψη του ελλείμματος του λογαριασμού εφάπαξ για τους προσληφθέντες ως την 25.10.1999 από το Ελληνικό Δημό-
σιο, η Διοίκηση της Εταιρίας προέβη σε αναλογιστική μελέτη προκειμένου να σχηματίσει για πρώτη φορά την ανάλογη πρόβλεψη για 
αποζημίωση προσωπικού.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1-31/12/13
Ποσά αναγνωρισμένα στον ισολογισμό 
Παρούσα αξία  υποχρεώσεων 59.982
Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος (515)
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό 59.467
Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 375
Καθαρός τόκος επί της υποχρέωσης/(περιουσιακού στοιχείου) 719
Συνολικό διαχειριστικό έξοδο που αναγνωρίζεται στο λογ. αποτελεσμάτων -
Κανονικό έξοδο στον λογ/μό Αποτελεσμάτων 1.094
Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας  59.319
Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας -
Συνολικό έξοδο στον λογαριασμό αποτελεσμάτων 60.413
Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης  
Παρούσα αξία  υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου -
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 375
Κόστος τόκου 719
Εισφορές εργαζομένων  525
Παροχές που πληρώθηκαν από το σχέδιο (3.039)
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη -
Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας -
Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο  59.319
Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)-οικονομικές υποθέσεις  2.997
Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)-δημογραφικές υποθέσεις  -
Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)-εμπειρία  περιόδου  (914)
Παρούσα αξία της υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 59.982

Μεταβολή στην αξία των περιουσιακών στοιχείων 1/1-31/12/13
Αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος στην αρχή της περιόδου -
Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων -
Εισφορές εργοδότη  3.029
Εισφορές εργαζομένων  525
Παροχές που πληρώθηκαν από το σχέδιο (3.039)
Έξοδα -
Προσαρμογή περιουσιακών στοιχείων (μέσω Καθαρής Θέσης) -
Αναλογιστική (ζημιά)/κέρδος -
Αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος στο τέλος της περιόδου 515

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1-31/12/13
Προσαρμογές 
Προσαρμογές στις υποχρεώσεις από αλλαγή των υποθέσεων (2.997)
Εμπειρικές προσαρμογές στις υποχρεώσεις  914
Εμπειρικές προσαρμογές στα περιουσιακά στοιχεία 
Συνολικό αναλογιστικό κέρδος /(ζημιά) στην Καθαρή Θέση (2.083)
Άλλες προσαρμογές στην Καθαρή Θέση 
Συνολικό ποσό που αναγνωρίζεται στην Καθαρή Θέση (2.083)
Οι αναμενόμενες εισφορές και παροχές (μη προεξοφλημένες) από το πλάνο κατά την επόμενη χρήση προσδιορίζονται σε Ευρώ 4.723 χιλ. και 
Ευρώ 5.238 χιλ. αντίστοιχα.
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των σχετικών προβλέψεων του ειδικού εφάπαξ 
λογαριασμού προσληφθέτων έως και την 25/10/1999 έχουν ως εξής: 
Αναλογιστικές παραδοχές  2013 
Προεξοφλητικό επιτόκιο 3,22% 
Πληθωρισμός 1,75% 
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 2014-16:  0%,
 2017+:1,75% 
Διάρκεια Υποχρεώσεων  9,27 

Ανάλυση ευαισθησίας αποτελεσμάτων:
Τα αποτελέσματα της αποτίμησης εξαρτώνται από τις υποθέσεις (οικονομικές και δημογραφικές) εκπόνησης της αναλογιστικής μελέτης. 
Παρακάτω παρουσιάζεται η αναλογιστική υποχρέωση (DBO) της 31/12/2013 για κάθε πλάνο, για τα ακόλουθα σενάρια ευαισθησίας: 

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Ν. 2112/20:
Σενάριο Ευαισθησίας DBO στις 31/12/13 (σε ευρώ) % Διαφορά από Κεντρικό Σενάριο
Επιτόκιο προεξόφλησης +0,5% 25.164.800 -4,8%
Επιτόκιο προεξόφλησης -0,5% 27.779.735 5,1%
Πληθωρισμός +0,5% 27.628.184 4,6%
Πληθωρισμός -0,5% 25.234.800 -4,5%
Αύξηση αποδοχών +0,5% (από το 2017) 26.505.913 0,3%
Αύξηση αποδοχών -0,5% (από το 2017) 26.308.989 -0,4%
Προσδόκιμο επιβίωσης +1 έτος  26.435.636 0,0%
Προσδόκιμο επιβίωσης -1 έτος  26.412.153 0,0%

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη:
Σενάριο Ευαισθησίας DBO στις 31/12/13 (σε ευρώ) % Διαφορά από Κεντρικό Σενάριο
Επιτόκιο προεξόφλησης +0,5% 151.255.618 -6,6%
Επιτόκιο προεξόφλησης -0,5% 173.910.524 7,4%
Ιατρικός Πληθωρισμός +0,5% 175.254.852 8,2%
Ιατρικός Πληθωρισμός -0,5% 149.946.467 -7,4%
Αύξηση αποδοχών +0,5% (από το 2017) 161.518.973 -0,3%
Αύξηση αποδοχών -0,5% (από το 2017) 162.349.936 0,3%
Προσδόκιμο επιβίωσης +1 έτος  166.778.741 3,0%
Προσδόκιμο επιβίωσης -1 έτος  157.223.299 -2,9%

Ειδικός Λογαριασμός προσληφθέντων 
από την 26.10.1999
Σενάριο Ευαισθησίας DBO στις 31/12/13 (σε ευρώ) % Διαφορά από Κεντρικό Σενάριο
Επιτόκιο προεξόφλησης +0,5% 3.959.486 -7,2%
Επιτόκιο προεξόφλησης -0,5% 4.602.728 7,9%
Πληθωρισμός +0,5% 4.127.870 -3,2%
Πληθωρισμός -0,5% 4.417.638 3,5%
Αύξηση αποδοχών +0,5% (από το 2017) 4.668.868 9,4%
Αύξηση αποδοχών -0,5% (από το 2017) 3.908.025 -8,4%
Προσδόκιμο επιβίωσης +1 έτος  4.256.675 -0,2%
Προσδόκιμο επιβίωσης -1 έτος  4.276.631 0,2%

Ειδικός Λογαριασμός προσληφθέντων 
μέχρι 25.10.1999
Σενάριο Ευαισθησίας DBO στις 31/12/13 (σε ευρώ) % Διαφορά από Κεντρικό Σενάριο
Επιτόκιο προεξόφλησης +0,5% 57.360.329 -4,4%
Επιτόκιο προεξόφλησης -0,5% 62.784.538 4,7%
Πληθωρισμός +0,5% 58.916.157 -1,8%
Πληθωρισμός -0,5% 61.019.774 1,7%
Αύξηση αποδοχών +0,5% (από το 2017) 62.778.868 4,7%
Αύξηση αποδοχών -0,5% (από το 2017) 57.340.834 -4,4%
Προσδόκιμο επιβίωσης +1 έτος  60.034.158 0,1%
Προσδόκιμο επιβίωσης -1 έτος  59.924.367 -0,1%
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ε. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΥΔΑΠ (ΤΕΑΠ Ε.ΥΔ.Α.Π.):
Το προσωπικό της Εταιρίας είναι ασφαλισμένο, για την υποχρεωτική επικουρική σύνταξη, στο επικουρικό ταμείο ΤΕΑΠ ΕΥΔΑΠ το οποίο 
συγχωνεύτηκε με άλλα επικουρικά Ταμεία με την ονομασία ΤΑΥΤΕΚΩ και αποτελεί ξεχωριστό νομικό πρόσωπο.
Με το άρθρο 44 παρ. 3 του νόμου 3996/2011 από 1/10/2011 ο τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΥΔΑΠ (ΤΕΑΠ ΕΥΔΑΠ) του 
κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΕΥΤΕΚΩ) συγχωνεύ-
τηκε με το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ).
Η Εταιρία δεν έχει υποχρέωση να καλύψει οποιαδήποτε ελλείμματα του Επικουρικού Ταμείου, επομένως δεν προκύπτει ότι υπάρχει μελ-
λοντικά υποχρέωση κάλυψης αυτών των ελλειμμάτων.

30. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΕΣ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΙΑ)

Ο λογαριασμός στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε χιλ € 31/12/2013 31/12/2012
Προβλέψεις για εκκρεμοδικίες με εργαζομένους - συνταξιούχους 3.197 47.919
Προβλέψεις για αστικές εκκρεμοδικίες 22.657 20.083
Σύνολο 25.854 68.002

Έχουν ασκηθεί αγωγές για αστικές υποθέσεις κατά της Εταιρίας συνολικού ύψους περίπου Ευρώ 97,3 εκατ. κατά την 31.12.2013. Οι 
αγωγές αυτές αφορούν κυρίως αποζημιώσεις λόγω καταστροφών από πλημμύρες (λόγω θραύσης αγωγών ή βροχοπτώσεων), είτε αγωγές 
διάφορων αντισυμβαλλόμενων προμηθευτών και εργολάβων για παραβάσεις συμβατικών όρων. Επίσης υπάρχουν σε εκκρεμότητα δικα-
στικές υποθέσεις για εργατικές διαφορές ύψους  Ευρώ 22,6 εκατ. περίπου. 
Έναντι των προαναφερθέντων ζημιών που πιθανόν να προκύψουν, αφού καταστούν αμετάκλητες οι ανωτέρω εκκρεμείς δικαστικές υποθέ-
σεις, η Εταιρία έχει σχηματίσει προβλέψεις συνολικού ύψους Ευρώ 25,9 εκατ. περίπου κατά την 31.12.2013 και Ευρώ 68 εκατ. περίπου 
κατά την 31.12.2012, οι οποίες και εκτιμώνται ως επαρκείς. 
Η σημαντική μεταβολή ποσού Ευρώ 42.148 χιλ. περίπου, αφορά μεταφορά προβλέψεων την 31.12.2013 για εκκρεμοδικίες με εργαζό-
μενους και συνταξιούχους στο λογαριασμό «Λειτουργικές και λοιπές βραχυχρόνιες υποχρεώσεις» όπως αναφέρεται στη σημείωση 33.

31. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΙΑ)
Η κίνηση του λογαριασμού στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε χιλ € 31/12/2013 31/12/2012
Αρχική Αξία:  
Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 227.500 225.691
Συμμετοχές Καταναλωτών 102.918 101.870
 330.418 327.562
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  
Επιχορηγήσεις Επενδύσεων (85.076) (78.110)
Συμμετοχές Καταναλωτών (40.744) (38.073)
 (125.820) (116.183)
Αναπόσβεστη Αξία  
Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 142.424 147.582
Συμμετοχές Καταναλωτών 62.174 63.797
 204.598 211.379

Η Εταιρία επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ελληνικού Δημοσίου για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων. Επιπρο-
σθέτως, οι πελάτες της Εταιρίας (συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης) απαιτείται όπως συμμετέχουν στη 
χρηματοδότηση του αρχικού κόστους ανάπτυξης του δικτύου (μετρητές, δικτυακές ενώσεις κλπ.) ή της αναβάθμισής του.
Οι ως άνω επιχορηγήσεις και συμμετοχές καταναλωτών λογίζονται κατά την είσπραξη και εμφανίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέ-
σης στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Τα ποσά αυτά αποτελούν έσοδα επομένων χρήσεων και αποσβένονται βάσει της ωφέλιμης ζωής 
των σχετικών παγίων, όταν αυτά τεθούν σε λειτουργία. Η απόσβεση των επιχορηγήσεων και των συμμετοχών καταναλωτών εμφανίζεται 
αφαιρετικά των αποσβέσεων παγίων στα αποτελέσματα χρήσεως. 

32. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Το ποσό Ευρώ 18.042 χιλ. την 31/12/2013 και Ευρώ 17.927 χιλ. την 31/12/2012  αφορά εγγυήσεις από πελάτες για την χρήση του 
μετρητή, εισπραχθείσες κατά την αρχική σύνδεση παροχής. Οι εν λόγω εγγυήσεις επιστρέφονται (χωρίς τόκο) με τον τερματισμό της 
σύνδεσης από μέρους του πελάτη. Οι ανωτέρω εγγυήσεις έχουν καταχωρηθεί στην ονομαστική τους αξία, και όχι στην εύλογη αξία τους 
κατά την αρχική καταχώρηση και μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος τους, επειδή μπορούν να απαιτηθούν από τους καταναλωτές 
σε οποιοδήποτε χρόνο.
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33. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Ο λογαριασμός στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλ € 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012
Προμηθευτές 28.934 30.828 28.926 30.828
Παρακρατημένοι πληρωτέοι φόροι 46.860 8.761 46.860 8.761
Ασφαλιστικές και λοιπές εισφορές 3.976 3.430 3.976 3.430
Προκαταβολές πελατών 2.586 2.061 2.586 2.061
Μερίσματα πληρωτέα 136 11.496 136 11.496
Λειτουργικές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 82.492 56.576 82.484 56.576

Εκκρεμοδικίες με εργαζόμενους - συνταξιούχους 73.173 0 73.173 0
Επιταγές πληρωτέες 5.058 1.677 5.058 1.677
Εισπράξεις για λογ/σμό τρίτων 1.171 1.320 1.171 1.320
Πρόβλεψη μη ληφθείσας άδειας  5.861 5.288 5.861 5.288
Αποζημιώσεις προσωπικού 1.330 4.295 1.330 4.295
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 9.823 9.194 9.824 9.193
Βραχυπρόθεσμες Εγγυήσεις καταναλωτών 5.404 5.354 5.404 5.354
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 101.820 27.128 101.821 27.127

Σε εκτέλεση της απόφασης 18275/22.01.2014 του Δ.Σ., υπογράφηκε ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της Εταιρίας και εργαζομένων-
συνταξιούχων της, σύμφωνα με το οποίο οι από πολλών ετών αξιώσεις ενώπιων δικαστηρίων εργαζομένων και συνταξιούχων, συνολικού 
ύψους ευρώ 134 εκατ. περιορίστηκαν κατόπιν συμβιβασμού σε ποσό ευρώ 73,2 εκατ. περίπου, από το οποίο ποσό ευρώ 9,02 εκατ. 
περίπου αφορά πρόσθετη εργοδοτική επιβάρυνση. Το ποσό αυτό εκταμιεύεται ήδη στη χρήση του 2014.
Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010. Για τις χρήσεις 2011 και 2012 η Εταιρία ελέγχθηκε από 
τους νόμιμους ελεγκτές της, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.2238/1994.
Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν επαρκή πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους Ευρώ 6,1 εκατ. περίπου αλλά και 
προσαυξήσεις που πιθανόν να καταλογισθούν κατά το «κλείσιμο» των φορολογικά ανέλεγκτων χρήσεων και της χρήσης 2013. 
Το υπόλοιπο των λειτουργικών και λοιπών υποχρεώσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.

34. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

1. Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις
Με την απόφαση 18275/22-1-2014 του Διοικητικού Συμβουλίου 
επήλθε συμβιβαστική επίλυση χρόνιων εργατικών δικαστικών δια-
φορών μεταξύ της Εταιρίας και των εργαζομένων – συνταξιούχων, 
(αρχικής διεκδίκησης συνολικού ύψους 134 εκατ. περίπου, το 
οποίο περιορίστηκε λόγω συμβιβασμού 64 εκατ. περίπου). Η Εται-
ρία έχει σχηματίσει πρόβλεψη την 31.12.13 ποσού ευρώ 73 εκατ. 
περίπου (συμπεριλαμβανομένου του εργοδοτικού κόστους 9 εκατ. 
€ περίπου).

2 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην 1124η συνεδρίαση του, στις 
29.01.2014 ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
θυγατρικής Εταιρίας Ε.ΥΔ.Α.Π. ΝΗΣΩΝ ΑΕ κατά ευρώ 150 χιλ. Η 
καταβολή του ποσού πραγματοποιήθηκε την 14/03/2014, με την 
κατάθεση του ποσού, σε τραπεζικό λογαριασμό της θυγατρικής 
Εταιρίας.

Με εξαίρεση τα παραπάνω δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός το 
οποίο επηρεάζει σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επι-
χειρηματική πορεία της Εταιρίας από την 31/12/2013 μέχρι την 
ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοι-
κητικό Συμβούλιο τη Εταιρίας.

35. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ & 
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομι-
κές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εφόσον  η πιθανότητα για 
εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. 

1. Σχέσεις με Ελληνικό Δημόσιο
Η Εταιρία σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο 2744/1999, υπέ-
γραψε σύμβαση το 1999 με το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με 
την οποία το Δημόσιο ανέλαβε δέσμευση για την επιχορήγηση 
της Εταιρίας είτε από Κοινοτικούς Πόρους είτε από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων για την κάλυψη του 60% της κεφαλαιακής 
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δαπάνης που θα κατέβαλε η Εταιρία για τη συντήρηση, ανακαίνιση, 
βελτίωση ή και την επέκταση του συστήματος ύδρευσης και αποχέ-
τευσης για την δεκαετία από το 2000 έως 2010.

Αντίθετα, το Ελληνικό Δημόσιο, διεκδικούσε από την Εταιρία τί-
μημα για το διατεθέν σε αυτήν αδιύλιστο νερό κατά την περίοδο 
25.10.2004 και μετέπειτα. Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
νόμου 2744/1999, η ποσότητα, η ποιότητα και η μέθοδος παροχής 
του ακατέργαστου (αδιύλιστου) ύδατος θα καθορίζεται με σύμβαση 
μεταξύ της Εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου, όπως ειδικότερα 
προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του νόμου 2744/1999. Με 
την ίδια σύμβαση θα ορίζεται και το ύψος του τιμήματος που θα κατα-
βάλλει η Εταιρία για τη διάθεση σε αυτήν του ακατέργαστου ύδατος. 
Η καταβολή αυτή θα γίνεται προς το ΝΠΔΔ «Εταιρία Παγίων ΕΥΔΑΠ». 
Σε εκτέλεση των ανωτέρω υπεγράφη το Νοέμβριο του 1999 μία σύμ-
βαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρίας, σύμφωνα με 
τους όρους της οποίας συμφωνήθηκε (άρθρο 15) το τίμημα ακατέρ-
γαστου ύδατος μόνο για μία πενταετία, δηλαδή μέχρι 25.10.2004. 

Όπως περιγράφεται αναλυτικά πιο κάτω, εκκρεμεί από τη χρήση 2004 
η σύναψη έγγραφης συμφωνίας όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της 
από 9.12.1999 σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της 
Εταιρίας η οποία θα καθορίζει τη τιμή του αποληφθέντος ακατέργα-
στου ύδατος από 1.7.2013 προς το ΝΠΔΔ «Εταιρία Παγίων ΕΥΔΑΠ». 
Ελλείψει γραπτής συμφωνίας, η Εταιρία συνεχίζει από 25.10.2004 
και μετά να συμψηφίζει το τίμημα του αδιύλιστου ύδατος που αντλεί 
με τις υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας που προσφέρει για  τα 
πάγια περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στο ΝΠΔΔ «Εταιρία Παγίων 
ΕΥΔΑΠ» επιβαρύνοντας τα ετήσια αποτελέσματα της. 

Με βάση το άρθρο 45 του  νόμου 4179/2013 όπως συμπληρώθηκε 
με το άρθρο 131 του  νόμου 4199/2013 αποφασίστηκε ότι με κοινή 
υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του 
Ελληνικού Δημοσίου προς την Εταιρία από έργα υποδομής, κατα-
σκευές έργων ύδρευσης ΝΠΔΔ και συντήρηση έργων αντιπλημμυρι-
κής προστασίας κτλ αλλά και οι μη φορολογικές οφειλές της Εταιρίας 
προς το Ελληνικό Δημόσιο που περιλαμβάνουν κυρίως το τίμημα για 
το διατεθέν σε αυτή  αδιύλιστο νερό για την περίοδο 25.10.2004 – 
30.6.2013. 

Με κοινή υπουργική απόφαση της 3.12.2013 που εκδόθηκε  βάσει 
των ανωτέρω νόμων ορίστηκε ότι οι οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου 
προς την Εταιρία από επιχορηγούμενες δαπάνες επενδυτικού προ-
γράμματος  για την δεκαετία 2000-2010 που απορρέουν από την 
9.12.1999 σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με την Εταιρία ύψους 
ευρώ 294 εκατ. περίπου, αποσβένονται με μη φορολογικές οφειλές 
ισόποσης αξίας της Εταιρίας  προς το Ελληνικό Δημόσιο, μέχρι τις 
30.6.2013 οι οποίες αφορούν το κόστος του διατεθέντος σε αυτήν 
αδιύλιστου νερού περιόδου 25.10.2004 – 30.6.2013. 

Στη ίδια κοινή υπουργική απόφαση επίσης, προσδιορίστηκαν σε ευρώ 
141 εκατ. περίπου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) οι λοιπές υπο-
χρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου για έργα υποδομής, κατασκευές 
έργων κτλ έναντι αξιώσεων της Εταιρίας  ευρώ 152 εκατ. (συμπερι-
λαμβανομένου του ΦΠΑ). Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέ-
λευσης των Μετόχων την 27η Δεκεμβρίου 2013 έγινε αποδεκτή η 
ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση επιλύοντας το χρόνιο πρόβλημα 
εκατέρωθεν αξιώσεων μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρίας 
παραιτούμενης της Εταιρίας από κάθε άλλη αξίωση.
Επίσης στα πλαίσια τακτοποίησης των υποχρεώσεων του Ελληνικού 
Δημοσίου από ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς 
την Εταιρία εξοφλήθηκαν στο 2013 ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 
προς την Εταιρία αξίας ευρώ 149 εκατ. περίπου.
Επιπρόσθετα, το Ελληνικό Δημόσιο εξόφλησε οφειλές του προς την 
Εταιρία ευρώ 70 εκατ περίπου από την υποχρεωτική κάλυψη του 
ελλείμματος ειδικού λογαριασμού εφάπαξ προσωπικού της Εταιρίας 
έως την 8.8.2013.

2. Δεσμεύσεις από Ανεκτέλεστες Συμβάσεις
Οι δεσμεύσεις της Εταιρίας που αφορούν επεκτάσεις, βελτιώσεις και 
συντηρήσεις δικτύων και εγκαταστάσεων, τοποθετήσεις παροχών 
μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας κλπ 
ανέρχονται κατά την 31.12.2013 σε Ευρώ 119 εκατ. περίπου (την 
31.12.2012 Ευρώ 72 εκατ. περίπου)

3. Εγγυητικές επιστολές
Η Εταιρία έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υπο-
χρεώσεων ποσού Ευρώ 855 χιλ. την 31/12/2013.
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36. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΙΑ)
 
Α) Συναλλαγές με Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Ποσά σε χιλ. € 31/12/2013 31/12/2012
Αμοιβές (Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου και Εκτελεστικών Συμβούλων) 57 116
Αμοιβές & έξοδα παράστασης μελών Δ.Σ. 79 72
Σύνολο 136 188

Β) Συναλλαγές και υπόλοιπα με Ελληνικό Δημόσιο και ΟΤΑ
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλ. € 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012
1) Συναλλαγές    
-  Έσοδα 66.151 66.961 66.151 66.961
-  Κόστος πωληθέντων (κόστος κατασκευής έργων) (2.147) (1.382) (2.147) (1.382)
-  Έσοδα από αχρησιμοποίητες 
προβλέψεις / (Διάφορες προβλέψεις) 59.396 (23.835) 59.396 (23.835)
2) Υπόλοιπα    
- Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 
  (Έργα για λογαριασμό τρίτων) 2.147 112.063 2.147 112.063
-  Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις  
   (Προεξοφλημένοι Διακανονισμοί  Δήμων) 0 30.955 0 30.955
-  Απαιτήσεις από Πελάτες (ΟΤΑ, Ελληνικό Δημόσιο) 40.931 165.149 40.931 165.149
-  Λοιπές Απαιτήσεις 
   (από το Ελληνικό Δημόσιο για κάλυψη ελλείμματος 
από αποζημίωση προσωπικού)  0 68.844 0 68.844
-  Υποχρέωση από μη έκδοση 
απόφασης συμψηφισμού μερίσματος 0 11.388 0 11.388

Οι συναλλαγές με Ελληνικό Δημόσιο και ΟΤΑ αφορούν έσοδα υδροληψίας τιμολογημένα και δεδουλευμένα, καθώς επίσης και δεδουλευ-
μένα έσοδα από το κόστος κατασκευής έργων για λογαριασμό του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων και του Ν.Π.Δ.Δ <<Εταιρία Παγίων 
Ε.ΥΔ.Α.Π>>.

37. ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2013 31/12/2012
 Αμοιβές Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών 78 100
Λοιπές αμοιβές 135 40
Σύνολο Αμοιβών 213 140

38. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΓΙΩΝ «Ε.ΥΔ.Α.Π. ΝΠΔΔ»

Η «Ε.ΥΔ.Α.Π. Παγίων ΝΠΔΔ» ιδρύθηκε κατά την εισαγωγή της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αξιών με σκοπό την μεταβίβαση των φραγμάτων 
και ταμιευτήρων του Μαραθώνα, του Μόρνου, του Ευήνου και της Υλίκης. 

Σημειώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων δεν είχε μεταγραφεί το σύνολο 
των εκχωρηθέντων ακινήτων στο Ν.Π.Δ.Δ «Εταιρία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π.» συνολικής αναπόσβεστης αξίας Ευρώ 657 εκατ. περίπου.

39. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η Εταιρία διαχειρίζεται το κεφάλαιό της με τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχισθεί η δραστηριότητά της ενώ θα μεγιστοποιεί τις 
αποδόσεις των μετόχων μέσω βελτιστοποίησης της σχέσης χρέους και καθαρής θέσης. Η Διοίκηση της Εταιρίας εξετάζει την κεφαλαιακή 
δομή σε διαρκή βάση, το κόστος του κεφαλαίου και τους κινδύνους που συνδέονται με κάθε κατηγορία κεφαλαίου. Σύμφωνα με τις εισηγή-
σεις της Διοίκησης η Εταιρία εξισορροπεί τη συνολική κεφαλαιακή δομή μέσω πληρωμής των μερισμάτων, καθώς επίσης και με βραχυπρό-
θεσμο τραπεζικό δανεισμό. 
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Η διοίκηση του Ομίλου επισκοπεί την κεφαλαιακή διάρθρωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στο πλαίσιο αυτής της επισκόπησης υπολογί-
ζεται το κόστος κεφαλαίου και οι σχετικοί κίνδυνοι για κάθε κατηγορία κεφαλαίου. Η σχέση αυτή έχει ως ακολούθως:

Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλ € 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012
Δανειακές Υποχρεώσεις  3.142 185.481 3.142 185.481
Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα (331.967) (43.106) (331.941) (43.072)
Καθαρός Δανεισμός 0 142.375 0 142.409
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 950.615 843.663 950.653 844.174
    
Δείκτης καθαρού χρέους προς ίδια κεφάλαια 0 16,15% 0 16,15%

40. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Λόγω των δραστηριοτήτων της, η Εταιρία δεν εκτίθεται σε ιδιαίτερους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβο-
λές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης 
κινδύνων της Εταιρίας εστιάζεται στο να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της 
Εταιρίας.

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

(α) Πιστωτικός κίνδυνος
Η έκθεση της Εταιρίας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία την ημερομη-
νία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων αναλύονται ως εξής:

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 1.369 1.602 1.369 1.602
Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 331.967 43.106 331.941 43.072
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 221.553 400.554 221.552 400.554
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 5.407 147.591 5.407 147.590
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες 0 53 0 542
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 0 - 60 60
Σύνολο 560.296 592.906 560.329 593.420

Η Εταιρία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα (κωδικοί τιμολογίων) και ενσωματώνει τις πληροφορίες αυτές 
στις διαδικασίες του πιστωτικού ελέγχου. 
Το ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα δεν ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο, επειδή αφορούν κυρίως καταθέσεις σε Τράπεζες με επαρκή πιστολη-
πτική αξιολόγηση. Στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνονται απαιτήσεις από ιδιώτες πελάτες, οι οποίες έχουν ελάχιστο βαθμό 
κινδύνου απωλειών κυρίως λόγω της ευρείας διασποράς των απαιτήσεων, ενώ για τις απαιτήσεις από Ο.Τ.Α., η Εταιρία εξετάζει την δυνατό-
τητα είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω κατάρτισης συμβάσεων (διαχείρισης δικτύων ή διακανονισμούς). 
Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν έχει εξασφαλιστεί με υποθήκη ή άλλη μορφή πιστωτικής εξασφάλισης. Τα 
διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους η οποία είναι η χρηματιστηριακή τους αξία και 
συνεπώς κατατάσσονται σε επίπεδο 1, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 7,παρ.27Β.
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Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας χρονοανάλυσης για τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρίας:

Ποσά σε χιλ €
 ΧΡΟΝΟΑΝΑΛΥΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
2013 Μη Ληξιπρόθεσμες 0-1 μήνα 1-6 μήνες 6 μήνες-2 έτη 2 έτη-5 έτη > 5 έτη Σύνολο
ΙΔΙΩΤΕΣ 23.396 11.540 29.374 30.190 23.585 16.658 134.743
ΔΗΜΟΣΙΟ 2.704 1.304 3.199 1.537 1.850 2.896 13.490
ΟΤΑ 7.150 3.518 13.266 1.690 1.259 1.262 28.145
Σύνολο 33.250 16.362 45.839 33.417 26.694 20.816 176.378
      
2012 Μη Ληξιπρόθεσμες 0-1 μήνα 1-6 μήνες 6 μήνες-2 έτη 2 έτη-5 έτη > 5 έτη Σύνολο
ΙΔΙΩΤΕΣ 22.321 14.481 25.935 28.229 22.098 12.564 125.628
ΔΗΜΟΣΙΟ 2.682 1.629 3.515 6.061 10.159 25.697 49.743
ΟΤΑ 8.359 4.741 19.564 45.461 74.677 60.845 213.647
Σύνολο 33.362 20.851 49.014 79.751 106.934 99.106 389.018

Η λογιστική αξία των απαιτήσεων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο αναδιαπραγμάτευσης διακανονισμού είσπραξης κατά την 31.12.2013 και 
την 31.12.2012 ανερχόταν σε Ευρώ 0 εκ. και 72,4 εκ. αντίστοιχα.
Για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου η Υπηρεσία Αναγκαστικών Εισπράξεων εξετάζει σε συνεχή βάση και διευθετεί μέσω της δικαστικής 
οδού ληξιπρόθεσμες οφειλές προς είσπραξη από υδροληψία, δικαιώματα χρήσης και δικαιώματα σύνδεσης ακινήτων από ιδιώτες και ΟΤΑ

(β) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται με τη διατήρηση ικανών ρευστών διαθεσίμων και την εξασφάλιση τραπεζικών πιστώσεων προς χρή-
ση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς την Εταιρία, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί 
οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμιακών διαθεσίμων.
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρίας, ταξινομημένες σε σχετικές ομαδοποιημένες ημερομηνίες 
λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με το χρονικό υπόλοιπο από την ημερομηνία ισολογισμού μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης, 
σε μη προεξοφλημένες τιμές.
Ποσά σε χιλ €
  ΧΡΟΝΟΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
2013 0-1 Μήνα 2-3 Μήνες 3-6 Μήνες 6-12 Μήνες 1- 5 έτη > 5 έτη Σύνολο
Δανειακές 
Υποχρεώσεις     - - 3.142 - - 3.142
Προμηθευτές 
& Λοιπές
 Υποχρεώσεις 76.193 92.762 6.928 15.167 71.482 230.212 492.744
Σύνολο 76.193 92.762 6.928 18.309 71.482 230.212 495.886

 
2012 0-1 Μήνα 2-3 Μήνες 3-6 Μήνες 6-12 Μήνες 1- 5 έτη > 5 έτη Σύνολο
Δανειακές 
Υποχρεώσεις    22.177 7.815 155.488 - - - 185.480
Προμηθευτές 
& Λοιπές 
Υποχρεώσεις 53.647 17.330 6.748 14.795 91.047 205.897 389.464
Σύνολο 75.824 25.145 162.236 14.795 91.047 205.897 574.944

41. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΛΟΓΩΝ ΑΞΙΩΝ 
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές (χρηματιστήρια) (π.χ. παράγωγα, μετοχές, ομόλογα, 
αμοιβαία κεφάλαια), προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία Αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων.
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης 
και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία Αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων.

Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι προσεγγίζει την πραγματική τους αξία. Οι πραγματικές 
αξίες των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς εμφάνισής τους στις οικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με βάση την παρούσα αξία 
των μελλοντικών ταμιακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιμο για την 
Εταιρία για τη χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων.
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42. ΕΠΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 
Λόγω της εφαρμογής του νέου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους» σχετικά με την άμεση αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και 
ζημιών, ορισμένα κονδύλια των συγκριτικών περιόδων, των καταστάσεων λογαριασμού αποτελεσμάτων, συνολικού εισοδήματος, μετα-
βολών ιδίων κεφαλαίων, κατάστασης οικονομικής θέσης και ταμιακών ροών επαναταξινομήθηκαν. Η Εταιρία και ο Όμιλος εφαρμόζουν 
από 01.01.2013 το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 με αναδρομική εφαρμογή από 01.01.2012 σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές33 Πολιτικές, 
μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη». Οι μεταβολές που επήλθαν επηρέασαν θετικά τα δημοσιευμένα αποτελέσματα και η 
κατάσταση συνολικού εισοδήματος της χρήσης 2012 μετά από φόρους κατά ποσό Ευρώ 4.869 χιλ. και Ευρώ 4.885 χιλ. αντίστοιχα και 
την καθαρή θέση αρνητικά την 31.12.2011 και 31.12.2012 κατά ποσό Ευρώ 42.720 χιλ. και Ευρώ 37.837 χιλ. περίπου αντίστοιχα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31 - 12 - 2012 31 -12 - 2012 31 -1 2 - 2012 31 - 12 - 2012
 Όπως Όπως Όπως Όπως
  δημοσιεύτηκαν επαναταξινομήθηκαν δημοσιεύτηκαν επαναταξινομήθηκαν
Κύκλος εργασιών 353.344 353.344 353.344 353.345
Κόστος πωληθέντων (207.159) (202.750) (207.159) (202.751)
    
Μικτά Αποτελέσματα 146.185 150.594 146.185 150.594
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 1.677 1.677 1.677 1.677
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (45.437) (44.381) (45.420) (44.366)
Έξοδα  λειτουργίας διάθεσης (25.976) (25.347) (25.976) (25.347)
    
Κέρδη Εκμεταλλεύσεως 76.449 82.543 76.466 82.558
    
Λοιπά έξοδα (2.507) (2.507) (2.507) (2.507)
Χρηματοοικονομικά έσοδα 5.275 5.275 5.275 5.275
Χρηματοοικονομικά έξοδα (17.229) (17.229) (17.229) (17.229)
Αποτίμηση συμμετοχών 
σε συγγενή Εταιρία (76) (76) - 
    
Κέρδη περιόδου προ Φόρων 61.912 68.006 62.005 68.097
    
Φόρος εισοδήματος (15.159) (16.382) (15.162) (16.385)
    
Καθαρά Κέρδη περιόδου 46.753 51.624 46.843 51.712
Αριθμός Μετοχών 106.500 106.500  
Κέρδη περιόδου 
ανά μετοχή (σε Ευρώ) 0,44 0,48

ΟΜΙΛΟΣ
Όπως δημοσιεύθηκε 2012
 Μετοχικό  Διαφορά από Τακτικό Λοιπά Αποθεματικά Αποτελ. Σύνολο ιδίων
Ποσά σε χιλ. ευρώ κεφάλαιο έκδοση μετοχών  αποθεματικό Αποθεματικά Χρεογράφων (κέρδη εις νέον) κεφαλαίων  
  υπέρ το άρτιο
Υπόλοιπο την 
1η Ιανουαρίου 
2012 63.900 40.502 21.547 358.283 428 367.437 852.097
Καθαρά Κέρδη 
περιόδων      46.753 46.753
Τακτοποίηση 
αποθεματικού 
μη διανεμηθ. μερισμάτων       
Καθαρό εισόδημα 
καταχωρημένο 
απ’ ευθείας στην  Κ.Θ.     755  755
Μερίσματα      (18.105) (18.105)
Υπόλοιπο την 
31 Δεκεμβρίου  
2012 63.900 40.502 21.547 358.283 1.183 396.085  881.500
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Όπως επαναταξινομηθηκε
2012
 Μετοχικό  Διαφορά από Τακτικό Λοιπά Αποθεματικά Αποτελ. Σύνολο ιδίων
Ποσά σε χιλ. ευρώ κεφάλαιο έκδοση μετοχών  αποθεματικό Αποθεματικά Χρεογράφων (κέρδη εις νέον) κεφαλαίων 
   υπέρ το άρτιο
Υπόλοιπο την 
1η Ιανουαρίου 2012 63.900 40.502 21.547 358.283 428 324.715 809.375
Καθαρά Κέρδη περιόδων      51.624 51.624
Τακτοποίηση 
αποθεματικού 
μη διανεμηθ. μερισμάτων       
Καθαρό εισόδημα 
καταχωρημένο 
απ’ ευθείας στην  Κ.Θ.     755 14 769
Μερίσματα      (18.105) (18.105)
Υπόλοιπο την
31 Δεκεμβρίου  2012 63.900 40.502 21.547 358.283 1.183 358.248 843.666

ΕΤΑΙΡΙΑ
Όπως δημοσιεύθηκε
2012
Ποσά σε χιλ. ευρώ Μετοχικό  Διαφορά από Τακτικό Λοιπά Αποθεματικά Αποτελ. Σύνολο ιδίων
 κεφάλαιο έκδοση μετοχών  αποθεματικό Αποθεματικά Χρεογράφων (κέρδη εις νέον) κεφαλαίων 
   υπέρ το άρτιο
Υπόλοιπο την 
1η Ιανουαρίου 
2012 63.900 40.502 21.547 358.283 428 367.858 852.518
Καθαρά Κέρδη 
περιόδων      46.843 46.843
Τακτοποίηση 
αποθεματικού μη 
διανεμηθ. μερισμάτων       
Καθαρό εισόδημα 
καταχωρημένο 
απ’ ευθείας στην  Κ.Θ.   755  755
Μερίσματα      (18.105) (18.105)
Υπόλοιπο την 
31η Δεκεμβρίου 2012 63.900 40.502 21.547 358.283 1.183 396.596 882.011

Όπως επαναταξινομηθηκε
2012
Ποσά σε χιλ. ευρώ Μετοχικό  Διαφορά από Τακτικό Λοιπά Αποθεματικά Αποτελ. Σύνολο ιδίων
 κεφάλαιο έκδοση μετοχών  αποθεματικό Αποθεματικά Χρεογράφων (κέρδη εις νέον) κεφαλαίων 
   υπέρ το άρτιο
Υπόλοιπο την 
1η Ιανουαρίου 2012 63.900 40.502 21.547 358.283 428 325.138 809.798
Καθαρά Κέρδη περιόδων      51.712 51.712
Τακτοποίηση 
αποθεματικού μη 
διανεμηθ. μερισμάτων       
Καθαρό εισόδημα 
καταχωρημένο 
απ’ ευθείας στην  Κ.Θ.     755 14 769
Μερίσματα      (18.105) (18.105)
Υπόλοιπο την 
31η Δεκεμβρίου 
2012 63.900 40.502 21.547 358.283 1.183 358.759 844.174
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
 Όπως Όπως Όπως  Όπως
 δημοσιεύθηκε επαναταξινομηθηκε δημοσιεύθηκε επαναταξινομηθηκε
Ποσά σε χιλ. ευρώ 1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2012
Λειτουργικές δραστηριότητες    
Κέρδη προ φόρων 61.912 68.006 62.005 68.097
Πλέον / μείον 
προσαρμογές για:    
Αποσβέσεις ενσώματων  και 
ασώματων ακινητοποιήσεων  41.536 41.536 41.536 41.536
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων και 
συμμετοχών καταναλωτών (7.326) (7.326) (7.326) (7.326)
Έσοδα  χρεογράφων  (50) (50) (50) (50)
Απομείωση Συμμετοχών  76 76 0 0
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού (14.195) (20.287) (14.195) (20.287)
Λοιπές Προβλέψεις 38.603 38.603 38.603 38.603
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (5.225) (5.225) (5.225) (5.225)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 17.229 17.229 17.229 17.229
Πλέον/ μείον προσαρμογές για 
μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις 
λειτουργικές δραστηριότητες:    
(Αύξηση) Μείωση Απαιτήσεων (40.564) (40.566) (40.566) (40.566)
Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα (1.348) (1.348) (1.348) (1.348)
Αύξηση (Μείωση) Λειτουργικών 
Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (5.409) (5.409) (5.403) (5.403)
Εγγυήσεις καταναλωτών 150 150 150 150
Υποχρεώσεις για παροχές
στο προσωπικό 622 622 622 622
Μείον:    
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή 
έξοδα καταβεβλημένα (14.991) (14.991) (14.991) (14.991)
Καταβεβλημένοι φόροι (9.736) (9.736) (9.736) (9.736)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α) 61.284 61.284 61.305 61.305

Επενδυτικές δραστηριότητες    
Μερίσματα εισπραχθέντα 50 50  50 50
Τόκοι εισπραχθέντες 3.929 3.929 3.929 3.929
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (16.467) (16.467) (16.466) (16.466)
Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (915) (915) (916) (916)
Είσπραξη επιχορηγήσεων 
και συμμετοχών καταναλωτών 4.968 4.968 4.968 4.968
Είσπραξη από εκκαθάριση 
συνδεδεμένης επιχείρησης 0 0 0 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
επενδυτικές δραστηριότητες (β) (8.435) (8.435) (8.435) (8.435)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Εξοφλήσεις δανείων (15.372) (15.372) (15.372) (15.372)
Μερίσματα πληρωθέντα (16.346) (16.346) (16.346) (16.346)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (31.718) (31.718) (31.718) (31.718)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) 
στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) 21.131 21.131 21.152 21.152
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
έναρξης Περιόδου 21.975 21.975 21.920 21.920
Ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα λήξης περιόδου 43.106 43.106 43.072 43.072
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31 Δεκεμβρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2011 31 Δεκεμβρίου 2011
 Όπως Όπως Όπως Όπως
 δημοσιεύτηκαν επαναταξινομήθηκαν δημοσιεύτηκαν επαναταξινομήθηκαν

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Υπεραξία 3.357 3.357 3.357 3.357

Λοιπές άυλες ακινητοποιήσεις 1.772 1.772 3.185 3.185

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 995.178 995.178 1.017.919 1.017.919

Επενδύσεις σε Συγγενείς Εταιρείες 53 53 130 129

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 1.602 1.602 847 848

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 147.591 147.591 136.024 136.024

Αναβαλλόμενη φορολογική Απαίτηση 56.994 66.453 53.303 63.983

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 1.206.547 1.216.006 1.214.765 1.225.445

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα 17.616 17.616 16.288 16.288

Απαιτήσεις από Πελάτες 310.042 310.042 322.012 322.012

Λοιπές Απαιτήσεις 90.513 90.513 82.120 82.121

Τρέχουσες φορολογικές Απαιτήσεις - - 577 576

Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα 43.106 43.106 21.975 21.975

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 461.277 461.277 442.972 442.972

Σύνολο Ενεργητικού 1.667.824 1.677.283 1.657.737 1.668.417

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    

Μετοχικό κεφάλαιο 63.900 63.900 63.900 63.900

Διαφορά από έκδοση 

μετοχών υπέρ το άρτιο 40.502 40.502 40.502 40.502

 Αποθεματικά Κεφάλαια 381.013 381.013 380.258 380.258

Συσσωρευμένα κέρδη (κέρδη εις νέον) 396.085 358.248 367.437 324.718

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 881.500 843.663 852.097 809.378

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό 211.117 258.413 224.690 278.090

Προβλέψεις 68.002 68.002 59.418 59.418

Επιχορηγήσεις επενδύσεων και συμμετοχές τρίτων 211.379 211.379 213.737 213.737

Εγγυήσεις Καταναλωτών 17.927 17.927 17.777 17.777

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 508.425 555.721 515.622 569.022

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Λειτουργικές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 56.576 56.576 56.743 56.743

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  8.714 8.714 0 0

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 185.481 185.481 201.674 201.673

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 27.128 27.128 31.601 31.601

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 277.899 277.899 290.018 290.017

Σύνολο Παθητικού 1.667.824 1.677.283 1.657.737 1.668.417
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ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31 Δεκεμβρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2011 31 Δεκεμβρίου 2011
 Όπως Όπως Όπως Όπως
 δημοσιεύτηκαν επαναταξινομήθηκαν δημοσιεύτηκαν επαναταξινομήθηκαν
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Υπεραξία 3.357 3.357 3.357 3.357

Λοιπές άυλες ακινητοποιήσεις 1.772 1.772 3.185 3.185

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 995.178 995.178 1.017.919 1.017.919

Επενδύσεις σε Συγγενείς Εταιρείες  542 542 542 542

Επενδύσεις σε Θυγατρικές 60 60 60 60

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 1.602 1.602 848 848

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 147.590 147.590 136.023 136.023

Αναβαλλόμενη φορολογική Απαίτηση 56.991 66.450 53.302 63.981

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 1.207.092 1.216.551 1.215.235 1.225.915

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα 17.616 17.616 16.288 16.288

Απαιτήσεις από Πελάτες 310.042 310.042 322.015 322.015

Λοιπές Απαιτήσεις 90.512 90.512 82.120 82.121

Τρέχουσες φορολογικές Απαιτήσεις - - 577 576

Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα 43.072 43.072 21.920 21.920

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 461.242 461.242 442.920 442.920

Σύνολο Ενεργητικού 1.668.334 1.677.793 1.658.155 1.668.835

ΠΑΘΗΤΙΚΟ    

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    

Μετοχικό κεφάλαιο 63.900 63.900 63.900 63.900

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 40.502 40.502 40.502 40.502

Αποθεματικά Κεφάλαια 381.013 381.013 380.258 380.258

Συσσωρευμένα κέρδη (κέρδη εις νέον) 396.596 358.759 367.858 325.138

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 882.011 844.174 852.518 809.798

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό 211.117 258.413 224.690 278.090

Προβλέψεις 68.002 68.002 59.418 59.419

Επιχορηγήσεις επενδύσεων και συμμετοχές τρίτων 211.379 211.379 213.737 213.737

Εγγυήσεις Καταναλωτών 17.927 17.927 17.777 17.777

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 508.425 555.721 515.622 569.023

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Λειτουργικές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 56.576 56.576 56.740 56.740

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  8.714 8.714 0 0

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 185.481 185.481 201.674 201.673

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 27.127 27.127 31.601 31.601

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 277.898 277.898 290.015 290.014

Σύνολο Παθητικού 1.668.334 1.677.793 1.658.155 1.668.835



136

ΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  
ΟΜΙΛΟΣ (όπως δημοσιεύθηκαν)
31/12/2012
Ποσά σε χιλ. € Κόστος Πωληθέντων Έξοδα Διάθεσης Έξοδα Διοίκησης Σύνολο
Αμοιβές & έξοδα τρίτων 50.298 448 2.763 53.509
Κόστος Ιδιοκατασκευών  (12.041) - - (12.041)
Σύνολο Α 38.257 448 2.763 41.468
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού  58.059 16.784 34.854 109.697
Παροχές τρίτων 34.343 7.040 2.713 44.096
Αποσβέσεις  31.093 647 2.470 34.210
Διάφορες προβλέψεις 38.603 - - 38.603
Διάφορα έξοδα  5.498 748 2.170 8.416
Αναλώσεις υλικών 6.199 309 467 6.975
Κόστος ιδιοκατασκευών (4.893) - - (4.893)
Σύνολο Β 168.902 25.528 42.674 237.104
Σύνολο (Α + Β) 207.159 25.976 45.437 278.572

ΟΜΙΛΟΣ (όπως επαναταξινομήθηκαν)
31/12/2012
Ποσά σε χιλ. € Κόστος Πωληθέντων Έξοδα Διάθεσης Έξοδα Διοίκησης Σύνολο
Αμοιβές & έξοδα τρίτων 50.298 448 2.763 53.509
Κόστος Ιδιοκατασκευών  (12.041) - - (12.041)
Σύνολο Α 38.257 448 2.763 41.468
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού  53.650 16.155 33.798 103.603
Παροχές τρίτων 34.343 7.040 2.713 44.096
Αποσβέσεις  31.093 647 2.470 34.210
Διάφορες προβλέψεις 38.603 - - 38.603
Διάφορα έξοδα  5.498 748 2.170 8.416
Αναλώσεις υλικών 6.199 309 467 6.975
Κόστος ιδιοκατασκευών (4.893) - - (4.893)
Σύνολο Β 164.493 24.899 41.618 231.010
Σύνολο (Α + Β) 202.750 25.347 44.381 272.478

ΕΤΑΙΡΙΑ (όπως δημοσιεύθηκαν)
31/12/2012
Ποσά σε χιλ. € Κόστος Πωληθέντων Έξοδα Διάθεσης Έξοδα Διοίκησης Σύνολο
Αμοιβές & έξοδα τρίτων 50.298 448 2.762 53.508
Κόστος Ιδιοκατασκευών  (12.041) - - (12.041)
Σύνολο Α 38.257 448 2.762 41.467
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού  58.059 16.784 34.854 109.697
Παροχές τρίτων 34.343 7.040 2.703 44.086
Αποσβέσεις  31.093 647 2.470 34.210
Διάφορες προβλέψεις 38.603 - - 38.603
Διάφορα έξοδα  5.498 748 2.164 8.410
Αναλώσεις υλικών 6.199 309 467 6.975
Κόστος ιδιοκατασκευών (4.893) - - (4.893)
Σύνολο Β 168.902 25.528 42.658 237.088
Σύνολο (Α + Β) 207.159 25.976 45.420 278.555
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ΕΤΑΙΡΙΑ (όπως επαναταξινομήθηκαν)
31/12/2012
Ποσά σε χιλ. € Κόστος Πωληθέντων Έξοδα Διάθεσης Έξοδα Διοίκησης Σύνολο
Αμοιβές & έξοδα τρίτων 50.298 448 2.762 53.508
Κόστος Ιδιοκατασκευών  (12.041) - - (12.041)
Σύνολο Α 38.257 448 2.762 41.467
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού  53.650 16.155 33.800 103.606
Παροχές τρίτων 34.343 7.040 2.703 44.086
Αποσβέσεις  31.093 647 2.470 34.210
Διάφορες προβλέψεις 38.603 0 - 38.603
Διάφορα έξοδα  5.498 748 2.164 8.410
Αναλώσεις υλικών 6.199 309 467 6.975
Κόστος ιδιοκατασκευών (4.893) - - (4.893)
Σύνολο Β 164.493 24.899 41.604 230.996
Σύνολο (Α + Β) 202.750 25.347 44.366 272.463

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ποσά σε χιλ. Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2012
 Όπως  Όπως Όπως  Όπως
 δημοσιεύτηκαν επαναταξινομήθηκαν δημοσιεύτηκαν επαναταξινομήθηκαν

Αναλογούν Φόρος εισοδήματος 18.843 18.842 18.843 18.842
Φόρος ανέλεγκτης περιόδου 2012,2013 747 747 747 747
Μείον χρησιμοποίηση
 πρόβλεψης χρήσης 2011 (918) (918) (918) (918)
Διαφορές φορολογικού ελέγχου 179 179 179 179
Αναβαλλόμενη Φορολογία  (3.692) (2.468) (3.689) (2.465)
Σύνολο 15.159 16.382 15.162 16.385

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΙΑ)
Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής:

 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2011
 Όπως  Όπως Όπως Όπως
Ποσά σε χιλ. Ευρώ δημοσιεύτηκαν επαναταξινομήθηκαν δημοσιεύτηκαν επαναταξινομήθηκαν
Πρόβλεψη αποζημίωσης 
Προσωπικού Λόγω Εξόδου 
από την υπηρεσία 17.285 28.757 18.516 26.155
Ιατροφαρμακευτική 
κάλυψη προσωπικού 188.110 224.147 201.048 248.187
Ειδική εφάπαξ αποζημίωση 
Ν.2939/6-8-01 αρ.26 5.722 5.509 5.126 3.748
Σύνολο 211.117 258.413 224.690 278.090
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5.4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ
ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου 
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Ανώνυμη Εταιρεία

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως 
Πρωτευούσης  Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής η Εταιρεία)  και του Ομίλου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης, οι 
οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης  της 31ης Δεκεμβρίου 2013, τις εταιρικές και 
ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της 
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές 
πληροφορίες.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και 
για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον 
έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε 
με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το 
εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις 
στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, 
που  οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 
δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 
εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί 
της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας 
των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας 
γνώμης.
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Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας και του Ομίλου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στην υπ’ αριθμό 35.1 σημείωση των οικονομικών καταστάσεων, όπου όπως αναλυτικά περιγράφεται,  βάσει 
νομοθετικών  ρυθμίσεων και υπουργικών αποφάσεων στο 2013  και της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 
της 27ης Δεκεμβρίου 2013,  επιλύθηκαν χρόνιες εκατέρωθεν αξιώσεις της Εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο. Ωστόσο εξακολουθεί να  
παραμένει σε εκκρεμότητα ο προσδιορισμός του τιμήματος του αδιύλιστου νερού που αντλεί η Εταιρεία μετά τις 30.6.2013, το οποίο η 
Εταιρεία  συνεχίζει να συμψηφίζει με τις προσφερόμενες υπηρεσίες  συντήρησης και λειτουργίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων 
αποταμίευσης και μεταφοράς ύδατος που ανήκουν στο Ν.Π.Δ.Δ. « Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ».
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το ανωτέρω θέμα.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
α)	 Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα 
πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α   και 3στ του άρθρου 107 του Κ.Ν 2190/1920.

β)		Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις 
συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 
2190/1920.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

 Νικόλαος Σοφιανός Νικόλαος Παπαδημητρίου
 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 12231 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 14271

 
Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.

Ορκωτοί Ελεγκτές  & Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι 

Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε120
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5.5 Πληροφορίες άρθρου 10 του Ν.3401/2005

Οι παρακάτω ανακοινώσεις/γνωστοποιήσεις έχουν σταλεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών και βρίσκονται αναρτημένες στην 
ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.eydap.gr. 

17/01/2013 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ
19/02/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013
01/03/2013 ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ
28/03/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
29/03/2013 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ
29/03/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012
01/04/2013 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
02/04/2013 ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Δ.Σ.
09/04/2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ
11/04/2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
23/04/2013 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
01/05/2013 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
21/05/2013 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
23/05/2013 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
30/05/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ    
  ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
30/05/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ  ΚΑΙ   
   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
31/05/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2013
04/06/2013 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΟΥΣ
05/06/2013 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
06/06/2013 ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ   
   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
10/06/2013 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
28/06/2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ 2013
28/06/2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ 2013
01/07/2013 ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012
03/07/2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ.
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03/07/2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
05/07/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013
05/07/2013 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ   
  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
09/07/2013 AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ   
  ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
12/07/2013 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
26/07/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2013
26/07/2013 ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΄΄ΥΠΟΛΟΙΠΟ   
   ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ΄΄
26/07/2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2013
30/07/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ 2013
31/07/2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΤΗΣ  
  26ης  ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 
30/08/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013
02/10/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 23η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
09/10/2013 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
23/10/2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013
25/10/2013 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ    
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
18/11/2013 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
29/11/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ
05/12/2013 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
06/12/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
11/12/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
17/12/2013 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
24/12/2013 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΥΔΑΠ
27/12/2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
31/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ   ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ   ΚΑΙ   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ   ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ  A.E.  (Ε.ΥΔ.Α.Π)
ΑΡ.ΓΕΜΗ. 121578960000, Ωρωπού 156 ΤΚ11146 Γαλάτσι
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ    από  1 Ιανουαρίου 2013 έως 31  Δεκεμβρίου  2013 (δημοσιευόμενα βάσει του κν.2190/20, άρθρο 135 για 
επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική  ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και 
τα αποτελέσματα του Ομίλου και της  Ε.ΥΔ.Α.Π Α.Ε. (η Eταιρεία). Συνιστούμε, επομένως  στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή 
ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι  οικονομικές καταστάσεις  καθώς και η έκθεση ελέγχου  των 
νόμιμων ελεγκτών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ     
Αρμόδια Νομαρχία Αθηνών   
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:    www.eydap.gr    
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Α.Βαρθολομαίος, Ε. Παλαιολόγος, Λ.Ζωγράφος, 
 Ε.Καραχάλιου, Γ.Ζαφειρόπουλος, Π. Καμάς, Α. Κούρτης, 
 Ι. Χονδρόγιαννος, Ε.Σκλαβενίτης, Π.Σκουλαρίκης,    
Χ.Μηστριώτης, Ε.Αγγελάκης,  Ε.Μουτάφης   
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο     
των οικονομικών καταστάσεων : 26 Μαρτίου 2014   
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Νικόλαος Σοφιανός  (ΑΜ ΣΟΕΛ 12231)Νικόλαος Παπαδημητρίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 14271) 
 Ελεγκτική Εταιρεία Deloitte, Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης,  
 Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων  
 Επιχειρήσεων (Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε120)   
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  Με σύμφωνη Γνώμη-Θέμα ‘Εμφασης    

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ    
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €      ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ  
 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία  976.641 995.178 976.641 995.178
Άυλα περιουσιακά στοιχεία  1.420 1.772 1.420 1.772
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  103.726 219.056 103.786 219.602
Αποθέματα   15.798 17.616 15.798 17.616
Απαιτήσεις από πελάτες  203.194 310.042 203.181 310.041
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  350.326 133.619 350.312 133.584
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  1.651.105 1.677.283 1.651.138 1.677.793
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μετοχικό κεφάλαιο 63.900 63.900 63.900 63.900
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων  886.715 779.763 886.753 780.274
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  950.615 843.663 950.653 844.174
    
Υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόμενους  252.609 258.413 252.609 258.413
Επιχορηγήσεις επενδύσεων και συμμετοχές τρίτων  204.598 211.379 204.598 211.379
Προβλέψεις /Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  43.896 85.929 43.896 85.929
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  3.142 185.481 3.142 185.481
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  196.245 92.418 196.240 92.417
Σύνολο υποχρεώσεων  700.490 833.620 700.485 833.619
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.651.105 1.677.283 1.651.138 1.677.793

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ    
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € ΟΜΙΛΟΣ   
 1.01-31.12.2013 1.01-31.12.2012 
Κύκλος εργασιών 336.165 353.344 
Μικτά κέρδη  145.595 150.594 
Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών και    
επενδυτικών αποτελεσμάτων 54.072 79.960 
Κέρδη  προ φόρων 61.740 68.006 
Κέρδη  μετά από φόρους (Α) 78.160 51.624 
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 50.092 769 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 128.252 52.393 
Κατανέμονται σε:   
Μετόχους Εταιρείας 78.160 51.624 
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) 0,7295 0,4856 
Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών   
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 84.077 114.170 



Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο 2013 143

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ    
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € ΕΤΑΙΡΙΑ   
 1.01-31.12.2013 1.01-31.12.2012 
Κύκλος εργασιών 336.154 353.345 
Μικτά κέρδη  145.585 150.594 
Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών και    
επενδυτικών αποτελεσμάτων 53.599 80.051 
Κέρδη  προ φόρων 61.267 68.097 
Κέρδη  μετά από φόρους (Α) 77.687 51.712 
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 50.092 769 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 127.779 52.481 
Κατανέμονται σε:   
 
Μετόχους Εταιρείας 77.687 51.712 
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €) 0,36 0,15 
Προτεινόμενο μέρισμα από αφορολόγητο αποθεματικό ανά μετοχή - (σε €) 0,02  
Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών   
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 83.604 114.261 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ    
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ  
 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 
(1.01.2013 και 1.01.2012 αντίστοιχα)  843.663 809.375 844.174 809.798
Κέρδη μετά από φόρους  78.160 51.624 77.687 51.712
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση  50.092  769  50.092  769 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  128.252 52.393 127.779 52.481
Διανεμηθέντα Μερίσματα (21.300) (18.105) (21.300) (18.105)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου  
(31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα) 950.615 843.663 950.653 844.174

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ     
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ  
 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
Λειτουργικές δραστηριότητες    
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 61.740  68.006  61.267  68.097 
 Πλέον / μείον προσαρμογές για:    
Αποσβέσεις  39.642  41.536  39.642  41.536 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων και συμμετοχών τρίτων  (9.637) (7.326) (9.637) (7.326)
Εσοδα χρεογράφων  (43) (50) (43) (50)
Μεταβολή αξίας Συμμετοχών  5  76  495  0 
Προβλέψεις  για αποζημίωση προσωπικού  61.040  (20.287) 61.040  (20.287)
Λοιπές Προβλέψεις  (25.656) 38.603  (25.656) 38.603 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (16.126) (5.225) (16.126) (5.225)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 8.501  17.229  8.501  17.229 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών     
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές    
δραστηριότητες:    
(Αύξηση) Μείωση:    
Απαιτήσεων  375.065  (40.566) 375.083  (40.566)
Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα 1.842  (1.348) 1.842  (1.348)
Αύξηση (Μείωση):    
Υποχρεώσεων  35.537  (5.409) 35.510  (5.403)
Εγγυήσεις καταναλωτών 115  150  115  150 
Εισφορά εργαζομένων για αποζημίωση  1.164  622  1.164  622 
Μείον:    
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (11.103) (14.991) (11.103) (14.991)
Καταβεβλημένοι φόροι (24.398) (9.736) (24.398) (9.736)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 497.688  61.284  497.696  61.305
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Επενδυτικές δραστηριότητες    
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (20.028) (16.467) (20.028) (16.466)
Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (725) (915) (725) (916)
Είσπραξη επιχορηγήσεων και συμμετοχών τρίτων  2.856  4.968  2.856  4.968 
Τόκοι εισπραχθέντες 7.494  3.929  7.494  3.929 
Μερίσματα εισπραχθέντα  43  50  43  50 
Είσπραξη από εκκαθάριση συνδεδεμένης επιχείρησης 48  0  48  0 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (10.312) (8.435) (10.312) (8.435) 
   
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Εξοφλήσεις δανείων (178.993) (15.372) (178.993) (15.372)
Μερίσματα πληρωθέντα (19.522) (16.346) (19.522) (16.346)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (198.515) (31.718) (198.515) (31.718)
    
Καθαρή (μείωση) / αύξηση   στα ταμειακά διαθέσιμα     
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 288.861  21.131  288.869  21.152 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου  43.106  21.975  43.072  21.920 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 331.967  43.106  331.941  43.072 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού  του Ομίλου και της Εταιρείας στις  31 Δεκεμβρίου  2013 ανέρχονταν σε  2.477 άτομα  και την 31 Δεκεμβρίου 2012 
σε  2.512 άτομα. 
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  του Ομίλου και της Εταιρείας  παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 33 των  ετήσιων  οικονομικών καταστάσεων.
3. Οι προβλέψεις που έχει σχηματίσει η Εταιρεία μέχρι την  31 Δεκεμβρίου 2013 αφορούν : α) Αγωγές για αστικές υποθέσεις που έχουν ασκηθεί  κατά της Εταιρείας 
συνολικού ύψους περίπου Ευρώ 97,3 εκατ. οι οποίες αφορούν κυρίως αποζημιώσεις λόγω καταστροφών από πλημμύρες (λόγω θραύσης αγωγών ή βροχοπτώσεων), 
καθώς και αγωγές διάφορων αντισυμβαλλόμενων προμηθευτών και εργολάβων για παραβάσεις συμβατικών όρων β) Επίσης υπάρχουν σε εκκρεμότητα δικαστικές 
υποθέσεις για εργατικές διαφορές ύψους  Ευρώ 22,6 εκατ. περίπου. Έναντι των ζημιών που πιθανόν να προκύψουν αφού καταστούν οριστικές και αμετάκλητες οι 
προαναφερόμενες (α και β) εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις η Ε.ΥΔ.ΑΠ. έχει σχηματίσει προβλέψεις συνολικού ύψους Ευρώ 25,9 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2013 
έναντι Ευρώ  68 εκατ. κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012, οι οποίες και εκτιμώνται  επαρκείς. γ) Σε εκτέλεση της απόφασης 18275/22.01.2014 του Δ.Σ., υπογράφηκε 
ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της Εταιρείας και εργαζομένων-συνταξιούχων της, σύμφωνα με το οποίο οι από πολλών ετών αξιώσεις ενώπιων δικαστηρίων εργα-
ζομένων και συνταξιούχων, συνολικού ύψους ευρώ 134 εκατ. περιορίστηκαν κατόπιν συμβιβασμού σε   ποσό  ευρώ 64,2 εκατ. περίπου πλέον ποσό ευρώ 9 εκατ. 
που αφορά παρεπόμενες  επιβαρύνσεις.δ) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Ευρώ 6,1  εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου  2013 έναντι  Ευρώ 4,9 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου  
2012 και ε) Λοιπές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και απαξιωμένα αποθέματα Ευρώ 27,9 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2013 έναντι Ευρώ 87,9 εκατ. στις 31 
Δεκεμβρίου  2012. 
4. α) Στην παρούσα χρήση 2013 βάσει νομοθετικών ρυθμίσεων και απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας επιλύθηκαν χρόνιες αξιώσεις της 
Εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο. Περισσότερη ανάλυση παρατίθεται στη σημείωση υπ’αριθμ.35 παρ.1 των οικονομικών καταστάσεων.
  β)Στην υπ΄αρίθμ. 38 σημείωση των ετήσιων  οικονομικών καταστάσεων περιγράφεται, ότι μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 
από το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν είχε μεταγραφεί το σύνολο των εκχωρηθέντων ακινήτων στο Ν.Π.Δ.Δ. «Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ» συνολικής αναπόσβεστης αξίας  
Ευρώ 657 εκατ. περίπου.
5.Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης  και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων  του Ομίλου και της Εταιρείας  
στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές  με τα συνδεδεμένα μέρη προς αυτήν  κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, έχουν  ως εξής:  (ποσά σε 
χιλιάδες ευρώ)    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
   i )Eσοδα
   ii)Εξοδα                                                                                                                                       
  iii) Απαιτήσεις          
  iv)Υποχρέωση από μερίσματα                                                                                                         
  v) Αμοιβές και αποζημιώσεις Διευθυντικών 
στελεχών και μελών της Διοίκησης             
                     
                                                                                                                                                               
6. Στην τρέχουσα χρήση καταχωρήθηκε  στην  κατάσταση συνολικού εισοδήματος  έξοδο  Ευρώ 233 χιλ. που αφορά μεταβολή της εύλογης αξίας περιουσιακών 
στοιχείων διαθέσιμων  προς πώληση καθώς και  αναλογιστικά  κέρδη  Ευρώ 50.325 χιλ. μετά φόρων από  προγράμματα καθορισμένων παροχών σύμφωνα με το 
αναθεωρημένο ΔΛΠ 19. 
7. Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των  ετήσιων  οικονομικών καταστάσεων, με εξαίρεση τα θέματα που αναπτύσσονται στο υπ’ αρίθμ.4 σχόλιο, δεν έχουν προκύψει  
λοιπά ουσιώδη γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την περιουσιακή διάρθρωση ή την πορεία των δραστηριοτήτων του Ομίλου και της Εταιρείας, όπως 
είναι διαμορφωμένη  την 31.12.2013. 
8.Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός της ΕΥΔΑΠ,  περιλαμβάνεται  η ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. με έδρα  την Αθήνα με ποσοστό συμμετοχής 100% της 
ΕΥΔΑΠ στο κεφάλαιο της,  η οποία ενοποιήθηκε με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Ως εκ τούτου δεν υπολογίζονται δικαιώματα μειοψηφίας. Σε σχέση με την 
αντίστοιχη συγκριτική χρήση δεν περιλαμβάνεται  εταιρεία που ενοποιούνταν με την μέθοδο της καθαρής θέσης λόγω λύσης αυτής.
9. Η Εταιρεία και ο Όμιλος εφαρμόζουν από 1.1.2013 το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 με αναδρομική εφαρμογή από 1.1.2012 σύμφωνα με το ΔΛΠ 8. Λεπτομερή σχετική 
αναφορά γίνεται στην σημείωση 42 των οικονομικών καταστάσεων. Οι μεταβολές που επήλθαν επηρέασαν :  α) θετικά την δημοσιευμένη κατάσταση λογαριασμού  
αποτελεσμάτων  και κατάσταση συνολικού εισοδήματος  κατά ποσό Ευρώ 4.869  χιλ. και Ευρώ 4.885 χιλ. αντίστοιχα και β)  το σύνολο δημοσιευμένων  ιδίων  κεφα-
λαίων αρνητικά την 31.12.2011 και 31.12.2012  κατά ποσό Ευρώ 42.720 χιλ. και ποσό Ευρώ 37.837 χιλ. αντίστοιχα.
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10.Το θέμα έμφασης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών είναι το ακόλουθο: «Εφιστούμε την προσοχή σας στην υπ΄αριθμ. 35 παρ.1 σημείωση των οικονομικών κατα-
στάσεων , όπου όπως αναλυτικά περιγράφεται,  βάσει νομοθετικών  ρυθμίσεων και υπουργικών αποφάσεων   και της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των Μετόχων της 27ης Δεκεμβρίου 2013,  επιλύθηκαν χρόνιες εκατέρωθεν αξιώσεις της Εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο. Ωστόσο εξακολουθεί να  παραμένει σε 
εκκρεμότητα ο προσδιορισμός του τιμήματος του αδιύλιστου νερού που αντλεί η Εταιρία μετά τις 30.6.2013, το οποίο η Εταιρεία  συνεχίζει να συμψηφίζει με τις προ-
σφερόμενες υπηρεσίες  συντήρησης και λειτουργίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων αποταμίευσης και μεταφοράς ύδατος που ανήκουν στο Ν.Π.Δ.Δ. « Εταιρεία 
Παγίων ΕΥΔΑΠ».Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το ανωτέρω θέμα.»

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 &  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ      
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