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2   ΕΤΉΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΉΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2014

Μήνυμα Πρόεδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου
Το 2014 αποτέλεσε αδιαμφισβήτητα μία δυναμική χρονιά ανάπτυξης μέσα στην οποία αντιμετωπίσαμε με 

επιτυχία τις απαιτητικές προκλήσεις με τις οποίες κληθήκαμε να αναμετρηθούμε σε διάφορα επίπεδα. 

Με αρωγό το άρτια καταρτισμένο Ανθρώπινο Δυναμικό μας, την υψηλή τεχνογνωσία και φυσικά το υγιές 

οικονομικό περιβάλλον της Εταιρείας μας, καταφέραμε για μία ακόμη χρονιά να προσφέρουμε στους 

πελάτες μας, υψηλής ποιότητας παροχές και υπηρεσίες.

Ως διαχειριστής του πολυτιμότερου για τη ζωή φυσικού πόρου, η ΕΥΔΑΠ με ευαισθησία και συνέπεια 

φροντίζει ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του σύγχρονου καταναλωτικού κοινού 

και ταυτόχρονα να διασφαλίζει με κάθε δυνατό τρόπο το φυσικό περιβάλλον.

Στόχος αλλά και σκοπός της οικονομικής μας πολιτικής, είναι να μπορούμε, αυτόνομοι, να εκπληρώνουμε 

τις υποχρεώσεις μας απέναντι στους εργαζόμενους και τους μετόχους μας, και φυσικά την κοινωνία. Στόχο 

που επιτύχαμε και φέτος. Με μηδενικό δανεισμό και υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, η ΕΥΔΑΠ ακολούθησε 

και το 2014 αναπτυξιακή πορεία, θέτοντας πάντα στο επίκεντρο της στρατηγικής της την προσφορά στο 

κοινωνικό σύνολο.

Σε αυτό το πλαίσιο, εφαρμόσαμε καθ΄ όλη τη διάρκεια του παρελθόντος έτους τη μειωμένη τιμολογιακή 

μας πολιτική, με την παράλληλη διατήρηση –και σε πολλές περιπτώσεις επέκταση με νέες ευνοϊκές 

προβλέψεις- του ειδικού κοινωνικού μας τιμολογίου για τις ευπαθείς οικονομικά ομάδες, καθώς θεωρούμε 

πως μία σύγχρονη Εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης, πρέπει πρώτα και πάνω από όλα να υπηρετεί 

τον άνθρωπο. Θέσαμε ως πρωταρχικό μας στόχο τη λειτουργική μας αποτελεσματικότητα και παρά την 

αναμενόμενη μείωση των εσόδων, ως απόρροια των κοινωνικών μας πρωτοβουλιών, σημειώσαμε ισχυρή 

κερδοφορία. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών μας ανήλθε σε 326,4 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων, τόκων 

και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 87,6 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 63,5 εκατ. ευρώ.

Το 2015 θα είναι το πρώτο έτος υλοποίησης του Επενδυτικού και Επιχειρηματικού πλαισίου στρατηγικής 

δράσης 2015-2019 που ολοκληρώσαμε το Νοέμβριο του 2014 σε συνεργασία με Έλληνες και ξένους 

συμβούλους. Αυτό το πλαίσιο της στρατηγικής δράσης περιλαμβάνει όλες τις επενδύσεις αναβάθμισης και 

εκσυγχρονισμού της Εταιρείας καθώς και έργα υψηλής ανταπόδοσης και αποτελεσματικότητας χωρίς τη 

δέσμευση για μονόδρομες δράσεις υλοποίησης αλλά δίνοντας δυνατότητα μεμονωμένης αξιολόγησης με 

γνώμονα την παραγωγή έργου για τους πελάτες μας και την περαιτέρω αποτελεσματικότητα της Εταιρείας.

Η στρατηγική μας και το 2015 είναι προσανατολισμένη στον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον, ενώ 

προβλέπει και σαφείς ενέργειες για την περαιτέρω αύξηση της αποδοτικότητας της Εταιρείας. Περιλαμβάνει 

μία σειρά πρωτοβουλιών κομβικής σημασίας, οι οποίες θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της Εταιρείας, 

όσον αφορά στο βαθμό της περιβαλλοντικής της απόδοσης, στον εκσυγχρονισμό των παγίων της βάσει των 

απαιτούμενων διεθνών και ευρωπαϊκών προτύπων, στη συνεχή αύξηση της λειτουργικής και τεχνικής της 

απόδοσης και στην περαιτέρω βελτίωση του τρόπου και των μεθόδων εξυπηρέτησης των πελατών.
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Aντώνης Μ. Βαρθολομαίος 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ήδη δρομολογήθηκαν σύνθετες δράσεις προκειμένου η Εταιρεία να αναδιαμορφώσει το Επιχειρησιακό 
της Κέντρο με στόχο ένα πιο ολοκληρωμένο, σύγχρονο και πελατοκεντρικό μοντέλο λειτουργίας το οποίο 
θα αναδειχθεί ως στρατηγικός κόμβος επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του καταναλωτή. Μέσα από απλές, 
γρήγορες και κυρίως σύγχρονες διαδικασίες, θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και με 
υπευθυνότητα τις απαιτήσεις των καταναλωτών όπως αυτές διαμορφώνονται στη σημερινή κοινωνία και 
πραγματικότητα. 

Επιπρόσθετα, ξεκίνησε επενδυτική δράση για τη μείωση του ποσοστού του ατιμολόγητου νερού και 
της συνακόλουθης απώλειας εσόδων, συνέπεια κυρίως της εξαιρετικά μεγάλης παλαιότητας των 
εγκατεστημένων υδρομετρητών καθώς και της έλλειψης συντεταγμένης επιχειρηματικής δράσης και 
αντιμετώπισης των επενδυτικών αναγκών.

Οι προκλήσεις για τον κλάδο μας, έτσι όπως αυτές αναδύονται και διαμορφώνονται από τις απαιτήσεις των 
νέων συνθηκών της εποχής μας, μας καλούν να επιδείξουμε ωριμότητα, σύνεση αλλά και υπευθυνότητα. 
Ο περιορισμός της διαθεσιμότητας του φυσικού πόρου του νερού, οι κλιματικές αλλαγές, οι δημογραφικές 
μεταβολές, η ανάγκη υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, οι απαιτήσεις για επενδύσεις σε υποδομές, η έλλειψη 
επενδύσεων σε επαρχιακό και δημοτικό επίπεδο είναι κάποιες μόνο από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
ο τομέας της ύδρευσης και αποχέτευσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, και τις οποίες πρέπει 
αναμφίβολα να είμαστε σε θέση να τις προβλέπουμε έγκαιρα και με τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων να 
προσαρμοζόμαστε στα νέα επιχειρηματικά δεδομένα. 

Είμαστε όμως βέβαιοι πως με κινητήρια δύναμη το Ανθρώπινο Δυναμικό της ΕΥΔΑΠ και έχοντας την 
αμέριστη στήριξη των μετόχων μας, θα προχωρήσουμε στην επίτευξη του οράματός μας, το οποίο δεν είναι 
άλλο από τη μέγιστη δυνατή προσφορά στην κοινωνία, και θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς 
τις σύγχρονες προκλήσεις και να συμβάλλουμε δυναμικά στην ανάπτυξη της ελληνική οικονομίας.

Κύριες και Κύριοι Μέτοχοι,

Η ΕΥΔΑΠ συνεπής όπως πάντα προς τους Μετόχους της, προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, 
με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τη διανομή μερίσματος, όπως και πέρσι ίση με το 50% των 
καθαρών κερδών του 2014, ποσού 21,3 εκατ. ευρώ (0,20 ευρώ ανά μετοχή).

Σας ευχαριστώ θερμά για την αμέριστη συμπαράστασή σας και την εμπιστοσύνη σας απέναντι στη διοίκηση 
και τους εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ.

Aντώνης Μ. Βαρθολομαίος
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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
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AΝΤΩΝΗΣ 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 στον 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 12χρονη 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 Χρηματοοικονομικών Κινδύνων. 

Από τον Ιούνιο του 1996, ανέλαβε καθήκοντα Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή στην Εγνατία Τράπεζα, 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 στη θέση αυτή, συνδυάστηκε με συνεχή κερδοφορία, ενώ παράλληλα η τράπεζα ολοκλήρωσε επιτυχώς τη λειτουργική 
συγχώνευσή της με την Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος. Διετέλεσε μέλος όλων των Εκτελεστικών Επιτροπών της τράπεζας καθώς και 
Αντιπρόεδρος της Εγνατίας ΑΕΔΑΚ. 

Τον Ιανουάριο του 2000, ανέλαβε τις θέσεις, αρχικά, του Γενικού Διευθυντή, και μετέπειτα του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της 
Εταιρείας Ευρωσυμμετοχές Κεφαλαίου & Επενδύσεων Α.Ε., όπου σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο, υλοποίησε με 
επιτυχία τη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση και το επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας, καθώς και πολύπλοκα σχέδια εξαγορών, 
συγχωνεύσεων, spin-offs, χρηματοδοτήσεων και ρευστοποίησης συμμετοχικών επενδύσεων. 

Τον Ιούνιο του 2004, εκλέχτηκε Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ. Τον Μάιο του 2005 ανέλαβε τη θέση 
του Διευθύνοντος Συμβούλου και μετέπειτα ορίστηκε Πρόεδρος Δ. Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος μέχρι και την αποχώρησή του 
το Μάιο του 2010. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η Εταιρεία σημείωσε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και σημαντική αύξηση 
της κερδοφορίας της. Επιπρόσθετα, ήταν υπεύθυνος για τη διαμόρφωση και υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου καθώς και για το 
συνεχή εκσυγχρονισμό και τη χρηματοοικονομική αναδιοργάνωσή της. 

Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα απασχολήθηκε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος διατελώντας παράλληλα Πρόεδρος της 
Πήγασος Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 
Δημοσίου Α.Ε. Από τον Απρίλιο του 2013 έχει αναλάβει τη θέση του Προέδρου Δ.Σ. και 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 πάνω σε θέματα Τιτλοποίησης και Χρηματοοικονομικής 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 στον τομέα του αθλητισμού, μέσα από τη συνεχή υποστήριξη διαφόρων αθλητικών εκδηλώσεων, 
ενώ έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου.

Παρουσίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ, PH.D.
Aναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ.
O Ευάγγελος Παλαιολόγος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958 και αποφοίτησε από το Βαρβάκειο, λαμβάνοντας το «Μετάλλιο Αριστείας» 
από το 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 Υπουρ-
γείο 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 
Πολιτείας (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 Κρήτης 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 διεθνείς μονογραφίες.
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ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Μ. ΚΑΜΑΣ
Ο Παντελεήμων Καμάς γεννήθηκε στον Πειραιά το 1972. Το 1998, αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή 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 και το 2010, ενώ συνέχισε την καριέρα του στο Εθνικό Ίδρυμα 
Νεότητας από το 2010 έως και το 2012.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
Η Ελευθερία (Τέτα) Καραχάλιου έχει πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό χώρο και ιδιαίτερα στους τομείς της 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 ενασχόλησή της στον τομέα των αποκρατικοποιήσεων ξεκινά από το 2000, στην Ειδική Γραμ-
ματεία Αποκρατικοποιήσεων 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.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ
Γεννήθηκε στη Λαμία το 1974. Είναι κάτοχος πτυχίου νομικής και μεταπτυχιακού τίτλου εργατικού δικαίου του Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι δικηγόρος Παρ΄ Αρείω Πάγω και ασκεί μαχόμενη δικηγορία. Έχει ευρεία δικαστηριακή εμπειρία και 
συνεργασίες για κατάρτιση συμβάσεων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ιδιώτες και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και 
δημοσίου δικαίου. Έχει διδάξει εργατικό δίκαιο στη σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Μιλάει δύο ξένες γλώσσες, Αγ-
γλικά και Ιταλικά.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου Δ.Σ.
Ο Λάμπρος Ζωγράφος γεννήθηκε το 1952 στη Ναύπακτο Αιτωλοακαρνανίας. Τελειώνοντας το εξατάξιο γυμνάσιο Ναυπάκτου, σπού-
δασε Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε.. Υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία στο στρατό ξηράς, ως βαθμοφόρος Διαβιβάσεων. Στην 
επαγγελματική του σταδιοδρομία, απασχολήθηκε στον Ο.Τ.Ε. στο Μεσολόγγι, την Πάτρα και την Αθήνα ως Προϊστάμενος τεχνικού 
τμήματος και ως Αναπληρωτής Διαμερισματάρχης Τηλεπικοινωνιακού 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. 

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 ως μέλος του Δ.Σ. του Δήμου Χαλανδρίου και δύο τετραετίες (2002-2010) ως Δήμαρχος. Υπήρξε μέλος του Δ.Σ του ΕΣΔ-
ΚΝΑ 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 Επιχείρησης της Αυτοδιοίκησης. Διετέλε-
σε μέλος για δύο θητείες του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων) και μέλος της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής της. Την περίοδο 2004-2009 συμμετείχε 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 σύμβουλος 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 εκπρόσωπος του EPP και της ΕτΠ.

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
Μέλος Επιτροπής Ελέγχου Δ.Σ. 
Αρμόδιος Συντονισμού, Υποστήριξης & Ανάδειξης Θεμάτων ΟΤΑ
Γεννήθηκε στη Λευκάδα. Είναι πτυχιούχος μαθηματικός. Εργάστηκε ως καθηγητής σε ιδιόκτητο φροντιστήριο και στη δημόσια εκ-
παίδευση καθώς και ως διευθυντής μεταλυκειακού κέντρου. Έχει πολύχρονη ενασχόληση με τα κοινά, πλούσια πολιτική, συνδικα-
λιστική, επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι Πρόεδρος του Κέντρου, Μελετών και 
Τεκμηρίωσης (ΟΛΜΕ) και μέλος ΔΣ της ΟΛΜΕ και της ΑΔΕΔΥ.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΟΣ
Ο 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 Ατμοηλεκτρικού σταθμού (ΑΗΣ) Αλιβερίου. Συμμετείχε σε αποστολές παραλαβής Μονάδων Παραγωγής όπως 
στον ΑΗΣ Ρόδου και το Γεωθερμικό σταθμό (ΓΗΣ) Μήλου. Παράλληλα, είχε καθήκοντα εκπαιδευτή νεοπροσλαμβανόμενου προσω-
πικού, γεγονός που τον ενέπνευσε να συγγράψει δύο εκπαιδευτικά βιβλία τεχνικού περιεχομένου. Ο κ. Χονδρόγιαννος είναι έγγαμος 
με δύο παιδιά. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ
Εκπρόσωπος Μετόχων Μειοψηφίας
Γεννήθηκε στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 1972. Αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών το 1989 και το 1992 έλαβε πτυχίο οικονομικών 
από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ ακολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics απ’ όπου έλαβε M.Sc. 
στα Οικονομικά/Επιχειρησιακή Έρευνα και M.Phil. στα Οικονομικά/Ευρωπαϊκές Σπουδές. Εργάστηκε στην Citibank N.A. στο Λονδίνο, 
στους τομείς των χρεογράφων και της διαχείρισης ρευστότητας, ενώ με την επιστροφή του στην Ελλάδα το 2001, ανέλαβε καθήκοντα 
οικονομικού συμβούλου του Διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας. Από το 2003 έως και το 2005 διετέλεσε Υποδιευθυντής Διοίκησης και 
ασχολήθηκε με τα θέματα οικονομικής αποδοτικότητας της Τράπεζας και του Ομίλου της ATEbank. Τον Ιούνιο του 2005, στο πλαίσιο 
της μερικής ιδιωτικοποίησης της ΑΤΕbank, ανέλαβε τη δημιουργία και διεύθυνση των επενδυτικών σχέσεων της Τράπεζας, ενισχύο-
ντας τις επαφές και σχέσεις με την εγχώρια και διεθνή επενδυτική κοινότητα και τους θεσμικούς επενδυτές.  Tο Μάιο 2010 ανέλαβε τη 
θέση του Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανάλυσης και Επενδυτικών Σχέσεων της Τράπεζας, ενώ παράλληλα ήταν συντονιστής 
των διαπραγματεύσεων της Τράπεζας με την Τρόικα, σχετικά με την υλοποίηση ενός εκτεταμένου προγράμματος αναδιάρθρωσης του 
Ομίλου, υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Από τον Αύγουστο του 2012, αποτελεί στέλεχος του Ομίλου της 
Τράπεζας Πειραιώς και από τον Φεβρουάριο του 2013 ανέλαβε τα καθήκοντα του Βοηθού Γενικού Διευθυντή, με κύρια αντικείμενα 
την παρακολούθηση των δεσμεύσεων και της πορείας του Προγράμματος Αναδιάρθρωσες του Ομίλου Πειραιώς, την Διοικητική 
Πληροφόρηση (MIS) καθώς και την σχέση με τους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης. Είναι μέλος του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ ΑΕ από τον 
Ιούλιο του 2010 ενώ έχει διατελέσει και μέλος του Δ.Σ. της ΑΤΕ Αμοιβαία Κεφάλαια. Είναι παντρεμένος, έχει μια κόρη και μιλάει αγ-
γλικά και γαλλικά.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΣΤΡΙΩΤΗΣ
Εκπρόσωπος Μετόχων Μειοψηφίας
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. Έλαβε Πτυχίο Οικονομικών με ειδίκευση στην Οικονομετρία από το University of Kent, Canterbury 
καθώς και Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών στα Χρηματοοικονομικά από το Imperial College του Λονδίνου. Έχει εργαστεί σε χρηματι-
στηριακές – επενδυτικές εταιρείες και από το 2004 κατέχει τη θέση του Διευθυντή Διαχείρισης Διαθεσίμων και Διαχείρισης Χρηματο-
οικονομικού Κινδύνου (Treasurer) σε μεγάλο Όμιλο.

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 Διευ-
θυντής. Ο κ. Αγγελάκης διετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων «Ένωσις Υπαλλήλων ΕΥΔΑΠ», μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπον-
δίας 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 συνδικαλιστικό κίνημα της ΕΥΔΑΠ, ενώ 
από το 2000 – 2005 διατέλεσε Πρόεδρος της ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ. Από το 2001 έως και σήμερα έχει διατελέσει μέλος της Εκτελεστικής Επι-
τροπής της Γ.Σ.Ε.Ε., Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, ενώ από το 2006 έως σήμερα κατέχει τη θέση του Οργανωτικού Γραμματέα 
της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.).

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΤΑΡΑΝΤΟΣ
Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ
Γραμματέας Δ.Σ.
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1.2 Παρουσίαση των Στελεχών της Εταιρείας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ 
Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και Παραγωγής Έργων
Γεννήθηκε στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 1966 και αποφοίτησε από το 5ο Λύκειο Καλλιθέας. Σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυ-
τεχνείο, στο τμήμα των Πολιτικών Μηχανικών, με την ειδίκευση του Συγκοινωνιολόγου. Εργάζεται στην ΕΥΔΑΠ από το 1993 όπου και 
έχει αναλάβει διάφορες θέσεις, μεταξύ των οποίων, Προϊστάμενος του Β Περιφερειακού Τομέα Συντήρησης (1996-1997), Προϊστά-
μενος της Υπηρεσίας Προληπτικής Συντήρησης Δικτύου Αποχέτευσης (1997-2007), Διευθυντής Δικτύου Αποχέτευσης (2009-2013) 
και Βοηθός Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας Δικτύων & Εγκαταστάσεων (2013-2014). Σήμερα κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή 
Ανάπτυξης και Παραγωγής Έργων έχοντας στην αρμοδιότητα του τη Διεύθυνση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, τη Διεύθυνση Υποδομών, 
τη Διεύθυνση Ποιότητας Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), τη Διεύθυνση Κτιριακών Ακίνητης Περιουσίας & Ενέργειας και τη Διεύθυνση 
Ανάπτυξης σχέσεων με ΟΤΑ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας Δικτύων και Εγκαταστάσεων
Ο Γεώργιος Καραγιάννης είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών. Εντάχθηκε στο δυναμικό της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. το 1990. Ως μηχανικός έχει μελετήσει και 
κατασκευάσει σημαντικό αριθμό οικοδομοτεχνικών έργων και επί σειρά ετών ασχολήθηκε με την οργάνωση τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση έργων και διαδικασιών στα Δίκτυα Ύδρευσης. Κατέχοντας θέση Προϊσταμένου, Α. Διευθυντή, Β. Γενικού Διευθυντή έχει 
ηγηθεί Υπηρεσιών και Διευθύνσεων σε όλο το φάσμα των τεχνικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Σήμερα από τη θέση του Γενικού 
Διευθυντή Λειτουργίας Δικτύων και Εγκαταστάσεων παρακολουθεί και συντονίζει τις Διευθύνσεις που έχουν την αρμοδιότητα για 
τις πηγές ύδρευσης, τα εξωτερικά υδραγωγεία, τις μονάδες επεξεργασίας νερού, τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και τα κέντρα 
επεξεργασίας λυμάτων σε όλη την περιοχή αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Υπήρξε εκλεγμένο μέλος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος από το 2006 έως το 2009.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΑΜΠΟΚΟΥΚΗΣ
Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργανωτικών Λειτουργιών
Ο Γεώργιος 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 Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο. Εντάχθηκε στο δυναμικό της ΕΥΔΑΠ ΑΕ το 1984 και σήμερα κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ανθρώπινου 
Δυναμικού και Οργανωτικών Λειτουργιών. Έχει διατελέσει Διοικητής των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Αγρινίου – Μεσολογγίου 
και Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Αερίου Προαστίων Α.Ε. Κατέχει άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος και άδεια ασκήσε-
ως 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.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΒΑΚΗΣ 
Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών & Ελέγχου
Ο Γεώργιος Χαβάκης είναι πτυχιούχος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαθηματικό Τμήμα), του Οικονομικού Πανεπι-
στημίου 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 & περιοδικών. Από το 1995 εργάζεται στην ΕΥΔΑΠ σε νευραλγικές διευθυντικές θέσεις και σήμερα είναι Γενικός Διευθυντής 
Οικονομικών Υπηρεσιών & Ελέγχου στην Εταιρεία. Είναι επίσης μέλος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος.
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1.3. Ιστορικό – Σύσταση
Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Πρωτευούσης) είναι η μεγαλύτερη Εταιρεία στην Ελ-
λάδα που δραστηριοποιείται στη διανομή και διαχείρι-
ση ύδατος καθώς και στην παροχή υπηρεσιών απο-
χέτευσης. Το πελατολόγιο της ΕΥΔΑΠ στον τομέα της 
ύδρευσης, περιλαμβάνει περίπου 4.300.000 πελάτες 
(2.100.000 συνδέσεις), ενώ το μήκος των αγωγών 
ανέρχεται σε περίπου 9.500 χλμ. Ο τομέας της αποχέ-
τευσης εξυπηρετεί 3.500.000 πελάτες, ενώ το συνο-
λικό μήκος αγωγών ανέρχεται σε περίπου 8.500 χλμ.

Η ΕΥΔΑΠ ιδρύθηκε το 1980 με το ν.1068/1980 «περί 
συστάσεως ενιαίου φορέα Ύδρευσης και Αποχέτευ-
σης 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 περιήλθε στη σημερι-
νή της νομική μορφή καθώς τα κυριότερα πάγια της 
Εταιρείας απορροφήθηκαν από την Εταιρεία Παγί-
ων ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ, παραμένοντας στην ιδιοκτησία 
του Δημοσίου. Στην κυριότητα της Εταιρείας Παγίων 
ανήκουν τα φράγματα, οι ταμιευτήρες, τα εξωτερικά 
υδραγωγεία και αντλιοστάσια, καθώς και οι άλλες 
εγκαταστάσεις που εξασφαλίζουν την ασφαλή μετα-
φορά του νερού μέχρι τις εγκαταστάσεις στις οποίες 
γίνεται η επεξεργασία για την μετατροπή του σε πόσι-
μο. Με σύμβαση όμως που υπογράφηκε μεταξύ της 
ΕΥΔΑΠ και του Ελληνικού Δημοσίου, το Δεκέμβριο 
του 1999 η ΕΥΔΑΠ συνεχίζει να λειτουργεί τα υπόψη 
έργα για λογαριασμό της Εταιρείας Παγίων.

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

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι το 2005 ψηφίστη-
κε ο ν.3429/2005 για τις «Δημόσιες Επιχειρήσεις 
και Οργανισμούς» (ΔΕΚΟ) ο οποίος προέβλεπε συ-
γκεκριμένες ρυθμίσεις για τις ΔΕΚΟ. Πιο αναλυτικά, 
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 διοι-
κούνται 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 ορίζονται στο νόμο 2744/1999 
και εκτός περιοχής αρμοδιότητας της Εταιρείας, 
μέσω θυγατρικών εταιρειών και μέσω σύναψης προ-
γραμματικών συμβάσεων με τους ΟΤΑ, διαμορφώ-
θηκε ένα νέο αναπτυξιακό πλαίσιο για την Εταιρεία, 
διευρύνοντας την αγορά στην οποία μπορεί να δρα-
στηριοποιηθεί 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 τροποποι-
ήσεις αυτού, όπως αναγράφονται στην Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, 
Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο-
σίων Έργων. Οι σκοποί αυτοί είναι οι εξής:

α.  Η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, 
καθώς και η μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, 
λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, 
επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης 
και αποχέτευσης. Στις δραστηριότητες και στα έργα 
αυτά συμπεριλαμβάνονται και η άντληση, αφαλά-
τωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, δι-
ανομή και διαχείριση πάσης φύσεως υδάτων με 
στόχο την υλοποίηση των προαναφερομένων σκο-
πών της ΕΥΔΑΠ. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται τα 
έργα και οι δραστηριότητες συλλογής, μεταφοράς, 
επεξεργασίας, αποθήκευσης καθώς και η διαχείρι-
ση και διάθεση των προϊόντων της επεξεργασίας 
των λυμάτων.

β.  Η παροχή τηλεπικοινωνιακών, ενεργειακών, συνα-
φών αυτών και λοιπών υπηρεσιών και η χρησιμο-
ποίηση του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευ-
σης παραλλήλως και για άλλους σκοπούς, όπως η 
ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών και ενεργειακών 
δραστηριοτήτων κατ’ εξαίρεση των απαγορεύσεων 
της παρ. 8 του άρθρου 11 του ν.2744/1999 και υπό 
τον όρο ότι δεν επηρεάζεται η ασφαλής και αξιόπι-
στη λειτουργία του συστήματος.
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γ.  Η μελέτη και εκμετάλλευση φυσικών πηγών και 
υδάτινων πόρων, η παραγωγή και εμφιάλωση 
ύδατος και πάσης φύσεως αναψυκτικών και ποτών 
που εμπεριέχουν νερό.

δ.  Η εκμετάλλευση τεχνογνωσίας και η παροχή υπη-
ρεσιών τεχνικής βοήθειας.

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

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

Σύμφωνα με το ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179/2001) η ΕΥ-
ΔΑΠ εξακολουθεί και μετά την έναρξη της ισχύος του 
ν.2744/1999 να είναι ο αποκλειστικός φορέας υλοποί-
ησης των έργων που αφορούν στο συνολικό υδροδο-
τικό 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 έχει την τύχη να διαθέτει υψηλής αξίας και 
ποιότητας φυσικούς πόρους, ένας από τους οποίους 
είναι και το νερό της. Η ΕΥΔΑΠ σεβόμενη πάντα το 
φυσικό περιβάλλον και έχοντας ως πρωταρχικό στό-
χο την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, 
διαχειρίζεται και διανέμει με σεβασμό, τη κυριότερη 
πηγή ζωής, το νερό μας. 

Οι κύριες πηγές υδροληψίας και οι ταμιευτήρες της 
ΕΥΔΑΠ βρίσκονται στις πιο αγνές περιοχές, απαλλαγ-
μένες από γεωργική και βιομηχανική δραστηριότητα, 
με αποτέλεσμα η ελληνική πρωτεύουσα να τροφο-
δοτείται με αρίστης ποιότητας νερό, με φυσικό τρόπο 
που απαιτεί ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

Όραμά μας είναι να παραμείνουμε η μεγαλύτερη και 
πιο αξιόπιστη Εταιρεία στη διαχείριση του κύκλου του 

νερού, προσανατολισμένη πάντα στον Άνθρωπο, την 
Κοινωνία και το Περιβάλλον. 

Αποστολή	μας είναι να παρέχουμε ποιοτικό και φθη-
νό πόσιμο νερό σε όλο και περισσότερους πολίτες 
και να το αποδίδουμε πίσω στο περιβάλλον καθαρό, 
μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση όλων των 
διαθέσιμων πόρων, με κοινωνική ευαισθησία και με 
γνώμονα τη συνεισφορά μας στην κοινωνική ευημε-
ρία.

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

Οι	κύριοι	άξονες	της	στρατηγικής	μας	είναι:

 y Αύξηση της αποτελεσματικότητας στη λειτουργία 
της Εταιρείας.

 y Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 y Επέκταση του πελατολογίου – Αύξηση της γεω-
γραφικής κάλυψης.

 y Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων.

 y Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

 y Αξιοποίηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

 y Διευθέτηση του ρυθμιστικού και συμβατικού 
πλαισίου με το Ελληνικό Δημόσιο.

 y Αυστηρή εφαρμογή και συμμόρφωση με όλα τα 
ποιοτικά και λειτουργικά πρότυπα.

Για	την	επίτευξη	των	στόχων	αυτών,	η	ΕΥΔΑΠ	έχει	
αναπτύξει	ένα	Ολοκληρωμένο	Πρόγραμμα	Εκσυγ-
χρονισμού,	 οι	 κύριες	 δράσεις	 του	 οποίου	 είναι	
εστιασμένες	στην:

 y Υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων οικονομικού 
προγραμματισμού.

 y Ανασχεδίαση και απλοποίηση εσωτερικών και 
εξωτερικών διαδικασιών.

 y Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων τηλελέγχου και 
τηλεχειρισμού για αποτελεσματική διαχείριση του 
δικτύου.

 y Εφαρμογή κρίσιμων παρεμβάσεων στο δίκτυο για 
αποφυγή επαναλαμβανόμενων κοστοβόρων βλα-
βών.
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 y Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων 
διαχείρισης κινδύνων.

 y Επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για 
την εξυπηρέτηση των πελατών.

 y Υιοθέτηση σύγχρονων συστημάτων ανάπτυξης 
και διαχείρισης προσωπικού.

 y Εφαρμογή νέου μοντέλου συνεργασίας με τους 
Δήμους.

 y Ενδυνάμωση της κανονιστικής συμμόρφωσης και 
τη λήψη σχετικών πιστοποιήσεων.

 y Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για νέες 
δραστηριότητες και επέκταση σε περιοχές εκτός 
Αττικής. 

1.6 Ευδάπ Νήσων
Τον Ιούλιο του 2011 ιδρύθηκε η Εταιρεία ΕΥΔΑΠ 
ΝΗΣΩΝ Α.Ε. στης οποίας το μετοχικό κεφάλαιο 
συμμετέχει η ΕΥΔΑΠ με ποσοστό 100%. Σκοπός της 
Εταιρείας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσι-
ών ύδρευσης, αποχέτευσης και συλλογής ομβρίων 
υδάτων καθώς και ένα πλήθος δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με τα παραπάνω, στη νησιωτική Ελληνι-
κή Επικράτεια. 

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η αξιοποίηση 
της τεχνογνωσίας της ΕΥΔΑΠ και η διάχυσή της, για 
την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των κατοίκων 
αλλά και των επισκεπτών των Ελληνικών νησιών.

Η ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. ολοκλήρωσε τη μελέτη ανά-
πτυξής της, που αφορά στο στρατηγικό σχέδιο που θα 
ακολουθήσει. Ως επόμενη ενέργεια, ορίζεται η δια-
μόρφωση μεθοδολογίας προσδιορισμού της τιμολο-
γιακής πολιτικής των παρεχομένων υπηρεσιών της.

Τον Ιανουαρίου του 2014, η ΕΥΔΑΠ, ενέκρινε την κα-
ταβολή μετρητών για την αύξηση του μετοχικού κε-
φαλαίου της ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. κατά 150.000,00 €,  
η οποία και επικυρώθηκε στη ψηφοφορία της Έκτα-
κτης Γενικής Συνέλευσης της ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε., 
στις 7 Φεβρουαρίου 2014.

Εν συνεχεία, τον Οκτώβρη του 2014 η ΕΥΔΑΠ, ενέ-
κρινε την περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφα-
λαίου της ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. κατά 1.000.000 € με 
καταβολή του ποσού σε δύο ισόποσες δόσεις των 
500.000 €.

Τέλος, να σημειωθεί πως τον Οκτώβριο του 2014, 
ολοκληρώθηκε και το Επιχειρησιακό Σχέδιο της  
ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.
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1.7 Περιοχή Αρμοδιότητας
Ως περιοχή αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ ορίστηκε η μεί-
ζων περιοχή της Πρωτεύουσας, όπως αυτή καθορί-
ζεται στον Ιδρυτικό της Νόμο 1068/1980. Παράλληλα, 
βάσει του ν.2744/1999 η ΕΥΔΑΠ έχει το αποκλειστι-
κό δικαίωμα της παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και 
αποχέτευσης στη γεωγραφική περιοχή της δικαιο-
δοσίας 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. 

Πρόσφατα με το άρθρο 68 του Ν.4313/17-12-2014 
τροποποιήθηκε το άρθρο 8 του Ν. 2744/1999 και η 
περιοχή δραστηριότητας της ΕΥΔΑΠ επεκτάθηκε σε 
όλους τους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής, όπως 
αυτοί ορίζονται στο εδάφιο θ΄ της παραγρ 3 του άρ-
θρου 3 του Ν. 3852/2010 πλην των Δήμων Αίγινας, 
Τροιζηνίας, Κυθήρων, Αγκιστρίου, Σπετσών, Ύδρας 
και Πόρου, της Περιφερειακής ενότητας Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής. 

Πιο συγκεκριμένα, η περιοχή αρμοδιότητας της  
ΕΥΔΑΠ καλύπτει τα διοικητικά όρια των εξής Δήμων 
και Δημοτικών Ενοτήτων, τους οποίους υδροδοτεί 
είτε απευθείας είτε με μεγάλες παροχές: 

ΜΙΚΤΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΎΔΡΕΎΣΗΣ

ΕΎΘΎΝΗ ΕΎΔΑΠ

ΕΝΙΣΧΎΣΗ ΔΙΚΤΎΌΎ
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Απευθείας	Ύδρευση	 
από	την	ΕΥΔΑΠ

 y Αγ. Αναργύρων - Καματερού

 y Αγ. Βαρβάρας

 y Αγ. Δημητρίου

 y Αγ. Παρασκευής

 y Αθηναίων

 y Αιγάλεω

 y Αλίμου

 y Ασπροπύργου

 y Βούλα, (Δ. Βάρης – Βούλας – 
Βουλιαγμένης)

 y Βουλιαγμένη (Δ. Βάρης – 
Βούλας – Βουλιαγμένης)

 y Βύρωνα

 y Γαλατσίου

 y Δάφνης - Υμηττού

 y Ελευσίνα (Δ. Ελευσίνας)

 y Ελληνικού - Αργυρούπολης

 y Ζεφύρι (Δ. Φυλής)

 y Ζωγράφου

 y Ηλιούπολης

 y Ηρακλείου

 y Θρακομακεδόνες (Δ. Αχαρνών)

 y Ίλιου

 y Καισαριανής

 y Καλλιθέας

 y Κερατσινίου - Δραπετσώνας

 y Κορυδαλλού

 y Λυκόβρυσης - Πεύκης

 y Μελίσσια, Ν. Πεντέλη (Δ. 
Πεντέλης)

 y Μεταμόρφωσης

 y Μοσχάτου - Ταύρου

 y Ν. Ιωνίας

 y Αμαρουσίου

 y Ν. Σμύρνης

 y Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

 y Π. Φαλήρου

 y Παπάγου - Χολαργού

 y Πειραιά

 y Περάματος

 y Περιστερίου

 y Πετρούπολης

 y Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνος

 y Φιλοθέης - Ψυχικού

 y Χαϊδαρίου

 y Χαλανδρίου

Ύδρευση	μέσω	Ενίσχυσης	
Δημοτικού	Δικτύου	(*)

 y Διόνυσος, Άνοιξη,  
Αγ. Στέφανος, Κρυονέρι, 
Σταμάτα, Δροσιά, Ροδόπολη  
(Δ. Διονύσου)

 y Άνω Λιόσια, Φυλή (Δ. Φυλής)

 y Βριλησσίων (Δ. Βριλησσίων)

 y Εκάλη, Ν. Ερυθραία  
(Δ. Κηφισιάς)

 y Κερατέα, Λαυρεωτική και Αγ. 
Κωνσταντίνος  
(Δ. Λαυρεωτικής) 

 y Κουβαράς, Ανάβυσσος,  
Παλαιά Φώκαια, Σαρωνίδα  
(Δ. Σαρωνικού) 

 y Κρωπίας

 y Μάνδρα, Βίλλια, Ερυθρές, 
Οινόη (Δ. Μάνδρας – 
Ειδυλλίας)

 y Μαραθώνας, Ν. Μάκρη, 
Βαρνάβας, Γραμματικό  
(Δ. Μαραθώνα)

 y Μαρκόπουλο Μεσογαίας  
(Δ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας)

 y Παιανία (Δ. Παιανίας)

 y Σπάτα, Αρτέμιδα  
(Δ. Σπάτων - Αρτέμιδος)

 y Μαγούλα (Δ. Ελευσίνας)

 y Ραφήνας - Πικερμίου

 y Ωρωπός, Κάλαμος, Μαλακάσα, 
Αφίδνες, Καπανδρίτι, 
Μαρκόπουλο Ωρωπού, 
Πολυδένδρι, Συκάμινο 
(Δ. Ωρωπίων)

Μικτό	σύστημα	ύδρευσης	(**)

 y Ανθούσα Γέρακας και Παλλήνη 
(Δ. Παλλήνης)

 y Αχαρνές (Δ. Αχαρνών) 

 y Βάρη (Δ. Βάρης – Βούλας – 
Βουλιαγμένης)

 y Γλυφάδας (Δ. Γλυφάδας)

 y Καλύβια Θορικού  
(Δ. Σαρωνικού)

 y Κηφισιά (Δ. Κηφισιάς)

 y Μέγαρα (Δ. Μεγαρέων)

 y Ν. Πέραμος (Δ. Μεγαρέων) 

 y Πεντέλη (Δ. Πεντέλης)

 y Γλυκών Νερών (Δ. Παιανίας)

 y Σαλαμίνα, Αμπελάκια  
(Δ. Σαλαμίνας)

Δήμοι και Δημοτικές Ενότητες Εντός Περιοχής Αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ

* Περιοχές που τροφοδοτεί η ΕΥΔΑΠ διαμέσου Δήμου χωρίς ευθύνη και συμμετοχή στη λειτουργία του τοπικού εσω-
τερικού 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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Δήμοι και Δημοτικές Ενότητες Εκτός Περιοχής Αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ

Ύδρευση	με	ή	χωρίς	συμμετοχή	της	ΕΥΔΑΠ	στη	λειτουργία	του	τοπικού	δικτύου

Αγκιστρίου Αίγινας

Παράλληλα, υπάρχουν Δήμοι, Δημοτικές Ενότητες και περιοχές, που βρίσκονται εκτός αρμοδιότητας της ΕΥ-
ΔΑΠ, υδροδοτούνται όμως από την ΕΥΔΑΠ διαμέσου μεγάλων παροχών που έχουν δοθεί στον κάθε Οργανι-
σμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), χωρίς συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ στη λειτουργία του τοπικού δικτύου.Τέλος, η 
ΕΥΔΑΠ υδροδοτεί 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 πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 8 του ίδιου νόμου πα-
ρέχει τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων της ΕΥΔΑΠ και σε άλλες περιοχές εκτός των οριζομένων 
στην παράγραφο 1 του τροποποιημένου άρθρου 8 του Ν. 2744/1999. Προϋπόθεση για την επιχειρούμενη κάθε 
φορά επέκταση δραστηριοτήτων είναι η ΕΥΔΑΠ να εξετάζει και να εξασφαλίζει αφενός την εύλογη απόδοση 
της επένδυσης, αφετέρου τη δυνατότητα χρηματοδότησης της Εταιρείας με ίδια ή ιδιωτικά κεφάλαια για την 
προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεών 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 να αναπτυχθεί.

Για την εξασφάλιση της υδροδότησης της μείζονος περιοχής της Πρωτεύουσας, η ΕΥΔΑΠ προμηθεύεται μη 
επεξεργασμένο 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 μη επεξεργασμένου 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.
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2.   ΕΤΑΊΡΊΚΗ 
ΔΊΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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Εταιρική Διακυβέρνηση
Η ΕΥΔΑΠ δεσμεύεται να λειτουργεί υπό το πρίσμα 
των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης σε όλο το φά-
σμα των δραστηριοτήτων της. Για το σκοπό αυτό, η 
Εταιρεία προάγει την αντίληψη της επιχειρηματικής 
ηθικής στη λήψη αποφάσεων και δεσμεύεται για 
την προάσπιση των συμφερόντων των μετόχων και 
όσων έχουν έννομο συμφέρον.

2.1 Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο 
διοίκησης της Εταιρείας με κύρια αρμοδιότητά του 
τη διαμόρφωση της στρατηγικής και της πολιτικής 
ανάπτυξης της. Γενικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο 
λαμβάνει αποφάσεις για τη διευκόλυνση της πραγ-
ματοποίησης των εταιρικών σκοπών, ενώ παράλλη-
λα παρακολουθεί την πορεία και την υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο 
να αποφασίσει για κάθε θέμα που αφορά τη διαχεί-
ριση της περιουσίας, τη διοίκηση και εκπροσώπηση 
της Εταιρείας. Από τις αρμοδιότητες του Διοικητικού 
Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα εκείνα τα οποία 
σύμφωνα με τις Διατάξεις του Νόμου ή του Καταστα-
τικού της Εταιρείας υπάγονται στην αποκλειστική αρ-
μοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκλέγεται από 
τη Γενική συνέλευση των Μετόχων και έχει πενταετή 
θητεία. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Ιου-
νίου 2013 εκλέχθηκε το παρόν Διοικητικό Συμβού-
λιο η θητεία του οποίου λήγει στις 28 Ιουνίου 2018. 
Στο σύνολο των δεκατριών μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου το ένα είναι εκτελεστικό - ο Πρόεδρος 
& Διευθύνων Σύμβουλος - ενώ τα δώδεκα μέλη εί-
ναι 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 Εταιρείας 
καθώς και από δύο μέλη που εκπροσωπούν τους με-
τόχους 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 οποιο-
δήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της Εταιρεί-
ας ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι της 
επιχείρησης που βρίσκεται σε συναλλακτική σχέση 
με την Εταιρεία. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρείας όμως μπορεί να είναι μέλη Διοικητικού 
Συμβουλίου ή υπάλληλοι επιχείρησης που είναι συν-
δεδεμένη με την Εταιρεία κατά τα οριζόμενα στον κν 
2190/1920.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, τουλάχιστον, 
μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα. Κατά τη χρήση 
του 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποίησε 
24 συνεδριάσεις.

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

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 Εταιρείας και 
απαλλάσσει τα μέλη του ΔΣ και τους ελεγκτές από 
κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Επίσης, η Γενική Συνέ-
λευση συγκαλείται από το ΔΣ έκτακτα, όποτε κριθεί 
σκόπιμο.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφα-
σίζει 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 Συμ-
βουλίου και των ελεγκτών με την επιφύλαξη των 
άρθρων 11 και 13 του Καταστατικού.

γ.  Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστά-
σεων της Εταιρείας.

δ.  Για τη διάθεση των ετησίων κερδών και την έγκρι-
ση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου.
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ε.  Για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου και των Ελεγκτών από κάθε προσωπική 
ευθύνη.

στ.  Για την έκδοση ομολογιακού δανείου κάθε είδους, 
με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθ. 9 του Κατα-
στατικού.

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

η.  Για το διορισμό εκκαθαριστών.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 
34 Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύουν.

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

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

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψη-
φίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. 
Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντι-
προσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική 
Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι 
τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κα-
τέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται 
σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο 
περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο 
να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις με-
τοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών 
σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που 
ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψη-

φίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος 
μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, 
πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής 
Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο 
μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιο-
λόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσω-
πος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του 
αντιπροσωπευομένου μετόχου. 

Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί 
να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο 
αντιπρόσωπος είναι:

α.  Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι 
άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχε-
ται από το μέτοχο αυτόν.

β.  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει 
διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον 
έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου 
ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος 
ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας.

γ.  Υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή με-
τόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου 
νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από 
μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας.

δ.  Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από 
τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω 
περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετό-
χου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία 
με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες 
πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής 
Συνέλευσης.

Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της τα έντυπα 
που οφείλει να χρησιμοποιεί ο μέτοχος για τον ορι-
σμό του/των αντιπροσώπου/πων του. Τα έντυπα 
αυτά, κατατίθενται, συμπληρωμένα και υπογεγραμ-
μένα από το μέτοχο στην Εταιρεία τρεις (3) τουλά-
χιστον 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 
παραλαβής τους από την Εταιρεία. Τα έντυπα αυτά 
διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή, στα γραφεία της 
Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμά-
των (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την 



22   ΕΤΉΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΉΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2014

δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τή-
ρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορί-
ζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών 
κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα 
στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία 
της Γενικής Συνέλευσης.

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

Συνήθης	 απαρτία	 και	 πλειοψηφία	 της	 Γενικής	
Συνέλευσης
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνε-
δριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διά-
ταξης, αν εκπροσωπείται σ’ αυτή τουλάχιστον το πε-
νήντα ένα τοις εκατό (51%) του μετοχικού κεφαλαίου 
που έχει καταβληθεί. 

Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης πα-
ραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέ-
λευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική 
συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη μαται-
ωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν 
δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, οποιοδήποτε και αν 
είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφα-
λαίου που εκπροσωπείται κατ’ αυτήν. 

Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνο-
νται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπρο-
σωπούνται στη Συνέλευση.

Εξαιρετική	 απαρτία	 και	 πλειοψηφία	 της	 Γενικής	
Συνέλευσης
Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία 
και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερή-
σιας διάταξης αν εκπροσωπούνται σ’ αυτή τουλάχι-
στον τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που 
έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις που 
αφορούν:

α. Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

β.  Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της 
Εταιρείας.

γ. Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ.  Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις 

αυξήσεις του άρθρου 8 (παράγραφοι 2 και 3 του 
Καταστατικού) ή που επιβάλλονται από διατάξεις 
Νόμων ή που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθε-
ματικών.

ε. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

στ.  Έκδοση δανείου με ομολογίες, με την επιφύλαξη 
των όσων ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 4 του Κα-
ταστατικού.

ζ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η.  Συγχώνευση διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, πα-
ράταση διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας.

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 Καταστατικό αυτό ορίζουν ότι για τη λήψη ορι-
σμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαι-
τείται η ειδική αυξημένη απαρτία της παρούσης πα-
ραγράφου.

Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης πα-
ραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέ-
λευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική 
συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη μαται-
ωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν 
δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, 
η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνε-
δριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερή-
σιας διάταξης, όταν σ’ αυτή εκπροσωπείται τουλάχι-
στο το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου 
που έχει καταβληθεί. 

Σε περίπτωση που και πάλι δεν επιτευχθεί η απαι-
τούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται 
και συνέρχεται σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση 
σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 31 του Καταστα-
τικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυ-
ρα 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 λαμβά-
νονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του με-
τοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούνται στη Γενική 
Συνέλευση.
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Δικαιώματα	των	μετόχων	μειοψηφίας
Οι μέτοχοι μειοψηφίας έχουν τα δικαιώματα που 
προβλέπονται στον ΚΝ. 2190/1920. 

Ενδεικτικά, τα δικαιώματα μειοψηφίας, σύμφωνα με 
τα ποσοστά εκπροσώπησης και τις προθεσμίες που 
ορίζονται στον Ν. 2190/1920, είναι τα εξής: 

 y Αίτηση για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευ-
σης με ακριβές αντικείμενο ημερήσιας διάταξης.

 y Αίτηση για εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην 
ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης.

 y Αίτηση για αναβολή λήψης απόφασης Γενικής Συ-
νέλευσης.

 y Αίτηση για παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών 
στη Γενική Συνέλευση για τις υποθέσεις της Εται-
ρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την 
πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης.

 y Αίτηση για παροχή πληροφοριών στην Τακτική Γε-
νική Συνέλευση σχετικά με αμοιβές μελών ΔΣ & 
Διευθυντών.

 y Αίτηση για παροχή πληροφοριών στη Γενική Συ-
νέλευση για την πορεία των εταιρικών υποθέσε-
ων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

 y Αίτηση ελέγχου διαχείρισης.

 y Αίτηση για λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης με 
ονομαστική κλήση.

Εκπροσώπηση	 μετόχων	 μειοψηφίας	 στο	
Διοικητικό	Συμβούλιο
Σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 36 του Καταστατικού 
της Εταιρείας, οι μέτοχοι μειοψηφίας εκπροσωπού-
νται στο Διοικητικό Συμβούλιο με δύο (2) μέλη.

Οι μέτοχοι μειοψηφίας καλούνται από το Διοικητι-
κό 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 Εταιρείας ασκείται από τη 
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου η οποία αποτελεί 
ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα και αναφέρεται στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου εποπτεύεται στο 
έργο της από την Επιτροπή Ελέγχου Διοικητικού Συμ-
βουλίου (Ε.Ε.Δ.Σ.) η οποία θεσμοθετείται με απόφα-
ση 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	συνίστανται	στην:

α.  Παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοι-
κονομικής πληροφόρησης.

β.  Παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας 
του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συ-
στήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την πα-
ρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της μονάδας 
των εσωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας.

γ.  Παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού 
ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονο-
μικών καταστάσεων της Εταιρείας.

δ.  Επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συνα-
φών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενι-
κότητας και της ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή 
ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά 
την παροχή στην Εταιρεία 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 αποτε-
λεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγ-
χου της Εταιρείας και η διαπίστωση του κατά πόσον 
αυτό το σύστημα παρέχει λογική διαβεβαίωση σχε-
τικά με:
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 - Τη συμμόρφωση με τις γενικές διαδικασίες της 
Εταιρείας και την κείμενη Νομοθεσία.

 - Τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων 
της Εταιρείας.

 - Την οικονομική και αποδοτική χρήση των πό-
ρων.

 - Την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων.

 - Την αξιοπιστία και αρτιότητα των πληροφορι-
ών οι οποίες χρησιμοποιούνται για την λήψη 
αποφάσεων.

 - Η ενημέρωση της Διοίκησης για τα αποτελέ-
σματα των ελέγχων και τις ανάλογες εισηγή-
σεις για διορθωτικές κινήσεις.

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

Ανάμεσα	στις	αρμοδιότητες	της	Διεύθυνσης	
περιλαμβάνονται:

 y Η παρακολούθηση της εφαρμογής και της συνε-
χούς τήρησης του Εσωτερικού Κανονισμού Εται-
ρικής Διακυβέρνησης και Λειτουργίας και του Κα-
ταστατικού της Εταιρείας καθώς και της εν γένει 
νομοθεσίας που αφορά την Εταιρεία και ιδιαίτερα 
της νομοθεσίας των ανωνύμων Εταιρειών και της 
χρηματιστηριακής αγοράς.

 y Η αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρεί-
ας, περιπτώσεων σύγκρουσης των συμφερόντων 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των δι-
ευθυντικών στελεχών Εταιρείας με τα συμφέρο-
ντα της Εταιρείας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του.

Ο	Εσωτερικός	Έλεγχος,	ως	 λειτουργία,	 ασκεί	 με	
τρόπο	 ανεξάρτητο	 και	 αντικειμενικό	 τις	 κάτωθι	
τουλάχιστον	δραστηριότητες:

 y Αναγνώριση και ιεράρχηση των επιχειρηματιών 
κινδύνων.

 y Επισκόπηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας 
προκείμενου να διαπιστωθεί κατά πόσον αυτές 
γίνονται με τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό, 
και σύμφωνα με τις οδηγίες του μάνατζμεντ, τις 
πολιτικές και διαδικασίες.

 y Εξέταση της επάρκειας και της αποτελεσματικότη-
τας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου σε όλες 
τις περιοχές δραστηριότητας και με καθορισμένες 
προτεραιότητες.

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

 y Εκτίμηση της οικονομικότητας και αποδοτικό-
τητας στην χρήση των πόρων, και εισηγήσεις σε 
προβλήματα που τυχόν υπάρχουν.

 y Συντονισμός με το έργο των εξωτερικών ελε-
γκτών.

 y Αξιολόγηση των συστημάτων επεξεργασίας δεδο-
μένων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον 
τα συστήματα αυτά επιτυγχάνουν τους σκοπούς 
και στόχους τους και έχουν ενσωματωθεί σε αυτά 
επαρκείς ελεγκτικές διαδικασίες.

 y Παρακολούθηση εισηγήσεων από προγενέστε-
ρους ελέγχους για τις οποίες υπάρχουν δεσμεύ-
σεις να γίνουν διορθωτικές ενέργειες.

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

 ✓ Εξωτερικός	Έλεγχος

Ο τακτικός έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από 
ορκωτούς ελεγκτές. Για το σκοπό αυτό, κάθε χρόνο, 
εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Με-
τόχων μία ελεγκτική Εταιρεία που παρακολουθεί τη 
λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας 
κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΥ-
ΔΑΠ τον Απρίλιο του 2014 εγκρίθηκε η ανάθεση του 
τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της 
διαχειριστικής χρήσης 2014 στην ελεγκτική Εταιρεία 
DELOITTE «Χατζηπαύλου–Σοφιανός & Καμπάνης 
Α.Ε.».



 25

2.4 Διαχείριση Κινδύνων
Η Εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματι-
κή παρακολούθηση και διαχείριση των ενδεχόμενων 
κινδύνων ώστε να διατηρηθεί η σταθερότητα και η 
συνέχεια των εργασιών της και συγκεκριμένα:

 y Στη διαμόρφωση συνολικού πλαισίου και την ει-
σήγηση στρατηγικής, πολιτικών και διαδικασιών 
διαχείρισης και ελέγχου των κινδύνων που ενδε-
χομένως αναλαμβάνει η Εταιρεία, σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις της Διοίκησης.

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

 y Την ανάπτυξη και υλοποίηση εργαλείων προσαρ-
μοσμένων σε σχέση με τον κίνδυνο τιμολόγησης 
των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εκπαίδευση 
των οργανωτικών μονάδων για τη χρήση τους.

 y Στην κατάρτιση Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστά-
σεων Κρίσεων.

 y Στη διαμόρφωση εταιρικής κουλτούρας διαχεί-
ρισης κινδύνων σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο της 
Εταιρείας.

 y Για την αποτελεσματική άσκηση αυτών των καθη-
κόντων της η αρμόδια Διεύθυνση, έχει πρόσβαση 
σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς 
και σε όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που είναι 
απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων 
της.

2.5  Διαφάνεια και 
Πληροφόρηση

Θεσμοθετημένες	διαδικασίες	

Η Εταιρεία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση 
της διαφάνειας, εφαρμόζει σχετικές διαδικασίες που 
απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο:

α.  Διαδικασία γνωστοποίησης ρυθμιζόμενων πληρο-
φοριών.

Εφαρμόζεται στο πλαίσιο του Ν. 3556/2007, της Από-
φασης 1/434/3.7.2007 και της εγκυκλίου αριθ. 33 της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αφορά στις προϋπο-
θέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με 
εκδότες, των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί 

προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. Σκο-
πός της διαδικασίας είναι αφενός η έγκαιρη και έγκυ-
ρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και λοιπών 
ενδιαφερομένων σχετικά με περιπτώσεις μεταβο-
λών (απόκτηση ή διάθεση) σημαντικών συμμετοχών, 
όπως ορίζονται από τον Ν. 3556/2007 και αφετέρου 
η εναρμόνιση της λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ με το θε-
σμικό πλαίσιο.

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

Σε εφαρμογή των παραπάνω Νόμων η Εταιρεία έχει 
θεσπίσει:

 ✓ 	Διαδικασία	 γνωστοποίησης	 συναλλαγών	 από	
τα	υπόχρεα	πρόσωπα:	

Τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα 
στην Εταιρεία, καθώς και άτομα που έχουν στενό δε-
σμό με αυτά, οφείλουν να γνωστοποιούν στην ΕΥΔΑΠ 
τις συναλλαγές που διενεργούνται για δικό τους λο-
γαριασμό και αφορούν μετοχές της Εταιρείας, ή άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι συνδεδεμένα με 
αυτές.

 ✓ 	Διαδικασία	 για	 την	 αποφυγή	 κατάχρησης	
προνομιακών	πληροφοριών:	

Τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν προνομιακές πληρο-
φορίες που αφορούν στην Εταιρεία, απαγορεύεται να 
χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για να αποκτή-
σουν ή να διαθέσουν άμεσα ή έμμεσα χρηματοπιστω-
τικά μέσα στα οποία αφορούν οι πληροφορίες αυτές.

Η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων της ΕΥΔΑΠ 
έχει την αρμοδιότητα παρακολούθησης των ως άνω 
διαδικασιών και συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και την Χρηματιστηριακή Νομοθε-
σία για την δημοσιοποίηση ρυθμιζόμενων και λοιπών 
πληροφοριών.

Επικοινωνία	με	τους	μετόχους

Πέρα από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες που δια-
σφαλίζουν τη διαφάνεια, η Εταιρεία εφαρμόζει και 
άλλες πρακτικές που ενισχύουν την πληροφόρηση 
και την ενημέρωση των μετόχων και επενδυτών, και 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
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 y Εξυπηρέτηση και ενημέρωση των μετόχων της 
Εταιρείας, ιδιωτών και θεσμικών, Ελλάδας και 
εξωτερικού, σχετικά με την άσκηση των δικαιω-
μάτων τους και την πληρωμή των μερισμάτων της 
Εταιρείας.

 y Διοργάνωση των Γενικών Συνελεύσεων των Με-
τόχων, παροχή ενημέρωσης για την άσκηση των 
δικαιωμάτων ψήφου και πληροφόρηση επί των 
θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

 y Έκδοση και διανομή του Ετήσιου Απολογισμού 
της Εταιρείας.

 y Δημοσίευση σημαντικών εταιρικών πληροφοριών 
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στοχεύοντας στην 
άμεση και ισότιμη ενημέρωση όλων των μετόχων 
και επενδυτών. 

 y Έκδοση και διανομή εταιρικών εντύπων, που ενι-
σχύουν την ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριό-
τητες, τη στρατηγική, τους στόχους και την απόδο-
ση της Εταιρείας.

 y Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ εκπροσώπων της 
Εταιρείας και της επενδυτικής κοινότητας.

 y Άμεση και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων σε 
σχέση με την πορεία των μεγεθών της Εταιρείας 
μέσω παρουσιάσεων, roadshows και συναντήσε-
ων.

Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Σχέσεων με 
Επενδυτές της ΕΥΔΑΠ έχει την αρμοδιότητα της άμε-
σης, ορθής και ισότιμης εξυπηρέτησης και ενημέρω-
σης των μετόχων και επενδυτών.

2.6  Κώδικας Εταιρικής 
Διακυβέρνησης

Η ΕΥΔΑΠ, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις του 
θεσμικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης, 
προχώρησε στη σύνταξη Κώδικα Εταιρικής Διακυ-
βέρνησης με βάση την κείμενη νομοθεσία, ο οποίος 
διευκολύνει τη διαμόρφωση πολιτικών και πρακτι-
κών εταιρικής διακυβέρνησης που ανταποκρίνονται 
στις συγκεκριμένες ανάγκες και της ΕΥΔΑΠ.

Με κεντρικό στόχο τη δημιουργία ενός προσβάσιμου 
και κατανοητού συστήματος αναφοράς συντάχθηκε 
το κείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Εταιρικής 
Διακυβέρνησης και Λειτουργίας, με το οποίο επιτυγ-
χάνεται η αποτελεσματικότερη διάχυση ενιαίας επι-
χειρησιακής αντίληψης.

Το επικαιροποιημένο κείμενο του Κανονισμού, είναι 
δομημένο έτσι ώστε να παρουσιάζονται με σαφήνεια 
τα στοιχεία που αφορούν στην Εταιρική Διακυβέρνη-
ση, στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, στην εκτίμη-
ση και στη διαχείριση των επιχειρησιακών κινδύνων, 
στην οργανωτική δομή της Εταιρείας αλλά και στον 
τομέα της κοινωνικής ευθύνης που επιδεικνύει η 
Εταιρεία στα πλαίσια της λειτουργίας της.

Σκοπός του Κανονισμού είναι να προωθήσει τη χρη-
στή διακυβέρνηση, με την πεποίθηση ότι αυτή θα 
ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη επιτυχία και ανταγωνι-
στικότητα της ΕΥΔΑΠ. Η εφαρμογή του Κανονισμού 
αντιμετωπίζεται από την Εταιρεία και τους επενδυτές 
ως μια διαδικασία που προσδίδει αξία στην επιχείρη-
ση και όχι ως απλή άσκηση συμμόρφωσης.

Η ΕΥΔΑΠ, έχει πολλά να ωφεληθεί από τη δημόσια 
υιοθέτηση και τη συστηματική εφαρμογή των αρχών 
αυτών σε πλήρως οικειοθελή βάση, γεγονός που ενι-
σχύει την εμπιστοσύνη των μετόχων, των εργαζομέ-
νων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών και βελτιώ-
νει την οργανωτική τους αποτελεσματικότητα.



3.   ΕΤΑΊΡΊΚΗ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
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Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη
Η δέσμευση στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης απο-
τελεί σταθερό στόχο της ΕΥΔΑΠ και προϋπόθεση για 
τη βιώσιμη επιχειρηματική της δράση. Στο πλαίσιο 
αυτό, οι αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
(ΕΚΕ) αποτελούν για την ΕΥΔΑΠ τη βάση κάθε σχεδι-
αζόμενης στρατηγικής και δραστηριότητας, με έμφα-
ση στην προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική 
ευημερία, τη διαφάνεια, την ηθική ακεραιότητα και 
την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
της.

3.1 Περιβάλλον
Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασικό πυ-
λώνα της ΕΚΕ και στο πλαίσιο αυτό η ΕΥΔΑΠ εντάσ-
σει στοχευόμενες διαδικασίες στην επιχειρηματική 
της δραστηριότητα που αποσκοπούν στη μείωση του 
περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Η στρατηγική 
της Εταιρείας όσον αφορά την προστασία του περι-
βάλλοντος υλοποιείται με ανάλογες πρακτικές σε συ-
γκεκριμένους τομείς.

Εξοικονόμηση	Ενέργειας	-	Μείωση	
Περιβαλλοντικής	Επιβάρυνσης

 y Εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου στα 
Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων για την παραγωγή 
ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.

 y Αξιοποίηση και εκμετάλλευση της παραγόμενης 
υδραυλικής ενέργειας κατά μήκος των υδραγω-
γείων μεταφοράς νερού με σκοπό τη μετατροπή 
της σε ηλεκτρική με την παράλληλη λειτουργία 
μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών.

 y Επενδύσεις και αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανο-
λογικών εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ για αποδοτι-
κότερη λειτουργία και συνεπώς μικρότερη κατα-
νάλωση ενέργειας.

Προστασία	του	Θαλάσσιου	Περιβάλλοντος
 y Βιολογικός καθαρισμός των λυμάτων και βοθρο-

λυμάτων της λεκάνης απορροής της Πρωτεύου-
σας και σχεδιασμός για δημιουργία νέων κέντρων 
βιολογικού καθαρισμού.

 y Έλεγχος των απορρίψεων στο δίκτυο αποχέτευ-
σης.

Προστασία	και	Εξοικονόμηση	του	Φυσικού	Πόρου
 y Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της λειτουργίας 

των δικτύων ύδρευσης με στόχο τη μείωση των 
διαρροών. 

 y Πρόγραμμα αντικατάστασης των υδρομετρητών.

 y Λειτουργία Κεντρικού Διαχειριστικού Συστήματος 
Υδατικών Πόρων.

 y Λειτουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφο-
ριών & Διαχείρισης Δικτύων για την προληπτική 
συντήρησή τους και την αποτελεσματική αντιμε-
τώπιση των βλαβών και των διαρροών.

 y Έρευνα και σχεδιασμός για επαναχρησιμοποίηση 
του επεξεργασμένου νερού από το Κέντρο Επε-
ξεργασίας Λυμάτων στην Ψυττάλεια για άρδευση 
και άλλες δευτερεύουσες χρήσεις. 

Διαδικασίες	Ανακύκλωσης	Χαρτιού	–	Φορητών	
Ηλεκτρικών	Στηλών
 y Συστηματική προώθηση διαδικασιών ανακύκλω-

σης χαρτιού και μπαταριών και υιοθέτηση οικολογι-
κών κριτηρίων στο σύστημα προμηθειών με στόχο 
να μεγιστοποιηθεί το περιβαλλοντικό όφελος.

Ανάπτυξη	Περιβαλλοντικής	Συνείδησης	και	
Ευαισθησίας

 y Υλοποίηση εκπαιδευτικού περιβαλλοντικού προ-
γράμματος που απευθύνεται σε μαθητές όλων 
των βαθμίδων εκπαίδευσης. Περίπου 20.000 μα-
θητές παρακολουθούν κάθε χρόνο το πρόγραμμα 
και λαμβάνουν δωρεάν ενημερωτικό και εκπαι-
δευτικό υλικό αναφορικά με το νερό.

 y Περιβαλλοντική ενότητα στην εταιρική ιστοσελί-
δα με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και στόχο την 
ενημέρωση των πολιτών για τη σημασία και την 
προστασία του φυσικού πόρου.

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

 y Δημιουργία παιδικής ταινίας, βασισμένης στην τε-
χνολογία 3D, με την οποία μεταδίδονται στα παιδιά 
μηνύματα για την ορθολογική χρήση του νερού, 
την προστασία των φυσικών πόρων και του πε-
ριβάλλοντος.

 y Δημιουργία ηλεκτρονικών παιχνιδιών που εξοι-
κειώνουν με ευχάριστο τρόπο τα παιδιά με τις 
πρακτικές της σωστής χρήσης του νερού και της 
προστασίας του περιβάλλοντος.
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3.2 Ανθρώπινο Δυναμικό
Η ΕΥΔΑΠ μεριμνά για την ασφάλεια του προσωπικού, 
επιδιώκει τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου του και 
τη διαρκή βελτίωση των δεξιοτήτων του, εφαρμόζο-
ντας νέες τεχνικές διαχείρισης και ανάπτυξης του Αν-
θρώπινου Δυναμικού. Για αυτό το λόγο παρέχει:

 y Ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

 y Προγράμματα εκσυγχρονισμού των συστημάτων 
διοίκησης και διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυνα-
μικού.

 y Ευκαιρίες για δια βίου μάθηση στους εργαζομέ-
νους με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων τους. 

 y Οικονομική υποστήριξη για μετεκπαίδευση του 
προσωπικού σε εκπαιδευτικά κέντρα ή ιδρύματα 
εκτός ΕΥΔΑΠ.

 y Οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων για κάλυ-
ψη δαπανών υγειονομικής περίθαλψης.

 y Δάνεια στους εργαζόμενους για κάλυψη έκτακτων 
αναγκών ή αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή.

 y Δώρα και εορταστικές εκδηλώσεις για τα παιδιά 
των εργαζομένων.

3.3 Κοινωνία
Η ΕΥΔΑΠ με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της 
ζωής των ατόμων και την ευημερία του κοινωνικού 
συνόλου, υποστηρίζει ενεργά την ανάληψη πρωτο-
βουλιών και δράσεων με γνώμονα την κοινωνική 
συνεισφορά, αλλά και την προαγωγή του πολιτισμού. 
Πιο συγκεκριμένα:

 y Παρέχει ειδικά τιμολόγια χαμηλής χρέωσης σε 
ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, όπως φιλανθρω-
πικά ιδρύματα, πολύτεκνες οικογένειες, νοσοκο-
μεία και προβαίνει σε διακανονισμούς και ευνο-
ϊκές ρυθμίσεις για την αποπληρωμή υπέρογκων 
λογαριασμών.

 y Στηρίζει συστηματικά κοινωφελή ιδρύματα, φι-
λανθρωπικές οργανώσεις, υπηρεσίες υγείας και 
παιδείας με αναγνωρισμένη κοινωνική δράση.

 y Προσφέρει την τεχνογνωσία της σε περιοχές που 
έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα. 

 y Στηρίζει προγράμματα υποτροφιών και τη διεξα-
γωγή συνεδρίων που καλύπτουν όλο το φάσμα 
των επιστημών.

 y Έχει μεριμνήσει για τη διάσωση κι αναπαραγω-
γή κινηματογραφικού υλικού από τα αρχεία της 
ULEN και τη δημιουργία ιστορικού ντοκιμαντέρ, 
στο οποίο απεικονίζονται οι εργασίες κατασκευής 
του φράγματος του Μαραθώνα και άλλων συνα-
φών εργασιών κατά τη τρίτη δεκαετία του 20ου 
αιώνα.
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 y Θέτει σε λειτουργία το μικρό μουσείο στο Φράγ-
μα Μαραθώνα που έχει εκθέματα από την κατα-
σκευή του Φράγματος το 1925.

 y 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  Υπεύθυνη 
Επιχειρηματική 
Πρακτική 

Η ΕΥΔΑΠ δεσμεύεται να διεξάγει όλο το φάσμα των 
δραστηριοτήτων της με διαφάνεια, ήθος και ακεραι-
ότητα, διασφαλίζοντας την άριστη ποιότητα των υπη-
ρεσιών 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.

Εταιρική	Διακυβέρνηση

 y Σύνταξη κειμένου Εσωτερικού Κανονισμού Εται-
ρικής Διακυβέρνησης που αποτελεί συγχώνευση 
κι επικαιροποίηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυ-
βέρνησης και του Κανονισμού Εσωτερικής Λει-
τουργίας της ΕΥΔΑΠ με στόχο την εύρυθμη λει-
τουργία της Εταιρείας. 

 y Εκπροσώπηση μετόχων μειοψηφίας και εργαζο-
μένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

 y Λειτουργία Επιτροπής Ελέγχου.

Ποιότητα	Νερού

 y Καθημερινοί έλεγχοι στο μη επεξεργασμένο νερό 

των τεσσάρων ταμιευτήρων (Μαραθώνας, Υλίκη, 

Μόρνος, Εύηνος) στο πόσιμο νερό των Μονάδων 

Επεξεργασίας Νερού και στο δίκτυο ύδρευσης

 y Πιστοποίηση κατά ISO EN 17025 των Χημικών 

Εργαστηρίων Γαλατσίου και Πολυδενδρίου, όπως 

και του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου.

 y Διεξαγωγή 120.000 περίπου χημικών και μικρο-

βιολογικών αναλύσεων ετησίως.

 y Δημιουργία αρχείου έρευνας της ΕΥΔΑΠ από την 

Υπηρεσία Research & Development για τη διάχυ-

ση της επιστημονικής γνώσης.

 y Συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ σε χρηματοδοτούμενα 

ερευνητικά προγράμματα που καλύπτουν τα επι-

στημονικά πεδία ενδιαφέροντος της.

Εξυπηρέτηση	Πελατών

 y Προώθηση καινοτόμων κι ευέλικτων διαδικασιών 

με στόχο τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων 

προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες. 

 y Αναβάθμιση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρ-

νησης με στόχο τη διασφάλιση των συναλλαγών 

με τους πελάτες και της υψηλής ποιότητας τους.

 y Συνεργασία με ανεξάρτητους φορείς, όπως ο Συ-

νήγορος του Πολίτη (ΣτΠ) και ο Συνήγορος του 

Καταναλωτή (ΣτΚ).

 y Διεξαγωγή έρευνας με στόχο την καταγραφή των 

αντιλήψεων των πελατών αναφορικά με τη δημό-

σια εικόνα της Εταιρείας και τον βαθμό ικανοποίη-

σής τους με τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
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4.   ΣΥΝΟΠΤΊΚΗ 
ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΊΚΟΝΟΜΊKΩΝ

 ΣΤΟΊΧΕΊΩΝ
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4.1  Βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη  
& δείκτες (όμιλος)

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 πραγματοποίησε διανομή επιπρόσθετου ποσού 0,05 € ανά μετοχή ενώ και για το 

2013 έγινε 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.

μεγέθη σε χιλιάδες € 2010 2011 2012 2013 2014

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.623.931 1.657.737 1.677.283 1.651.105 1.541.945

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (1) 1.006.834 1.031.796 986.038 621.790 687.996

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 830.512 852.097 843.663 950.615 921.310

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 378.965 358.550 353.344 336.165 326.387

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (EBITDA) 63.186 77.564 114.170 84.077 87.597

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ (ΕΒΙΤ) 34.699 46.628 79.960 54.072 49.383

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 29.828 35.578 68.006 61.740 63.497

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ 11.341 26.050 51.624 78.160 41.923

μεγέθη σε € 2010 2011 2012 2013 2014

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 0,11 0,24 0,48 0,73 0,39

ΜΕΡΙΣΜΑ 4.260.000 18.105.000 15.975.000 38.340.000 21.300.000

ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (4) 0,04 0,17 0,15 0,36 0,2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (τεμάχια) 106.500.000 106.500.000 106.500.000 106.500.000 106.500.000

2010 2011 2012 2013 2014

ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΕΞΟΔΩΝ (2) 3,27 2,94 4,64 6,36 88,34

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

ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ  
ΠΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (EDITDA) 2,79 2,32 1,25 -3,91 -2,66

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΩΝ  
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (3) 2,6% 3,6% 6,5% 6,4% 5,3%
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100.000

90.000

80.000

70.000

60.000

50.000

83.604

+4.034€
+4,8%

-2,9% -4,6%

9,780
11.555

-45,0%

145

+6,8%

87.637

EBITDA 2013 Μείωση	Κύκλου	Εργασιών Μείωση	Λειτουργικών	
Εξόδων	προ	Αποσβέσεων

Μείωση	Λοιπών	
Εξόδων

Αύξηση	Λοιπών	
Λειτουργικών	Εσόδων

EBITDA 2014

EBITDA	2014	(Εταιρείας)
(σε χιλιάδες €)

700.000

60.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

61.266

+2,271	€
+3,7%

+27,4%
-9,2%

8.209

1.495

-93,4%

7.942

4.034

+4,8%

63.537

Κέρδη	προ	
Φόρων	2013

Αύξηση	
Αποσβέσεων

Μείωση	χρηματ.	
Εσόδων

Μείωση	χρηματ.	 
Εξόδων

Αύξηση
Ebitda

Κέρδη	προ	
Φόρων	2014

Κέρδη	προ	φόρων	2014	(Εταιρείας)
(σε χιλιάδες €)

2.113
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350.000

330.000

290.000

270.000

250.000

336.154

-9.780
-2,9%

-3,5%

-7,0%
-76,5% -44,5% -82,5%

7.912

7.755

1.642 1.593 33

9.155

Κύκλος	εργασιών	2014	(Εταιρείας)
(σε χιλιάδες €)

Κύκλος	Εργασιών	
2013

Μείωση	Εσόδων	
Ύδρευσης

Μείωση	Εσόδων
Αποχέτευσης

Μείωση	Εσόδων	από	
Κατασκευές

Μείωση	Εσόδων	από	
πώληση	ηλεκτρικού	

ρεύματος

Μείωση	Πωλήσεων	
Αποθεμάτων

Μείωση	Κύκλου	
Εργασιών	

2013	από	ΚΥΑ	
Δ6/2476/3.12.2013

Κύκλος	Εργασιών	
2014

370.000

310.000

326.374

350.000

330.000

290.000

270.000

250.000

249.992

-11.556 €
-4,6%

2.827

-28,7%

2.267

-5,2% +168,7%

+18,4%

-52,1%

61.211

-34,1%

43.284
7.156

3.423 886

+8,8%

Λειτουργικά	έξοδα	2014	(Εταιρείας)
(σε χιλιάδες €)

Λειτουργικά	Έξοδα	
2013

Αμοιβές	και	Έξοδα	
Προσωπικού

Αναλώσεις	
Υλικών

Παροχές	
Τρίτων

Διάφορες	
Προβλέψεις

Αμοιβές	
&	Έξοδα	Τρίτων

‘Εξοδα	
Ιδιοπαραγωγής

Λειτουργικά	Έξοδα
2014

370.000

310.000

238.436

Διάφορα
	Έξοδα
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4.2  Eξέλιξη & διάρθρωση κατανάλωσης

•	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ	-	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
•	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	ΔΗΜΟΣΙΟΥ	-	ΟΤΑ
•	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	ΔΙΚΤΥΟΥ
•	ΛΟΙΠΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

•	ΓΕΝΙΚΟ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

62+6+6+21+5+y2012 61+7+6+21+5+y2013

KΑΤΑΝΟΜΗ	ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ	ΜΕΤΑΞΥ	ΤΩΝ	ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

21,3%

4,5%

6,1%

5,9% 62,2%

20,7%

5,3%

6,2%

6,8% 61,1% 60+7+6+20+7+y2014

6,7%

6,3%

20,4%

6,9%

59,7%

67+8+9+14+2+y2012 65+9+9+14+3+y2013

ΚΑΤΑΝΟΜΗ	ΕΣΟΔΩΝ	ΠΩΛΗΣΗΣ	ΝΕΡΟΥ	ΜΕΤΑΞΥ	ΤΩΝ	ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	(ΕΤΟΣ	2012)

14,3%

2,3%

8,5%

8,0%

66,9%

14,0%

2,5%

8,4%

8,7%

65,8% 66+8+9+15+2+y2014
7,8%

9,1%

14,3%

2,6%

66,2%

85+7+8+y
7,3%

7,0%

85,7%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ	ΕΣΟΔΩΝ	ΧΡΗΣΗΣ	ΥΠΟΝΟΜΩΝ	ΜΕΤΑΞΥ	ΤΩΝ	ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

85+7+8+y2012

6,9%
6,3%

86,7% 86+6+8+y2013

7,0%
6,5%

86,3%

2014
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73+7+8+10+2+y2012 72+9+8+10+1+y2013

9,8%
1,6%

8,0%

7,4%

73,2%

9,6%
1,8%

8,2%

8,2%

72,3% 72+9+8+10+1+y20147,5%

8,5%

10,0% 1,9%

72,1%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ	ΕΣΟΔΩΝ	ΠΩΛΗΣΗΣ	ΝΕΡΟΥ	ΚΑΙ	ΧΡΗΣΗΣ	ΥΠΟΝΟΜΩΝ	ΜΕΤΑΞΥ	ΤΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	

ΑΝΑΛΥΣΗ	ΕΤΗΣΙΑΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ	ΜΕΤΑΞΥ	ΤΩΝ	ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	(Η	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ	ΣΤΑ	ΕΤΗ	2013	ΚΑΙ	2014	-	Η	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ	ΣΕ	ΚΜ)	

---- 5.219.285

7.000.000

---- 5.097.713

---- 5.851.719
---- 5.504.432

---- 2.425.500

121.572 632.434

347.287
3.078.932

ΓΕΝΙΚΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
2.425.500

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0
ΑΥΞΗΣΗ	 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΛΟΙΠΩΝ	 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΕΟΝ:	 
ΑΥΞΗΣΗ	 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ-

ΚΟΥ	-	
ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΚΟΥ	

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΜΕΙΟΝ:	
ΜΕΙΩΣΗ	

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	
ΔΙΚΤΥΩΝ	ΟΤΑ

ΠΛΕΟΝ:	 
ΑΥΞΗΣΗ	 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ	
-	ΟΤΑ

ΜΕΙΟΝ:	
ΜΕΙΩΣΗ	

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΥ	

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ	
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕ-
ΝΗΣ	

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

•	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ	-	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
•	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	ΔΗΜΟΣΙΟΥ	-	ΟΤΑ
•	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	ΔΙΚΤΥΟΥ
•	ΛΟΙΠΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

•	ΓΕΝΙΚΟ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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ΕΞΕΛΙΞΗ	ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ	-	ΣΕ	Κ.Μ.

360.000.000

300.982.552

2000 2001 20072004 20102002 20082005 2011 20132003 20092006 2012 2014

306.056.307 306.704.187

310.596.116 312.189.163

318.122.352
313.752.017

346.932.894
342.518.775

339.850.097

331.206.409
327.738.534

325.477.095

312.556.804
314.982.304

350.000.000

340.000.000

330.000.000

320.000.000

310.000.000

300.000.000

290.000.000

280.000.000

270.000.000

ΕΞΕΛΙΞΗ	ΠΟΣΟΣΤΟΥ	ΜΗ	ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ	(%)

2000 2001 20072004 20102002 20082005 2011 20132003 20092006 2012 2014

23,5%24,3%
23,0%

22,0%
22,8%

20,2%

22,2%

19,6%

25,1%

20,5%

23,8%23,2%

27,3%

24,7%

22,8%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

100.135.136

115.044.915

93.975.510
97.524.735

82.186.235

104.869.966

84.674.656

97.468.688

85.794.764

97.715.464
92.308.088

96.996.962
100.137.812 97.626.248

ΕΞΕΛΙΞΗ	MH	ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ	-	ΣΕ	Κ.Μ.
140.000.000

89.018.859

2000 2001 20072004 20102002 20082005 2011 20132003 20092006 2012 2014

120.000.000

100.000.000

80.000.000

60.000.000

40.000.000

20.000.000

20.000.000
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ΕΞΕΛΙΞΗ	ΕΣΟΔΩΝ	ΠΩΛΗΣΗΣ	ΝΕΡΟΥ	(ΣΕ	€)

360.000.000

180.216.825

2000 2001 20072004 20102002 20082005 2011 20132003 20092006 2012 2014

184.985.006
193.779.228

212.277.179 218.915.306
228.149.988 225.433.408

252.150.843 250.362.006 248.070.455 243.674.355
236.501.015 237.364.352

225.829.789 219.961.580

340.000.000

330.000.000

310.000.000

300.000.000

290.000.000

270.000.000

245.148.759
261.143.044

287.903.359
297.783.128

321.001.406 315.194.011

356.532.594 363.822.420
363.988.480 358.813.142

348.646.094 347.492.234
328.806.301

315.694.145

ΕΞΕΛΙΞΗ	ΕΣΟΔΩΝ	ΠΩΛΗΣΗΣ	ΝΕΡΟΥ	&	ΧΡΗΣΗΣ	ΥΠΟΝΟΜΩΝ	(ΣΕ	€)
400.000.000

235.004.047

2000 2001 20072004 20102002 20082005 2011 20132003 20092006 2012 2014

350.000.000

300.000.000

250.000.000

200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000

0

ΕΞΕΛΙΞΗ	ΕΣΟΔΩΝ	ΧΡΗΣΗΣ	ΥΠΟΝΟΜΩΝ	(ΣΕ	€)
140.000.000

54.787.250

2000 2001 20072004 20102002 20082005 2011 20132003 20092006 2012 2014

60.163.753

67.363.116

75.626.180

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

95.732.565

120.000.000

100.000.000

80.000.000

60.000.000

40.000.000

20.000.000

0
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4.3  Στοιχεία για τη 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 665.625.000 € (31 Δεκεμβρίου 2014)

Τιμή κλεισίματος 6,25 € (31 Δεκεμβρίου 2014)

Ετήσια Ανώτατη Τιμή 9,95 € (02/05/2014)

Ετήσια Κατώτατη Τιμή 5,20 € (29/10/2014)

Διάγραμμα	σχετικής	διακύμανσης	μετοχής	ΕΥΔΑΠ	με	Γενικό	Δείκτη	και	δείκτη	FTSE	Large	Cap	έτους	2014
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Μετοχική	Σύνθεση	31/12/2014

Μέτοχος %	Μετοχών Αριθμός	μετοχών Αριθμός	Μετόχων

Ελληνικό Δημόσιο 34,03% 36.245.240 1

ΤΑΙΠΕΔ 27,30% 29.074.500 1

Νομικά Πρόσωπα 32,31% 34.414.505 320

Φυσικά Πρόσωπα 6,35% 6.765.755 24.560

Σύνολο 100,00% 106.500.000 24.882

34+27+32+7+yΤΑΙΠΕΔ
27,30%

Διαχρονικά	μερίσματα	και	κέρδη	ανά	μετοχή

Χρήση Κέρδη	μετά	από	φόρους	€ Μέρισμα	€
2001 0,65 0,22
2002 0,27 0,10
2003 0,36 0,13
2004 0,05 0,06
2005 0,19 0,07
2006 0,31 0,11
2007 0,40 0,14
2008 0,29 0,13
2009 0,05 0,02
2010 0,11 0,04
2011 0,26 0,17
2012 0,48  0,20 (1)

2013 0,73  0,38 (2)

2014 0,39  0,20 (3)

(1) 0,15 € μέρισμα χρήσης 2012 & 0,05 € έκτακτο μέρισμα από κέρδη προηγούμενων χρήσεων
(2) 0,36 € μέρισμα χρήσης 2013 και 0,02 € διανομή αποθεματικού από αφορολόγητα έσοδα
(3) 0,20 € (προτεινόμενο στη Γενική Συνέλευση των μετόχων)

ΝΟΜΙΚΑ	 
ΠΡΟΣΩΠΑ
32,31%

ΦΥΣΙΚΑ	 
ΠΡΟΣΩΠΑ
6,35%

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟ
34,03%





5.  ΕΤΗΣΊΑ 
ΟΊΚΟΝΟΜΊΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗΕΚΘΕΣΗ
της χρήσης απο 1η Ίανουαρίου 2014 
έως 31 Δεκεμβρίου 2014 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  
(Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟΝ Ν. 3556/2007 
Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως  
Πρωτευούσης Α.Ε. 
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 121578960000 
Ωρωπού 156, Γαλάτσι
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση
Χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2014 – 31η Δεκεμβρίου 2014

Η παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με το 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 01.01.2014 έως 31.12.2014.

δ. Την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ε. Τις πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν. 3401/2005.

στ. Τα Στοιχεία και τις Πληροφορίες της χρήσεως από 01.01.2014 έως 31.12.2014.

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Ετήσια Οικονομική  Έκθεση είναι αυτή η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβού-
λιο της «Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.» στις 27.03.2015 και είναι αναρτημένη 
στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eydap.gr.
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5.1  Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
(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. 

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 από 01.01.2014 έως 31.12.2014 της ΕΥΔΑΠ, που κα-
ταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά 
τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως 
της ΕΥΔΑΠ και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο.

β.  Η ετήσια Ενοποιημένη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις 
επιδόσεις και τη θέση της ΕΥΔΑΠ. καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμ-
βανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων 
που αντιμετωπίζουν.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & 
Διευθύνων Σύμβουλος

Το Μέλος του Δ.Σ Το Μέλος του Δ.Σ

Αντώνιος Βαρθολομαίος

Α.Δ.Τ. ΑΚ 543580

Ιωάννης Χονδρόγιαννος

Α.Δ.Τ. ΑΙ 094411

Λάμπρος Ζωγράφος

Α.Δ.Τ. ΑΒ 390968
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5.2  Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Σας υποβάλλουμε την ετήσια έκθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση από 01/01/2014 
έως 31/12/2014 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 απεικονίζονται οι επιδόσεις, η 
εξέλιξη και η θέση της Εταιρείας Υδρεύσεως και Απο-
χετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε., με το διακριτικό τίτλο 
ΕΥΔΑΠ (εφεξής καλουμένη για λόγους συντομίας 
ως «Εταιρεία» ή «ΕΥΔΑΠ») και του Ομίλου. Γίνεται ο 
απολογισμός της ετήσιας περιόδου με αναφορά των 
σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά την 
Οικονομική Χρήση 2014 και την επίδρασή τους στις 
Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου, περι-
γράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες και 
παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτί-
σθηκαν μεταξύ της Εταιρείας 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 πε-
ριλαμβάνει την επεξηγηματική έκθεση της παρ. 7 του 
άρθρου 4 του ν. 3556/2007 καθώς και την Δήλωση 
Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

Η χρήση του 2014 ολοκληρώθηκε για την ΕΥΔΑΠ με 
θετικά για την Εταιρεία αποτελέσματα, καθώς ενίσχυ-
σε περαιτέρω την αναπτυξιακή πορεία της, ισχυροποι-
ώντας ακόμα περισσότερο την ηγετική της θέση στον 
τομέα της ύδρευσης και αποχέτευσης στην Ελλάδα, 
ενώ η φιλοσοφία της Εταιρείας επικεντρώθηκε στο 
σύγχρονο, στοχευμένο και ορθολογικό σχεδιασμό, στη 
χρήση βέλτιστης τεχνολογίας, στην οικονομική αντα-
πόδοση των έργων, στον ανθρωποκεντρικό και κατ’ 
επέκταση πελατοκεντρικό σχεδιασμό, στην εφαρμογή 
φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών και τη στή-
ριξη των νοικοκυριών που πλήττονται από την οικονο-
μική κρίση, με μια σειρά ενεργειών για την ανακούφισή 
τους. 

Κινητήρια δύναμη και αρωγός στο έργο της ΕΥΔΑΠ, εί-
ναι το Ανθρώπινο Δυναμικό της, το οποίο τόσα χρόνια 
με την εξειδικευμένη εμπειρία, την άριστη κατάρτισή 
του καθώς και την αγάπη με την οποία περιβάλλει την 
Εταιρεία, λειτουργεί καταλυτικά για την αναπτυξιακή 
της τροχιά.
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Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις  
και Επιδόσεις της Χρήσης 2014

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

Το έτος 2014 η συνολική κατανάλωση νερού (τιμο-
λογημένη και μη τιμολογημένη) αυξήθηκε κατά 0,7% 
σε σχέση με το έτος 2013, έναντι μείωσης 2,3% που 
σημειώθηκε το έτος 2013 σε σχέση με το έτος 2012.

Η συνολική κατανάλωση νερού τα έτη 2012, 2013 
και 2014 ήταν 422.491.445 m3, 412.703.967 m3 και 
415.633.652 m3.

Το έτος 2014 η τιμολογημένη κατανάλωση παρουσία-
σε αύξηση κατά 0,8% σε σχέση με το έτος 2013, έναντι 
μείωσης 4,0% που σημειώθηκε το έτος 2013 σε σχέ-
ση με το έτος 2012.

Η τιμολογημένη κατανάλωση νερού τα έτη 2012, 
2013 και 2014 ήταν 325.477.095 m3, 312.556.804 m3 
και 314.982.304 m3, αντίστοιχα.

Αποτέλεσμα του μεγαλύτερου ποσοστού αύξησης της 
τιμολογημένης κατανάλωσης σε σχέση με το ποσοστό 
αύξησης της συνολικής κατανάλωσης, ήταν η σχετική 
μείωση της μη τιμολογημένης κατανάλωσης, δηλα-
δή της διαφοράς μεταξύ συνολικής κατανάλωσης και 
τιμολογημένης κατανάλωσης. Συγκεκριμένα, το έτος 
2014 η μη τιμολογημένη κατανάλωση μειώθηκε κατά 
2,5% σε σχέση με το έτος 2013, ενώ το έτος 2013 η μη 
τιμολογημένη κατανάλωση είχε παρουσιάσει αύξηση 
κατά 3,2%, σε σχέση με το έτος 2012.

Τα έτη 2012, 2013 και 2014 η μη τιμολογημένη κα-
τανάλωση ήταν 96.996.962 m3, 100.137.812 m3 και 
97.626.248 m3, αντίστοιχα.

Επίσης, μείωση παρουσίασε το ποσοστό της μη τιμο-
λογημένης κατανάλωσης στη συνολική κατανάλωση. 
Συγκεκριμένα, στα έτη 2012, 2013 και 2014 το ποσο-
στό της μη τιμολογημένης κατανάλωσης στη συνολι-
κή κατανάλωση ήταν 23,0%, 24,3% και 23,5%, αντί-
στοιχα.

Αναφορικά με τις βασικές κατηγορίες πελατών, η τι-
μολογημένη κατανάλωση νερού με γενικό τιμολό-
γιο, που αντιπροσωπεύει και τη μεγαλύτερη κατηγο-
ρία πελατών - κυρίως των οικιακών καταναλωτών 

- παρουσίασε μείωση 1,6% σε σχέση με το έτος 2013, 
έναντι μείωσης 5,7% που σημειώθηκε το έτος 2013 
σε σχέση με το έτος 2012. Η κατανάλωση νερού με 
γενικό τιμολόγιο τα έτη 2012, 2013 και 2014 ήταν 
202.484.911 m3, 191.018.069 m3 και 187.939.137 m3, 
αντίστοιχα.

Η τιμολογημένη κατανάλωση νερού για ενίσχυση 
δικτύων ΟΤΑ, που αντιπροσωπεύει και τη δεύτερη 
σημαντικότερη κατηγορία τιμολογίου, το έτος 2014 
παρουσίασε μείωση 0,5% σε σχέση με το έτος 2013, 
έναντι μείωσης 6,9% που σημειώθηκε το έτος 2013 
σε σχέση με το έτος 2012. Η τιμολογημένη κατανά-
λωση νερού για ενίσχυση δικτύων ΟΤΑ τα έτη 2012, 
2013 και 2014 ήταν 69.357.487 m3, 64.549.037 m3 και 
64.201.750 m3, αντίστοιχα.

Η τιμολογημένη κατανάλωση νερού των πελατών με 
βιομηχανικό και επαγγελματικό τιμολόγιο, το έτος 
2014, παρουσίασε αύξηση 0,6% σε σχέση με το έτος 
2013, έναντι αύξησης 10,1% που σημειώθηκε το έτος 
2013 σε σχέση με το έτος 2012. Η τιμολογημένη κα-
τανάλωση νερού με βιομηχανικό και επαγγελματικό 
τιμολόγιο τα έτη 2012, 2013 και 2014 ήταν 19.188.857 
m3, 21.131.244 m3 και 21.252.816 m3, αντίστοιχα.Η τι-
μολογημένη κατανάλωση νερού των πελατών με τι-
μολόγιο Δημοσίου - ΟΤΑ το έτος 2014 παρουσίασε 
αύξηση κατά 3,3% σε σχέση με το έτος 2013, έναντι 
μείωσης κατά 3,0% που σημειώθηκε το έτος 2013 σε 
σχέση με το έτος 2012. Η τιμολογημένη κατανάλωση 
νερού των πελατών Δημοσίου - ΟΤΑ τα έτη 2012, 
2013 και 2014 ήταν 19.811.928 m3, 19.227.425 m3, και 
19.859.859 m3, αντίστοιχα.

Τέλος, η τιμολογημένη κατανάλωση νερού των πε-
λατών με διάφορα λοιπά τιμολόγια το έτος 2014 
παρουσίασε αύξηση κατά 30,7% σε σχέση με το έτος 
2013, έναντι αύξησης κατά 13,6% που σημειώθηκε το 
έτος 2013 σε σχέση με το έτος 2012. Η τιμολογημένη 
κατανάλωση νερού των πελατών με λοιπά τιμολό-
για τα έτη 2012, 2013 και 2014 ήταν 14.633.912 m3, 
16.631.029 m3, και 21.728.742 m3, αντίστοιχα.

Η συμβολή της μεταβολής της τιμολογημένης κατα-
νάλωσης κάθε επιμέρους κατηγορίας τιμολογίου στη 
συνολική μεταβολή της τιμολογημένης κατανάλω-
σης, η οποία είναι θετική και ανέρχεται σε 2.425.500 
m3, αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:
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1.  Μεταβολή τιμολογημένης κατανάλωσης του έτους 2014 κατά γενική κατηγορία 
τιμολογίου σε σχέση με την τιμολογημένη κατανάλωση του έτους 2013

Κατηγορία Τιμολογίου    Μεταβολή (σε κ.μ.)

Γενικό -3.078.932

Βιομηχανικό - Επαγγελματικό 121.572

Δημοσίου - ΟΤΑ 632.434

Ενίσχυση Δικτύων ΟΤΑ -347.287

Λοιπά τιμολόγια 5.097.713

Συνολική Μεταβολή Τιμολογημένης Κατανάλωσης 2.425.500

Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζεται η απόλυτη κατανομή της τιμολογημένης κατανάλωσης, (σε κ.μ.) ως προς 
τις κυριότερες κατηγορίες τιμολογίων, για τα έτη 2012, 2013 και 2014:

2. Κατανομή Τιμολογημένης Κατανάλωσης (κ.μ.)

Κατηγορία Τιμολογίου 2014 2013 2012

Γενικό 187.939.137 191.018.069 202.484.911

Βιομηχανικό - Επαγγελματικό 21.252.816 21.131.244 19.188.857

Δημοσίου - ΟΤΑ 19.859.859 19.227.425 19.811.928

Ενίσχυση Δικτύων ΟΤΑ 64.201.750 64.549.037 69.357.487

Λοιπά τιμολόγια 21.728.742 16.631.029 14.633.912

Σύνολο 314.982.304 312.556.804 325.477.095

Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζεται η σχετική κατανομή της τιμολογημένης κατανάλωσης (σε %), ως προς τις 
κυριότερες κατηγορίες τιμολογίων, για τα έτη 2012, 2013 και 2014:

3. Μερίδια Όγκου Κατανάλωσης

Κατηγορία Τιμολογίου 2014 2013 2012

Γενικό 59,67% 61,11% 62,21%

Βιομηχανικό - Επαγγελματικό 6,75% 6,76% 5,90%

Δημοσίου - ΟΤΑ 6,31% 6,15% 6,09%

Ενίσχυση Δικτύων ΟΤΑ 20,38% 20,65% 21,30%

Λοιπά τιμολόγια 6,90% 5,32% 4,50%

Σύνολο 100% 100% 100%

Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζεται η ονομαστική κατανομή των τιμολογημένων εσόδων (€) από πώληση 
νερού, ως προς τις κυριότερες κατηγορίες τιμολογίων, για τα έτη 2012, 2013 και 2014:

4. Κατανομή τιμολογημένων εσόδων πώλησης νερού (€)

Κατηγορία Τιμολογίου 2014 2013 2012

Γενικό 145.668.127 148.658.184 158.865.400

Βιομηχανικό - Επαγγελματικό 17.137.251 20.238.961 18.941.604

Δημοσίου - ΟΤΑ 19.923.024 19.597.560 20.192.403

Ενίσχυση Δικτύων ΟΤΑ 31.432.971 31.631.158 33.988.101

Λοιπά τιμολόγια 5.800.207 5.703.926 5.376.844

Σύνολο 219.961.580 225.829.789 237.364.352
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Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζεται η ονομαστική κατανομή των τιμολογημένων εσόδων (€) από πώληση 
νερού και χρήση υπονόμων, ως προς τις κυριότερες κατηγορίες τιμολογίων, για τα έτη 2012, 2013 και 2014:

5. Κατανομή τιμολογημένων εσόδων πώλησης νερού και χρήσης υπονόμων (€)

Κατηγορία Τιμολογίου 2014 2013 2012

Γενικό 227.673.815 237.573.217 254.315.452

Βιομηχανικό - Επαγγελματικό 23.802.250 26.962.229 25.847.296

Δημοσίου - ΟΤΑ 26.931.989 26.824.251 27.835.786

Ενίσχυση Δικτύων ΟΤΑ 31.432.971 31.631.158 33.988.101

Λοιπά τιμολόγια 5.853.120 5.815.446 5.505.599

Σύνολο 315.694.145 328.806.301 347.492.234

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

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

Κλιμάκια Γενικού Τιμολογίου 2014 2013 2012

1
ο Κλιμάκιο (1-15 m3 ανά τρίμηνο) 49,70% 49,21% 48,19%

2
ο Κλιμάκιο (16-60 m

3 ανά τρίμηνο) 43,86% 44,06% 44,45%

3
ο Κλιμάκιο (61-81 m

3 ανά τρίμηνο) 2,46% 2,61% 2,83%

4ο Κλιμάκιο (82-105 m
3 ανά τρίμηνο) 1,08% 1,16% 1,30%

5ο Κλιμάκιο (>105 m
3 ανά τρίμηνο) 2,90% 2,96% 3,23%

Από τον πίνακα 6 προκύπτει, ότι μόνο το μερίδιο του πρώτου κλιμακίου παρουσίασε μικρή αύξηση, ενώ τα 
μερίδια των υπόλοιπων τεσσάρων κλιμακίων παρουσίασαν μείωση. Επομένως, αυξήθηκε το ποσοστό της τι-
μολογημένης κατανάλωσης του γενικού τιμολογίου που τιμολογείται με τη χαμηλότερη τιμή, δηλαδή την τιμή 
του πρώτου κλιμακίου. Αντιθέτως, μειώθηκαν τα ποσοστά της τιμολογημένης κατανάλωσης του γενικού τι-
μολογίου 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 
τιμολογημένης κατανάλωσης του γενικού τιμολογίου, σε συνδυασμό με την μείωση της τιμολογημένης κατα-
νάλωσης του γενικού τιμολογίου (-3.078.932m3, βλ. πίνακα 1), οδήγησαν σε μείωση των εσόδων πώλησης 
νερού του γενικού τιμολογίου κατά € 2.990.057 ή -2,0% (βλ. πίνακα 4).

Τέλος, στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το μέσο έσοδο πώλησης νερού και χρήσης υπονόμων ανά τιμολο-
γημένο κυβικό μέτρο των ετών 2013 και 2014, για τις κυριότερες κατηγορίες τιμολογίων:

7. Μέσο Έσοδο ανά τιμολογημένο κυβικό μέτρο
2014 2013

Κατηγορία Τιμολογίου Πώληση νερού Πώληση νερού &
 χρήση υπονόμων Πώληση νερού Πώληση νερού &

 χρήση υπονόμων

Γενικό 0,78 1,21 0,78 1,24

Βιομηχανικό - Επαγγελματικό 0,81 1,12 0,96 1,28

Δημοσίου - ΟΤΑ 1,00 1,36 1,02 1,40

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

Λοιπά τιμολόγια 0,27 0,27 0,34 0,35

Σύνολο Μέσο  Έσοδο 0,70 1,00 0,72 1,05
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Για το έτος 2014 και ειδικά για το τιμολόγιο ενίσχυσης 
δικτύου σημειώνουμε ότι ενώ το 20,38% της τιμολο-
γημένης ποσότητας νερού τιμολογείται με τιμολόγιο 
ενίσχυσης δικτύου (βλ. πίνακα 3), τα έσοδα πώλησης 
νερού από το τιμολόγιο ενίσχυσης δικτύου ανέρχονται 
στο 14,29% των εσόδων πώλησης νερού (όπως προ-
κύπτει από τον πίνακα 4). Αυτό εξηγείται από το γε-
γονός ότι το μέσο έσοδο πώλησης νερού ανά κυβικό 
μέτρο του τιμολογίου ενίσχυσης δικτύου (€ 0,49 - βλ. 
πίνακα 7), είναι κατά 29,89% χαμηλότερο του γενικού 
μέσου εσόδου ανά κυβικό μέτρο πώλησης νερού (€ 
0,70 - βλ. πίνακα 7).

ΙΙ.  Παρουσίαση βασικών οικονομικών 
αποτελεσμάτων της Εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα 
326,4 εκατ. € από 336,2 εκατ. € το 2013 παρουσιάζο-
ντας μείωση κατά 2,9% (-9,8 εκατ. €). Συνολικά από 
τις κύριες δραστηριότητές της, (ύδρευση και αποχέ-
τευση) η Εταιρεία παρουσίασε υποχώρηση εσόδων 
κατά 15,7 εκατ. € (-4,6%), η οποία κατά κύριο λόγο 
αποδίδεται στη εφαρμογή μειωμένου τιμολογίου κατά 
το 2014 σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 
(Κ.Υ.Α.) 3188/16-12-2013 των Υπουργών Οικονο-
μικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Ειδικότερα, τα έσοδα από παροχή νερού και σχετιζό-
μενες υπηρεσίες παρουσίασαν υποχώρηση κατά 7,9 
εκατ. € (-3,5%), ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες αποχέ-
τευσης μείωση κατά 7,8 εκατ. € (-7%). Μειωτικά κινή-
θηκαν και τα έσοδα από πώληση ηλεκτρικής ενέργει-
ας κατά 1,6 εκατ. € (-44,5%), αν και θα πρέπει να ση-
μειωθεί, ότι τα έσοδα αυτά κατά το προηγούμενο έτος 
ήταν αυξημένα κατά 1,3 εκατ. € λόγω τιμολόγησης 
ηλεκτρικής ενέργειας από το υδροηλεκτρικό έργο του 
Εύηνου (εντός του 2013) για πωλήσεις προηγουμέ-
νων χρήσεων. Χωρίς τις πωλήσεις αυτές, θα είχε πα-
ρουσιαστεί μείωση εσόδων από πώληση ηλεκτρικής 
ενέργειας κατά 275 χιλ. € (-12,2%). Αυξητικά ήταν τα 
έσοδα από κατασκευές για λογαριασμό τρίτων κατά 
7,5 εκατ. € (+107,2%). Ωστόσο θα πρέπει να επισημά-
νουμε ότι κατά το προηγούμενο έτος υπήρξε διαγρα-
φή εσόδων από κατασκευές έργων για τρίτους, ύψους 
9,2 εκατ. €, λόγω της διευθέτησης που προέκυψε από 
την κοινή υπουργική απόφαση Δ6/2476/3.12.2013 
(ΦΕΚ 3065) των υπουργών Οικονομικών και Υπο-
δομών Μεταφορών και Δικτύων. Χωρίς τη διαγραφή 
αυτή τα έσοδα από κατασκευές έργων για λογαριασμό 
τρίτων θα είχαν παρουσιάσει μείωση κατά 1,6 εκατ. € 

(-76,5%). Συνολικά αφαιρώντας από τον κύκλο εργα-
σιών του 2013 την επίπτωση των δύο προαναφερθέ-
ντων έκτακτων γεγονότων (-9,2 εκατ. € και +1,3 εκατ. 
€), ο κύκλος εργασιών του 2014 θα ήταν μειωμένος 
κατά 17,6 εκατ. € ή -5,1%.

Το συνολικό λειτουργικό κόστος της Εταιρείας μει-
ώθηκε στα 276,7 εκατ. € από 280,0 εκατ. € το 2013 
παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,3 εκατ. € (-1,2%) σε 
σχέση με το 2013. Ειδικότερα, πτωτικά κινήθηκε το 
κόστος πωληθέντων που μειώθηκε κατά 5,5 εκατ. 
€ (-2,9%) και διαμορφώθηκε στα 185,0 εκατ. € από 
190,6 εκατ. € το 2013, όπως και τα έξοδα διάθεσης 
που επίσης μειώθηκαν κατά 3,9 εκατ. € (-11,8%), 
ενώ σε αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκαν τα έξοδα δι-
οίκησης που παρουσίασαν αύξηση κατά 6,1 εκατ. € 
(+10,9%). 

Το αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων ήταν να μειωθεί 
το Μικτό Περιθώριο Κέρδους της Εταιρείας κατά 4,2 
εκατ. € (-2,9%) και να διαμορφωθεί στα 141,4 εκατ. 
€ από 145,6 εκατ. € το 2013. Το μικτό περιθώριο κέρ-
δους ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών παρέμει-
νε στο 43,3% που ήταν και το 2013 (42,6% το 2012). 

Σε ότι αφορά την εξέλιξη των λειτουργικών εξόδων 
της Εταιρείας ανάλογα με το είδος τους παρουσιά-
στηκαν σημαντικές μεταβολές στις αμοιβές & έξο-
δα προσωπικού (-34,1%) στις διάφορες προβλέψεις 
(+168,7%) αλλά και στις αμοιβές και τα έξοδα τρίτων 
(+18,4%).

Ειδικότερα, σε ότι αφορά τις αμοιβές και τα έξοδα 
προσωπικού παρουσιάστηκε συνολική μείωση κατά 
61,2 εκατ. € με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν στα 
118,4 εκατ. έναντι 179,6 εκατ. € το 2013. Το μεγαλύ-
τερο μέρος της μείωσης αυτής οφείλεται στο σχηματι-
σμό, κατά την προηγούμενη χρήση, πρόβλεψης (στην 
κατάσταση οικονομικής θέσης) για την ειδική εφάπαξ 
αποζημίωση προς τους εργαζομένους προσληφθέ-
ντες μέχρι 25.10.99, σύμφωνα με τις σχετικές Συλ-
λογικές Συμβάσεις Εργασίας που συνήφθησαν στις 
2.7.1991, 25.5.1992, 21.06.1995, 06.06.2008, κατά 
60 εκατ. € περίπου. Σημειώνεται ότι το άρθρο 45 του 
Ν.4179/2013 κατήργησε την κάλυψη του ελλείμματος 
του λογαριασμού εφάπαξ από το Ελληνικό Δημόσιο 
και οδήγησε σε επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της 
Εταιρείας στη χρήση 2013 κατά 60,4 εκατ. €. 

Σε ότι αφορά τις επιμέρους κατηγορίες των αμοιβών 
και εξόδων προσωπικού, οι μισθοί και τα ημερομίσθια 
παρουσίασαν υποχώρηση κατά 2 εκατ. € (-2,4%) και 
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διαμορφώθηκαν στα 81,7 εκατ. € από 83,8 εκατ. € το 2013, ενώ και οι εργοδοτικές εισφορές παρουσίασαν μεί-
ωση κατά 1,5 εκατ. € (-7,2%). Σε ότι αφορά τις υπόλοιπες παροχές για τους εργαζόμενους (πλην αυτής για την 
ειδική εφάπαξ αποζημίωση προς τους εργαζομένους προσληφθέντες μέχρι 25.10.99 που βάρυνε τη χρήση με 3 
εκατ. € έναντι 60,4 εκατ. € πέρυσι) παρουσιάστηκε μείωση 2% (ή -0,3 εκατ. €).

Σε ότι αφορά το δεύτερο μεγαλύτερο σε μεταβολή έξοδο, τις διάφορες προβλέψεις, αυτές από -25,7 εκατ. € το 
2013 διαμορφώθηκαν σε 17,6 εκατ. το 2014. Στις διάφορες προβλέψεις η Εταιρεία περιλαμβάνει τις προβλέψεις 
επισφαλών απαιτήσεων (15 εκατ. € το 2014 από -56,7 εκατ. € το 2013) τις προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις 
(3 εκατ. € το 2014 έναντι 31 εκατ. € το 2013) και τις προβλέψεις για απαξίωση αποθεμάτων (-362 χιλιάδες € το 
2014 έναντι -24 χιλιάδων € το 2013).

σε χιλ. € Προβλέψεις Χρήσης Επισφαλών Πελατών Προβλέψεις Χρήσης 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

2014 13.866 3.008

Από τις προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων οι προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες (έξοδο) διαμορφώθηκαν σε 
13,9 εκατ. € από -59,9 εκατ. € το 2013. Επίσης κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014 η Εταιρεία προχώρησε σε δια-
γραφή επισφαλειών προηγουμένων χρήσεων ύψους 1.991 χιλ. €. με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση του υπολοίπου 
επισφαλών πελατών (στην κατάσταση οικονομικής θέσης) στα 37,6 εκατ. € από 25,7 εκατ. € το 2013. Σημειώνε-
ται ότι η πρόβλεψη των -59,9 εκατ. € του 2013 δημιουργήθηκε λόγω της αποπληρωμής των χρεών των ΟΤΑ και 
άλλων φορέων του Δημοσίου για τις οποίες και είχε σχηματιστεί πρόβλεψη κατά το παρελθόν.

σε χιλ. € Υπόλοιπο Επισφαλών Πελατών Υπόλοιπο Πελατών προ 
Πρόβλεψης Επισφαλειών Μερίδιο

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

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 25.710 228.891 11%

2014 37.585 240.699 16%
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Το μερίδιο που το υπόλοιπο των επισφαλών πελατών 
αντιπροσωπεύει επί του υπολοίπου των πελατών προ 
της πρόβλεψης για επισφάλειες αυξήθηκε στο 16% 
από 11% το 2014. 

Σε ότι αφορά τις προβλέψεις για δικαστικές υποθέσεις 
(υποχρέωση στην κατάσταση οικονομικής θέσης) αυ-
τές παρουσίασαν αύξηση κατά 8,2 εκατ. € με αποτέ-
λεσμα να ανέλθουν στα 34 εκατ. € το 2014 από 25,9 
εκατ. € το 2013. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την 
απόφαση 18275/22-1-2014 του Διοικητικού Συμβου-
λίου επήλθε συμβιβαστική επίλυση χρόνιων εργατι-
κών δικαστικών διαφορών μεταξύ της Εταιρείας και 
των εργαζομένων – συνταξιούχων, (αρχικής διεκδί-
κησης συνολικού ύψους 134 εκατ. € περίπου, το οποίο 
περιορίστηκε λόγω συμβιβασμού στα 64 εκατ. € περί-
που). Καθώς ο ανωτέρω συμβιβασμός αρχικά εκτιμή-
θηκε ότι θα τακτοποιηθεί εντός του 2014 μέρος της 
συνολικής πρόβλεψης των 99,0 εκατ. € μεταφέρθηκε 
στις λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (ποσού 
73,2 εκατ. €, συμπεριλαμβανομένου του εργοδοτικού 
κόστους 9 εκατ. € περίπου) ενώ το υπόλοιπο διατηρή-
θηκε στις προβλέψεις για εκκρεμοδικίες (ποσού 25,9 
εκατ. €). Από τα 73,2 εκατ. € μόνο ένα μικρό μέρος 
τελικά δεν υλοποιήθηκε (ύψους 5,2 εκατ. €) και επο-
μένως η νέα πρόβλεψη των δικαστικών υποθέσεων 
διαμορφώθηκε (στο αποτέλεσμα) σε μόλις 3 εκατ. €. 

Σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες εξόδων, οι 
αμοιβές και τα έξοδα τρίτων παρουσίασαν αύξηση 
κατά 7,2 εκατ. € (+18,4%) προερχόμενη κυρίως από 
την αύξηση των σχετικών εξόδων στο ΚΕΛΨ (+8,1 
εκατ. € ή +38,2%) και διαμορφώθηκαν στα 46,0 εκατ. 
€ από 38,9 εκατ. € το 2013. Αντίθετα, οι παροχές τρί-
των σημείωσαν μείωση κατά 2,3 εκατ. € (-5,2%) κυ-
ρίως λόγω της μείωσης της δαπάνης για ηλεκτρικό 
ρεύμα παραγωγής κατά 1,9 εκατ. € (-8,6%), όπως και 
οι αναλώσεις υλικών οι οποίες μειώθηκαν κατά 2,8 
εκατ. (-28,7%). Επίσης το κόστος ιδιοκατασκευών 
(στοιχείο μειωτικό των εξόδων) παρουσίασε μείωση 
κατά 3,4 εκατ. € (-52,1%).

Σημαντική μείωση της τάξης του 45% (-2,1 εκατ. €) 
παρουσιάστηκε στα λοιπά έξοδα τα οποία από 4,7 
εκατ. € το 2013 περιορίστηκαν στα 2,6 εκατ. € το 2014. 
Τα έξοδα αυτά που περιλαμβάνουν διάφορα έξοδα μη 
κατανεμημένα στις λειτουργίες όπως αποζημιώσεις 
για ζημιές δικτύου, διάφορες φορολογικές επιβαρύν-
σεις, λοιπές προσαυξήσεις και πρόστιμα, απομείωση 
συμμετοχών συγγενών επιχειρήσεων κτλ.

Οι μεταβολές αυτές οδήγησαν στη βελτίωση των κερ-

δών προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 
της Εταιρείας τα οποία παρουσίασαν αύξηση κατά 4,0 
εκατ. € (+4,8%) και διαμορφώθηκαν στα 87,6 εκατ. € 
από 83,6 εκατ. € το 2013. Το EBITDA margin αυξήθηκε 
στο 26,9% από 24,9% το 2013. 

Οι αποσβέσεις χρήσης παρουσίασαν αύξηση κατά 
27,4% ή 8,2 εκατ. € και διαμορφώθηκαν στα 38,2 
εκατ. € από 30 εκατ. € το 2013. Η αύξηση αυτή οφεί-
λεται στην αύξηση των αποσβέσεων ενσώματων και 
ασώματων ακινητοποιήσεων κατά 4,3 εκατ. € και 
στην μείωση των αποσβέσεων επιχορηγήσεων και 
συμμετοχών καταναλωτών κατά 3,9 εκατ. €. 

Η σημαντική άνοδος των αποσβέσεων επηρέασε τα 
κέρδη προ φόρων και τόκων της Εταιρείας, τα οποία 
παρουσίασαν υποχώρηση κατά 4,2 εκατ. € (-7,8%) και 
διαμορφώθηκαν στα 49,4 εκατ. € από 53,6 εκατ. € το 
2013. Το EBIT margin διαμορφώθηκε στο 15,1% από 
15,9% το 2013.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν μείωση 
κατά 93,4% και διαμορφώθηκαν στα 0,6 εκατ. € από 
8,5 εκατ. € το 2013 ενώ τα χρηματοοικονομικά έσοδα 
είχαν μείωση της τάξης του 1,5 εκατ. € και έφθασαν 
στα 14,7 εκατ. € από 16,2 εκατ. € το 2013. 

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν 
στα 63,5 εκατ. € από 61,3 εκατ. € το 2013 σημειώνο-
ντας άνοδο κατά 3,7%. 

Κατά το 2013 η αύξηση του φορολογικού συντελεστή 
από 20% σε 26% είχε σαν συνέπεια την σημαντική 
αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης 
που οδήγησε σε φόρο εισοδήματος -16,4 εκατ. € δη-
λαδή σε φορολογική ωφέλεια. Κατά το 2014 ο φόρος 
εισοδήματος διαμορφώθηκε σε 21,6 εκατ. € έχοντας 
σαν αποτέλεσμα την αύξηση των φόρου εισοδήματος 
κατά 231% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Συνέ-
πεια των γεγονότων αυτών ήταν ότι τα κέρδη μετά 
από φόρους της Εταιρείας να περιοριστούν στα 42,0 
εκατ. € από 77,7 εκατ. € το 2013, σημειώνοντας μείω-
ση 46,0%. Το καθαρό περιθώριο κέρδους υποχώρησε 
στο 12,9% από 23,1% το 2013.

Οι Καθαρές Λειτουργικές Ταμιακές εισροές για τον 
όμιλο περιορίστηκαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν 
στα -46,4 εκατ. € από 497,7 εκατ. € το 2013. Οι καθα-
ρές Επενδυτικές Ταμιακές εκροές του ομίλου αυξήθη-
καν στα 13,3 εκατ. € το 2014 από 10,3 εκατ. € το 2013. 

Τέλος, οι Ελεύθερες Ταμιακές Ροές της Επιχείρησης 
(Free Cash Flows to the Firm) για τον όμιλο, διαμορ-
φώθηκαν στα -59,7 εκατ. € από 495,6 εκατ. € το 2013.
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Ανάλυση της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Equity) σε 5 επιμέρους παράγοντες (για τον Όμιλο)

2014 2013 2012

ROE 4,48% 8,71% 6,25%

Tax Burden 0,66 1,27 0,76

Interest Burden 1,29 1,14 0,85

EBIT Margin 15,13% 16,08% 22,63%

Asset Turnover 0,20 0,20 0,21

Leverage 1,71 1,86 2,02

όπου: 

Σημαντικά Γεγονότα της Χρήσης 2014

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συμβιβασμού Δικαστικών 
υποθέσεων
Η ΕΥΔΑΠ ξεκίνησε από το τέλος του 2013 την προ-
σπάθεια συμβιβασμού των δικαστικών υποθέσεων 
που εκκρεμούσαν επί πολλά χρόνια και υποχρέωναν 
την Εταιρεία να διαμορφώνει προβλέψεις για μεγάλα 
χρηματικά ποσά για την κάλυψη των εν λόγω υποθέ-
σεων. Στις 16 Ιανουαρίου 2014 υπογράφτηκε 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 δικαστηρίων, πολλές από τις οποίες έχουν κατα-
στεί τελεσίδικες και αμετάκλητες, συνολικού ύψους 
134 εκατ. €, συμβιβάστηκαν τελικώς στο ποσό των 
64 εκατ. Ευρώ. Η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη 
την 31.12.2013 αξίας 73 εκατ. € περίπου από το οποίο 
9 εκατ. € περίπου αφορά παρεπόμενες επιβαρύνσεις. 
Από το προαναφερθέν ποσό των 73 εκατ. €, υλοποιή-
θηκε ποσό 68 εκατ. € με αποτέλεσμα ο εξωδικαστικός 
συμβιβασμός να ολοκληρωθεί τελικά σε ποσοστό πε-
ρίπου 95%.

ΟΤΑ
Κατά την διάρκεια του 2014 συνεχίστηκε για δεύτερη 
χρονιά με αμείωτη ένταση η προσπάθεια της Εταιρείας 
για την πιστή εφαρμογή των αποφάσεων 18227/13-
11-2013 και 18294/29-1-2014 που έλαβε το ΔΣ της 
ΕΥΔΑΠ, σε συνδυασμό πάντοτε με τις προηγούμενες 
αποφάσεις που έχει λάβει η Εταιρεία για την κατηγορι-

οποίηση ληξιπροθέσμων οφειλών (16926/14-7-2010), 
την έγκριση σχεδίου σύμβασης διαχείρισης δικτύων 
(17909/6-2-13) καθώς και την πληρωμή στο ακέραιο 
των τρεχουσών οφειλών των Δήμων και την χωρίς 
έκπτωση ρύθμιση των ληξιπροθέσμων οφειλών αυ-
τών (18045/30-4-2013).

Οι προσπάθειες αυτές είχαν σαν αποτέλεσμα την συ-
γκράτηση της αύξησης των ληξιπρόθεσμων υποχρε-
ώσεων των ΟΤΑ προς την ΕΥΔΑΠ, παρά το γεγονός 
ότι το 2014 ήταν χρονιά εκλογών για τους Δήμους, με 
αντικατάσταση Δημάρχων σε ποσοστό άνω του 60%, 
με ότι αυτό συνεπάγεται για το κενό χρονικό διάστη-
μα από την έναρξη των Δημοτικών εκλογών μέχρι την 
ανάληψη των καθηκόντων των νέων Διοικήσεων από 
1/9/2014 και την εκ νέου προσπάθειας της Εταιρείας 
για την ενημέρωση των νέων Δημοτικών αρχών για 
τις οφειλές τους. 

Η ΕΥΔΑΠ με τη υπ. Αριθμ. 18448/24-9-2014 απόφα-
σή της μεταβίβασε την αρμοδιότητα ύδρευσης των 
ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, που βρίσκονται εκτός γεωγραφικής 
περιοχής δραστηριότητας της ΕΥΔΑΠ κατά μήκος του 
Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος, εξαιρουμένων 
του Στρατοπέδου Μαχαίρα και της ΕΑΒ, στην Εταιρεία 
Παγίων ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ. Οι εν λόγω Δήμοι είναι οι εξής: 
Δελφών, Λεβαδέων, Θηβαίων, Τανάγρας, Χαλκιδέων, 
Διστόμου-Αράχωβας. Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο 
ετήσιο έσοδο της χρήσης 2013 ανερχόταν σε ποσό  
3 εκατ. € περίπου. Η ΕΥΔΑΠ θα δικαιούται ποσοστό 
10% επί της τιμολογηθείσας αξίας (προ φόρων) προς 
την Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ, πλέον κόστος 
υλικών και ενέργειας.

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

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

Η επίδραση της θυγατρικής και συγγενούς Εταιρείας στα ενοποιημένα κονδύλια είναι αμελητέα και δε χρήζει 
περαιτέρω ανάλυσης.
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Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ΟΤΑ κατά την 
31/12/2014 ανήλθαν στο ποσό των 25,7 εκατ. €, από 
το οποίο ποσό 5,1 εκατ. € είναι σε καθεστώς ρύθμισης 
και ποσό 3,0 εκατ. €, αφορά οφειλή των 6 Δήμων, την 
διαχείριση των οποίων έχει από 1/10/2014 το ΝΠΔΔ 
Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ. Από τις παραπάνω ληξι-
πρόθεσμες οφειλές, 3 Δήμοι (Μεγαρέων, Φυλής και 
Σαλαμίνας) οφείλουν 10,7 εκατ. € που αντιστοιχεί στο 
41,5% της συνολικής οφειλής. 

Κατά την διάρκεια επίσης του 2014, υπήρξε η Νομο-
θετική παρέμβαση που οδήγησε στην ψήφιση του 
Νόμου 4313 ΦΕΚ 261 Α’ (17-12-2014) όπου στο 
άρθρο 68 υπάρχουν οι τροποποιήσεις που επέρχονται 
στο άρθρο 8 του ν. 2744/1999 και συγκεκριμένα:

α. Επιτρέπεται στην ΕΥΔΑΠ να επεκτείνει τις δραστη-
ριότητές της στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής 
όπως αυτοί ορίζονται στο εδάφιο θ’ της παρ. 3 του 
άρθρου 3 του ν. 3852/2010 πλην των Δήμων Αίγινας, 
Τροιζηνίας, Κυθήρων, Αγκιστρίου, Σπετσών, Ύδρας και 
Πόρου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περι-
φέρειας Αττικής.

β. Προβλέπεται ότι με σύμβαση που θα συναφθεί με-
ταξύ της ΕΥΔΑΠ και του ενδιαφερόμενου ΟΤΑ που 
βρίσκεται εντός της περιοχής αρμοδιότητας της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 68 του ν. 4313/2014 δύναται 
να συμφωνηθεί η περιέλευση αδαπάνως του ήδη κα-
τασκευασμένου δικτύου του είτε κατά Κυριότητα είτε 
κατά Διαχείριση στην ΕΥΔΑΠ. Η περιέλευση δικτύου 
κατά διαχείριση δεν συνεπάγεται υποχρέωση της ΕΥ-
ΔΑΠ για επενδύσεις επί του δικτύου το οποίο παραμέ-
νει στην κυριότητα του ΟΤΑ. 

Στο πλαίσιο της Ανάπτυξης των Σχέσεων με τους ΟΤΑ 
και της περαιτέρω επέκτασης των δραστηριοτήτων 
της ΕΥΔΑΠ, πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

1.  H Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ με την υπ’ αριθμ. 18490 / 
26-11-2014 απόφασή της, αποδέχθηκε την μετα-
βίβαση κατά κυριότητα και χωρίς καταβολή τιμή-
ματος από τον Δήμο Αμαρουσίου του δημοτικού 
δικτύου των περιοχών Άγιος Θωμάς, Εργατικές 
Κατοικίες, Πολύδροσο και Σωρός που αποτελείται 
από περίπου 610 παροχές.

2.  Για το Δήμο Αμαρουσίου επίσης το Εφετείο Αθη-
νών με την υπ. αριθ. 1210/25-2-2014 απόφασή 
του απέρριψε την έφεση του Δήμου Αμαρουσίου 
και αναγνώρισε στην ΕΥΔΑΠ την κυριότητα του 

δικτύου ύδρευσης των περιοχών Σισμανογλείου 
(Νέο Μαρούσι) και Ψαλίδι περίπου 1.500 παροχών. 

3.  Για το Δήμο Μεγαρέων η ΕΥΔΑΠ και ο Δήμος 
υπέγραφαν σχετική σύμβαση για την επέκταση της 
δραστηριότητας της ΕΥΔΑΠ στις περιοχές: Αγία 
Τριάδα, Ήρεμο Κύμα, Πέραμα, Κουμίνδρι, Καντήλι, 
και Άνω Γλυφάδα της Δημοτικής Ενότητας Μεγά-
ρων του Δήμου Μεγαρέων.

4.  Για το Δήμο Σαλαμίνας το Δ.Σ. του Δήμου έλαβε 
την υπ. αριθμ. 6/24-1-2014 απόφαση για έγκριση 
σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του 
Δήμου και της ΕΥΔΑΠ για την κατασκευή και δι-
αχείριση των Έργων Αποχέτευσης ακαθάρτων 
στους οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια. Επίσης 
το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ έλαβε την υπ. αριθμ. 18319/27-
2-2014 απόφαση, με την οποία ενέκρινε την Προ-
γραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Σαλαμίνας, για 
την διαχείριση του Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου.

5.  Το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ με την υπ. αριθμ. 18370 / 14-
05-2014 απόφασή του, ενέκρινε την παραχώρη-
ση κατά κυριότητα και χωρίς καταβολή τιμήματος 
από το Δήμο Ασπροπύργου του δημοτικού δικτύ-
ου ύδρευσης των περιοχών Αγίου Γεωργίου και 
Μαύρης Ώρας. Η σχετική σύμβαση μεταβίβασης και 
παράδοσης στην ΕΥΔΑΠ του εν λόγω δικτύου υπε-
γράφη στις 10 Ιουλίου 2014. 

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Η 32η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πραγ-
ματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας 
στις 30 Απριλίου 2014. Μεταξύ άλλων ενέκρινε την 
διανομή μερίσματος στους μετόχους για την χρήση 
του 2013, ίση με το 50% των καθαρών κερδών του 
2013, ποσού 38 εκατ. € (0,36 € ανά μετοχή μικτά) κα-
θώς και τη διανομή αποθεματικού από αφορολόγητα 
έσοδα, ποσού 2 εκατ. € (0,02 € ανά μετοχή). Το συ-
νολικό διανεμόμενο ποσό προς τους μετόχους της 
Εταιρείας ανέρχεται σε 40,5 εκατ. € (0,38 € ανά μετοχή 
μεικτά). 

Κοινωνικό Τιμολόγιο
Η ΕΥΔΑΠ, λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυ-
ρίας που έχει επηρεάσει τα ελληνικά νοικοκυριά και 
έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, 
στο πλαίσιο της κοινωνικής υπευθυνότητας και της 
διαχρονικής κοινωνικής της προσφοράς, αποφάσισε 
την χρονική επέκταση του κοινωνικού τιμολογίου μέ-
χρι τον Σεπτέμβριο του 2015. 
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Συγκεκριμένα, για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομά-
δες των πολυτέκνων, των μονογονεϊκών οικογενει-
ών, των υπερηλίκων με χαμηλό εισόδημα, ορίστηκε 
έκπτωση έως και 60% στους λογαριασμούς ύδρευ-
σης-αποχέτευσης.

Μεταβολές Δικαιωμάτων Ψήφου
Στις 02/05/2014, η Τράπεζα Πειραιώς γνωστοποίησε 
στην ΕΥΔΑΠ, ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου 
που κατέχει η Τράπεζα στην Εταιρεία στις 30/04/2014 
διαμορφώθηκε κάτω του ελαχίστου ορίου ενώ, στις 
29 Απριλίου 2014 το ποσοστό άμεσων και έμμεσων 
δικαιωμάτων ψήφου ανερχόταν σε 9,9989% και 
0,0368% αντίστοιχα. 

Στις 6/05/2014 η “Paulson & Co. Inc.”, γνωστοποίησε 
στην ΕΥΔΑΠ ότι από τις 30.04.2014 η τελευταία κατέ-
χει (έμμεσα) 10.648.800 δικαιώματα ψήφου που αντι-
στοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές μετοχές 
της Εταιρείας (9.99% επί του συνόλου δικαιωμάτων 
ψήφου της Εταιρείας), ενώ την ίδια ημερομηνία και ο 
John Paulson γνωστοποίησε στην ΕΥΔΑΠ ότι από τις 
30.04.2014 ο τελευταίος κατέχει (έμμεσα) 10.648.800 
δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες 
κοινές, ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (9.99% 
επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας).  
Ο John Paulson ελέγχει την Paulson & Co. Inc., η 
οποία είναι Εταιρεία διαχείρισης επενδυτικών κεφα-
λαίων. Υπό την ιδιότητα της αυτή ασκεί τα δικαιώματα 
ψήφου στην Εταιρεία. Όλες οι μετοχές που αποτελούν 
το αντικείμενο της παρούσας γνωστοποίησης κατέχο-
νται από τα επενδυτικά κεφάλαια τα οποία διαχειρίζε-
ται η Paulson & Co. Inc. 

Στις 23/05/2014 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 
1906/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβου-
λίου της Επικρατείας, με την οποία έγινε δεκτή η 
αίτηση ακύρωσης της απόφασης της Διϋπουργικής 
Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων 206/25.04.2012 (ΦΕΚ 
Β 1363/26.04.2012) κατά το μέρος της με το οποίο 
μεταβιβάστηκαν 36.245.240 μετοχές της ΕΥΔΑΠ ΑΕ 
(ποσοστό 34,033% του μετοχικού της κεφαλαίου) 
από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. («ΤΑΙΠΕΔ»). 
Το ΤΑΙΠΕΔ, γνωστοποίησε στις 24/6/2014 στην ΕΥ-
ΔΑΠ, ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που 
κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ στην Εταιρεία, διαμορφώθηκε 
στις 23/6/2014 σε 27,3% (29.074.500 άμεσα δικαιώ-
ματα ψήφου) από 61,333% (65.319.740 άμεσα δικαι-
ώματα ψήφου).Η εν λόγω μεταβολή στα δικαιώματα 

ψήφου, επήλθε κατόπιν εκτέλεσης εξωχρηματιστη-
ριακής συναλλαγής, άνευ ανταλλάγματος.

Καθορισμός Τιμολογίων ΕΥΔΑΠ – Ν.4258/2014
Για τη περίοδο 2000 έως 2014 οι τιμοκατάλογοι παρο-
χής νερού και υπηρεσιών αποχέτευσης καθορίζονταν 
μετά από κοινές αποφάσεις του Υπουργείου Μετα-
φορών Υποδομών και Δικτύων και του Υπουργείου 
Οικονομικών και αφού λαμβάνονταν υπόψη και οι ει-
σηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Με το άρθρο 33 του Ν.4258/2014 αντικαταστάθηκαν 
οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 2744/1999. 
Εν περιλήψει μέχρι το τέλος Ιουνίου 2015, τα τιμολό-
για των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης εγκρί-
νονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μετά 
από πρόταση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων. Από την 
1η Ιουλίου 2015, τα τιμολόγια των υπηρεσιών ύδρευ-
σης και αποχέτευσης εγκρίνονται με αποφάσεις του 
Ειδικού Γραμματέα Υδάτων μετά από διαβούλευση 
με τον Υπουργό Οικονομικών και άλλους εμπλεκό-
μενους φορείς. Επίσης οι αποφάσεις που αφορούν τα 
τιμολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης 
για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών και χρη-
στών έχουν πενταετή διάρκεια και εκδίδονται στο τέ-
λος κάθε περιόδου για κάθε επόμενη πενταετία, ενώ 
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ, 
η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών 
μετά από πρόταση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων, 
δύναται να καθορίζεται ειδικό τιμολόγιο υδρεύσεως 
ή αποχετεύσεως για τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις 
και τους εν γένει χρήστες, οι οποίοι εξυπηρετούνται 
εξ ιδίου δικτύου είτε υδρεύσεως είτε αποχετεύσεως, 
ανεξαρτήτως του ενιαίου δικτύου υδρεύσεως και 
αποχετεύσεως της Εταιρείας.

Ανάπτυξη Επιχειρησιακού και Επενδυτικού 
Πλαισίου Στρατηγικής Δράσης
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ ανακήρυξε κατό-
πιν διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
2369 Διακήρυξη Δημοπρασίας, τη Γενική Τράπεζα της 
Ελλάδος Α.Ε. από κοινού με τη δικηγορική Εταιρεία 
Μπαχάς, Γραμματίδης και Συνέταιροι και την τεχνική 
Εταιρεία Battus Associates Limited, ως Επιχειρησια-
κό Στρατηγικό Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΕΥΔΑΠ, για την υποστήριξη της Εταιρείας κατά τη 
λήψη διαφόρων σύνθετων, σημαντικών ή/και στρα-
τηγικών αποφάσεων επί επιχειρηματικών τεχνικών 
και εξειδικευμένων ρυθμιστικών και χρηματοοικονο-
μικών ζητημάτων.
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Το Επιχειρησιακό και Επενδυτικό Πλαίσιο Στρατηγικής 
Δράσης 2015-2019 της ΕΥΔΑΠ ολοκληρώθηκε το 
Νοέμβριο και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Εταιρείας, σε συνεδρίασή του στις 26.11.2014.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του έργου αυτού, εξετά-
στηκαν όλες οι πτυχές καθώς και οι οικονομικές, τε-
χνικές και νομικές παράμετροι των πρωτοβουλιών 
που θα πρέπει να αναλάβει η ΕΥΔΑΠ, ώστε να αντα-
ποκριθεί στις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει την 
επόμενη πενταετία και οι οποίες θα της επιτρέψουν να 
πετύχει με τρόπο αποδοτικό και λειτουργικά ισορρο-
πημένο την αποστολή της, παράλληλα με τους απαι-
τητικούς οικονομικούς και ποιοτικούς στόχους που 
εμπεριέχονται στη στρατηγική της. Κατά τη σύνταξη 
του επιχειρησιακού και επενδυτικού πλάνου ελήφθη-
σαν υπόψη, μετά από σύσταση των συμβούλων και 
οι διεθνείς πρακτικές ομοειδών και λοιπών εταιρειών. 

Τα κύρια αποτελέσματα αυτής της πρωτοποριακής 
Εργασίας, η οποία έγινε για πρώτη φορά μετά το 1999, 
συνοψίζονται ακολούθως:

Καθορίστηκαν έργα και λειτουργικές πρωτοβουλίες 
στρατηγικής σημασίας που θα υλοποιηθούν την επό-
μενη πενταετία και θα συμβάλουν στην αναβάθμιση 
της Εταιρείας στοχεύοντας σε:

 y Αύξηση της προσαρμοστικότητας και της λειτουρ-
γικής ασφάλειας.

 y Βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης.

 y Αύξηση της λειτουργικής και τεχνικής απόδοσης 
και αποτελεσματικότητας.

 y Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών. 

 y Αναβάθμιση των παγίων της στα απαιτούμενα 
πρότυπα.

 y Ανάπτυξη και ενδυνάμωση της οικονομικής στα-
θερότητας και της επιχειρησιακής απόδοσης.

Προσδιορίστηκαν οι ανάγκες χρηματοδότησης και οι 
δυνατότητες έκτακτης διανομής κερδών στους με-
τόχους και διαπιστώθηκε ότι για την υλοποίηση δια-
φόρων σεναρίων επενδύσεων, δεν απαιτείται ανάγκη 
δανεισμού ενώ υπάρχει η δυνατότητα άντλησης μα-
κροπρόθεσμων δανειακών κεφαλαίων εάν παρουσι-
αστούν μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες.

Προδιαγράφηκε το πλαίσιο μίας σειράς στρατηγικών 
πρωτοβουλιών ανάπτυξης, οι οποίες θα αναληφθούν 
σταδιακά μέσα στην επόμενη πενταετία, με στόχο η 

ΕΥΔΑΠ να μπορέσει να διαδραματίσει έναν ευρύτερο 
εθνικό ρόλο (ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ, γεωγραφική επέκτα-
ση, διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων, παραγωγή 
ενέργειας κ.α.).

Καθορίστηκαν τα βήματα εκσυγχρονισμού που θα 
πρέπει να ακολουθήσει η ΕΥΔΑΠ στον τομέα της δια-
χείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού, αναδεικνύοντας 
και αξιοποιώντας τις σημαντικές δεξιότητες του ήδη 
υπάρχοντος προσωπικού και επενδύοντας στην πρό-
σληψη εξειδικευμένου προσωπικού με υψηλή μόρ-
φωση και κατάρτιση ώστε να συνεχίσει την πορεία της 
με αποδοτικότητα και στόχο τη μέγιστη δυνατή προ-
σφορά στην κοινωνία.

Τέλος, διαπιστώθηκε για μια ακόμα φορά, ότι το ισχυ-
ρό τεχνικό υπόβαθρο της ΕΥΔΑΠ και οι άνθρωποί 
της, συνεχίζουν να αποτελούν την κινητήρια δύναμη 
για την επιτυχή λειτουργική και οικονομική αποτελε-
σματικότητά της, ενώ σε συνδυασμό με τη σημερινή 
οικονομική ευρωστία που διαθέτει, είναι αποδεδειγμέ-
να σε θέση να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες τεχνικές 
και περιβαλλοντικές προκλήσεις, να βελτιώσει ακόμη 
περισσότερο την αποτελεσματικότητά της σε όλους 
τους τομείς, να αναλάβει στρατηγικές πρωτοβουλίες 
και δυνητικά να διαδραματίσει καίριο ρόλο σε εθνικό 
επίπεδο, συνεισφέροντας στην εξοικονόμηση πόρων 
και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Τροποποίηση άρθρου 8 του ν. 2744/1999
Με το άρθρο 68 του Ν.4313/2014 (ΦΕΚ Α 
261/17.12.2014) τροποποιήθηκε το άρθρο 8 του Ν. 
2744/1999, ούτως ώστε να μπορεί να επεκταθεί πλέ-
ον η δραστηριότητα της ΕΥΔΑΠ σε όλους τους δήμους 
της Περιφέρειας Αττικής, πλην των Δήμων Αίγινας, 
Τροιζηνίας, Κυθήρων, Αγκιστρίου, Σπετσών, Ύδρας 
και Πόρου καθώς και σε δήμους άλλων περιφερειών 
κατόπιν σχετικής έγκρισης των αρμοδίων υπουργών. 
Επιπλέον, θα μπορεί να περιέρχεται αδαπάνως στην 
ΕΥΔΑΠ είτε κατά κυριότητα είτε κατά διαχείριση, κάθε 
ήδη κατασκευασμένο δίκτυο ΟΤΑ εντός της Περιφέ-
ρειας Αττικής, πλην των προαναφερομένων εξαιρου-
μένων δήμων. Η περιέλευση δικτύου κατά διαχείριση 
στην ΕΥΔΑΠ δεν συνεπάγεται υποχρέωση αυτής για 
επενδύσεις επί του δικτύου το οποίο παραμένει στην 
κυριότητα του ΟΤΑ. Τα δίκτυα αποχέτευσης που θα 
κατασκευαστούν στους δήμους της Περιφέρειας Ατ-
τικής, πλην των ανωτέρω εξαιρουμένων, μετά την 
έναρξη ισχύος του νόμου 4313/2014, περιέρχονται 
αυτοδικαίως στην κυριότητα της ΕΥΔΑΠ.
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Τέλος, μπορεί η ΕΥΔΑΠ να προβαίνει σε επενδύσεις 
στα περιερχόμενα σε αυτή δίκτυα εκτός της περιφέ-
ρειας Αττικής με χρηματοδότηση και με ιδιωτικά κε-
φάλαια. Η τιμολογιακή πολιτική στα δίκτυα αυτά θα 
συμφωνείται στις εκάστοτε συμβάσεις περιέλευσης. 

ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.
Σκοπός της ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. είναι η παροχή συμ-
βουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ύδρευσης, απο-
χέτευσης και συλλογής ομβρίων υδάτων καθώς και 
ένα πλήθος δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα 
παραπάνω, στη νησιωτική Ελληνική Επικράτεια.

Η ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. ολοκλήρωσε την μελέτη ανά-
πτυξής της, που αφορά στο στρατηγικό σχέδιο που θα 
ακολουθήσει. Ως επόμενη ενέργεια, ορίζεται η δια-
μόρφωση μεθοδολογίας προσδιορισμού της τιμολο-
γιακής πολιτικής των παρεχομένων υπηρεσιών της.

Αναλυτικά οι δράσεις της ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ το 2014 πα-
ρουσιάζονται παρακάτω:

Νήσος Άνδρος 
Μετά από επίσκεψη και συνάντηση με το Δήμαρχο της 
Άνδρου, διαπιστώθηκαν οι παρακάτω ανάγκες: 

1.  Μελέτη εξυγίανσης Η/Μ εγκαταστάσεων αποχέ-
τευσης του νησιού.

2. Μελέτη υδροδότησης του Γαυρίου.

Νήσος Νάξος
Η ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ, πραγματοποίησε επίσκεψη και συ-
νάντηση στη Νάξο με το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρ-
χους και κατόπιν αιτήματός τους, υπεβλήθει τεχνική 
& οικονομική προσφορά για την εκπόνηση μελέτης 
τιμολογιακής πολιτικής Νάξου & Μ. Κυκλάδων.

Νήσος Μήλος
Κατά την διάρκεια του 2014 και μετά από αίτημα του 
δήμου για τη λύση χρόνιων προβλημάτων, η ΕΥΔΑΠ 
ΝΗΣΩΝ απέστειλε ειδικό συνεργείο στη Μήλο προ-
κειμένου να προβεί στο καθαρισμό και τηλεοπτικό 
έλεγχο δικτύου ακαθάρτων συνολικού μήκους 1.800 
μέτρων με βυτιοφόρο ανακύκλωσης Super 2000 και 
στον καθαρισμό τριών (3) δεξαμενών αντλιοστασίων 
αποχέτευσης. Επίσης εξετάζεται η σύνταξη μελέτης 
για εγκατάσταση ΚΕΛ στην Πολλώνια της Μήλου.

Νήσος Σίκινος
Κατόπιν αιτήματος του Δήμου Σίκινου, διαπιστώθηκε 
η ανάγκη σύνταξης μελέτης για την εγκατάσταση ΚΕΛ 
στη χώρα της Σικίνου.

Νήσος Κέα
Ο Δήμαρχος Κέας και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
πραγματοποίησαν συνάντηση στην έδρα της ΕΥΔΑΠ 
ΝΗΣΩΝ και υπέβαλλαν τα παρακάτω αιτήματα για την 
κάλυψη χρόνιων αναγκών:

1.  Παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τρόπο 
υδροδότησης & επεξεργασίας λυμάτων (αφαλα-
τώσεις, γεωτρήσεις, compact βιολογικοί).

2.  Αναθεώρησης μελέτης κατασκευής ΚΕΛ.

3.  Σχεδιασμού έργων αποχέτευσης στους οικισμούς 
Οτζιάς και Κούνδουρος.

4.  Αναθεώρησης των μελετών δικτύου αποχέτευσης 
και κέντρο επεξεργασίας λυμάτων, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η οικονομία λειτουργίας του έρ-
γου.

5.  Σύνταξης και υποβολής προσφοράς για παροχή 
συμβουλευτικής υποστήριξης για την μετέπειτα 
αναθεώρηση της μελέτης της μονάδας επεξεργα-
σίας λυμάτων.

Νήσος Πόρος
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον αντιπερι-
φερειάρχη Νήσων Αττικής προκειμένου η ΕΥΔΑΠ  
ΝΗΣΩΝ να συνδράμει με την τεχνογνωσία της στην 
επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που υπάρχουν 
στο δίκτυο αποχέτευσης και στη μονάδα επεξεργασί-
ας λυμάτων του Πόρου. Παράλληλα, υπήρξε πρόταση 
του αντιπεριφερειάρχη για κατάρτιση προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ & Περιφερειακής 
Ενότητας Νήσων Αττικής.

Νήσος Χίος
Η ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ, κατόπιν αιτήματος του δήμου, απέ-
στειλε συνεργείο για τηλεοπτικό έλεγχο των αγωγών 
ομβρίων στην περιοχή του λιμανιού της πόλης Χίου 
και για καθαρισμό πέντε (5) δεξαμενών αντλιοστα-
σίων αποχέτευσης με τον κατάλληλο μηχανολογικό 
εξοπλισμό, προκειμένου να επιλυθούν χρόνια προ-
βλήματα κυρίως του παράλιου τμήματος της πόλης 
της Χίου. Επίσης υπεγράφη και βρίσκεται σε εξέλιξη 
έργο- μελέτη για τη δημιουργία Ζωνών Πίεσης στο 
δίκτυο ύδρευσης της πόλης της Χίου. 

Επίσης, σε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Αι-
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ζωίδη, διερευ-
νήθηκε η ανάγκη αναμόρφωσης και εμπλουτισμού 
με δεσμευτικούς όρους και διαδικασίες εφαρμογής 
σύμβασης του μνημονίου – πλαισίου συνεργασίας με 
το Υ.Ν.Α.
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Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.
Στις 29 Ιανουαρίου 2014, η ΕΥΔΑΠ, μετά από την 
υπ’αριθμ. 18290 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί-
ου της, ενέκρινε την καταβολή μετρητών για την αύ-
ξηση 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.

Στις 22 Οκτωβρίου του 2014 η ΕΥΔΑΠ με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της (18460/22.10.14), 
ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
«ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ» Α.Ε. κατά 1.000.000 ευρώ με κατα-
βολή του ποσού σε δύο ισόποσες δόσεις των 500.000 
ευρώ, την 1η Νοεμβρίου 2014 και την 1η Ιουλίου 2015.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 500 
χιλιάδες ευρώ επικυρώθηκε στην ψηφοφορία της 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της «ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ» 
Α.Ε στις 31 Οκτωβρίου του 2014.

Επίσης τον Οκτώβριο του 2014, ολοκληρώθηκε το 
Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Στις 11 Ιουλίου του 2014, το Δ.Σ. της «ΕΥΔΑΠ ΝΗ-
ΣΩΝ» Α.Ε. διαμορφώθηκε ως εξής:

1.  Αντώνιος Βαρθολομαίος, Πρόεδρος του Δ.Σ. και 
Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

2. Κωνσταντίνος Βουγιουκλάκης, Μέλος.

3. Γεώργιος Καραγιάννης, Μέλος

4.  Γεώργιος Χαβάκης, Μέλος και Αναπληρωτής του 
Προέδρου Δ.Σ.

5. Πέτρος Ματσούκης, Μέλος.

Ο κ. Πέτρος Ματσούκης από τον Φεβρουάριο του 
2014, εκτελεί και χρέη Γενικού Διευθυντή της ΕΥΔΑΠ 
ΝΗΣΩΝ Α.Ε.

Εκσυγχρονισμός τομέων λειτουργίας
Μέσα στο 2014 η Εταιρεία συνέχισε την υλοποίηση 
των δράσεων που είχαν αναληφθεί τα προηγούμενα 
χρόνια σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας 
της με απώτερο σκοπό τόσο την ενίσχυση της απο-
δοτικότητας, όσο και την αναβάθμιση της ποιότητας 
εξυπηρέτησης του πελάτη. 
Αναλυτικά, ανά τομέα οι δράσεις αυτές παρατίθενται 
ακολούθως: 

Τομέας Ανάπτυξης Νέων Δραστηριοτήτων της 
ΕΥΔΑΠ

 y Υλοποιήθηκε η τροποποίηση του άρθρου 8 του 
Ν.2744/99 για την επέκταση της αρμοδιότητας 
της ΕΥΔΑΠ στους δήμους της Περιφέρειας Αττι-
κής και για τις συμβάσεις που μπορεί να συνάψει 
η ΕΥΔΑΠ με ΟΤΑ.

 y Μετά και την τροποποίηση του άρθρου 8 του 
Ν.2744/99 αναμένεται η ολοκλήρωση των δια-
δικασιών για την παραχώρηση στην ΕΥΔΑΠ του 
δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Μα-
γούλας του Δήμου Ελευσίνας.

 y Υπεγράφη η σύμβαση μεταβίβασης και παράδο-
σης στην ΕΥΔΑΠ του δικτύου ύδρευσης των πε-
ριοχών Αγίου Γεωργίου και Μαύρης Ώρας του 
Δήμου Ασπροπύργου.

 y Ολοκληρώθηκε και υπεγράφη η σύμβαση για την 
μεταβίβαση και παράδοση στην ΕΥΔΑΠ των περι-
οχών Άγιος Θωμάς, Εργατικές Κατοικίες, Σωρός 
και Πολύδροσο του Δήμου Αμαρουσίου.

 y Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την παρα-
λαβή κατά κυριότητα αδαπάνως τμημάτων του 
δικτύου ύδρευσης του Δήμου Βάρης-Βούλας- 
Βουλιαγμένης και του Δήμου Μεγαρέων. 

 y Με ευθύνη της Περιφέρειας Αττικής και των οικεί-
ων Δήμων, εξελίσσεται η υλοποίηση των έργων 
αποχέτευσης ακαθάρτων, σύμφωνα με τον σχε-
διασμό της ΕΥΔΑΠ, σε περιοχές της Βόρειας και 
Ανατολικής Αττικής όπως Διονύσου, Κορωπίου 
και Παιανίας και προωθείται η αδειοδότηση για την 
υλοποίηση των έργων της Παλλήνης και του Σα-
ρωνικού. Στο στάδιο υλοποίησης είναι και τα έργα 
των δικτύων αποχέτευσης στις περιοχές Αμπελά-
κια, Σελήνια και Αιαντείου Σαλαμίνας. Τα παραπά-
νω έργα είναι συνολικού προϋπολογισμού περί τα 
350 εκ. ευρώ και καλύπτονται εξολοκλήρου από 
κονδύλια της ΕΕ και κρατική χρηματοδότηση. Τα 
δίκτυα αυτά, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 8 
του Ν. 2744/99, περιέρχονται άμεσα στην κυριό-
τητα της ΕΥΔΑΠ κατόπιν της ολοκλήρωσής τους.

 y Υπεγράφη σύμβαση με την Εταιρεία Παγίων ΕΥ-
ΔΑΠ ΝΠΔΔ, η οποία προβλέπει τον καθορισμό 
του μισθώματος σε ποσοστό επτά και πενήντα 
τοις εκατό (7,50%) και ένα και πενήντα τοις εκα-
τό (1,50%) επί των ακαθορίστων εσόδων από την 
πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, πλέον του αναλο-
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γούντος Φ.Π.Α., για τους υπάρχοντες ΜΥΗΣ που 
λειτουργούν άνω των δέκα (10) ετών και κάτω 
των δέκα (10) ετών αντίστοιχα, όπως επίσης και 
τη μίσθωση χώρων εγκατάστασης και λειτουργίας 
με τους ίδιους όρους, όλων των νέων ενεργεια-
κών έργων, που θα επιλέξει η ΕΥΔΑΠ στο μέλλον 
και θα κατασκευαστούν στους χώρους κυριότη-
τας της «Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ» ΝΠΔΔ.

 y Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι από την Επιτροπή Δη-
μοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) του Υπουργείου 
Οικονομικών/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/
Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικού την 29-09-
2014 στα γραφεία της Διεύθυνσης Υποδομών 
της ΕΥΔΑΠ αφενός και αφετέρου την 1-10-2014, 
2-10-2014 επιτόπου των έργων που εκτελέστη-
καν από την ΕΥΔΑΠ στο Θριάσιο με τις εργολαβίες 
Α431-Α431Ν (Βασικοί συλλεκτήρες αποχέτευσης 
ακαθάρτων Δυτ. Τομέα Θριασίου), Α432 (Βασικοί 
συλλεκτήρες αποχέτευσης ακαθάρτων Ανατο-
λικού Τομέα Θριασίου) και Α433 (Εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Θριασίου). 
Το πόρισμα των ελέγχων (619/16-12-2014 Έκθε-
ση) καταλήγει: 

Με βάση τα αποτελέσματα της ελεγκτικής εργασίας 
που διενεργήθηκε από την ΕΔΕΛ διαπιστώθηκε ότι 
το ελεγχθέν έργο «Βασικοί συλλεκτήρες και εγκα-
ταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στο 
Θριάσιο Πεδίο» έχει ολοκληρωθεί όπως περιγράφε-
ται στο αίτημα συγχρηματοδότησης και στην εγκριτική 
απόφαση της οποίας οι ειδικοί όροι έχουν τηρηθεί, εί-
ναι πλήρως λειτουργικό και εξυπηρετεί τους στόχους 
του. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι το έργο της ΕΥΔΑΠ 
και το έργο αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικής Αττικής (Αποχέτευση ανατολικού και δυτικού 
τομέα Θριασίου Πεδίου) είναι πλήρως συνδεδεμένα, 
απόλυτα λειτουργικά και αποτελούν ένα ενιαίο και 
λειτουργικό σύνολο.

 y Υλοποίηση ενεργειακού προγράμματος που εστι-
άζεται σε δύο (2) άξονες:

 - Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ.

 - Παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας.

Στον Τομέα Πληροφορικής και Τεχνολογίας η  
ΕΥΔΑΠ μέσα στο 2014 προχώρησε και στις ακόλουθες 
δράσεις και ενέργειες.

Διοικητικοοικονομικός Τομέας
 y Τον Οκτώβριο του 2014 ξεκίνησε η σταδιακή λει-

τουργία του νέου συστήματος Διαχείρισης αν-
θρώπινου Δυναμικού (SAP-HR). Το νέο σύστημα 
περιλαμβάνει αρκετές λειτουργίες του υπάρχο-
ντος λογισμικού ORAMA-HR καθώς και νέες 
χωρίς όμως να αντικαθιστά το σύνολο των απα-
ραίτητων λειτουργιών για την αντικατάσταση του 
προηγούμενου συστήματος.

Το νέο Πληροφορικό Σύστημα περιλαμβάνει λειτουρ-
γίες όπως:

 - Διαχείριση προσωπικών δεδομένων εργαζο-
μένων.

 - Διαχείριση βαθμολογικής και μισθολογικής 
εξέλιξης εργαζομένων.

 - Παρακολούθηση προσόντων εργαζομένων.

 - Διαχείριση όλων των ενεργειών των εργαζο-
μένων (πρόσληψη, αλλαγή θέσης, αποχώρηση 
κ.λ.π).

Επίσης στο έργο περιλαμβάνεται η διασύνδεση με το 
υπάρχον σύστημα Υγειονομικού (SAP/R3) με σκοπό 
τον συγχρονισμό των δύο συστημάτων.

Στόχος είναι η ένταξη όλων των απαραίτητων λει-
τουργιών του Ανθρώπινου Δυναμικού στο νέο σύστη-
μα (SAP-HR) εντός του 2015 με σκοπό την αντικατά-
σταση του υπάρχοντος συστήματος “ORAMA-HR”.

 y Τον Σεπτέμβριο του 2014 ξεκίνησε η υλοποίηση 
του νέου συστήματος Μισθοδοσίας που πρό-
κειται να αντικαταστήσει το υπάρχον “ORAMA-
PAYROLL”.

Το νέο σύστημα θα ενταχθεί στην πλατφόρμα του SAP 
Business One.

Το έργο περιλαμβάνει εκτός από την έκδοση της μι-
σθοδοσίας των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ και διασυν-
δέσεις για συγχρονισμό των δεδομένων με τα παρα-
κάτω συστήματα:

 - Κεντρικό ERP.

 - Σύστημα Προσωπικού.

 - Σύστημα Γραμματειών και εκτάκτων αμοιβών.

Ήδη από τις 26/1/2015 το νέο λογισμικό έχει τεθεί 
σε παραγωγική λειτουργία και η επόμενη μισθοδοσία 
(εκκαθάριση Ιανουαρίου 2015) θα εκδοθεί από το νέο 
“SAP-Business One- Payroll”.
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 y Από τον Νοέμβριο του 2014 ξεκίνησε η διαδικασία 
ανάπτυξης λειτουργικότητας για τα ΔΛΠ (Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα) μέσα από την πλατφόρμα 
του SAP Business One με στόχο να ολοκληρωθεί 
τους πρώτους μήνες του 2015.

 y Από τον Δεκέμβριο του 2014 ξεκίνησε η διαδικα-
σία για την αντικατάσταση του συστήματος Γραμ-
ματειών και εκτάκτων αμοιβών (ORAMA-GRAM). 
Το νέο λογισμικό θα ενταχθεί στην πλατφόρμα 
του SAP Business One και θα διασυνδεθεί με τα 
συστήματα της Μισθοδοσίας και της Διαχείρισης 
ανθρώπινου Δυναμικού (HR). Το νέο σύστημα 
προβλέπεται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία 
εντός του 2015.

Τομέας Εφαρμογών Πελατών

 y Από την έναρξη του 2014 τέθηκαν σε εφαρμογή τα 
νέα τιμολόγια της Ύδρευσης και της Αποχέτευσης 
με ισχύ από 25/12/2013.

 y Υλοποιήθηκε η απόφαση του ΔΣ 18294-
29/01/2014 που περιλαμβάνει την Διαχείριση των 
οφειλών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ΟΤΑ).

 y Έγιναν σημαντικές βελτιώσεις στη διασύνδεση 
των συστημάτων BCC (σύστημα εξυπηρέτησης 
πελατών) και GIS.

 y Υλοποιήθηκαν τα σενάρια διακανονισμών πλη-
ρωμών, καταργήθηκε το μήνυμα διακοπής στους 
λογαριασμούς με παράλληλη δυνατότητα της πλη-
ρωμής τους σε όλα τα κανάλια είσπραξης.

 y Εναρμονίστηκαν τα Πληροφορικά Συστήματα της 
Εταιρείας με τον Κανονισμό 260/2012 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον τρόπο 
ανταλλαγής των άμεσων χρεώσεων λογαρια-
σμών Ύδρευσης – Αποχέτευσης από και προς τις 
Τράπεζες.

 y Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του συστήματος 
εξυπηρέτησης πελατών (BCC) σε ότι αφορά την 
απεικόνιση των απαραίτητων δεδομένων στις 
οθόνες των περιφερειακών καταστημάτων.

 y Υλοποιήθηκε η απόφαση ΔΣ 18419-2014 που 
προέβλεπε την παροχή οικονομικών κινήτρων 
στους κατοίκους του Θριασίου Πεδίου.

 y Έγιναν οι αναγκαίες προσαρμογές έτσι ώστε να 
λειτουργήσει το νέο ΠΚ Σαλαμίνας.

 y Πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση του λογισμικού 
μορφοποίησης λογαριασμών PRINTBOSS.

 y Υλοποιήθηκε η απόφαση ΔΣ 18138 για την καθιέ-
ρωση Τέλους Υπέρβασης Ποιότητας.

Τομέας των Υποδομών & Τεχνολογίας 

 y Εγκαταστάθηκε το σύστημα τηλεδιάσκεψης στο 
κτήριο Λαοδικείας στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του Διοικητικού Συμβουλίου.

 y Υλοποιήθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση 
του νέου κεντρικού συστήματος αποθήκευσης 
Storage. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε διαμόρ-
φωση και μετάπτωση εφαρμογών και δεδομένων 
εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη λειτουργία.

 y Αναβαθμίστηκε το datacenter Περισσού, με την 
προμήθεια νέου δικτυακού εξοπλισμού (central 
switch, top rack switches).

 y Πραγματοποιήθηκε η έκδοση του νεόυ ιστότοπου 
της Εταιρείας www.eydap.gr.

 y Πραγματοποιήθηκε έκδοση της νέας εφαρμογής 
για κινητά και tablets (mobile application EydApp) 
που προσφέρει υπηρεσίες ενημέρωσης και εξυ-
πηρέτησης προς τους καταναλωτές.

 y Υλοποιήθηκε Ολοκληρωμένη λύση για τήρη-
ση αντιγράφων ασφαλείας βασικών υποδομών 
(Exchange Server, Portal).

 y Έγινε ενσωμάτωση τεχνολογιών SCOM και SCCM 
της Microsoft για κεντρική εποπτεία καλής λει-
τουργίας των εξυπηρετητών και δυνατότητα μαζι-
κής διάθεσης εφαρμογών και ενημερώσεων προς 
αποκεντρωμένους χρήστες.

 y Πραγματοποιήθηκε μελέτη επέκτασης του δικτύ-
ου με κόμβους ασύρματης σύνδεσης και ενσωμά-
τωσης cloud εφαρμογών.

 y Αναπτύχτηκαν νέες πολιτικές αντιγράφων ασφά-
λειας για το σύνολο των υποστηριζόμενων υπο-
δομών.

 y Αναβαθμίστηκαν οι υπηρεσίες συντήρησης πλη-
ροφορικού εξοπλισμού με δυνατότητα ηλεκτρο-
νικής υποβολής δηλώσεων βλάβης μέσα από το 
portal της ΕΥΔΑΠ.

Τομέας Τηλεπικοινωνιών 

 y Πραγματοποιήθηκε πλήρης μετάβαση του μέσου 
επικοινωνίας του συστήματος τηλελέγχου του 
Δικτύου Ύδρευσης από μισθωμένα κυκλώματα 



 63

Μ1020 σε SDS μηνύματα, μέσω δικτύου TETRA, 
με αποτέλεσμα τη μείωση των λειτουργικών δα-
πανών στο 1/5 των παλιών.

 y Έγινε αναβάθμιση λογισμικού τεσσάρων βασικών 
τηλεπικοινωνιακών κόμβων του ενιαίου δικτύου 
της Εταιρείας (αφορά περίπου του μισούς και πλέ-
ον χρήστες της Εταιρείας).

 y Υλοποιήθηκε η εγκατάσταση και αρχικοποίηση 
λειτουργίας εφαρμογής Φωνητικής Πύλης.

Τομέας του Γεωγραφικού Συστήματος 
Πληροφοριών

 y Αναπτύχθηκε εφαρμογή υπολογισμού μηκών δι-
κτύων (Ύδρευσης και Αποχέτευσης) κατά μήκος 
του οδικού δικτύου.

 y Επεκτάθηκε η ήδη υπάρχουσα εφαρμογή Συμβά-
ντων Ύδρευσης.

 y Αναπτύχθηκε εφαρμογή αποστολής SMS για την 
ενημέρωση πελατών ως προς την εξέλιξη εργασι-
ών υδροδότησης.

 y Υλοποιήθηκε η διαμόρφωση – αναπροσαρμογή 
– εμπλουτισμός της εφαρμογής «Εισαγωγή Σκί-
τσων Λεπτομερειών αγωγών», για την κάλυψη 
των αναγκών του σχετικού έργου της Υπ. Αρ-
χείου Μελετών και Προδιαγραφών, αλλά και της 
τρέχουσας καθημερινής εργασίας των αρμόδιων 
τμημάτων των Τομέων Ύδρευσης.

 y Προστέθηκε νέα λειτουργικότητα «Δένδρο Φρε-
ατίου με Ανίχνευση» στην «Εφαρμογή Δένδρου 
Αποχέτευσης, Κτιρίων και Καταναλώσεων» 
(network analysis).

 y Υλοποιήθηκε εφαρμογή παροχής Υπηρεσιών χάρ-
τη μέσω του Πρωτοκόλλου WMS. Το εργαλείο 
υλοποιήθηκε για την υποστήριξη της εφαρμογής 
Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Άμεσης Επέμβα-
σης.

 y Υλοποιήθηκε εφαρμογή παροχής Web Service 
Διευθυνσιολογίου με σκοπό την κανονικοποίη-
ση των διευθύνσεων της βάσης δεδομένων του 
portal της Αποχέτευσης, με την αντίστοιχη βάση 
διευθύνσεων του BCC και GIS. Αγορά του προ-
γράμματος GSS για την υποστήριξη των Web 
Services.

 y Αναπτύχθηκε εφαρμογή σύνδεσης - εντοπισμού 
κτιρίων που φέρουν πολλές βλάβες Αποχέτευ-

σης (από τις κλήσεις του 1022) για τα έτη από 
1/1/2008 έως το τέλος του 2013, για την ΔΔΑ. 

 y Έγινε εφαρμογή αναζήτησης κτιρίων ανά Φορέα 
Κατασκευής ανοίγματος Αποχέτευσης, για την 
ΔΔΑ. 

 y Αναπτύχθηκε εφαρμογή GIS σε tablet για τα τμή-
ματα ερευνών της ΔΔΑ. Στο tablet προσφέρονται 
όλες οι λειτουργικότητες της Βασικής Εφαρμογής 
του GIS.

 y Αναπτύχθηκε εφαρμογή εισαγωγής των σαρωμέ-
νων σχεδίων Αποχέτευσης κλίμακας 1:500 για τον 
Τομέα Πειραιά.

 y Αναπτύχθηκε εφαρμογή για την εισαγωγή των 
σαρωμένων σχεδίων του αρχείου Μελετών Έρ-
γων Αποχέτευσης κλίμακας 1:2000, με γεωανα-
φορά.

Τομέας της Εξυπηρέτησης Πελατών, οι υπηρεσίες 
προσφέρονται με γνώμονα την παροχή άριστου 
επιπέδου ποιότητας, την ικανοποίηση των απαιτήσεων 
των πελατών, την ελαχιστοποίηση του χρόνου 
διεκπεραίωσης των εργασιών διατηρώντας τα 
standards ποιότητας και επιτυγχάνοντας το βέλτιστο 
δυνατό οικονομικό αποτέλεσμα για την Εταιρεία, τους 
εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες της. Βασικός 
στόχος, και για το 2014, ήταν η πλήρωση των τριών 
κύριων διαστάσεων επιτυχίας στην αγορά: ποιότητα, 
χρόνος, κόστος. Πιο συγκεκριμένα, η Διεύθυνση 
Εξυπηρέτησης Πελατών:

 y Αξιοποιεί το σύνολο των πληροφοριακών συστη-
μάτων που διαθέτει η Εταιρεία με επίκεντρο το 
προσαρμοζόμενο Σύστημα Τιμολόγησης και Βασι-
κής Διαχείρισης Αιτημάτων Πελατών (BCC), ώστε 
να επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση του χρόνου 
ικανοποίησης των αιτημάτων πελατών, αλλά και η 
ιχνηλασιμότητα αυτών.

 y Διευρύνει και αξιοποιεί τα μέσα ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας με τους πελάτες, προκειμένου να 
ενημερωθούν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της 
ΕΥΔΑΠ, τη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους, 
καθώς και για θέματα που αφορούν στην παροχή 
τους.

 y Μεριμνά για την εφαρμογή εναλλακτικών τρόπων 
είσπραξης λογαριασμών ύδρευσης – αποχέτευ-
σης. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η έναρξη 
λειτουργίας των Συστημάτων Αυτόματης Εξό-
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φλησης Λογαριασμών (APS), η συνεργασία με το 
ΣΕΠΠΠ αλλά και η εγκατάσταση web εφαρμογής 
στους πράκτορες.

 y Διατηρεί τη συνεργασία με τα Κέντρα Εξυπηρέτη-
σης Πελατών (ΚΕΠ), τα οποία αποτελούν επιπλέον 
δίαυλο υποβολής αιτημάτων των πελατών.

 y Αξιοποιεί το σύστημα Collections για την ρευστο-
ποίηση των οφειλών των πελατών.

 y Μεριμνά για τη διαμόρφωση των υφισταμένων 
χώρων εξυπηρέτησης πελατών και την εύρεση 
νέων (πρόσφατο παράδειγμα η έναρξη λειτουργί-
ας Περιφερειακού Κέντρου στη Σαλαμίνα).

 y Εξακολουθεί να συνεργάζεται αποτελεσματικά με 
τις Αρχές «Συνήγορος του Πολίτη» και «Συνήγο-
ρος του Καταναλωτή» καθώς και με άλλους φο-
ρείς. 

 y Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η Διεύθυνση Εξυπηρέτη-
σης Πελατών ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές 
της τυποποίησης των διαδικασιών, όπως αυτές 
απεικονίζονται στο ISO 9001:2008 πιστοποιητικό 
του φορέα πιστοποίησης TUV HELLAS A.E.

Επιχειρησιακό Κέντρο και 1022
Το Επιχειρησιακό Κέντρο της ΕΥΔΑΠ είναι μια υπηρε-
σία που περιλαμβάνει τρία τμήματα:

α.  Το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών 
1022.

β.  Γραφείο Τεχνολογίας και Τεκμηρίωσης Επιχειρησι-
ακού.

γ.  Βάρδιες μηχανικών παρακολούθησης λειτουργί-
ας.

Α. 1022
Το 1022 περιλαμβάνει δύο στάδια εξυπηρέτησης, τη 
βασική εξυπηρέτηση και την εξειδικευμένη εξυπη-
ρέτηση. Σκοπός της βασικής εξυπηρέτησης είναι να 
καταγράψει τα αιτήματα των πελατών και να τα κα-
τευθύνει προς τον αρμόδιο τομέα της ΕΥΔΑΠ. Η βασι-
κή εξυπηρέτηση οφείλει να είναι ευγενής, πλήρης και 
ακριβής. Το έργο της εξειδικευμένης εξυπηρέτησης 
είναι πιο σύνθετο. Οι εργαζόμενοι εξειδικευμένης εξυ-
πηρέτησης επιπλέον:

 y Παρακολουθούν την ποσοτική/ποιοτική απόδοση 
των τηλεφωνητών και τους εκπαιδεύουν στην τή-
ρηση του πρωτοκόλλου εξυπηρέτησης.

 y Διασφαλίζουν ώστε οι τηλεφωνητές να είναι διαρ-

κώς και πλήρως ενημερωμένοι (ψηφιακά) για τις 
καθημερινές αναδράσεις / επεμβάσεις της ΕΥΔΑΠ 
στα δίκτυα, τα συμβάντα λειτουργίας που μπορεί 
να προκαλέσουν παράπονα, ή αλλαγές στις διαδι-
κασίες/κανονισμούς.

 y Τροφοδοτούν διαρκώς τα εργαλεία ενημερώσε-
ων καταναλωτών (IVR και ιστοσελίδα) που από το 
2013 εκσυγχρονίστηκαν (ψηφιακοί χάρτες στερή-
σεων υδροληψίας στην ιστοσελίδα κ.α).

 y Υποστηρίζουν διαρκώς τα τμήματα, εντοπίζοντας 
τα εκτεταμένα και συχνά παράπονα ή αιτήματα, 
καθυστερημένες εργασίες αποκατάστασης, και 
διαβαθμίζοντας ως «επείγοντα» κάποια παράπο-
να βάσει κριτηρίων (π.χ. στέρηση υδροληψίας σε 
νοσοκομείο ή π.χ. εμφάνιση «νερών στο δρόμο» 
κοντά σε σοβαρό συναγερμό λειτουργίας) παρέ-
χοντας μέσω email χάρτες, στατιστικά κλπ.

Από τον Ιούνιο του 2013, με την ολοκλήρωση των 
ψηφιακών αναβαθμίσεων, εντατικοποιήθηκαν τα τέσ-
σερα παραπάνω αντικείμενα εργασίας και ουσιαστικά 
απορρόφησαν εργασιακά τους επόπτες ΕΥΔΑΠ που 
απασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με την εξειδι-
κευμένη εξυπηρέτηση. Την βασική εξυπηρέτηση πλέ-
ον ανέλαβε σχεδόν αποκλειστικά (σε ποσοστό περίπου 
90%) ο εξωτερικός συνεργάτης MEDIATEL. Με αυτόν 
τον τρόπο η υπηρεσία έκανε μια συνειδητή επένδυση 
στην εμπειρία των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ του συ-
γκεκριμένου τμήματος, με στόχο την αύξηση της ποι-
ότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του 1022 προς 
τους εξωτερικούς και εσωτερικούς (τεχνικά τμήματα) 
πελάτες.

Από το Μάρτιο του 2014, το 1022 ανέλαβε και την 
τηλεφωνική εξυπηρέτηση σε θέματα λογαριασμών 
που μέχρι τότε εκτελούσαν τα έντεκα περιφερειακά 
κέντρα της ΕΥΔΑΠ (δώδεκα πλέον). Οι εργαζόμενοι 
του 1022 (ΕΥΔΑΠ και MEDIATEL) εκπαιδεύτηκαν για 
να ανταποκριθούν στα νέα τους καθήκοντα και ενημε-
ρώνονται διαρκώς.

Β. Γραφείο Τεχνολογίας και Τεκμηρίωσης 
Επιχειρησιακού Κέντρου
Το 2014 το γραφείο συνέχισε με συνέπεια τις εργασίες 
βελτίωσης των ψηφιακών εργαλείων του Επιχειρησι-
ακού Κέντρου.

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

Αναλυτικά, το γραφείο Τεχνολογίας και Τεκμηρίωσης 
Επιχειρησιακού Κέντρου παρακολουθεί και ενημερώ-
νει διαρκώς τα παρακάτω ψηφιακά εργαλεία:

 y Δυναμική χαρτογραφική απεικόνιση απομονωμέ-
νων οδών στο GIS, αρχειοθέτησή τους και αυτό-
ματη αρχειοθέτηση των επεμβάσεων (κλεισίμα-
τος βανών) που χρειάστηκαν να γίνουν (έτσι ώστε 
να μπορούν εύκολα να επαναληφθούν).

 y Δυναμική διαδικτυακή «ημερήσια αναφορά» κυ-
ριότερων συμβάντων ύδρευσης-αποχέτευσης 
(κεντρική σελίδα επιχειρησιακού).

 y Δυναμικό διαδικτυακό Τορ10 κυριότερων προ-
βλημάτων λειτουργίας ύδρευσης (απολογιστικά 
γραφήματα).

 y Μέθοδος παρακολούθησης λειτουργίας «μάτι γε-
ρακιού» στο GIS (εποπτεία όλων των παραπόνων, 
συναγερμών και ενεργειών συνεργείων ύδρευ-
σης από ψηλά στον χάρτη με περισσότερες πλη-
ροφορίες και σύνδεση με αναφορές & γραφήματα 
καθώς γίνεται «zoom in»).

 y Κατασκευή βίντεο οδηγών για τα παραπάνω ερ-
γαλεία.

 y Διαρκή ενημέρωση και ψηφιακή ανάρτηση οδηγι-
ών εργασίας μηχανικών Επιχειρησιακού Κέντρου.

 y Καθημερινή ενημέρωση αρμοδίων υπηρεσιών 
(μέσω email) για βλάβες οργάνων & λάθη ορί-
ων τηλεμετρίας (μέσω των Μηχανικών του Επιχ. 
Κέντρου ή/και των εποπτών 1022). Με αυτόν τον 
τρόπο και την άριστη συνεργασία της Διεύθυνσης 
Δικτύου Ύδρευσης, διορθώθηκαν πλήρως τα όρια 
του SCADA ενώ συνεργαζόμαστε με την ΑΚΛ για 
την παρακολούθηση των οργάνων SMS.

Δημιουργία portal υδρονομείου στο thalassa για εύ-
κολη, συγκεντρωμένη, και διαρκή πρόσβαση σε:

 y Ενεργούς συναγερμούς.

 y Αρχείων συναγερμών.

 y Αρχείο απομονώσεων.

 y Αρχείο παραπόνων.

 y Χρήσιμους χάρτες (εκτός GIS).

 y Εγχειρίδια ο Νομοθεσίες.

 y Χρήσιμα τηλέφωνα εντός και εκτός ΕΥΔΑΠ.

 y Οδηγίες εφαρμογών και βίντεο (κατασκευής της 
υπηρεσίας μας).

Οργάνωση γραφείων εξυπηρέτησης πελατών αποχέ-
τευσης μέσω της δημιουργίας σελίδας στο thalassa 
ημερολογίου «επανακλήσεων» (το οποίο έλυσε τα 
προβλήματα επικοινωνίας Αποχέτευσης - 1022).

Δημιουργία διαδικτυακών αναφορών και γραφημά-
των εξωτερικού υδραγωγείου Μόρνου.

Γ. Βάρδιες Μηχανικών Παρακολούθησης 
Λειτουργίας
Οι βάρδιες Μηχανικών Παρακολούθησης Λειτουργί-
ας έχουν σκοπό να υποστηρίζουν τα τμήματα αποκα-
τάστασης βλαβών με ανάλυση μηχανικού πάνω στα 
συμβάντα και στα συσχετιζόμενα δεδομένα λειτουργί-
ας με χρήση των ψηφιακών εργαλείων του Επιχειρη-
σιακού Κέντρου. Κατά τη διάρκεια του 2014 το τμήμα 
λειτούργησε σε πρωινή και απογευματινή βάρδια στις 
αργίες για να υποστηρίξει τη λειτουργία των τομέων 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Κέντρο
Στο πλαίσιο ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της  
ΕΥΔΑΠ δρομολογήθηκαν οι ενέργειες μετεξέλιξης 
του σημερινού Επιχειρησιακού Κέντρου Λειτουργί-
ας & 1022 σε Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Κέντρο 
(Operation Center), με σκοπό το μετασχηματισμό του 
σε στρατηγικό κόμβο διαχείρισης των λειτουργιών 
της Εταιρείας.

Η στρατηγική του νέου Επιχειρησιακού Κέντρου εστι-
άζει:

 y Στην ουσιαστική, λειτουργική αναβάθμιση της 
υφιστάμενης μονάδας σε συντονιστικό όργανο για 
τη διαχείριση δικτύων και εγκαταστάσεων με επι-
τελικό ρόλο. 

 y Στην οριοθετημένη συνεργασία με όλες τις υπη-
ρεσιακές μονάδες που είτε διαχειρίζονται άμεσα 
τα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, είτε 
αλληλεπιδρούν με τους πελάτες.

Οι βασικές κατευθυντήριες αρχές που θα οδηγήσουν 
στην εκπλήρωση του οράματος είναι:

 y Ορθολογική διαχείριση των πόρων, με σεβασμό 
στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 y Επίτευξη υψηλού βαθμού ικανοποίησης μέσω της 
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άμεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες και τα αιτήμα-
τα εξωτερικών (πολιτών) και εσωτερικών πελα-
τών (εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ).

 y Υιοθέτηση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορι-
κής και Επικοινωνιών.

 y Συστηματική αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των 
στελεχών της Εταιρείας.

 y Οι στρατηγικοί στόχοι που καθορίστηκαν για το 
ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Κέντρο είναι:

 y Βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας 
Υπηρεσιών που διαχειρίζονται Δίκτυα και Εγκατα-
στάσεις.

 y Βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από 
την ανώτερη ιεραρχικά κλίμακα και της υλοποίη-
σής της από τον υπηρεσιακό μηχανισμό.

 y Βελτίωση του επιπέδου και της επάρκειας των 
προσφερόμενων υπηρεσιών.

 y Τεκμηρίωση εσωτερικού συστήματος οργάνωσης 
και λειτουργίας.

 y Βελτίωση λειτουργίας με νέα συστήματα & εφαρ-
μογές – Αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών.

 y Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού.

 y Ορθολογική διαχείριση πόρων. 

Το μοντέλο λειτουργίας του υπό ανάπτυξη Ολοκλη-
ρωμένου Επιχειρησιακού Κέντρου περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες βασικές συνιστώσες:

 y Εστίαση στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του (πε-
λάτη ή καταναλωτή ή πολίτη) με στόχο τη συνεχή 
βελτίωση του επιπέδου και της επάρκειας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών.

 y Δημιουργία ενιαίας δομής σε όλους τους διαύ-
λους επικοινωνίας με το καταναλωτικό κοινό.

 y Υποστήριξη όλου του κύκλου αντιμετώπισης ενός 
προβλήματος ή/και κρίσης, που περιλαμβάνει 
τρία στάδια: (α) Πρόληψη (πριν από την εκδήλωση 
ενός συμβάντος), (β) Αντιμετώπιση (όταν εκδη-
λωθεί το συμβάν) και (γ) Καταγραφή συνεπειών 
και αποκατάσταση (μετά την εκδήλωση του συμ-
βάντος).

 y Παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, της εξέ-
λιξης των δράσεων στην περίπτωση εκδήλωσης 
συμβάντων, για την υποστήριξη τόσο των συντο-

νιστών-επιτελών (κατάστρωση επιχειρησιακών 
σχεδίων, ανάπτυξη των διαθεσίμων δυνάμεων 
με βέλτιστο τρόπο, εκτίμηση της εξέλιξης και 
επέκτασης των κρίσεων, κλπ) όσο και του προ-
σωπικού που επεμβαίνει (βέλτιστη δρομολόγηση 
μετάβασης από σημείο σε σημείο, οπτικοποίηση 
της θέσης των άλλων συνεργείων που μετέχουν 
στην επίλυση του προβλήματος, οπτικοποίηση του 
πλάνου δράσης και των προβλεπομένων κινήσε-
ων όπως σχεδιάζονται από τον συντονιστή, κλπ). 
Συλλογή, οργάνωση και συνδυαστική διαχείριση 
πολυ-επίπεδων γεωγραφικών δεδομένων και 
περιγραφικών πληροφοριών για την υποστήριξη 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στη διαχείριση 
συμβάντων και στην αντιμετώπιση κρίσεων.

 y Έμφαση στην πρόληψη ή/και στην κατά το δυνα-
τό επίτευξη οικονομικότερου τρόπου λειτουργίας 
μέσω ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 
δικτύων και εγκαταστάσεων.

 y Τεκμηρίωση εσωτερικού συστήματος οργάνωσης 
και λειτουργίας και εστίαση στη βέλτιστη διαχείρι-
ση του τεχνικού προσωπικού.

 y Ολοκληρωμένη διαχείριση εφαρμογών και συ-
στημάτων και υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών 
λογισμικού εφαρμογών.

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Η ΕΥΔΑΠ, στα πλαίσια της πελατοκεντρικής στρατη-
γικής της, έχει ορίσει με σαφήνεια τους στόχους της 
στον τομέα του e-government που είναι: 

 y Η εξυπηρέτηση του πολίτη μέσα από τη χρήση 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών με την καθιέρωση ηλε-
κτρονικών συναλλαγών.

 y Η πλήρης αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφο-
ρικής και Επικοινωνιών προκειμένου να περιορι-
στεί δραστικά η γραφειοκρατία.

 y Η απλούστευση των διαδικασιών και η ελαχιστο-
ποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

 y Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργα-
ζομένων με ταυτόχρονη αύξηση της αποδοτικό-
τητάς τους και η επίτευξη του τρίπτυχου ευελιξία, 
ταχύτητα, ποιότητα με ασφάλεια στην εσωτερική 
επικοινωνία και λειτουργία της ΕΥΔΑΠ.

Με απόλυτη προσήλωση στους στόχους αυτούς, η 
ΕΥΔΑΠ προχώρησε την τελευταία διετία σε στοχευμέ-
νες δράσεις όπως:
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 y Αναβάθμιση της ιστοσελίδας της μέσω της οποίας 
ο πολίτης έχει on line πρόσβαση σε μια σειρά από 
προσφερόμενες υπηρεσίες.

 y Δημιουργία ειδικής εφαρμογής για κινητά 
(eydaApp) ώστε οι πελάτες μας να εξυπηρετού-
νται δωρεάν από το κινητό τους όπου κι αν βρί-
σκονται, εύκολα και με ασφάλεια. 

 y Αυτοματοποίηση βασικών εσωτερικών διαδικασι-
ών με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής, (κυρί-
ως στον τομέα Εξυπηρέτησης Πελατών).

 y Έργα αναδιοργάνωσης στη Διαχείριση Ανθρώπι-
νου Δυναμικού (HRMS).

 y Έργα ERP.

 y Ένταξη της έννοιας της ψηφιακής υπογραφής.

 y Ηλεκτρονική παραγωγή πρότυπων Εταιρικών εγ-
γράφων.

 y Ηλεκτρονική διακίνηση και διαχείριση Εταιρικών 
εγγράφων.

 y Δημιουργία ψηφιακών βάσεων δεδομένων αλλά 
και Εταιρικών εγγράφων ώστε να διασφαλίζεται 
το βέλτιστο επίπεδο εσωτερικής επικοινωνίας με 
μείωση του αντίστοιχου κόστους.

Σήμερα, η ΕΥΔΑΠ μπορεί να υπερηφανεύεται για το 
έργο που έχει ήδη γίνει στον τομέα αυτό, αλλά δεν 
επαναπαύεται. Μια ομάδα εξειδικευμένων στελεχών, 
με τεχνογνωσία και εμπειρία σχεδιάζουν και υλοποι-
ούν έργα αναδιοργάνωσης στη διαχείριση απαιτήσε-
ων πελατών, στην οργάνωση και παρακολούθηση 
νομικών υποθέσεων, στη δημιουργία συστημάτων 
αποτύπωσης δικτύων, εφαρμογών εξ αποστάσεως 
πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες και πληροφο-
ρίες (mobile applications) και πάρα πολλά άλλα ση-
μαντικά για τη λειτουργία της Εταιρείας έργα.

Οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας τρέχουν και η 
ΕΥΔΑΠ θεωρεί υποχρέωσή της να τις ακολουθεί αλλά 
και να τις προβλέπει ώστε να καλύπτει άμεσα τις υψη-
λές απαιτήσεις των πολιτών. 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της ΕΥΔΑΠ περιλαμβά-
νει ως αναπόσπαστο μέρος του, την υιοθέτηση και-
νοτόμων και ευέλικτων εφαρμογών καθώς και την 
περαιτέρω εξέλιξη των αρχών της ηλεκτρονικής δι-
ακυβέρνησης. Η ΕΥΔΑΠ προχωρά δυναμικά σε όλες 
τις απαραίτητες διοικητικές αλλά και τεχνολογικές 
μεταρρυθμίσεις ώστε να ανταποκρίνεται πάντα με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις των σύγχρο-
νων μορφών διοίκησης.

Προβλεπόμενη Πορεία και Εξέλιξη
Η ΕΥΔΑΠ, έχοντας το αποκλειστικό δικαίωμα παρο-
χής υπηρεσιών προμήθειας και διανομής νερού και 
υπηρεσιών αποχέτευσης στην περιοχή της Αττικής, 
εξυπηρετεί το 40% του πληθυσμού της ελληνικής επι-
κράτειας.

Η φυσική διαθεσιμότητα νερού στην Ελλάδα είναι 
πολύ πλούσια και τα υπάρχοντα έργα υποδομής, που 
συλλέγουν και τροφοδοτούν την περιφέρεια της Αττι-
κής με υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό, διασφαλίζουν 
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 δυνα-
τότητες επέκτασης τόσο με γεωγραφική ανάπτυξη 
(νησιωτική Ελλάδα και γειτονικές περιοχές της περι-
φέρειας) όσο και με είσοδο σε νέες αγορές και συ-
μπληρωματικές δραστηριότητες (διαχείριση υγρών 
αποβλήτων, περιβαλλοντική ανάκτηση υπόγειων 
υδροφορέων μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
προβληματικών υδατικών συστημάτων κ.ά.) μπορεί 
να εξασφαλίσει σημαντικά οφέλη για την ανάπτυξη 
της Εταιρείας και την αειφόρο ανάπτυξη καθώς και 
για την ενίσχυση του υδρολογικού κύκλου. 

Έχοντας ως κύριο μέλημά της, την καλύτερη δυνατή 
εξυπηρέτηση των πελατών, η ΕΥΔΑΠ, διατηρεί και εγ-
γυάται την άριστη ποιότητα του νερού που προσφέρει 
και παρέχει υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες, με την 
περαιτέρω δέσμευση για τη συνεχή ανάληψη πρωτο-
βουλιών και δράσεων που στόχο έχουν την προστα-
σία και διασφάλιση του φυσικού περιβάλλοντος.

Η υψηλή ταμειακή ρευστότητα της ΕΥΔΑΠ, αποτέλε-
σμα της διευθέτησης χρόνιων οικονομικών εκκρεμο-
τήτων και της είσπραξης ληξιπροθέσμων απαιτήσεων 
από το Ελληνικό Δημόσιο και τους ΟΤΑ, σε συνδυα-
σμό με τις στρατηγικές επιλογές της για αποτελεσμα-
τικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία, την αξιοποίη-
ση των νέων τεχνολογιών, της τεχνογνωσίας και του 
ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και τον εκσυγχρονι-
σμό μέσω εφαρμογής καινοτόμων και νέων δραστη-
ριοτήτων, εξασφαλίζει στην Εταιρεία την προοπτική 
της βιώσιμης ανάπτυξής της και θέτει τις βάσεις για 
περαιτέρω μεγέθυνση και κερδοφορία, με στόχο τη 
διασφάλιση των συμφερόντων τόσο των μετόχων 
όσο και των πελατών της.
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Κυριότεροι Κίνδυνοι & Αβεβαιότητες
Λόγω των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε ιδιαίτερους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως 
κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς). Το γενικό πρόγραμμα δι-
αχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στο να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση 
στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική Οικονομική Υπηρεσία της Εταιρείας, 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 Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία τα οποία την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε χιλ € ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 691 1.369 691 1.369

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 233.314 331.967 232.664 331.941

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 220.109 221.553 220.123 221.552

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6.135 5.407 6.124 5.407

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 0 0 710 60

Σύνολο 460.249 560.296 460.312 560.329

Η Εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα (κωδικοί τιμολογίων, κατηγορίες 
πελατών) και ενσωματώνει τις πληροφορίες αυτές στις διαδικασίες του πιστωτικού ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα:

Το ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα δεν ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο, επειδή αφορούν κυρίως καταθέσεις σε 
Τράπεζες με επαρκή πιστοληπτική αξιολόγηση. Στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνονται απαιτή-
σεις από ιδιώτες πελάτες, οι οποίες έχουν σχετικά περιορισμένο βαθμό κινδύνου απωλειών κυρίως λόγω της 
ευρείας διασποράς των απαιτήσεων, ενώ για τις απαιτήσεις από ΟΤΑ, η Εταιρεία εξετάζει την δυνατότητα εί-
σπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω κατάρτισης συμβάσεων (διαχείρισης δικτύων ή διακανονισμούς) 
ή μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων.

Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν έχει εξασφαλιστεί με υποθήκη ή άλλη μορφή πι-
στωτικής 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 δια-
τάξεις του ΔΠΧΑ 7,παρ.27Β.

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας χρονοανάλυσης για τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας:

Ποσά σε χιλ €                                                       ΧΡΟΝΟΑΝΑΛΥΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

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

ΙΔΙΩΤΕΣ 19.207 11.011 28.558 37.130 25.193 19.236 140.335

ΔΗΜΟΣΙΟ 2.358 1.146 1.966 1.936 1.806 3.093 12.305

ΟΤΑ 8.135 2.831 8.583 12.555 820 790 33.714

Σύνολο 29.700 14.988 39.107 51.621 27.819 23.119 186.354
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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

Για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου η Υπηρεσία Αναγκαστικών Εισπράξεων της Διεύθυνσης Νομικών 
Υπηρεσιών εξετάζει σε συνεχή βάση και διευθετεί μέσω της δικαστικής οδού ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εί-
σπραξη 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 χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πι-
στώσεις προς την Εταιρεία, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμιακών δια-
θεσίμων.

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

Ποσά σε χιλ €                                                                           ΧΡΟΝΟΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2014 0-1 Μήνα 2-3 Μήνες 3-6 Μήνες 6-12 Μήνες 1- 5 έτη > 5 έτη Σύνολο

Δανειακές Υποχρεώσεις - - - - - - -

Προμηθευτές & Λοιπές 
Υποχρεώσεις 34.172 20.722 8.319 1.913 41.110 313.624 419.860

Σύνολο 34.172 20.722 8.319 1.913 41.110 313.624 419.860

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

(γ) Σχέσεις με Ελληνικό Δημόσιο

Με με κοινή υπουργική απόφαση της 3.12.2013 που εκδόθηκε βάσει νομοθετικών ρυθμίσεων ορίστηκε ότι οι 
οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εταιρεία από επιχορηγούμενες δαπάνες επενδυτικού προγράμματος 
για τη δεκαετία 2000-2010 που απορρέουν από την 9.12.1999 σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με την Εται-
ρεία ύψους ευρώ 294 εκατ. € περίπου αποσβένονται με μη φορολογικές οφειλές ισόποσης αξίας της Εταιρείας 
προς το Ελληνικό Δημόσιο, μέχρι τις 30.6.2013 οι οποίες αφορούν το κόστος του διατεθέντος σε αυτήν αδιύλι-
στου νερού περιόδου 25.10.2004-30.06.2013. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την  
27η Δεκεμβρίου 2013 έγινε αποδεκτή η ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση.

Ωστόσο εκκρεμεί από τη χρήση 2004 η σύναψη έγγραφης συμφωνίας όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της από 
9.12.1999 σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας η οποία θα καθορίζει τη τιμή του απολη-
φθέντος ακατέργαστου ύδατος. Ελλείψει γραπτής συμφωνίας, η Εταιρεία συνεχίζει να συμψηφίζει το τίμημα του 
αδιύλιστου ύδατος που αντλεί με τις υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας που προσφέρει για τα πάγια περιου-
σιακά στοιχεία που ανήκουν στο ΝΠΔΔ Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ (σημ.27) επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα της.
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Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη
Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως παρατίθενται στους ακόλουθους πίνακες:

Α) Συναλλαγές με Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2014 31/12/2013

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

Αμοιβές & έξοδα παράστασης μελών Δ.Σ. 78 79

Σύνολο 135 136

Β) Συναλλαγές και υπόλοιπα με Ελληνικό Δημόσιο και ΟΤΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

1) Συναλλαγές

- Έσοδα 55.661 66.151 55.661 66.151

- Κόστος πωληθέντων (κόστος κατασκευής έργων) (505) (2.147) (505) (2.147)

-  Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις / (Διάφορες 
προβλέψεις) - 59.396 - 59.396

2) Υπόλοιπα

-  Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις (Έργα για λογαριασμό 
Ελληνικού Δημοσίου ) 2.652 2.147 2.652 2.147

- Απαιτήσεις από Πελάτες (ΟΤΑ, Ελληνικό Δημόσιο) προ 
προβλέψεων 48.107 40.931 48.107 40.931

- Λοιπές Απαιτήσεις (από το Ελληνικό Δημόσιο για 
κάλυψη ελλείμματος από αποζημίωση προσωπικού) 258 258 258 258

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 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και 
του ΝΠΔΔ Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ.

Μερισματική Πολιτική
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρί-
ασή του στις 27.3.2015 ενέκρινε την υποβολή πρότα-
σης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
της διανομής μερίσματος, του άρθρου 45 του Κωδ. Ν. 
2190/1920, ποσού είκοσι λεπτών (0,20 €) ανά μετοχή, 
(συνολικό μικτό ποσό σε 21.300 εκατ. €) για τη χρήση 
2014. Το μέρισμα αποτελεί αντικείμενο έγκρισης από 
την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και περι-
λαμβάνεται στο υπόλοιπο του λογαριασμού «Αποτελέ-
σματα εις νέον».

Ανθρώπινο Δυναμικό
Η ΕΥΔΑΠ ως Εταιρεία διαχείρισης του πολυτιμότερου 
φυσικού πόρου, του νερού, υιοθετεί και εφαρμόζει 
τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την 
ανάπτυξη και την ευημερία του κοινωνικού συνόλου. 
Η φιλοσοφία της Εταιρείας είναι επικεντρωμένη στον 
ανθρωποκεντρικό και κατ’ επέκταση στον πελατοκε-
ντρικό σχεδιασμό προκειμένου να έχει τη μεγαλύτερη 
δυνατή συνεισφορά στην κοινωνία. 

Βασική φιλοσοφία της Διοίκησης της ΕΥΔΑΠ είναι να 
παρέχει γνώσεις που να αναπτύσσουν τις ικανότητες 
του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας έτσι ώστε 
μέσα από την ενδοεταιρική βελτιστοποίηση να αυξάνε-
ται ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Ανά-
πτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στόχο έχει να προ-
σφέρει ευκαιρίες μάθησης που να απαντούν στους 
στόχους και στις προσδοκίες των εκπαιδευόμενων 
επιτυγχάνοντας τόσο τον εμπλουτισμό των γνώσεων 
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και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, όσο και την 
ενίσχυση της «αφοσίωσής» τους στην Εταιρεία δίνο-
ντας προστιθέμενη αξία τόσο στους ίδιους τους εργα-
ζόμενους όσο και στην Εταιρεία. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διαμορφώθηκε κα-
λύπτει τον Διοικητικό και τον Τεχνικό Τομέα. Μέσα 
στο 2014 υλοποιήθηκαν προγράμματα που έδωσαν τη 
δυνατότητα σε έναν μεγάλο αριθμό εργαζομένων να 
πιστοποιηθεί στη χρήση Η/Υ από εξειδικευμένο φορέα 
ενώ υλοποιήθηκαν προγράμματα ηλεκτρονικής δια-
κυβέρνησης. Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν προγράμ-
ματα εκμάθησης και πιστοποίησης Αγγλικών καθώς 
και εξειδικευμένης ορολογίας αγγλικής γλώσσας 
προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της Εταιρείας μας, 
όπως προγράμματα ορολογίας για τις Τεχνικές Διευ-
θύνσεις, ορολογίας για τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης 
Πελατών κ.α., ενώ υλοποιήθηκε και ένας μεγάλος 
αριθμός προγραμμάτων για την κάλυψη των εκπαι-
δευτικών προτάσεων και αναγκών των διαφόρων 
τομέων λειτουργίας της επιχείρησης. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποστηρίζεται από αξιό-
λογους εκπαιδευτές, εσωτερικούς και εξωτερικούς, 
που γνωρίζουν σε βάθος το αντικείμενό τους καθώς 
και την κουλτούρα της Εταιρείας ώστε να καλύπτουν 
ακόμα και τις πιο εξειδικευμένες εκπαιδευτικές ανά-
γκες. Παράλληλα, η υλοποίησή του υποστηρίζεται 
πλήρως από μια σύγχρονη πληροφορική εφαρμογή 
που φέρει τον τίτλο Education. 

Ο αριθμός των προγραμμάτων από εξωτερικούς συ-
νεργάτες ανέρχεται σε 131 ενώ από εσωτερικούς σε 
2. Ο συνολικός αριθμός προγραμμάτων που πραγμα-
τοποιήθηκαν μέσα στο 2014 είναι 138. Το σύνολο των 
ανθρωποωρών κατάρτισης ανέρχεται σε 41.538 και ο 
αριθμός καταρτισθέντων σε 958. 

Συμπερασματικά, ο τομέας της εκπαίδευσης στην ΕΥ-
ΔΑΠ για το έτος 2014, κινήθηκε ενισχυτικά ως προς 
τις εκπαιδευτικές δράσεις, εκφράζοντας την πολιτική 
της διοίκησης της Εταιρείας, αποβλέποντας όχι μόνο 
στα άμεσα και απτά αποτελέσματα, τα οποία οπωσδή-
ποτε κάθε εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό πρόγραμ-
μα αποδίδει, αναγνωρίζοντας ότι τα αποτελέσματα 
αυτών των δράσεων φαίνονται μακροπρόθεσμα και 
είναι εντυπωσιακά. Διατηρώντας αυτή την πολιτική, η 
Εταιρεία μας θα μπορέσει μελλοντικά να παραμείνει 
ισχυρή στο επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Περιβάλλον
Οι δράσεις της ΕΥΔΑΠ για μείωση του περιβαλλοντι-
κού της αποτυπώματος χρονολογούνται από το 1999 
και εκτός των υλοποιημένων συνεχώς σχεδιάζονται 
και υλοποιούνται νέες.

Τα υλοποιημένα αφορούν: α) εκμετάλλευση του παρα-
γόμενου βιοαερίου στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 
Λυμάτων, για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής 
ενέργειας β) εκμετάλλευση της υδραυλικής ενέργει-
ας κατά μήκος των υδραγωγείων μεταφοράς νερού 
με μετατροπή της σε ηλεκτρική με μικρούς υδροηλε-
κτρικούς σταθμούς γ) επενδύσεις στις ηλεκτρομηχα-
νολογικές εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ για αποδοτικό-
τερη λειτουργία και συνεπώς μικρότερη κατανάλωση 
ενέργειας δ) αντικατάσταση συστημάτων πετρελαίου 
με αντίστοιχα φυσικού αερίου ε) διεξαγωγή ενεργεια-
κής επιθεώρησης σε κτήρια και υποβολή συγκεκριμέ-
νων προτάσεων.

Τα σχεδιαζόμενα αφορούν: α) υλοποίηση μέρους ή 
του συνόλου των προτάσεων της ενεργειακής επιθε-
ώρησης σε κτήρια, δηλαδή δράσεις σε φωτισμό ή/και 
σε εγκατάσταση δομικών & ηλεκτρομηχανολογικών 
διατάξεων εξοικονόμησης ενέργειας β) λεπτομερέ-
στερες δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας (αποτελε-
σματικότερη λίπανση & προληπτική συντήρηση) σε 
αντλιοστάσια και εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού 
& Λυμάτων γ) εγκατάσταση συστημάτων μέτρησης 
ενέργειας σε όποιο κτήριο ή εγκατάσταση κριθεί ότι 
απαιτείται.

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 Πόρων και το Γεωγραφικό Σύ-
στημα Πληροφοριών & Διαχείρισης Δικτύων για την 
προληπτική συντήρησή τους και την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των βλαβών και των διαρροών.

Σημαντική είναι και η συμβολή της Εταιρίας στην καλ-
λιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθητο-
ποίησης των πολιτών, με το εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα που παρακολουθούν περίπου 20.000 μαθητές τον 
χρόνο.
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Δραστηριότητες στον Τομέα Έρευνας  
και Ανάπτυξης

Δράσεις Έρευνας και Ανάπτυξης της ΕΥΔΑΠ για το 
έτος 2014:
Οι σύγχρονοι πάροχοι υπηρεσιών ύδρευσης και απο-
χέτευσης, θα πρέπει αφενός να εντοπίζουν τις προ-
κλήσεις που αναμένεται να αντιμετωπίσουν τα επόμε-
να 10 - 20 έτη και αφετέρου να αναλάβουν δράσεις 
για την αξιοποίηση των ευκαιριών και ειδικότερα των 
νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων.

Μία από τις κύριες δράσεις εκσυγχρονισμού ενός πα-
ρόχου υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης είναι η 
επένδυση (με ιδίους πόρους ή/και δημόσια συγχρημα-
τοδότηση) σε δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης - καινοτομίας.

Η ΕΥΔΑΠ, διαθέτοντας άρτια κατηρτισμένο επιστημο-
νικό δυναμικό, δημιούργησε την Υπηρεσία Έρευνας 
και Ανάπτυξης (R&D) στις αρχές του 2011, με κύριο 
σκοπό την ανάπτυξη και διάδοση της τεχνογνωσίας, 
της καινοτομίας, και την εδραίωση εξωστρεφούς 
προοπτικής. Στόχος είναι η ενίσχυση της εφαρμοσμέ-
νης έρευνας, για την βελτίωση και επίλυση θεμάτων 
που απασχολούν την λειτουργία της Εταιρίας προω-
θώντας προτάσεις για:

 y Απόκτηση νέας τεχνογνωσίας η οποία μπορεί να 
αξιοποιηθεί από τις παραγωγικές λειτουργίες του 
οργανισμού.

 y Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών μέσα από την αξιοποίηση νέων τεχνολογι-
ών (π.χ. μείωση του περιβαλλοντικού και ενεργει-
ακού αποτυπώματος του οργανισμού).

 y Ανάπτυξη και παροχή νέων υπηρεσιών προς όφε-
λος των πολιτών και επιχειρήσεων.

 y Αξιοποίηση εργαλείων και μεθόδων ανοικτής και-
νοτομίας.

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

 y Δημιουργία υποδομών του ερευνητικού κέντρου 
(π.χ. ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσε-
ων και διαπίστευση των εργαστηρίων του).

 y Διατήρηση αρχείου ερευνητικών δραστηριοτήτων 
της ΕΥΔΑΠ για διάχυση της επιστημονικής γνώ-
σης σε όλη την Εταιρεία και διάδοση της κεκτημέ-
νης τεχνογνωσίας. 

Στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης τίθενται οι βά-
σεις για ουσιαστική συνεισφορά στην κάλυψη ερευ-
νητικών και αναπτυξιακών αναγκών της ΕΥΔΑΠ, στη 
διατήρηση της υψηλής τεχνογνωσίας και στην αξιο-
ποίηση καινοτόμων ιδεών και τεχνολογιών αιχμής.

Το έτος 2014 η ΕΥΔΑΠ κινήθηκε στους παρακάτω 
άξονες δράσης για την ‘Έρευνα και Ανάπτυξη:

1. Ερευνητική δραστηριότητα:

 y Διερεύνηση προτάσεων για ερευνητικά έργα που 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ (Horizon 2020, 
ΕΣΠΑ) και για εσωτερικά ερευνητικά έργα. 

 y Συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ στα κάτωθι χρηματοδο-
τούμενα ερευνητικά έργα στο πλαίσιο του ευρω-
παϊκού προγράμματος FP7:

Ι. «DESSIN», με αντικείμενο την επίδειξη νέων τε-
χνολογιών για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 
για το Νερό (60/2000). Στο πιλοτικό της Αθήνας που 
αποτελεί μία από τις πέντε πιλοτικές εφαρμογές που 
υλοποιούνται σε Γερμανία, Νορβηγία, Ολλανδία και 
Ισπανία, επιδεικνύονται καινοτόμες τεχνολογίες για 
την επαναχρησιμοποίηση του νερού που στοχεύουν 
κυρίως στην άρδευση του πράσινου των αστικών πε-
ριοχών. 

Με τον τρόπο αυτό η ΕΥΔΑΠ συμβάλλει σε έναν από 
τους κύριους στόχους του DESSIN, την ουσιαστική 
επίδειξη τεχνολογιών στην πράξη ώστε να μην ανα-
φερόμαστε σε «θεωρητικές λύσεις» αλλά σε πρακτι-
κές και άμεσα εφαρμόσιμες, παρέχοντας πρόσθετα 
κίνητρα και επιχειρήματα για την αποδοχή τους από 
την αγορά.

Στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2014, έλαβε χώρα συνάντη-
ση των εταίρων του DESSIN στις εγκαταστάσεις της 
ΕΥΔΑΠ. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από 
τους συνολικά 20 διακεκριμένους φορείς του προ-
γράμματος από 7 χώρες της Ευρώπης (6 ερευνητικά 
ιδρύματα, 11 SMEs και 3 εταιρείες ύδρευσης-αποχέ-
τευσης). Στόχος της διημερίδας ήταν:

α. Η παρουσίαση της προόδου που έχει επιτευχθεί σε 
κάθε μια από τις 5 πιλοτικές εφαρμογές και η ανταλ-
λαγή γνώσης και εμπειρίας που έχουν αποκτηθεί 10 
μήνες μετά την επίσημη έναρξη του προγράμματος.

β. Η ξενάγηση των συμμετεχόντων στα έργα υποδο-
μών που έχουν αναπτυχθεί στις εγκαταστάσεις της 
ΕΥΔΑΠ στο ΚΕΡΕΦΥΤ και η ενημέρωσή τους για τη 
λειτουργία και τις δυνατότητες της αυτοματοποιημέ-
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νης συμπαγούς μονάδας επεξεργασίας λυμάτων που 
έχει εγκατασταθεί εκεί. 

ΙΙ. «MARSOL», με αντικείμενο την επίδειξη του 
εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφορέων με επε-
ξεργασμένα λύματα και της αναχαίτισης της εισροής 
θαλασσινού νερού. Στο «MARSOL» συμμετέχουν 4 
πανεπιστήμια, 4 Ερευνητικά ιδρύματα, 6 SMEs, 3 το-
πικές αρχές και 4 εταιρείες ύδρευσης-αποχέτευσης. 
Στις πιλοτικές εφαρμογές του προγράμματος περι-
λαμβάνονται: 

α. Αναπλήρωση της υπερεκμετάλλευσης υδροφόρων 
οριζόντων (Λαύριο, Arenales-Ισπανία, Llobregat-Ι-
σπανία, Brenta-Ιταλία).

β. Αναχαίτιση της εισβολής θαλασσινού νερού (Λαύ-
ριο, Νότια Μάλτα).

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

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

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

Στο πλαίσιο του ρόλου της στο πρόγραμμα, η ΕΥΔΑΠ 
έχει αναλάβει τα εξής:

α. Τροφοδοσία των λεκανών διείσδυσης στο Τεχνο-
λογικό Πάρκο Λαυρίου με επεξεργασμένα λύματα από 
το ΚΕΛΜ.

β. Πιλοτική εφαρμογή στο ΚΕΡΕΦΥΤ με στήλες προ-
σομοίωσης της λιθοστρωματικής στήλης.

γ. Αξιοποίηση μέρους των υφιστάμενων εγκαταστά-
σεων του ΚΕΡΕΦΥΤ (υλοποίηση στο αναβαθμισμένο 
κέντρο πιλοτικών δοκιμών). 

ΙΙΙ. «DAIAD», με αντικείμενο την καινοτόμο προσέγγιση 
της διαχείρισης του νερού μέσω της οικιακής κατανά-
λωσης σε πραγματικό χρόνο. Στο «DAIAD» συμμετέ-
χουν 3 Ερευνητικά ιδρύματα, 1 συμβουλευτική Εται-
ρεία, 1 SME και 1 Εταιρεία ύδρευσης-αποχέτευσης. 

ΙV. Συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ στο Πρόγραμμα COST και 
συγκεκριμένα στη δράση ES1105/ CYANOCOST με 
θέμα την αντιμετώπιση της ανάπτυξης κυανοφυκών 
σε ταμιευτήρες. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν πάνω 
από 40 επιστημονικά ιδρύματα και εταιρείες.

α. Συνεργασία της ΕΥΔΑΠ με το Πρόγραμμα «TRUST» 
που έχει ως αντικείμενο την παραγωγή μελετών και 
προτάσεων λύσεων σχετικά με τη βελτίωση της δια-
χείρισης του συνόλου των δραστηριοτήτων που συν-
δέονται με το «αστικό νερό». Στο πρόγραμμα συμμετέ-
χουν 30 επιστημονικά ιδρύματα και εταιρείες.

β. Διεξαγωγή δύο εσωτερικών ερευνητικών έργων 
που αφορούν στη διερεύνηση εναλλακτικών μεθό-
δων επεξεργασίας νερού και βελτίωση απόδοσης 
σταδίων αυτής. 

2.  Αναβάθμιση του ερευνητικού κέντρου της  
ΕΥΔΑΠ στο ΚΕΡΕΦΥΤ:

Ολοκλήρωση της ανακαίνισης των κτηριακών υπο-
δομών που ήταν απαραίτητες για τον εκσυγχρονισμό 
του ερευνητικού κέντρου της ΕΥΔΑΠ και μετατροπή 
του σε σύγχρονο demonstration center που θα λει-
τουργεί μέσω ICT συστημάτων. Στους ανακαινισμέ-
νους χώρους δημιουργήθηκαν:

 y Κτήριο πιλοτικών δοκιμών.

 y Κτήριο αρχείου ερευνητικών έργων. 

3.  Διαχείριση χρηματοδοτούμενων προγραμμά-
των από τη. Ε.Ε.

Το έτος 2014 σηματοδότησε την έναρξη υλοποίησης 
των χρηματοδοτούμενων έργων του ευρωπαϊκού 
προγράμματος FP7 στα οποία συμμετέχει η ΕΥΔΑΠ. 
Βασική ανάγκη ήταν η στελέχωση και υποστήριξη 
των έργων αυτών με τεχνικό και διοικητικό-οικο-
νομικό προσωπικό. Για τον λόγο αυτό, αναπτύχθηκε 
στενή συνεργασία με αρκετές υπηρεσιακές μονάδες 
της ΕΥΔΑΠ και καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια 
για την εναρμόνιση των διαδικασιών συμμετοχής και 
παρακολούθησης των προγραμμάτων της Ε.Ε. με το 
κοστολογικό, λογιστικό, προϋπολογιστικό και μισθο-
λογικό σύστημα της ΕΥΔΑΠ. 

4. Εργαστήρια της Υπηρεσίας R&D
Επέκταση του πεδίου διαπίστευσης κατά IS0 17O25 
των εργαστηρίων του ερευνητικού κέντρου. Η δια-
πίστευση των εργαστηρίων εγγυάται ότι τα αποτε-
λέσματα των αναλύσεων που γίνονται σε αυτά είναι 
αναγνωρισμένα, έγκυρα και αξιόπιστα. 

Στα εργαστήρια του ερευνητικού κέντρου διεξήχθη-
σαν κατά το έτος 2014 συνολικά 25.968 προσδιορι-
σμοί φυσικο-χημικών, μικροβιολογικών και βιολογι-
κών παραμέτρων. Οι πραγματοποιηθείσες αναλύσεις 
διενεργήθηκαν για: 
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 y «Εσωτερικές» ανάγκες της Εταιρείας, (Δ/νσεις 
Λειτουργίας). 

 y Εξωτερικούς φορείς (Επιθεωρητές περιβάλλο-
ντος, Δ/νση ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ και Περιφέρειες), λει-
τουργώντας σαν εργαστήρια αναφοράς.

 y Εξυπηρέτηση των τρεχόντων ερευνητικών προ-
γραμμάτων της ΕΥΔΑΠ. 

5.  Προγραμματιζόμενες δράσεις και στόχοι για το 
έτος 2015:

 y Επιτυχής συνέχιση των εν εξελίξει ερευνητικών 
προγραμμάτων.

 y Προετοιμασία υποβολής προτάσεων χρηματοδό-
τησης ερευνητικών προγραμμάτων στο πλαίσιο 
χρηματοδότησης της Ε.Ε. (HORIZON 2014-2020, 
ΕΣΠΑ κλπ) στους τομείς ενδιαφέροντος της Εται-
ρείας.

 y Ανάπτυξη διαδικασιών συγκρότησης εσωτερικού 
δικτύου στην ΕΥΔΑΠ, αξιοποιώντας την επιστημο-
νική γνώση και εμπειρία των στελεχών, με σκοπό 
τη διερεύνηση συμμετοχής της Εταιρείας σε ερευ-
νητικά και αναπτυξιακά έργα και την αξιοποίηση 
καινοτόμων ιδεών και τεχνολογιών/ εφαρμογών 
αιχμής. 

 y Διεύρυνση του αρχείου έρευνας της ΕΥΔΑΠ με 
επιστημονικό υλικό σχετικό με τις δραστηριότητες 
της ΕΥΔΑΠ και ηλεκτρονική πρόσβαση σε αυτό 
για διάχυση της γνώσης εντός της Εταιρείας.

 y Σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, 
μέσω εφαρμογών που υλοποιούνται στην ΕΥΔΑΠ 
αξιοποιώντας και νέους επιστήμονες από Πανεπι-
στήμια και Πολυτεχνεία.

Σημαντικά Γεγονότα μετά το Τέλος  
της Χρήσης 2014
Δεν υφίσταται κάποιο άλλο σημαντικό γεγονός από τη 
λήξη της χρήσης 2014 μέχρι την ημέρα υποβολής της 
παρούσας έκθεσης.

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης
Η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης αφορά στο σύ-
νολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί η Εται-
ρεία προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοσή της, 
τα συμφέροντά των μετόχων της και τα συμφέροντα 
όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Η δομή της παρούσας Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρ-
νησης επικεντρώνεται στα ακόλουθα θέματα:

α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακυβέρνησης 
και Λειτουργίας.

β. Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπή Ελέγχου.

γ. Γενική Συνέλευση & Δικαιώματα Μετόχων.

δ. Εσωτερικός Έλεγχος και Διαχείριση Κινδύνων.

ε. Λοιπά διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές 
της Εταιρείας.

Α. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει κώδικα εταιρικής διακυβέρ-
νησης τον οποίο έχει ενσωματώσει στον Εσωτερι-
κό Κανονισμό Λειτουργίας και αποτελεί ήδη από τις 
23.10.2013 ενιαίο κείμενο κατονομαζόμενο πλέον ως 
Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακυβέρνησης 
και Λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ. Ο Κώδικας αυτός βρί-
σκεται διαθέσιμος στο κοινό στην έδρα της Εταιρείας 
Ωρωπού 156 Γαλάτσι, στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης 
Μετόχων & Σχέσεων με Επενδυτές και στα γραφεία 
της Εταιρείας στην Αθήνα, Ιλισίων 9 και Λαοδικείας, 
στην Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων. 

Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει πρακτικές εταιρικής διακυ-
βέρνησης πέραν των προβλέψεων του νόμου. 

B. Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπή Ελέγχου
Η Εταιρεία 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 Συμ-
βούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά 
και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 του Ν. 3016/2002 όπως 
κάθε φορά ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι αρμόδια να 
καθορίζει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου καθώς επίσης και να αυξάνει ή να μειώ-
νει τον αριθμό αυτών, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο που 
τίθεται από το καταστατικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
αποτελείται:

α. Από δύο (2) εκπροσώπους των εργαζομένων στην 
Εταιρεία που εκλέγονται (με τους αναπληρωματικούς 
τους) με άμεση και καθολική ψηφοφορία.

β. Από δύο (2) μέλη που εκπροσωπούν τους μετόχους 
της μειοψηφίας που εκλέγονται κατά τον τρόπο που 
ορίζεται στο άρθρο 36 του Καταστατικού.

γ. Από εκπροσώπους των μετόχων, που εκλέγονται 
από τη Γενική Συνέλευση.
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Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εί-
ναι πενταετής και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι της 
υποδείξεως ή της εκλογής νέων συμβούλων. Η πα-
ράταση 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 μπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε 
από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εξέλε-
ξε και πριν από την λήξη της θητείας τους. Τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ορίζονται εκ 
νέου ή να επανεκλέγονται απεριόριστα και είναι απε-
ριόριστα ανακλητά. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
δεν μπορεί να είναι συγγενείς μεταξύ τους εξ αίματος 
ή αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ούτε να εί-
ναι με οποιανδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές 
της Εταιρείας ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλ-
ληλοι επιχείρησης που βρίσκεται σε συναλλακτική 
σχέση με την Εταιρεία. Μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου μπορεί, όμως, να είναι μέλη Διοικητικού Συμβου-
λίου ή υπάλληλοι επιχείρησης που είναι συνδεδεμένη 
με την Εταιρεία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 42ε κ.ν. 
2190/1920.

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόε-
δρό του ή το νόμιμο αναπληρωτή του, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Καταστατικού και συνεδριάζει στην έδρα 
της Εταιρείας. 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 ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων 
καθορίζεται από τον Πρόεδρο και τα θέματά της πε-
ριέχονται στην πρόσκληση που αποστέλλεται στους 
συμβούλους. 

Η πρόσκληση της συνεδρίασης γνωστοποιείται στα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον 
εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και περι-
λαμβάνει με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας 
διάταξης. Διαφορετικά, η λήψη αποφάσεων επιτρέπε-
ται 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. 

Απαρτία - Πλειοψηφία - Αντιπροσώπευση  
Μελών ΔΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία και συνεδρι-

άζει νόμιμα όταν παρίστανται το ήμισυ πλέον ενός των 
μελών του, με την επιφύλαξη των διατάξεων των 
παραγράφων 4, 4α και 5 του άρθρου 11 του Κατα-
στατικού. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας πα-
ραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα. Ουδέποτε ο 
αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων 
μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητι-
κού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύμα-
τος του Προέδρου προεδρεύει ο αναπληρωτής του. 
Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύνα-
ται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου επιστημο-
νικοί σύμβουλοι, νομικοί ή μη και εμπειρογνώμονες, 
καθώς και ο Διευθυντής των Νομικών Υπηρεσιών της 
Εταιρείας, εφ’ όσον κληθούν από τον Πρόεδρο ή το 
Διοικητικό Συμβούλιο, και σε περίπτωση κωλύματος 
ή απουσίας του Διευθυντή των Νομικών Υπηρεσιών 
της Εταιρείας άλλος δικηγόρος που θα υποδείξει ο 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμ-
βουλος έχει δικαίωμα να ενημερώνεται εγγράφως 
από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για 
τη διαχείριση της Εταιρείας και γενικά για την εξέλιξη 
των εταιρικών υποθέσεων. Σύμβουλος που απουσιά-
ζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο 
με έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί 
να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσι-
άζει.

Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη-
ρούνται Πρακτικά που επικυρώνονται αμέσως ή στην 
επόμενη συνεδρίαση. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα 
των Πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή 
τον αναπληρωτή του, ή άλλο εξουσιοδοτημένο μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από σχετική απόφα-
ση του οργάνου. Τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμ-
βουλίου γράφονται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται χει-
ρόγραφα 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 Εταιρείας που κατά κύριο λόγο διαμορ-
φώνει τη στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης αυτής, 
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ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιου-
σίας της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει 
για κάθε θέμα που αφορά στη διαχείριση της περιουσί-
ας, στη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και 
γενικά στη δραστηριότητά της, λαμβάνει δε όλα τα εν-
δεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματο-
ποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμ-
βούλιο επίσης παρακολουθεί την πορεία της Εταιρείας 
και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της. Εξαιρού-
νται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα 
θέματα εκείνα τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλει-
στική 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 αρμοδι-
οτήτων του μερικώς στον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο ή σε μέλος ή μέλη αυτού ή σε Διευθυντές 
της Εταιρείας ή σε υπαλλήλους αυτής ή σε τρίτους.

Πληροφορίες για τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τις 
01/01/2014 έως 31/12/2014 διαμορφώθηκαν ως 
εξής:

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Αντώνης 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
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Αποφάσεις Γ.Σ. και Δ.Σ. για την εκλογή Μελών Διοικη-
τικού Συμβουλίου

Η σύνθεση του παραπάνω αναφερομένου Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας προέκυψε από τις παρακά-
τω αποφάσεις Γ.Σ. και Δ.Σ.:

Αποφάσεις Γ.Σ.

(1) 31η Τακτική Γ.Σ. της 28ης/06/2013, εκλογή Αντωνί-
ου Βαρθολομαίου, Ευάγγελου Παλαιολόγου, Λάμπρου 
Ζωγράφου (ανεξάρτητο Μέλος), Ελευθερίας Καραχά-
λιου, Παντελεήμονα Καμά, Αναστασίου Κούρτη, Επα-
μεινώνδα Σκλαβενίτη, Γρηγορίου Ζαφειρόπουλου και 
Ιωάννη Χονδρόγιαννου.

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

Αποφάσεις Δ.Σ.

1.  18104/28.06.2013 εκλογή Αντωνίου Βαρθολομαίου 
ως Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου.

2.  18105/28.06.2013 εκλογή Ευάγγελου Παλαιολόγου 
ως Αναπληρωτή Προέδρου Δ.Σ.

Αριθμός συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου από 
01/01/2014 έως 31/12/2014

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα το Διοικητικό 
Συμβούλιο πραγματοποίησε είκοσι τέσσερεις (24) συ-
νεδριάσεις (υπ’αριθ. 1123η/15.01.2014 έως και 1146η 
17.12.2014)

Γ. Γενική Συνέλευση & Δικαιώματα Μετόχων

Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και 
βασικές εξουσίες αυτής

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι 
το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασί-
ζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νό-
μιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους μετόχους 
που απουσίαζαν ή διαφώνησαν. 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 Συμβου-
λίου και των ελεγκτών με την επιφύλαξη των άρθρων 
11 και 13 του Καταστατικού.

γ. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστά-
σεων της Εταιρείας.

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

ε. Για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου και των Ελεγκτών από κάθε προσωπική ευ-
θύνη.

στ. Για την έκδοση ομολογιακού δανείου κάθε είδους, 
με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθ. 9 του Καταστα-
τικού.

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

η. Για το διορισμό εκκαθαριστών.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 
34 Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύουν.

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

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέ-
λευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά 
από ειδική άδεια της εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία 
θα καθορίζονται, και οι όροι υπό τους οποίους χορηγεί-
ται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέ-
λευση 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 έκτα-
κτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων 
όταν το κρίνει σκόπιμο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γε-
νική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, εντός 
δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον 
Πρόεδρο αυτού, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας 
διάταξης το περιεχόμενο αυτής. Την ίδια υποχρέωση 
υπέχει και όταν την σχετική αίτηση υποβάλει το Δημό-
σιο. Σε περίπτωση άρνησής του, τη Γενική Συνέλευση 
δικαιούται να συγκαλέσει το Δημόσιον δια του επο-
πτεύοντος Υπουργού, με έγγραφη δήλωσή του που 
κοινοποιείται στην Εταιρεία. 
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Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο, 
η Γενική Συνέλευση συγκαλείται α) Από προσωρινό 
Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από το αρμόδιο 
Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 69 ΑΚ, ή β) Αυτό-
κλητα και με την προϋπόθεση ότι παρίστανται ή εκ-
προσωπούνται κατά τη Συνεδρίαση όλοι οι μέτοχοι εκ-
προσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου 
της Εταιρείας.

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 πε-
ριλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και 
την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η Γενική Συνέλευ-
ση συγκαλείται με δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης 
προς τους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στις σχετικές με τους κανόνες δημοσιότη-
τας 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 Εταιρείας και δημοσιεύεται όπως επιβάλλουν οι 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Η πρόσκληση δημοσιεύεται δέκα (10) πλήρεις ημέ-
ρες πριν τη Γενική Συνέλευση στο τεύχος ανωνύμων 
εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν από είκοσι 
(20) πλήρεις ημέρες στις προβλεπόμενες ημερήσιες 
ή εβδομαδιαίες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. 
Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνε-
λεύσεων 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 
πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της 
συνεδρίασής της δεν συνυπολογίζονται στις παραπά-
νω προθεσμίες. 

Εντός της αυτής εικοσαήμερης (20ήμερης) προθεσμί-
ας η πρόσκληση γνωστοποιείται στα Υπουργεία Οικο-
νομίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Δέκα 
(10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, 
κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχε-
τικές εκθέσεις 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 εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστή-
ματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά 
Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται 
οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη 
της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση 
σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή 
εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της 
Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα 
του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία 
καταγραφής (record date), ήτοι κατά την έναρξη της 
πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρία-
σης της Γενικής Συνέλευσης, και η σχετική βεβαίωση 
ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική 
ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότε-
ρο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της 
Γενικής Συνέλευσης.

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψη-
φίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. 
Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντι-
προσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική 
Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι 
τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κα-
τέχει μετοχές της Εταιρείας, 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 ψη-
φίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος 
μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, 
πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής 
Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο 
μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξι-
ολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρό-
σωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων 
του αντιπροσωπευμένου μετόχου. Κατά την έννοια 
της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύ-
γκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α. Είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή 
είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγ-
χεται από το μέτοχο αυτόν,

β. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν 
γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον 
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έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή 
οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί 
τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ. είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρεί-
ας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή 
άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται 
από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

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 μετό-
χου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία 
με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες 
πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συ-
νέλευσης.

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

Το Δημόσιο παρίσταται στη Γενική Συνέλευση εκπρο-
σωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών ή αντι-
πρόσωπό του, που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτόν 
εγγράφως. 

Στη Γενική Συνέλευση δύναται να παρίσταται χωρίς δι-
καίωμα ψήφου και ο εποπτεύων την Εταιρεία Υπουρ-
γός ή εξουσιοδοτημένος εγγράφως αντιπρόσωπός 
του. Ειδικά για την εκλογή των μελών του Διοικη-
τικού 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 δέ-
σμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση 
άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την 
δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το 
χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημε-
ρομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής 
Συνέλευσης.

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

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

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής 
Συνέλευσης
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνε-
δριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διά-
ταξης, αν εκπροσωπείται σ’ αυτή τουλάχιστον το πε-
νήντα ένα τοις εκατό (51%) του μετοχικού κεφαλαίου 
που έχει καταβληθεί. 

Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης πα-
ραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέ-
λευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική 
συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη μαται-
ωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν 
δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, οποιοδήποτε και αν 
είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφα-
λαίου που εκπροσωπείται κατ’ αυτήν. 

Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνο-
νται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπρο-
σωπούνται στη Συνέλευση.

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής 
Συνέλευσης
Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία 
και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσι-
ας διάταξης αν εκπροσωπούνται σ’ αυτή τουλάχιστον 
τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει 
καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφο-
ρούν:

α. Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

β. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της 
Εταιρείας.

γ. Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις 
αυξήσεις του άρθρου 8 (παράγραφοι 2 και 3 του Κατα-
στατικού) ή που επιβάλλονται από διατάξεις Νόμων ή 
που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
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ε. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

στ. Έκδοση δανείου με ομολογίες, με την επιφύλαξη 
των όσων ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 4 του Καταστα-
τικού.

ζ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η. Συγχώνευση διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, πα-
ράταση διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας.

θ. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκ-
δοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 8 
παρ. 2 και 3 και το άρθρο 9 παρ. 4 του Καταστατικού.

ι. Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ή 
το Καταστατικό αυτό ορίζουν ότι για τη λήψη ορισμέ-
νης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η 
ειδική αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου.

Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης πα-
ραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέ-
λευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική 
συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη μαται-
ωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν 
δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, 
η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδρι-
άζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας 
διάταξης, όταν σ’ αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το 
ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει 
καταβληθεί. 

Σε περίπτωση που και πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτού-
μενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και 
συνέρχεται σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση 
σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 31 του Καταστα-
τικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυ-
ρα 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 λαμβά-
νονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του με-
τοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούνται στη Γενική 
Συνέλευση.

Λοιπές Πληροφορίες
Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του 
κ.ν.2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλη-
σης αυτής, της διαδικασίας για την άσκηση δικαιώμα-
τος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, των εντύπων διο-
ρισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου, των σχεδίων 
αποφάσεων 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 Εταιρείας (www.eydap.gr).

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

Σύνθεση Μελών Επιτροπής Ελέγχου από 
01/01/2014 έως 31/12/2014

Από 01/01/2014 έως 12/03/2014

Λάμπρος Ζωγράφος, Πρόεδρος

Επαμεινώνδας Σκλαβενίτης, Μέλος

Χρήστος Μηστριώτης, Μέλος

Από 12/03/2014 έως 31/12/2014

Λάμπρος Ζωγράφος, Πρόεδρος

Επαμεινώνδας Σκλαβενίτης, Μέλος

Γρηγόριος Ζαφειρόπουλος, Μέλος

Αποφάσεις Γ.Σ. και Δ.Σ. για την εκλογή Μελών 
Επιτροπής Ελέγχου

Η σύνθεση της παραπάνω αναφερόμενης Επιτροπής 
Ελέγχου της Εταιρείας προέκυψε από τις παρακάτω 
αποφάσεις Γ.Σ. και Δ.Σ.:

Αποφάσεις Γ.Σ.

1.  31η Τακτική Γ.Σ. της 28ης/06/2013, εκλογή Λάμπρου 
Ζωγράφου (ανεξάρτητο Μέλος), Γρηγορίου Ζαφει-
ρόπουλου και Επαμεινώνδα Σκλαβενίτη.

2.  Ειδική Γ.Σ. της 28ης/06.2013, εκλογή Χρήστου Μη-
στριώτη.

3.  Έκτακτη Γ.Σ. της 26η/07/2013, επικύρωση Μελών 
Επιτροπής Ελέγχου.

Αποφάσεις Δ.Σ.

1.  18107/28.06.2013, ορισμός Λάμπρου Ζωγράφου, 
Επαμεινώνδα Σκλαβενίτη και Χρήστου Μηστριώτη.

2.  18323/12.03.2014 ορισμός Γρηγορίου Ζαφειρόπου-
λου στη θέση του παραιτηθέντος Χρήστου Μηστρι-
ώτη.
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Αριθμός Συνεδριάσεων Επιτροπής Ελέγχου από 
01/01/2014 έως 31/12/2014

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα η Επιτροπή Ελέγ-
χου πραγματοποίησε δεκαπέντε (15) συνεδριάσεις.

Οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής 
Ελέγχου συνίστανται:

α. Στην παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματο-
οικονομικής πληροφόρησης.

β. Στην παρακολούθηση της αποτελεσματικής λει-
τουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και 
του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την 
παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της μονάδας 
των εσωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας.

γ. Στην παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτι-
κού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικο-
νομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

δ. Στην επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συ-
ναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενι-
κότητας και της ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή 
του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την 
παροχή στην Εταιρεία άλλων υπηρεσιών από το νόμι-
μο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.

Αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η διασφάλι-
ση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας 
των εταιρικών εργασιών, ο έλεγχος της αξιοπιστίας 
της παρεχόμενης προς το επενδυτικό κοινό και τους 
μετόχους της Εταιρείας χρηματοοικονομικής πληρο-
φόρησης, η συμμόρφωση της Εταιρείας με το ισχύον 
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η περιφρούρηση 
των επενδύσεων και των περιουσιακών στοιχείων 
της Εταιρείας και ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση 
των σημαντικότερων κινδύνων. 

Κύρια χαρακτηριστικά του Συστήματος 
Εσωτερικού Ελέγχου

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

Σκοπός της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου είναι:

 y Η εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας και απο-
τελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού 
Ελέγχου της Εταιρείας και η διαπίστωση του κατά 

πόσον αυτό το σύστημα παρέχει λογική διαβεβαί-
ωση σχετικά με:

 y Τη συμμόρφωση με τις γενικές διαδικασίες της 
Εταιρείας και την κείμενη Νομοθεσία.

 y Τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της 
Εταιρείας.

 y Την οικονομική και αποδοτική χρήση των πόρων.

 y Την αξιοπιστία των εταιρικών και ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων.

 y Την αξιοπιστία και αρτιότητα των πληροφοριών οι 
οποίες χρησιμοποιούνται για την λήψη αποφάσεων.

 y Η ενημέρωση της Διοίκησης (ή των στελεχών 
εκείνων που έχουν εξουσιοδοτηθεί ως αρμόδια 
για την εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών) για τα 
αποτελέσματα των ελέγχων, τη γνώμη που σχη-
ματίστηκε για κάθε έναν από αυτούς και τα αντί-
στοιχες εισηγήσεις που έγιναν (από τον ίδιο τον 
ελεγκτή).

 y Η αξιολόγηση των ενεργειών που γίνονται προ-
κειμένου να διορθωθούν ελεγκτικά θέματα που 
έχουν αναγνωριστεί και κοινοποιηθεί κατά το πα-
ρελθόν στη Διοίκηση.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου έχει την ευθύνη:

 y Να παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή 
τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουρ-
γίας και του καταστατικού της Εταιρείας, καθώς 
και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την Εται-
ρεία και ιδιαίτερα της νομοθεσίας των Ανωνύμων 
Εταιρειών και της χρηματιστηριακής.

 y Να ελέγχει την τήρηση των δεσμεύσεων που πε-
ριέχονται στα ενημερωτικά δελτία και τα επιχειρη-
ματικά σχέδια της Εταιρείας σχετικά με την χρήση 
των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από το χρηματι-
στήριο.

 y Να ελέγχει τη νομιμότητα των αμοιβών και πάσης 
φύσεως παροχών προς τα μέλη της διοικήσεως 
αναφορικά με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργά-
νων της Εταιρείας.

 y Να ελέγχει τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρεί-
ας με τις συνδεδεμένες με αυτήν Εταιρείες, κατά 
την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του 
Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και τις σχέσεις της Εται-
ρείας με τις Εταιρείες στο κεφάλαιο των οποίων 
συμμετέχουν σε ποσοστό τουλάχιστον 10% μέλη 
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του Δ.Σ. της Εταιρείας ή μέτοχοι τους με ποσοστό 
τουλάχιστον 10%.

 y Να ελέγχει και αναγνωρίζει τις περιπτώσεις σύ-
γκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των με-
λών του διοικητικού συμβουλίου ή των διευθυ-
ντικών στελεχών της Εταιρείας με τα συμφέροντα 
της Εταιρείας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του (τις οποίες και ανα-
φέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο).

 y Να ελέγχει το κατά πόσο διασφαλίζεται η εμπι-
στευτικότητα καθώς και η κατάλληλη γνωστοποί-
ηση γεγονότων όπως: αποφάσεις για ουσιώδεις 
μεταβολές της επιχειρηματικής δράσης, αποφά-
σεις ή συμφωνίες για σύναψη ή λύση συνεργασι-
ών 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.

 y Να ελέγχει το κατά πόσο γίνεται «προαναγγελία» 
συγκεκριμένων συναλλαγών που αφορούν σε 
αξίες της Εταιρείας για συγκεκριμένα πρόσωπα 
όπως ορίζεται στη σχετική Νομοθεσία.

 y Να ελέγχει το κατά πόσο τηρούνται οι υποχρεώ-
σεις της Υπηρεσίας Μετοχολογίου και της Υπηρε-
σίας Εταιρικών ανακοινώσεων όπως αυτές απορ-
ρέουν από τη σχετική Νομοθεσία.

 y Να ελέγχει το κατά πόσον το ετήσιο δελτίο συ-
ντάσσεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζο-
νται στην κείμενη νομοθεσία.

Ο εσωτερικός έλεγχος ως λειτουργία ασκεί με τρόπο 
ανεξάρτητο και αντικειμενικό τις κάτωθι τουλάχιστον 
δραστηριότητες:

 y Αναγνώριση και ιεράρχηση των επιχειρηματικών 
κινδύνων.

 y Επισκόπηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας 
προκείμενου να διαπιστωθεί κατά πόσον αυτές 
γίνονται με τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό, 
και σύμφωνα με τις οδηγίες του μάνατζμεντ, τις 
πολιτικές και διαδικασίες.

 y Εξέταση της επάρκειας και της αποτελεσματικότη-
τας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου σε όλες 
τις περιοχές δραστηριότητας και με καθορισμένες 
προτεραιότητες.

 y Επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο προστα-

τεύονται τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας 
καθώς και αυτή καθαυτή την επιβεβαίωση της 
ύπαρξης των στοιχείων αυτών (πχ με απογραφές, 
καταμετρήσεις κλπ).

 y Εκτίμηση της οικονομικότητας και αποδοτικό-
τητας στην χρήση των πόρων, και εισηγήσεις σε 
προβλήματα που τυχόν υπάρχουν.

 y Συντονισμός με το έργο των εξωτερικών ελε-
γκτών.

 y Αξιολόγηση των συστημάτων επεξεργασίας δεδο-
μένων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον 
τα συστήματα αυτά επιτυγχάνουν τους σκοπούς 
και στόχους τους και έχουν ενσωματωθεί σε αυτά 
επαρκείς ελεγκτικές διαδικασίες.

 y Παρακολούθηση εισηγήσεων από προγενέστε-
ρους ελέγχους για τις οποίες υπάρχουν δεσμεύ-
σεις να γίνουν διορθωτικές ενέργειες.

Ο τρόπος με τον οποίον επιτελείται ο εσωτερικός 
έλεγχος είναι τέτοιος ώστε να υπάρχει συμμόρφωση 
με τα διεθνή πρότυπα του εσωτερικού ελέγχου και με 
τον Κώδικα Δεοντολογίας του Διεθνούς Ινστιτούτου 
Εσωτερικών Ελεγκτών.

Ο Διευθυντής και τα στελέχη της Διεύθυνσης Εσω-
τερικού Ελέγχου κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους είναι ανεξάρτητα, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε 
καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της Εταιρείας. Ο Δι-
ευθυντής και τα στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικού 
Ελέγχου εποπτεύονται από την Επιτροπή Ελέγχου.

Οι εσωτερικοί ελεγκτές ορίζονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας και είναι πλήρους και απο-
κλειστικής απασχόλησης. Στη Διεύθυνση Εσωτερικού 
Ελέγχου δε δύνανται να τοποθετηθούν μέλη του Δι-
οικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη τα οποία 
έχουν και άλλες εκτός του Εσωτερικού Ελέγχου αρ-
μοδιότητες ή συγγενείς των παραπάνω μέχρι και του 
δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. 

Επίσης, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ο Δι-
ευθυντής και το στελεχιακό δυναμικό της Διεύθυνσης 
Εσωτερικού Ελέγχου (όπως και τα μέλη της Επιτρο-
πής Ελέγχου) δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιων-
δήποτε εγγράφων είναι απολύτως αναγκαία για τη 
διενέργεια του ελέγχου.

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

Η Εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματι-
κή παρακολούθηση και διαχείριση των ενδεχόμενων 
κινδύνων ώστε να διατηρηθεί η σταθερότητα και η 
συνέχεια των εργασιών της και συγκεκριμένα:

 y Στη διαμόρφωση συνολικού πλαισίου και την ει-
σήγηση στρατηγικής, πολιτικών και διαδικασιών 
διαχείρισης και ελέγχου των κινδύνων που ενδε-
χομένως αναλαμβάνει η Εταιρεία, σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις της Διοίκησης.

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

 y Την ανάπτυξη και υλοποίηση εργαλείων προσαρ-
μοσμένων σε σχέση με τον κίνδυνο τιμολόγησης 
των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εκπαίδευση 
των οργανωτικών μονάδων για τη χρήση τους.

 y Στην κατάρτιση Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστά-
σεων Κρίσεων.

 y Στη διαμόρφωση εταιρικής κουλτούρας διαχεί-
ρισης κινδύνων σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο της 
Εταιρείας.

 y Για την αποτελεσματική άσκηση αυτών των καθη-
κόντων της η αρμόδια Διεύθυνση, έχει πρόσβαση 
σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς 
και σε όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που είναι 
απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων 
της.

Ε. Λοιπά διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή 
επιτροπές της Εταιρείας
Δεν υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγμή 
άλλα διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της 
Εταιρείας.

Επεξηγηματική Έκθεση
Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007
Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 7 του νόμου 3556/2007, 
η Εταιρεία δημοσιεύει αναλυτικές πληροφορίες ανα-
φορικά με τα παρακάτω θέματα:

Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου 
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμε-
ρα σε εξήντα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες 
Ευρώ (€ 63.900.000) και διαιρείται σε εκατόν έξι εκα-
τομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (106.500.000) κοινές 

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λε-
πτών του Ευρώ (€ 0,60) η κάθε μια. 

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολό τους κοινές 
ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου και δεν υπάρχουν ει-
δικές κατηγορίες μετοχών. Κάθε μετοχή ενσωματώνει 
όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν 
από τον Κ.Ν. 2190/1920 (στο εξής Νόμος). Οι μετοχές 
της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση 
στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Η κυριότητα εκάστης μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαί-
ως την αποδοχή από τον κύριο αυτής των όρων του 
Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφά-
σεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, έστω 
και αν δεν έλαβαν μέρος σε αυτές οι μέτοχοι. Η ευ-
θύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία 
των μετοχών που κατέχουν. Οι μέτοχοι συμμετέχουν 
στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρείας σύμφωνα με 
το Νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού.

Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας 
Οι μετοχές της Εταιρείας, είναι ελεύθερα διαπραγμα-
τεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και η μεταβίβαση 
τους γίνεται όπως ορίζει 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 Δι-
οικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν μπορούν, 
μεταξύ άλλων, να κατέχουν μετοχές της σε ποσοστό 
πάνω από 0,5% του καταβλημένου μετοχικού κεφα-
λαίου.

Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την 
έννοια των άρθρων 9 έως 11 του Ν. 3556/2007 
Οι σημαντικές άμεσες και έμμεσες συμμετοχές προ-
σώπων (φυσικών και νομικών) στο σύνολο των δι-
καιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την έννοια των 
άρθρων 9 έως 11 του Ν. 3556/2007, παρουσιάζονται 
ακολούθως: 

Το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει άμεσα 36.245.240 δικαι-
ώματα ψήφου, ποσοστό 34,03 % επί του συνόλου των 
δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Το Ταμείο αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημο-
σίου κατέχει άμεσα 29.074.500 δικαιώματα ψήφου, 
ποσοστό 27,3% επί του συνόλου των δικαιωμάτων 
ψήφου της Εταιρείας.
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Η “Paulson & Co. Inc.”, κατέχει (έμμεσα) 10.648.800 
δικαιώματα ψήφου, ποσοστό 9.99% επί του συνόλου 
δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο John Paulson, κατέχει (έμμεσα) 10.648.800 δικαιώ-
ματα ψήφου ποσοστό 9.99% επί του συνόλου δικαιω-
μάτων ψήφου της Εταιρείας.

* Ο John Paulson ελέγχει την Paulson & Co. Inc., η 
οποία είναι Εταιρεία διαχείρισης επενδυτικών κεφα-
λαίων. Υπό την ιδιότητα της αυτή ασκεί τα δικαιώματα 
ψήφου στην Εταιρεία. 

Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου 
Δεν υπάρχουν μετοχές που να παρέχουν ειδικά δικαι-
ώματα ελέγχου, πλην του δικαιώματος των μετόχων 
μειοψηφίας να εκλέγουν σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 
36 του καταστατικού της Εταιρείας 2 μέλη στο Διοικη-
τικό Συμβούλιο μέσω ειδικής συνέλευσης που συγκα-
λείται ειδικά για το σκοπό αυτό. Για τη σύγκληση και 
λήψη αποφάσεων επί της συνέλευσης αυτής ισχύουν 
ανάλογα τα άρθρα του Νόμου και του Καταστατικού 
της Εταιρείας που 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 ανεξάρ-
τητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει. 

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

Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας άλ-
λοι περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που απορρέ-
ουν από τις μετοχές της. 

Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας 
Δεν έχουν περιέλθει εις γνώση της Εταιρείας τυχόν 
συμφωνίες μεταξύ μετόχων, οι οποίες συνεπάγονται 
περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών ή στην άσκη-
ση των δικαιωμάτων ψήφου. 

Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. 
και τροποποίησης καταστατικού 
Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 & 2 του καταστατι-
κού, η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβού-
λιο, 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:

 y Από δύο (2) εκπροσώπους των εργαζομένων στην 
Εταιρεία, που εκλέγονται (με τους αναπληρωμα-
τικούς τους) με άμεση και καθολική ψηφοφορία, 
σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν.2469/1997 
(ΦΕΚ Α΄ 38), όπως κάθε φορά ισχύει. 

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

 y Από εκπροσώπους των μετόχων, που εκλέγονται 
από τη Γενική Συνέλευση, στην οποία όμως δεν 
μπορούν να μετέχουν οι μέτοχοι που συμμετέ-
χουν στην Ειδική Συνέλευση που προβλέπεται 
στο άρθρο36 του παρόντος Καταστατικού για την 
εκλογή του υπολοίπου συμβουλίου. 

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11, τα εκλεγόμε-
να από τους εργαζόμενους δύο (2) μέλη προτείνονται 
μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από της εκλογής 
τους. Μέχρις ότου οριστούν οι εκπρόσωποι των ερ-
γαζομένων το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και 
λειτουργεί νόμιμα χωρίς τα μέλη αυτά. Από τον ορι-
σμό τους και εξής, συμμετέχουν αυτοδίκαια στη σύν-
θεση του οργάνου, που αν έχει ήδη συγκροτηθεί σε 
σώμα, ανασυγκροτείται ώστε να περιλάβει και τα μέλη 
αυτά στη σύνθεσή του. 

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

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, σε κάθε περί-
πτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λει-
τουργεί νόμιμα χωρίς τους εκπροσώπους των εργα-
ζομένων στην Εταιρεία αν παρέλθει άπρακτη η παρα-
πάνω 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 κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της 
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Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 
καθώς και για την τροποποίηση των διατάξεών του 
καταστατικού, δεν διαφοροποιούνται από τα προβλε-
πόμενα στον Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. 

Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμέ-
νων μελών του για έκδοση νέων μετοχών / αγορά 
ίδιων μετοχών σύμφωνα 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 καταστα-
τικού που ρυθμίζει τα ζητήματα της αύξησης, μείωσης 
και απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίου. Στις παρα-
γράφους από 1 έως και 4 του άρθρου 8 αναφέρονται 
τα ακόλουθα: 

1. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εται-
ρείας, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της Εταιρείας για την τροποποίηση του 
σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Κατα-
στατικού, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρ-
τία και πλειοψηφία του άρθρου 31 του Καταστατικού. 

2. (α) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, 
ορίζεται ρητά ότι με απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότη-
τας 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 μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή 
ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το ποσό του 
κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερο-
μηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν 
λόγω εξουσία. 

(β) Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπο-
ρεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρο-

νικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για 
κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη 
της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συ-
νέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας 
του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 

3. Η κατά την παραπάνω παράγραφο 2, του παρόντος 
άρθρου, αποφασιζόμενη αύξηση του μετοχικού κεφα-
λαίου, δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού. 

4. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παραπάνω παρα-
γράφου 2 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά 
της Εταιρείας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημέ-
νου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξησή του απαι-
τείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που 
λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
31 αυτού του Καταστατικού («Εξαιρετική απαρτία και 
πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης») και με ανάλογη 
τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο 
άρθρου του Καταστατικού. 

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

Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τρο-
ποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής 
ελέγχου

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

Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή 
το προσωπικό της Εταιρείας 

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, 
οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης 
ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς 
βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχό-
λησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης.
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Γαλάτσι, 27 Μαρτίου 2015

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

Αντώνης Βαρθολομαίος Πρόεδρος & ΔιευθύνωνΣύμβουλος 
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. 1152

Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 2015

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Αντώνης Βαρθολομαίος
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5.3  Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Της χρήσης 1 Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικο-
νομικής αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) του ομίλου και της ΕΥΔΑΠ (η Εταιρεία)
ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΥ 156 ΓΑΛΑΤΣΙ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.44724/06/Β/99/52
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 121578960000

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 y Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία.

 y Κατάσταση Λογαριασμού αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 & 2013. 

 y Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της Χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 & 2013.

 y Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2014 & 2013.

 y Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής θέσης 1η Ιανουαρίου-31η Δεκεμβρίου 2014 & 2013.

 y Καταστάσεις Ταμειακών Ροών 1η Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2014 & 2013.

 y Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 
2014.

Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, σελ. 87 έως 144 εγκρίθηκαν κατά την συνεδρίαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 27 Μαρτίου 2015 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων. Υπογράφηκαν κατ’ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου από τους κάτωθι:

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων 
Σύμβουλος

Το Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου

Η Διευθύντρια των 
Οικονομικών Υπηρεσιών Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου

Βαρθολομαίος Αντώνιος
Α.Δ.Τ. ΑΚ 543580

Χονδρόγιαννος Ιωάννης
Α.Δ.Τ. ΑΙ 094411

Σπυροπούλου Ελένη
Α.Δ.Τ. ΑΙ 060168

Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε.
Α/22806

Σκυλάκη Λεμονιά
Α.Δ.Τ. Ξ 971227

Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε.
Α/17806
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Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία

Επωνυμία Εταιρείας: Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως 
Πρωτευούσης

Διακριτικός Τίτλος Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.

Έδρα: Ωρωπού 156 – Γαλάτσι

Ημερομηνία Σύστασης: 25.10.1999

Διάρκεια Εταιρείας: 100 έτη

Κύρια Δραστηριότητα: Ύδρευση – Αποχέτευση

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η: 121578960000

Αρμόδιο Υπουργείο: Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού

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 2014

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): 27 Μαρτίου 2015

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές: Μιχάλης Χατζηπαύλου ΑΜ ΣΟΕΛ 12511
Νικόλαος Παπαδημητρίου ΑΜ ΣΟΕΛ 14271

Ελεγκτική Εταιρεία:

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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Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε  
την 31η Δεκεμβρίου 2014 & 2013

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε χιλ. € ΣΗΜ. 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

Κύκλος εργασιών 5 326.387 336.165 326.374 336.154

Κόστος πωληθέντων 6 (185.022) (190.570) (185.022) (190.569)

Μικτό Κέρδος 141.365 145.595 141.352 145.585

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 5 2.276 2.131 2.276 2.131

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6 (62.395) (56.258) (62.342) (56.232)

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 6 (29.286) (33.196) (29.286) (33.196)

Κέρδη Εκμεταλλεύσεως 51.960 58.272 52.000 58.288

Λοιπά έξοδα (2.577) (4.200) (2.577) (4.689)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 9 14.673 16.169 14.673 16.169

Χρηματοοικονομικά έξοδα 10 (559) (8.501) (559) (8.501)

Κέρδη προ Φόρων 63.497 61.740 63.537 61.267

Φόρος εισοδήματος 11 (21.574) 16.420 (21.580) 16.420

Κέρδη μετά από Φόρους 41.923 78.160 41.957 77.687

Κέρδη ανά μετοχή (σε €) 12 0,39 0,73

Προτεινόμενο μέρισμα (σε Ευρώ) - 0,20 0,36

Προτεινόμενο μέρισμα αφορολόγητου 
αποθεματικού (σε Ευρώ) - -  0,02

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της χρήσης που έληξε  
την 31η Δεκεμβρίου 2014 & 2013

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε χιλ. € 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

Καθαρά κέρδη χρήσης 41.923 78.160 41.957 77.687

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

(678) (233)  (678) (233)

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

(30.080) 50.325 (30.080) 50.325

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 11.165 128.252 11.199 127.779
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2014  
& 31ης Δεκεμβρίου 2013

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε χιλ. € ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Υπεραξία 13 3.357 3.357 3.357 3.357

Λοιπές άυλες ακινητοποιήσεις 14 2.054 1.420 2.054 1.420

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 15 957.138 976.641 957.138 976.641

Επενδύσεις σε Θυγατρικές 16 0 0 710 60

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 17 691 1.369 691 1.369

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 18 6.135 5.407 6.124 5.407

Αναβαλλόμενη φορολογική Απαίτηση 19 87.228 93.593 87.228 93.593

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 1.056.603 1.081.787 1.057.302 1.081.847

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα 20 14.371 15.798 14.371 15.798

Απαιτήσεις από Πελάτες 21 203.114 203.194 203.114 203.181

Λοιπές Απαιτήσεις 22 16.996 18.359 17.009 18.371

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 11 17.547  - 17.541  -

Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα 23 233.314 331.967 232.664 331.941

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 485.342 569.318 484.699 569.291

Σύνολο Ενεργητικού 1.541.945 1.651.105 1.542.001 1.651.138

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 24 63.900 63.900 63.900 63.900

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 40.502 40.502 40.502 40.502

Αποθεματικά Κεφάλαια 25 377.584 380.302 377.584 380.302

Συσσωρευμένα κέρδη (κέρδη εις νέον) 26 439.324 465.911 439.396 465.949

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  921.310 950.615 921.382 950.653

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό 28 298.213 252.609 298.213 252.609

Προβλέψεις 29 34.046 25.854 34.046 25.854

Επιχορηγήσεις επενδύσεων και συμμετοχές 
καταναλωτών 30 200.760 204.598 200.760 204.598

Εγγυήσεις Καταναλωτών 31 18.128 18.042 18.128 18.042

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 551.147 501.103 551.147 501.103

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Λειτουργικές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 32 45.476 82.490 45.471 82.484

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 11 0 11.935 0 11.935

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 27 0 3.142 0 3.142

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 32 24.012 101.820 24.001 101.821

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 69.488 199.387 69.472 199.382

Σύνολο Παθητικού 1.541.945 1.651.105 1.542.001 1.651.138



 91

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 
1ης Ιανουαρίου – 31ης Δεκεμβρίου 2014 & 2013

ΟΜΙΛΟΣ
2014

Ποσά σε χιλ. €

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Διαφορά από 
έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο

Τακτικό  
αποθεματικό

Λοιπά
Αποθεματικά

Αποθεματικά
Χρεογράφων

Αποτελ. 
(κέρδη) εις 

νέον)

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την
1η Ιανουαρίου 2014 63.900 40.502 21.547 357.805 950 465.911 950.615
Καθαρά Κέρδη περιόδων 41.923 41.923
Διανομή αποθεματικού από απαλ. 
της φορολογίας έσοδα (2.040) 2.040
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο 
απ’ ευθείας στην Καθαρή Θέση (678) (30.080) (30.758)
Μερίσματα (40.470) (40.470)
Υπόλοιπο την 
31 Δεκεμβρίου 2014 63.900 40.502 21.547 355.765 272 439.324 921.310

2013

Ποσά σε χιλ. €

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Διαφορά από 
έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο

Τακτικό  
αποθεματικό

Λοιπά
Αποθεματικά

Αποθεματικά
Χρεογράφων

Αποτελ. 
(κέρδη) εις 

νέον)

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την
1η Ιανουαρίου 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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2014

Ποσά σε χιλ. €

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Διαφορά από 
έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο

Τακτικό 
αποθεματικό

Λοιπά
Αποθεματικά

Αποθεματικά
Χρεογράφων

Αποτελ. 
(κέρδη) εις 

νέον)

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο 
την 1η Ιανουαρίου 2014 63.900 40.502 21.547 357.805 950 465.949 950.653
Καθαρά Κέρδη περιόδων 41.957 41.957
Διανομή αποθεματικού από απαλ. 
της φορολογίας έσοδα (2.040) 2.040
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο 
απ’ ευθείας στην Καθαρή Θέση (678) (30.080) (30.758)
Μερίσματα (40.470) (40.470)
Υπόλοιπο την 
31η Δεκεμβρίου 2014 63.900 40.502 21.547 355.765 272 439.396 921.382

2013

Ποσά σε χιλ. €

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Διαφορά από 
έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο

Τακτικό  
αποθεματικό

Λοιπά
Αποθεματικά

Αποθεματικά
Χρεογράφων

Αποτελ.  
(κέρδη εις 

νέον)

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο 
την 1η Ιανουαρίου 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
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Καταστάσεις Ταμειακών Ροών 1ης Ιανουαρίου – 31ης Δεκεμβρίου 2014 & 2013
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε χιλ. € 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 63.497 61.740 63.537 61.267

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων 43.934 39.642 43.934 39.642

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων και συμμετοχών καταναλωτών (5.720) (9.637) (5.720) (9.637)

Έσοδα χρεογράφων (75) (43) (75) (43)

Ζημία από εκκαθάριση συνδεδεμένης Εταιρείας 0 5 0 495

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 3.197 61.040 3.197 61.040

Λοιπές Προβλέψεις 17.627 (25.656) 17.627 (25.656)

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (14.598) (16.126) (14.598) (16.126)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 559 8.501 559 8.501

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:

(Αύξηση) Μείωση

Απαιτήσεων (12.686) 375.065 (12.685) 375.083

Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα 1.789 1.842 1.789 1.842

Αύξηση (Μείωση)

Λειτουργικών Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (111.401) 35.537 (111.416) 35.510

Εγγυήσεις καταναλωτών 87 115 87 115

Υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό 1.758 1.164 1.758 1.164

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (29) (11.103) (29) (11.103)

Καταβεβλημένοι φόροι (34.292) (24.398) (34.292) (24.398)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) (46.353) 497.688 (46.327) 497.696

Επενδυτικές δραστηριότητες

Μερίσματα εισπραχθέντα 75 43 75 43

Τόκοι εισπραχθέντες 9.789 7.494 9.789 7.494

Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (20.919) (20.028) (20.919) (20.028)

Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (4.147) (725) (4.147) (725)

Είσπραξη επιχορηγήσεων και συμμετοχών καταναλωτών 1.882 2.856 1.882 2.856

Αύξηση κεφαλαίου σε θυγατρική/Είσπραξη από εκκαθ. 
συνδεδεμένης επιχ. 0 48 (650) 48

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) (13.320) (10.312) (13.970) (10.312)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εξοφλήσεις δανείων 0 (178.993) 0 (178.993)

Μερίσματα πληρωθέντα (38.980) (19.522) (38.980) (19.522)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) (38.980) (198.515) (38.980) (198.515)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) (98.653) 288.861 (99.277) 288.869

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 331.967 43.106 331.941 43.072

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 233.314 331.967 232.664 331.941
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Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών 
Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2014

1.  Σύσταση, Δραστηριότητα & Νομικό Πλαίσιο 
Εταιρείας

Η «Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευού-
σης» (η “ΕΥΔΑΠ”, ή η “Εταιρεία”) ιδρύθηκε το 1980 
μετά από την συγχώνευση των δύο επιχειρήσεων Ελ-
ληνική Εταιρεία Υδάτων και Οργανισμός Αποχέτευσης 
Πρωτευούσης.

Τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται στην 
οδό Ωρωπού 156, Γαλάτσι 111 46, Αθήνα.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα διύλισης και 
προμήθειας νερού και την παροχή υπηρεσιών αποχέ-
τευσης και επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή της 
Αττικής. Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, 
όπου αναφέρονται οι όροι λειτουργίας της, η ΕΥΔΑΠ 
είναι υπεύθυνη για την μελέτη, κατασκευή, εγκατά-
σταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, συντήρηση, ανά-
πτυξη και ανανέωση των εγκαταστάσεων και δικτύων 
προμήθειας νερού και αποχέτευσης μέσα στα όρια της 
περιοχής ευθύνης της.

Η δραστηριότητα της ΕΥΔΑΠ εκτείνεται στους δήμους 
της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτοί ορίζονται στο 
εδάφιο θ΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3852/2010, 
πλην των Δήμων Αίγινας, Τροιζηνίας, Κυθήρων, Αγκι-
στρίου, Σπετσών, Ύδρας και Πόρου της Περιφερειακής 
Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

Η ΕΥΔΑΠ παρέχει υπηρεσίες παροχής νερού μέσω 
των 8.446 χιλιομέτρων δικτύου διανομής νερού. Η 
Εταιρεία επίσης διαχειρίζεται τέσσερις μονάδες επε-
ξεργασίας και διύλισης νερού με συνολική δυναμικό-
τητα 1,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ημερησίως.

Το δίκτυο αποχέτευσης έχει συνολικό μήκος 6.000 χι-
λιόμετρα και αποτελείται από το δίκτυο των κυρίως 
συλλεκτήρων και το δευτερεύων δίκτυο αποχέτευ-
σης. 

Στην δικαιοδοσία της ΕΥΔΑΠ επίσης ανήκει το κέντρο 
επεξεργασίας λυμάτων Ψυττάλειας, το κέντρο επε-
ξεργασίας λυμάτων Μεταμόρφωσης 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 Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού) του πρωτοκόλλου 
διοικητικής παράδοσης-παραλαβής της μονάδας Ξή-
ρανσης αφυδατωμένης ιλύος του Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας, 

έχει στην αρμοδιότητά της το σύνολο των εγκαταστά-
σεων του Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας (A’ φάση, Β’ φάση, Ξή-
ρανση και ΣΗΘΕ). Η ΕΥΔΑΠ έχει επίσης την ευθύνη 
και το κόστος διαχείρισης (μεταφορά και ενεργειακή 
αξιοποίηση) του ξηραμένου προϊόντος.

Το ΚΕΛ Ψυττάλειας διαθέτει επίσης τρεις μονάδες 
Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας 
(ΣΗΘΕ), η μία μονάδα ΣΗΘΕ με καύση φυσικού αερί-
ου ηλεκτρικής ισχύος 12,9 MWe και θερμικής ισχύος 
17,3 MWth και οι δύο μονάδες ΣΗΘΕ με καύση Βιοα-
ερίου, 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 Δι-
καιωμάτων Εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Δε-
κέμβριος 2012).

Επίσης η ΕΥΔΑΠ έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί πέ-
ντε μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς στις θέσεις 
Κίρφη, Ελικώνα, Κιθαιρώνα, Μάνδρα του Υδραγω-
γείου Μόρνου και ο μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός 
Ευήνου.

Τα έσοδα της Εταιρείας παρουσιάζουν κυκλικότητα 
(αυξημένη κατανάλωση ύδατος κατά τους καλοκαι-
ρινούς μήνες), με συνέπεια να υπάρχουν σημαντικές 
διακυμάνσεις από τρίμηνο σε τρίμηνο στον κύκλο ερ-
γασιών και στα αποτελέσματα της. Ως εκ τούτου τα 
αποτελέσματα των τριμήνων δεν μπορούν αυτά κάθε 
αυτά να είναι ενδεικτικά της τάσης των αποτελεσμά-
των που θα προκύψουν στο τέλος της χρήσης αλλά 
είναι ενδεικτικά εφόσον συγκριθούν με τα αντίστοιχα 
αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων.

Η Εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
και διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου περί ανω-
νύμων εταιρειών 2190/1920 και τον ιδρυτικό Νόμο 
1068/1980 όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο 
2744/1999.

Μέχρι την θέσπιση του Νόμου 2744/1999, η Εταιρεία 
λειτουργούσε ως επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας. Το 
1999 το Ελληνικό Δημόσιο αποφάσισε να ιδιωτικοποι-
ήσει μερικώς την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου 
Αξιών Αθηνών. Σχετικά με την ιδιωτικοποίηση αυτή, 
ψηφίστηκε ο νόμος 2744/1999 με τις εξής κύριες δι-
ατάξεις:

Η διάρκεια ζωής της ΕΥΔΑΠ ορίστηκε σε 100 χρόνια 
αρχίζοντας από τις 25 Οκτωβρίου 1999, ημερομηνία 
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δημοσίευσης του Νόμου 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 υπη-
ρεσίες αποχέτευσης στην περιοχή της Αττικής για 20 
χρόνια ξεκινώντας από την ημερομηνία δημοσίευσης 
του Νόμου 2744/1999. Το δικαίωμα αυτό δεν είναι με-
ταβιβάσιμο και μπορεί να ανανεωθεί μετά από γραπτή 
συμφωνία της Εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα με το Άρθρο 4,του Νόμου 2744/1999 συστά-
θηκε ΝΠΔΔ με την ονομασία Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ 
ΝΠΔΔ με σκοπό κυρίως την διαχείριση λειτουργίας 
και συντήρησης των φραγμάτων, των ταμιευτήρων 
και των κύριων αγωγών μεταφοράς νερού και στο 
οποίο μεταφέρθηκαν από την ΕΥΔΑΠ, τον Οκτώβριο 
του 1999, τα φράγματα, οι ταμιευτήρες και οι αγωγοί 
ύδρευσης της λίμνης Μαραθώνα, της λίμνης Υλίκης 
και του ποταμού Μόρνου, όπου είναι και οι κυριότε-
ρες εγκαταστάσεις για την ύδρευση της περιοχής της 
Αττικής.

Το Ελληνικό Δημόσιο μέσω της Εταιρεία Παγίων ΕΥ-
ΔΑΠ ΝΠΔΔ υποχρεούται να παρέχει ικανοποιητικές 
ποσότητες μη επεξεργασμένου νερού στην Εταιρεία 
ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για 
ύδρευση.

Η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ είναι υπεύθυνη για 
την ορθή λειτουργία και την συντήρηση των φραγμά-
των και των αγωγών ύδρευσης που έχουν μεταφερ-
θεί σε αυτήν. Η ως άνω συντήρηση πραγματοποιείται 
από την ΕΥΔΑΠ. Το ετήσιο κόστος της συντήρησης 
και λειτουργίας αυτών των εγκαταστάσεων συνεχί-
ζει να συμψηφίζεται με το κόστος του ακατέργαστου 
νερού που παρέχει το ΝΠΔΔ Εταιρεία παγίων ΕΥΔΑΠ. 
Ωστόσο εξακολουθεί να παραμένει σε εκκρεμότητα ο 
προσδιορισμός του τιμήματος του ακατέργαστου νε-
ρού που αντλεί η Εταιρεία μετά τις 30 /06/2013.

Με το άρθρο 35 παρ. 2 του νόμου 4053/2012 η ΕΥΔΑΠ 
μπορεί μέσω θυγατρικών εταιρειών να αναλαμβάνει 
δραστηριότητες και εκτός πεδίου αρμοδιότητάς της (η 
οποία καθορίστηκε με το νόμο 1068/80) όπως ισχύει 
μέσω προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 100 
του νόμου 3852/2010. Στην περίπτωση αυτή στις θυ-
γατρικές εφαρμόζεται το σύνολο του νομοθετικού και 
ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΥΔΑΠ με εξαίρεση την τι-
μολογιακή πολιτική η οποία θα καθορίζεται με τις προ-
γραμματικές συμβάσεις.

Πέραν της τροποποίησης που επήλθε με το άρθρο 28 
παρ. 2 του ν. 4053/2012 στην παράγραφο 6 του άρ-
θρου 1 του ν. 2744/1999 έχουν γίνει και οι εξής νομο-
θετικές 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 παράγραφος 10, του 
άρθρου 1 του Ν.2744/1999 (Α 222) καταργείται.  Με-
ταβιβάσεις μετοχών της ΕΥΔΑΠ από το Ελληνικό Δη-
μόσιο προς την «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περι-
ουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» είναι έγκυρες έστω και αν 
πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος Νόμου.

Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση τρο-
ποποιήθηκε και το καταστατικό της Εταιρείας.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 195/2011 (ΦΕΚ 2501/Β’) 
Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώ-
σεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) και την από 
27.1.2012 σχετική γνωστοποίηση, μεταβιβάστηκαν 
από το Ελληνικό Δημόσιο 29.074.500 μετοχές της 
ΕΥΔΑΠ, και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι 
ποσοστό 27,30% του μετοχικού κεφαλαίου της Εται-
ρείας στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας 
του Δημοσίου ΑΕ». Στη συνέχεια με την υπ’ αριθμ. 
206/2012 (ΦΕΚ 1363) Απόφαση της Διυπουργικής 
Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσε-
ων (ΔΕΑΑ) και την από 11.5.2012 σχετική γνωστο-
ποίηση, μεταβιβάστηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο 
36.245.240 μετοχές της ΕΥΔΑΠ, και ισάριθμων δικαι-
ωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 34,033% του μετοχι-
κού κεφαλαίου της Εταιρείας στο «Ταμείο Αξιοποίη-
σης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ». Αποτέ-
λεσμα των παραπάνω πράξεων ήταν το ΤΑΙΠΕΔ να 
συμμετέχει με ποσοστό 61,33% στο μετοχικό κεφά-
λαιο της Εταιρείας. Στις 23/6/2014, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ. 1906/2014 απόφαση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, που αποδέχεται την αίτηση ακύρωσης 
της μεταβίβασης των 36.245.240 μετοχών της ΕΥΔΑΠ 
(ποσοστό 34,033% του μετοχικού της κεφαλαίου), 
από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ, η οποία είχε 
γίνει με βάση την απόφαση της Διϋπουργικής Επιτρο-
πής Αναδιαρθρώσεων υπ’ αριθ. 206/25.04.2012 (ΦΕΚ 
Β 1363/26.04.2012). Κατά συνέπεια το ποσοστό των 
δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ στην 
Εταιρεία, διαμορφώθηκε σε 27,3% (29.074.500 άμεσα 
δικαιώματα ψήφου), ενώ το ποσοστό του Ελληνικού 
Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΥΔΑΠ δια-
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μορφώνεται πλέον σε ποσοστό 34,033% (36.245.240 
άμεσα δικαιώματα ψήφου)

Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχοντας κατά 100% το «Τα-
μείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 
Α.Ε.», ελέγχει άμεσα ή έμμεσα, όλα τα ανωτέρω δικαι-
ώματα ψήφου.

Η ΕΥΔΑΠ ίδρυσε την 18η Ιουλίου 2011, (Aπόφ. Δ.Σ. 
17241/13.05.2011), Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ» 
με το διακριτικό τίτλο «ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.», στης 
οποίας, στο μετοχικό κεφάλαιο συμμετέχει με ποσο-
στό 100%. Συνεπώς συντάσσει από το 2011 Ενοποιη-
μένες Οικονομικές Καταστάσεις.

Με το άρθρο 64 του ν. 4150/2013 ΦΕΚ Α 102/29.4.2013  
προστέθηκε στο άρθρο 1 του ν. 2744/1999 η παράγρα-
φος 5Α με την οποία ορίζεται ότι «Με κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, των Υπουργών 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και των καθ` ύλην αρμόδιων 
Υπουργών, μπορεί να ανατίθεται στην Εταιρεία ΕΥΔΑΠ 
ή στις θυγατρικές της εταιρείες η εκπόνηση ή ανάθεση 
εκπόνησης μελέτης για την κατασκευή σε νησιωτικές 
περιοχές έργου συναφούς με τη δραστηριότητα τους, 
καθώς και η ανάθεση και διοίκηση εκτέλεσης του έρ-
γου αυτού. Με την απόφαση καθορίζονται ειδικότερα 
ζητήματα, όπως οι υποχρεώσεις της Εταιρείας ΕΥΔΑΠ 
ή των θυγατρικών της εταιρειών, ο κύριος του έργου, 
ο τρόπος χρηματοδότησης των μελετών και των έρ-
γων, τα εκάστοτε αρμόδια αποφαινόμενα όργανα και 
κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου 
αυτής».

Για τη περίοδο 2000 έως 2014 οι τιμοκατάλογοι παρο-
χής νερού και υπηρεσιών αποχέτευσης καθορίζονταν 
μετά από κοινές αποφάσεις του Υπουργείου Μετα-
φορών Υποδομών και Δικτύων και του Υπουργείου 
Οικονομικών και αφού λαμβάνονταν υπόψη και οι ει-
σηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Με το άρθρο 33 του Ν.4258/2014 αντικαταστάθηκαν 
οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 2744/1999. 
Εν περιλήψει μέχρι το τέλος Ιουνίου 2015, τα τιμολό-
για των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης εγκρί-
νονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μετά 
από πρόταση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων. Από την 
1η Ιουλίου 2015, τα τιμολόγια των υπηρεσιών ύδρευ-
σης και αποχέτευσης εγκρίνονται με αποφάσεις του 
Ειδικού Γραμματέα Υδάτων μετά από διαβούλευση 
με τον Υπουργό Οικονομικών και άλλους εμπλεκό-

μενους φορείς. Επίσης οι αποφάσεις που αφορούν τα 
τιμολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης 
για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών και χρη-
στών έχουν πενταετή διάρκεια και εκδίδονται στο τέ-
λος κάθε περιόδου για κάθε επόμενη πενταετία, ενώ 
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ, 
η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών 
μετά από πρόταση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων, 
δύναται να καθορίζεται ειδικό τιμολόγιο υδρεύσεως 
ή αποχετεύσεως για τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις 
και τους εν γένει χρήστες, οι οποίοι εξυπηρετούνται 
εξ ιδίου δικτύου είτε υδρεύσεως είτε αποχετεύσεως, 
ανεξαρτήτως του ενιαίου δικτύου υδρεύσεως και 
αποχετεύσεως της Εταιρείας.

2.  Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και Τροποποίηση 
Υφισταμένων Προτύπων

Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την 
προετοιμασία και την παρουσίαση αυτών των οικο-
νομικών καταστάσεων είναι συνεπείς με αυτές που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την 
χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2013, με 
εξαίρεση την εφαρμογή των νέων προτύπων και δι-
ερμηνειών που αναφέρονται παρακάτω, η εφαρμογή 
των οποίων είναι υποχρεωτική για τις ετήσιες οικο-
νομικές καταστάσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2014 και είχαν ασήμαντη ή μηδενική επί-
δραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και 
της Εταιρείας: 

Νέα Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και νέες 
ΕΔΔΠΧΑ εφαρμοστέες για ετήσιες λογιστικές περι-
όδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2014. Όλα τα καινούργια πρότυπα, τροποποιήσεις 
και ΕΔΔΠΧΑ έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις»
Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες 
αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που πα-
ρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο ΜΕΔ 12. Το νέο πρότυπο 
βασίζεται στην έννοια του ελέγχου ως καθοριστικού 
παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικο-
νομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο 
παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις σχετικά με τα τρία 
στοιχεία που προσδιορίζουν την έννοια του ελέγχου 
σε μία οικονομική οντότητα, και που υπαγορεύουν 
τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους μία 



96   ΕΤΉΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΉΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2014

οικονομική οντότητα (επενδυτής) μπορεί να ελέγχει 
μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Επίσης 
ορίζει τις αρχές για την κατάρτιση των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων.

Τον Ιούνιο του 2012 το ΔΠΧΑ 10 τροποποιήθηκε ώστε 
παράσχει συμπληρωματικό περιθώριο μετάβασης, με 
το να περιορίσει την απαίτηση για παροχή συγκριτικών 
στοιχείων μόνο στην προηγούμενη συγκριτική περίο-
δο. 

ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες»
Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε 
Κοινοπραξίες» και παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμε-
τώπιση των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας πε-
ρισσότερο στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από αυτές, παρά στη νομική τους μορφή. 
Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: 1) Από 
κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και 2 ) Κοινοπρα-
ξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι 
πλέον επιτρεπτή για τις κοινοπραξίες και επομένως 
οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υπο-
χρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής 
θέσης.

Τον Ιούνιο του 2012 το ΔΠΧΑ 11 τροποποιήθηκε ώστε 
παράσχει συμπληρωματικό περιθώριο μετάβασης, με 
το να περιορίσει την απαίτηση για παροχή συγκριτικών 
στοιχείων μόνο στην προηγούμενη συγκριτική περίο-
δο. Επιπροσθέτως η τροποποίηση αναιρεί την υποχρέ-
ωση παροχής συγκριτικών στοιχείων για περιόδους 
πριν την άμεσα προηγούμενη περίοδο. 

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συμμετοχής σε άλλες 
Οικονομικές Οντότητες» 
Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστο-
ποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, συμπεριλαμβα-
νομένων των σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, 
οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονο-
μικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους 
κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετί-
ζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε 
θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη 
ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες.

Τον Ιούνιο του 2012 το ΔΠΧΑ 12 τροποποιήθηκε ώστε 
παράσχει συμπληρωματικό περιθώριο μετάβασης, με 
το να περιορίσει την απαίτηση για παροχή συγκριτικών 
στοιχείων μόνο στην προηγούμενη συγκριτική περίο-
δο. Επιπροσθέτως η τροποποίηση αναιρεί την υποχρέ-
ωση παροχής συγκριτικών στοιχείων για περιόδους 
πριν την άμεσα προηγούμενη περίοδο.

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές 
Καταστάσεις (2011)»
Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το 
ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα αντικα-
θιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οι-
κονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 
ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνω-
στοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγα-
τρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν 
μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομι-
κές καταστάσεις. Οι απαιτήσεις για τις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται τώρα στο 
ΔΠΧΑ 10 « Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις».

Επεξηγηματικά των ανωτέρω το Πρότυπο απαιτεί από 
μια οικονομική οντότητα, κατά την κατάρτιση των ατο-
μικών της οικονομικών καταστάσεων, την λογιστικο-
ποίηση των επενδύσεών της σε θυγατρικές, συγγε-
νείς και από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες, είτε στο 
κόστος, είτε σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΔΠΧΑ 
9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» και το ΔΛΠ 39 «Χρημα-
τοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση». 

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς 
Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»
Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και 
Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
Συγγενείς Επιχειρήσεις». Σκοπός αυτού του προτύπου 
είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με 
τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να πα-
ραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου 
της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσε-
ων σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, όπως 
προκύπτει από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11.

Το Πρότυπο δίνει την έννοια του όρου «σημαντική 
επιρροή» και παρέχει οδηγίες για τον τρόπο με τον 
οποίο πρέπει να εφαρμόζεται η μέθοδος της καθα-
ρής θέσης, (συμπεριλαμβάνονται και εξαιρέσεις από 
την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης σε 
ορισμένες περιπτώσεις). Επίσης, ορίζει τον τρόπο με 
τον οποίο οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και 
κοινοπραξίες θα πρέπει να ελέγχονται για απομείωση. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) 
«Εταιρείες Επενδύσεων»
Η τροποποίηση παρέχει στις «Εταιρείες Επενδύσε-
ων» (όπως ορίζονται από τα πρότυπα) μια εξαίρεση 
από την ενοποίηση συγκεκριμένων θυγατρικών και 
αντί αυτού ορίζει ότι η «Εταιρεία Επενδύσεων» θα 
πρέπει να επιμετρήσει την επένδυσή της σε κάθε θυ-
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γατρική που πληρεί τις προϋποθέσεις, δια μέσου του 
αποτελέσματος σύμφωνα με το IFRS 9 ή το IAS 39. 
Συμπληρωματικά η τροποποίηση απαιτεί πρόσθετες 
γνωστοποιήσεις που αφορούν στην αιτιολόγηση του 
χαρακτηρισμού μιας Εταιρείας ως Εταιρεία επενδύ-
σεων, σε λεπτομέρειες για τις θυγατρικές που δεν 
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση καθώς επίσης και 
στο είδος της σχέσης καθώς και συγκεκριμένων συ-
ναλλαγών μεταξύ της Εταιρείας επενδύσεων και των 
θυγατρικών της. Επίσης η τροποποίηση απαιτεί μια 
Εταιρεία επενδύσεων να χειρίζεται την συμμετοχή της 
σε μια θυγατρική με τον ίδιο τρόπο τόσο στις ατομικές 
όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά 
Μέσα: Παρουσίαση»
Η τροποποίηση αφορά το ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομι-
κά Μέσα». Το τροποποιημένο πρότυπο διευθετεί ανα-
κολουθίες στην συνήθη πρακτική κατά την εφαρμογή 
των κριτηρίων συμψηφισμού χρηματοοικονομικών 
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του ΔΛΠ 32 
«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση». 

ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Απομείωση Αξίας 
Περιουσιακών Στοιχείων» 
Τροποποιείται το ΔΛΠ 36 «Απομείωση Αξίας Περιου-
σιακών Στοιχείων», προκειμένου να μειώσει τις περι-
πτώσεις στις οποίες το ανακτήσιμο ποσό των περιου-
σιακών στοιχείων ή μονάδων δημιουργίας ταμιακών 
ροών απαιτείται να γνωστοποιείται, να αποσαφηνίσει 
τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται, και να εισαγάγει 
μια ρητή υποχρέωση σε περίπτωση αναγνώρισης ή 
αντιλογισμού απομείωσης όπου το ανακτήσιμο ποσό 
έχει υπολογισθεί βάσει της εύλογης αξίας, να γνω-
στοποιείται το επίπεδο ιεράρχησης και σε περίπτωση 
που η αποτίμηση είναι επιπέδου 2 ή 3 να γνωστοποιεί-
ται το μοντέλο αποτίμησης και οι βασικές παραδοχές.

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά 
Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση»
Τροποποιείται το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: 
Αναγνώριση και Επιμέτρηση”, έτσι ώστε να διευκρινι-
στεί ότι δεν υπάρχει ανάγκη για διακοπή της λογιστικής 
αντιστάθμισης, εάν ένα παράγωγο αντιστάθμισης ανα-
νεωθεί, εφόσον πληρούνται ορισμένα κριτήρια. Μια 
ανανέωση υποδηλώνει μια εκδήλωση όπου τα αρχικά 
αντισυμβαλλόμενα μέρη σε ένα παράγωγο συμφω-
νούν ότι ένας ή περισσότεροι αντισυμβαλλόμενοι εκ-
καθάρισης αντικαθιστούν τον αρχικό αντισυμβαλλό-
μενο προκειμένου να γίνει ο νέος αντισυμβαλλόμενος 
σε κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Προκειμένου 

να εφαρμόσει τις τροποποιήσεις και να συνεχίσει τη 
λογιστική αντιστάθμισης, η ανανέωση σε συστήματα 
κεντρικού αντισυμβαλλομένου (CCP) πρέπει να λάβει 
χώρα ως συνέπεια των νομοθετικών ή κανονιστικών 
διατάξεων ή της θέσπιση νόμων ή κανονισμών.

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές»
Παρέχει καθοδήγηση σχετικά με το πότε πρέπει να 
αναγνωρίζει μία υποχρέωση για εισφορά που επιβάλ-
λεται από μια κυβέρνηση, τόσο για τις εισφορές που 
αντιμετωπίζονται λογιστικά σύμφωνα με το ΔΛΠ 37 
“Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχό-
μενα περιουσιακά στοιχεία” καθώς και εκείνων όπου 
ο χρόνος και το ποσό της εισφοράς είναι βέβαιο. Η 
Διερμηνεία προσδιορίζει τη γενεσιουργό αιτία για την 
αναγνώριση μιας υποχρέωσης ως το γεγονός που 
ενεργοποιεί την καταβολή της εισφοράς, σύμφωνα με 
τη σχετική νομοθεσία. Παρέχει τις ακόλουθες οδηγίες 
για την αναγνώριση μιας υποχρέωσης καταβολής ει-
σφορών: α) Η υποχρέωση αναγνωρίζεται σταδιακά αν 
το δεσμευτικό γεγονός λαμβάνει χώρα κατά τη διάρ-
κεια μιας χρονικής περιόδου και β) Αν μια υποχρέωση 
ενεργοποιείται όταν επιτυγχάνεται ενός ελάχιστο όριο, 
η υποχρέωση αναγνωρίζονται όταν το ελάχιστο όριο 
έχει επιτευχθεί. 

Τροποποιήσεις προτύπων εφαρμοστέες για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 
1η Ιουλίου 2014 Όλες οι τροποποιήσεις έχουν υιο-
θετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν αναμέ-
νεται να έχουν σημαντική επίδραση στον Όμιλο και 
στην Εταιρεία.

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους 
(2011)» 
Οι τροποποιήσεις του προτύπου αφορούν στις εισφο-
ρές εργαζομένων ή τρίτων σε προγράμματα καθορι-
σμένων παροχών. Στόχος των τροποποιήσεων είναι 
να απλοποιήσει τον λογιστικό χειρισμό για τις εισφο-
ρές εκείνες που δεν εξαρτώνται από τον αριθμό ετών 
προϋπηρεσίας των εργαζομένων, όπως για παράδειγ-
μα οι εισφορές των εργαζομένων που υπολογίζονται 
σύμφωνα με ένα σταθερό ποσοστό επί του μισθού 
και οι οποίες μπορούν να αναγνωρίζονται αφαιρετικά 
του κόστους υπηρεσίας την περίοδο στην οποία αυτές 
οφείλονται.

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμή-
μα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 
2013 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων) κύκλος 2010-2012.
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Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημα-
ντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα πρότυπα 
ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου 
προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύ-
τηκε τον Δεκέμβριο 2013. 

ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία 
των μετοχών»
Η παρούσα τροποποίηση μετασχηματίζει τους ορι-
σμούς «προϋπόθεση κατοχύρωσης» και «συνθήκες 
της αγοράς» και προσθέτει τους ορισμούς για το «όρο 
απόδοσης» και τις «συνθήκες υπηρεσίας» (που μέχρι 
πρότινος αποτελούσαν μέρος του ορισμού της «προϋ-
πόθεσης κατοχύρωσης»).

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» (με 
επακόλουθες τροποποιήσεις σε άλλα πρότυπα)
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ένα ενδεχόμενο τίμη-
μα, που καταχωρείται είτε ως περιουσιακό στοιχείο 
είτε ως υποχρέωση, πρέπει να επιμετράται στην εύλο-
γη αξία του σε κάθε ημερομηνία αναφοράς.

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς» 
Η τροποποίηση ορίζει ότι απαιτείται από μία οικονο-
μική οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της 
Διοίκησης σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων 
συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. Επίσης 
διευκρινίζει ότι μία οικονομική οντότητα παρέχει 
συμφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχεί-
ων, των προς παρουσίαση τομέων με τα περιουσιακά 
στοιχεία της οικονομικής οντότητας, μόνο εάν τα πε-
ριουσιακά στοιχεία των τομέων παρουσιάζονται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα στην διοίκηση της οικονο-
μικής οντότητας.

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» (τροπο-
ποιήσεις στη βάση μόνο των συμπερασμάτων, με 
επακόλουθες τροποποιήσεις στις βάσεις των συ-
μπερασμάτων άλλων προτύπων)
Με την τροποποίηση αυτή αποσαφηνίζεται ότι με την 
δημοσίευση του ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξί-
ας» και τις τροποποιήσεις των ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικο-
νομικά μέσα» και ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: 
Αναγνώριση και επιμέτρηση», δεν αφαιρείται η δυνα-
τότητα επιμέτρησης χωρίς προεξόφληση των βρα-
χυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων για τις 
οποίες δεν αναφέρεται επιτόκιο στα ποσά των τιμο-
λογίων τους, εάν το αποτέλεσμα της προεξόφλησης 
είναι ασήμαντο.

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» & ΔΛΠ 38 «Άυλα 
περιουσιακά στοιχεία»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι, όταν ένα στοιχείο των 
ενσώματων παγίων αναπροσαρμόζεται τότε η προ - 
αποσβέσεων λογιστική του αξία αναπροσαρμόζεται με 
τέτοιο τρόπο ώστε να συνάδει με την αναπροσαρμογή 
της λογιστικής του αξίας.

ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν μία οικονομική 
οντότητα που παρέχει υπηρεσίες προσωπικού βα-
σικών διοικητικών στελεχών της στην αναφέρου-
σα οικονομική οντότητα ή στη μητρική Εταιρεία της 
τελευταίας, τότε αποτελεί συνδεδεμένο μέρος της 
αναφέρουσας οικονομικής οντότητας και οι παρεχό-
μενες αμοιβές προς αυτήν θα πρέπει να γνωστοποι-
ούνται.

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν τμήμα 
του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 
2013 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων) κύκλος 2011-2013.
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημα-
ντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα πρότυπα 
ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου 
προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύ-
τηκε τον Δεκέμβριο 2013. 

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών 
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς»
Η τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 διευκρινίζει ότι μια Εται-
ρεία, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις που συ-
ντάσσει σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, έχει την δυνατότητα 
επιλογής μεταξύ της εφαρμογής ενός υπάρχοντος και 
ισχύοντος ΔΠΧΑ ή ενός καινούργιου ή αναθεωρημέ-
νου ΔΠΧΑ, η εφαρμογή του οποίου ακόμη δεν είναι 
υποχρεωτική, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο ή ανα-
θεωρημένο ΔΠΧΑ επιτρέπει την εφαρμογή του νωρί-
τερα. 

Μια οικονομική οντότητα απαιτείται να εφαρμόζει την 
ίδια έκδοση των ΔΠΧΑ στις περιόδους που καλύπτο-
νται από τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις βάσει 
των ΔΠΧΑ.

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από 
το πεδίο εφαρμογής του, τον λογιστικό χειρισμό σχη-
ματισμού μιας από κοινού συμφωνίας στις οικονομι-
κές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συμφωνίας.
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ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας»
Διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης 
του χαρτοφυλακίου που ορίζεται στην παράγραφο 52 
του ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39 «Χρημα-
τοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση», ή 
το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», ανεξάρτητα 
από το αν πληρούν τον ορισμό των χρηματοοικονομι-
κών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως 
ορίζονται στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Πα-
ρουσίαση». 

ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν μία συγκεκριμένη 
συναλλαγή πληροί τους ορισμούς τόσο της συνένω-
σης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3 «Συ-
νενώσεις επιχειρήσεων» όσο και της επένδυσης σε 
ακίνητα, όπως ορίζεται στο ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε 
ακίνητα», τότε απαιτείται η ξεχωριστή εφαρμογή και 
των δύο προτύπων, ανεξάρτητα μεταξύ τους.

Νέα πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων εφαρ-
μοστέες για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξε-
κινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016 Τα νέα 
πρότυπα και οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν 
υιοθετηθεί, ακόμη, από την Ευρωπαϊκή Ένωσηκαι 
δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στον 
Όμιλο και στην Εταιρία.

ΔΠΧΑ 14 Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί 
Ρυθμιζόμενων Τιμών 
Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε μία οντότητα η οποία υιοθετεί 
για πρώτη φορά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονο-
μικής Αναφοράς να συνεχίσει να υπολογίζει, με κά-
ποιες περιορισμένες αλλαγές, τα «υπόλοιπα των ανα-
βαλλόμενων λογαριασμών ρυθμιζόμενων τιμών», 
σύμφωνα με τις προηγούμενες Γενικά Αποδεκτές Λο-
γιστικές Αρχές, τόσο κατά την αρχική υιοθέτηση των 
ΔΠΧΑ όσο και στις μεταγενέστερες οικονομικές κατα-
στάσεις. Ο στόχος του ΔΠΧΑ 14 είναι να διευκρινίσει 
τις απαιτήσεις χρηματοοικονομικής αναφοράς για τα 
«υπόλοιπα των αναβαλλόμενων λογαριασμών ρυθμι-
ζόμενων τιμών» που προκύπτουν όταν μια οικονομι-
κή οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε τιμές που 
υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση.

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από Κοινού Συμφωνίες» 
Το ΔΠΧΑ 11 τροποποιείται απαιτώντας ο αγοραστής 
ενός συμφέροντος σε μια από κοινού ελεγχόμενη 
οντότητα στην οποία η δραστηριότητα αποτελεί μια 
επιχείρηση (όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις 

Επιχειρήσεων), να εφαρμόσει όλες τις λογιστικές αρ-
χές συνενώσεων επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται 
στο ΔΠΧΑ 3 και σε άλλα Δ.Π.Χ.Α., με εξαίρεση εκείνες 
τις λογιστικές αρχές που έρχονται σε σύγκρουση με 
τα οριζόμενα στο ΔΠΧΑ 11. Επιπροσθέτως η τροπο-
ποίηση ορίζει να γνωστοποιούνται οι πληροφορίες 
που απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 3 και άλλα Δ.Π.Χ.Α. για 
τις συνενώσεις επιχειρήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές 
ισχύουν τόσο για την αρχική απόκτηση συμμετοχής σε 
μια από κοινού ελεγχόμενη οντότητα, όσο και για την 
απόκτηση πρόσθετου ποσοστού (στην τελευταία πε-
ρίπτωση, τα συμφέροντα που κατείχε προηγουμένως 
δεν επιμετρούνται εκ νέου).

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα 
Περιουσιακά Στοιχεία» (τροποποίηση)
Τροποποιούνται το ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 38, έτσι ώστε 
να διευκρινιστεί ότι η μέθοδος απόσβεσης που βασίζε-
ται στα έσοδα που παράγονται από μια δραστηριότητα 
που περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοι-
χείου δεν είναι κατάλληλη για ενσώματα πάγια.

Επίσης, η τροποποίηση αυτή εισάγει ένα μαχητό τεκ-
μήριο ότι η μέθοδος απόσβεσης που βασίζεται στα 
έσοδα που προκύπτουν από μια δραστηριότητα που 
περιλαμβάνει τη χρήση ενός άυλου περιουσιακού 
στοιχείου είναι ακατάλληλη, και μπορεί να ξεπεραστεί 
μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις όπου το άυλο 
περιουσιακό στοιχείο εκφράζεται ως μονάδα μέτρη-
σης των εσόδων, ή όταν μπορεί να αποδειχθεί ότι τα 
εν λόγω έσοδα και η κατανάλωση των οικονομικών 
οφελειών του άυλου περιουσιακού στοιχείου συσχετί-
ζονται σε μεγάλο βαθμό. 

Πέραν τούτου η τροποποίηση ορίζει ότι μελλοντικές 
μειώσεις στην τιμή ενός προϊόντος που παράχθη-
κε χρησιμοποιώντας ένα περιουσιακό στοιχείο θα 
μπορούσε να αποτελεί ένδειξη για αναμενόμενη τε-
χνολογική ή εμπορική απαξίωση του περιουσιακού 
στοιχείου, η οποία, με τη σειρά της, θα μπορούσε να 
αντανακλά μια μείωση των μελλοντικών οικονομι-
κών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσι-
ακό στοιχείο. 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) Ατομικές Οικονομικές 
Καταστάσεις - μέθοδος της καθαρής θέσης
Τροποποιείται το ΔΛΠ 27 ώστε να επιτρέπει την επιλο-
γή λογιστικοποίησης των επενδύσεων σε θυγατρικές, 
κοινοπραξίες και συγγενείς εταιρείες με την μέθοδο 
της καθαρής θέσης στις ατομικές οικονομικές κατα-
στάσεις. 
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Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ΔΠΧΑ 2012-2014 
Ο Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ΔΠΧΑ 2012-2014 
κάνει τροποποιήσεις στα ακόλουθα πρότυπα:

ΔΠΧΑ 5 Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 
Διακρατούμενα προς Πώληση και Διακοπείσες 
Δραστηριότητες
Προσθέτει ειδικές οδηγίες στο ΔΠΧΑ 5 για τις περι-
πτώσεις στις οποίες η οικονομική οντότητα επανα-
ταξινομήσει ένα περιουσιακό στοιχείο από «διακρα-
τούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς 
διανομή» ή αντίστροφα και τις περιπτώσεις στις οποί-
ες η λογιστική του «διακρατούμενου προς διανομή» 
διακόπτεται.

ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις 
Συμπληρωματικές οδηγίες για να διευκρινίσει κατά 
πόσο μία συμφωνία για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοι-
κονομικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει μετα-
βιβαστεί συνιστά συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρι-
νίσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις που αφορούν σε 
συμψηφισμούς χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων στις συνοπτικές ενδιά-
μεσες οικονομικές καταστάσεις.

ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζομένους 
Διευκρινίζει ότι τα εταιρικά ομόλογα υψηλής ποιότη-
τας που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του προ-
εξοφλητικού επιτοκίου για παροχές στους εργαζομέ-
νους μετά την έξοδο από την υπηρεσία θα πρέπει να 
εκφράζονται στο ίδιο νόμισμα όπως και οι παροχές 
που πρέπει να καταβληθούν.

ΔΛΠ 34 Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά 
Διευκρινίζει την έννοια «πληροφόρηση που γνωστο-
ποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάμεση χρηματο-
οικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο.

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) Γνωστοποιήσεις 
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 
1 σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και της 
συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών αθροι-
σμάτων, την δομή των οικονομικών καταστάσεων και 
τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) 
Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής 
από την υποχρέωση ενοποίησης 
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της 
απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των θυ-
γατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης. 

Νέα πρότυπα εφαρμοστέα για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιανουα-
ρίου 2017 και τα οποία δεν έχουν υιοθετηθεί, ακό-
μη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επίδραση στον 
Όμιλο και στην Εταιρία δεν έχει εκτιμηθεί ακόμα 
από την Διοίκηση.

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»
Το ΔΠΧΑ 15 παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο αρχών που 
βασίζεται σε πέντε βήματα και το οποίο θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις με τους πελάτες. 
Τα πέντε βήματα στο μοντέλο έχουν ως εξής: Προσ-
διορίστε τη σύμβαση με τον πελάτη, εντοπίστε τις 
υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύμβασης, καθορίστε 
την τιμής της συναλλαγής, κατανείμετε το τίμημα της 
συναλλαγής στα διάφορα στάδια ολοκλήρωσης του 
συμβολαίου και τέλος αναγνωρίστε το έσοδο όταν 
η οντότητα ικανοποιήσει την υποχρέωση απόδοσης. 
Επιπροσθέτως παρέχεται καθοδήγηση σε θέματα 
όπως το χρονικό σημείο στο οποίο καταχωρείται το 
έσοδο, το λογιστικό χειρισμό του μεταβλητού τιμήμα-
τος, το κόστος για την εκπλήρωση και την ανάληψη 
σύμβασης και διάφορα συναφή θέματα. Επίσης εισά-
γονται νέες γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιο-
θετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Νέα πρότυπα εφαρμοστέα για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουα-
ρίου 2018. Η επίδραση στον Όμιλο και στην Εταιρία 
δεν έχει εκτιμηθεί ακόμα από την Διοίκηση.

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 
Η οριστική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, η οποία περιέχει τις 
λογιστικές αρχές για τα χρηματοοικονομικά μέσα, 
αντικαθιστά το ΔΛΠ 39. Το πρότυπο περιλαμβάνει τις 
λογιστικές αρχές στους ακόλουθους τομείς:• Ταξινό-
μηση και επιμέτρηση. Τα χρηματοοικονομικά περιου-
σιακά στοιχεία ταξινομούνται βάσει του επιχειρηματι-
κού μοντέλου στο οποίο διακρατούνται και των χαρα-
κτηριστικών των συμβατικών ταμειακών ροών τους. 
Η έκδοση του ΔΠΧΑ 9 (2014) εισάγει την κατηγορία 
«εύλογης αξίας μέσω λοιπών συνολικών εσόδων» 
για ορισμένα χρεόγραφα. Οι χρηματοοικονομικές υπο-
χρεώσεις ταξινομούνται με παρόμοιο τρόπο όπως στο 
ΔΛΠ 39, ωστόσο υπάρχουν διαφορές ως προς την 
επιμέτρηση του πιστωτικού κινδύνου της οντότητας.• 
Απομείωση. Η έκδοση του ΔΠΧΑ 9 (2014) εισάγει μια 
προσέγγιση «αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών» για 
την επιμέτρηση της απομείωσης των χρηματοοικονο-
μικών περιουσιακών στοιχείων. Έτσι δεν είναι πλέον 
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απαραίτητο να προηγηθεί ένα πιστωτικό γεγονός για 
να αναγνωριστεί μία πιστωτική ζημία. Η λογιστική 
αντιστάθμισης. Εισάγει μια προσέγγιση της λογι-
στικής αντιστάθμισης που έχει σχεδιαστεί για να ευ-
θυγραμμιστεί περισσότερο με το πώς οι οικονομικές 
οντότητες αναλαμβάνουν δραστηριότητες διαχείρισης 
κινδύνου κατά την ανάληψη χρηματοοικονομικών και 
μη χρηματοοικονομικών κινδύνων.• Διαγραφή. Οι 
κανόνες για την διαγραφή χρηματοοικονομικών πε-
ριουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων μεταφέρθη-
καν από το ΔΛΠ 39.

3. Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές

Δήλωση Συμμόρφωσης
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμ-
φωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομι-
κής Αναφοράς «Δ.Π.Χ.Α.» (International Financial 
Reporting Standards). 

Βάση Ενοποίησης
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της τρέ-
χουσας περιόδου όπως και της προηγούμενης περι-
λαμβάνουν την Εταιρεία, τη θυγατρική της «ΕΥΔΑΠ 
ΝΗΣΩΝ ΑΕ».

Θυγατρικές εταιρείες είναι όλες οι εταιρείες που δι-
οικούνται και ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από την 
Εταιρεία, είτε με την κατοχή της πλειοψηφίας των με-
τοχών της Εταιρείας στην οποία έγινε η επένδυση, είτε 
με την εξάρτησή τους από την τεχνογνωσία που τους 
παρέχει ο Όμιλος. Οι οικονομικές καταστάσεις των 
θυγατρικών εταιρειών περιλαμβάνονται στις ενοποι-
ημένες οικονομικές καταστάσεις από την ημερομηνία 
που αποκτάται ο έλεγχος μέχρι την ημερομηνία που 
παύει να υφίσταται ο έλεγχος.

Κατά την εξαγορά της θυγατρικής, οι απαιτήσεις και οι 
υποχρεώσεις καθώς και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
της θυγατρικής, αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Σε πε-
ρίπτωση που η αξία κτήσης είναι μεγαλύτερη της εύ-
λογης αξίας, η διαφορά αναγνωρίζεται ως υπεραξία. 
Στην αντίθετη περίπτωση που η αξία κτήσης είναι μι-
κρότερη της εύλογης αξίας, η διαφορά πιστώνεται στα 
αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία αποκτήθηκε 
η θυγατρική. Τα δικαιώματα των μετόχων της μειο-
ψηφίας 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 θυγα-

τρικών, οι οποίες αποκτώνται ή πωλούνται κατά τη 
διάρκεια της χρήσης, συμπεριλαμβάνονται στην ενο-
ποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, από την 
ημερομηνία απόκτησης τους ή μέχρι την ημερομηνία 
πώλησής τους, αντίστοιχα. 

Όπου κρίνεται απαραίτητο, γίνονται αναμορφώσεις 
στις οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών, προ-
κειμένου τα κονδύλια να είναι ομοειδή και συγκρίσιμα 
με τα αντίστοιχα κονδύλια των υπόλοιπων εταιρειών 
του Ομίλου. Κατά την ενοποίηση, όλες οι διεταιρικές 
συναλλαγές και υπόλοιπα καθώς και τα κέρδη και ζη-
μίες μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου απαλείφονται.

Στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, οι συμ-
μετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρίες 
φέρονται στο κόστος απόκτησής τους μειωμένο με 
μετέπειτα προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους. Η 
Εταιρεία εξετάζει σε ετήσια βάση ή/και οποτεδήποτε 
υπάρχει ένδειξη απομείωσης τη λογιστική αξία των 
παραπάνω συμμετοχών σε σχέση με την ανακτήσιμη 
αξία τους, στη βάση της μεγαλύτερης αξίας μεταξύ 
της αγοραίας αξίας τους μείον τα έξοδα για να πραγ-
ματοποιηθεί η πώλησή τους (fair value less cost to 
sell) και της αξίας χρήσης τους (value in use).

Συμμετοχές σε συγγενείς Εταιρείες
Συγγενείς εταιρείες είναι εκείνες οι εταιρείες επί των 
οποίων ο Όμιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή αλλά δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθούν ως 
θυγατρικές. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
του Ομίλου περιλαμβάνουν την αναλογία του Ομίλου 
επί των κερδών και των ζημιών των συγγενών εται-
ρειών, με βάση τη μέθοδο της καθαρής θέσης, από 
την ημερομηνία που ο Όμιλος αποκτά την ουσιώδη 
επιρροή μέχρι την ημερομηνία που παύει να υφίστα-
ται η επιρροή αυτή. Όταν η αναλογία του Ομίλου επί 
των ζημιών της συγγενούς Εταιρείας υπερβαίνει την 
απεικονιζόμενη λογιστική αξία της επένδυσης, η λο-
γιστική αξία της επένδυσης μειώνεται στο μηδέν και 
παύει η αναγνώριση περαιτέρω ζημιών, εκτός αν ο 
Όμιλος έχει αναλάβει υποχρεώσεις ή ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις της συγγενούς Εταιρείας, πέραν εκεί-
νων που προκύπτουν από τη μετοχική ιδιότητα. Τα 
αποτελέσματα των συναλλαγών μεταξύ των εταιρει-
ών του Ομίλου και των συγγενών, απαλείφονται κατά 
το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συγγενείς 
επιχειρήσεις.

Στις ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρεί-
ας, οι συγγενείς αποτιμώνται στην αξία κτήσης και 
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υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους ετη-
σίως ή σε ενδιάμεσες περιόδους όταν υπάρχουν σο-
βαρές ενδείξεις απομείωσης. 

Υπεραξία
Η υπεραξία που προκύπτει κατά την απόκτηση μιας 
θυγατρικής ή μίας από κοινού ελεγχόμενης οντότητας 
ή άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας αντιπροσω-
πεύει τη διαφορά μεταξύ του κόστους της απόκτησης 
και της συμμετοχής της Εταιρείας στην καθαρή εύλο-
γη αξία των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων 
των υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώ-
σεων της θυγατρικής ή της από κοινού ελεγχόμενης 
οικονομικής μονάδας ή της άλλης επιχειρηματικής 
δραστηριότητας των αναγνωρισμένων κατά την ημε-
ρομηνία της απόκτησης. 

Η υπεραξία αρχικά αναγνωρίζεται ως ένα περιουσια-
κό στοιχείο στο κόστος και μεταγενέστερα επιμετράται 
στο κόστος μειωμένο με οποιεσδήποτε συσσωρευμέ-
νες ζημίες απομείωσης.

Για τον σκοπό της εξέτασης απομείωσης, η υπεραξία 
κατανέμεται σε κάθε μονάδα δημιουργίας ταμιακών 
ροών της Εταιρείας. Μονάδες δημιουργίας ταμειακών 
ροών στις οποίες έχει κατανεμηθεί υπεραξία εξετά-
ζονται για απoμείωση ετησίως ή περισσότερο συχνά 
όταν υπάρχει μία ένδειξη ότι η μονάδα μπορεί να είναι 
απoμειωμένη. Εάν το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας 
δημιουργίας ταμειακών ροών είναι μικρότερο από 
την λογιστική αξία της μονάδας, η ζημία απομείωσης 
κατανέμεται πρώτα για να μειώσει την λογιστική αξία 
κάθε υπεραξίας που έχει κατανεμηθεί στην μονάδα και 
κατόπιν στα άλλα περιουσιακά στοιχεία της μονάδας 
αναλογικά με βάση την λογιστική αξία των περιουσι-
ακών στοιχείων της μονάδος. Μία αναγνωρισθείσα 
ζημία απομείωσης για υπεραξία δεν αναστρέφεται σε 
μία μεταγενέστερη περίοδο.

Κατά την πώληση θυγατρικής ή από κοινού ελεγχόμε-
νης οντότητας ή άλλης επιχειρηματικής δραστηριότη-
τας το προσδιορισμένο ποσό της υπεραξίας περιλαμ-
βάνεται στον καθαρισμό του κέρδους ή της ζημίας που 
προκύπτει από την πώληση.

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

Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα επιμετρούνται στην εύλογη αξία του τιμήμα-
τος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί. Τα έσοδα μει-

ώνονται με τις εκτιμώμενες αναμορφώσεις λογαρια-
σμών πελατών, τις μειώσεις τιμών και άλλες όμοιες 
εκπτώσεις. 

Οι κυριότερες πηγές εσόδων της Εταιρείας αποτελούν 
η παροχή νερού καθώς και οι υπηρεσίες αποχέτευσης. 
Τα έσοδα παροχής νερού υπολογίζονται με βάση τις 
καταναλισκόμενες ποσότητες και τον ισχύοντα τι-
μοκατάλογο. Τα έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης 
υπολογίζονται ως ποσοστό στην αξία του καταναλι-
σκόμενου ύδατος. Η Εταιρεία τιμολογεί τις καταναλώ-
σεις του νερού κατά κύριο λόγω ανά τρίμηνο, βάση 
μετρήσεων, ενώ για τις μη τιμολογημένες έως την 
περίοδο αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων, 
γίνεται σχετική εγγραφή δουλευμένου εσόδου η οποία 
στηρίζεται σε ιστορικά στοιχειά κατανάλωσης των πε-
λατών της Εταιρείας για το μη τιμολογημένο χρονικό 
διάστημα. 

Παροχή υπηρεσιών

Τα έσοδα από συμβάσεις παροχής υπηρεσιών κατα-
χωρούνται βάσει του βαθμού ολοκλήρωσης της σύμ-
βασης. 

Έσοδα από μερίσματα και τόκους
Τα έσοδα από μερίσματα συμμετοχών καταχωρού-
νται όταν οριστικοποιηθεί το δικαίωμα είσπραξής τους 
από τους μετόχους. Έσοδα από τόκους καταχωρού-
νται βάσει μιας χρονικής αναλογίας αναφορικά με το 
ανεξόφλητο κεφάλαιο και το εφαρμόσιμο πραγματικό 
επιτόκιο το οποίο είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί 
τις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές εισπράξεις οι 
οποίες αναμένεται να εισρεύσουν καθ’ όλη την διάρ-
κεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου, ώστε να εξι-
σώνονται με την καθαρή λογιστική αξία του περιουσι-
ακού στοιχείου.

Έσοδα από ενοίκια
Τα έσοδα από επενδύσεις σε ακίνητα καταχωρούνται 
με την σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της σχετικής 
μίσθωσης (βλέπε κατωτέρω «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 ημε-
ρομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων, 
επιμετρημένα με βάση την αναλογία του πραγματοποι-
ημένου συμβατικού κόστους για το εκτελεσθέν έργο 
μέχρι την στιγμή της Οικονομικής θέσης ως προς τα 
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συνολικά συμβατικά κόστη που εκτιμάται την ίδια ημε-
ρομηνία ότι θα απαιτηθούν μέχρι την ολοκλήρωση του 
έργου, εκτός της περίπτωσης που αυτό δεν θα είναι 
αντιπροσωπευτικό του σταδίου ολοκλήρωσης.

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

Σε περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα μιας σύμβασης 
κατασκευής έργων δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, 
τα συμβατικά έσοδα αναγνωρίζονται στην έκταση που 
τα πραγματοποιημένα συμβατικά κόστη πιθανολογεί-
ται ότι θα ανακτηθούν. Τα συμβατικά κόστη αναγνω-
ρίζονται 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.

Μισθώσεις
Οι μισθώσεις ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μι-
σθώσεις όταν σύμφωνα με τους όρους μίσθωσης 
μεταφέρονται ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέ-
λη της ιδιοκτησίας του μισθίου στον μισθωτή. Όλες οι 
υπόλοιπες μισθώσεις ταξινομούνται ως λειτουργικές 
μισθώσεις.

Η Εταιρεία ως εκμισθωτής
Τα ποσά που οφείλονται από τους μισθωτές σε πε-
ρίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης καταχωρούνται 
στις απαιτήσεις στο ύψος της καθαρής επένδυσης της 
Εταιρείας στο μίσθιο. 

Το εισόδημα από αυτά τα μισθώματα κατανέμεται στις 
λογιστικές χρήσεις έτσι ώστε να αντανακλά ένα στα-
θερό περιοδικό ποσοστό απόδοσης πάνω στο εκάστο-
τε υπόλοιπο της καθαρής επένδυσης της Εταιρείας 
στο μίσθιο.

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

Η Εταιρεία ως μισθωτής
Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται στα πλαίσια 
χρηματοδοτικής μίσθωσης αναγνωρίζονται ως πε-

ριουσιακά στοιχεία της Εταιρείας στην εύλογη αξία 
τους κατά την έναρξη της μίσθωσης ή αν είναι μικρό-
τερη, στην παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών 
μισθωμάτων. Η αντίστοιχη υποχρέωση προς τον εκ-
μισθωτή συμπεριλαμβάνεται στην Κατάσταση Οικο-
νομικής θέσης ως υποχρέωση από χρηματοδοτική 
μίσθωση. 

Οι πληρωμές μισθωμάτων διαχωρίζονται σε κόστος 
χρηματοδότησης και στη μείωση της υποχρέωσης της 
μίσθωσης έτσι ώστε να επιτευχθεί μια σταθερή επι-
βάρυνση από τόκους στο εναπομένον υπόλοιπο της 
υποχρέωσης. Το κόστος χρηματοδότησης επιβαρύνει 
τα αποτελέσματα εκτός εάν αυτό το κόστος αποδί-
δεται άμεσα σε ένα ειδικό περιουσιακό στοιχείο, πε-
ρίπτωση κατά την οποία αυτό κεφαλαιοποιείται σύμ-
φωνα με γενικές πολιτικές της Εταιρείας που διέπουν 
το κόστος δανεισμού (βλέπε κατωτέρω). Ενδεχόμενα 
μισθώματα αναγνωρίζονται στα έξοδα στις περιόδους 
που προκύπτουν.

Οι πληρωμές μισθωμάτων σε περίπτωση λειτουργι-
κής μίσθωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με 
βάση τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της σχε-
τικής μίσθωσης εκτός και αν μια άλλη συστηματική 
βάση είναι πιο αντιπροσωπευτική προκειμένου να 
εξαντικρυσθούν τα οικονομικά οφέλη του εκμισθού-
μενου περιουσιακού στοιχείου που αναμένεται να 
αναλωθούν. Ενδεχόμενα μίσθια που προκύπτουν στα 
πλαίσια λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζονται στα 
έξοδα στις περιόδους που προκύπτουν.

Σε περίπτωση που λαμβάνονται κίνητρα στα πλαίσια 
λειτουργικής μίσθωσης, αυτά τα κίνητρα θα πρέπει να 
καταχωρούνται ως υποχρέωση. Τα σωρευτικά οφέλη 
των κινήτρων καταχωρούνται ως μείωση των εξό-
δων από μισθώματα σύμφωνα με τη σταθερή μέθο-
δο, εκτός εάν μια άλλη συστηματική βάση είναι πιο 
αντιπροσωπευτική προκειμένου να εξαντικρυσθούν 
τα οικονομικά οφέλη εκμισθούμενου περιουσιακού 
στοιχείου που αναμένεται να αναλωθούν.

Ξένα νομίσματα
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας παρουσιά-
ζονται στο νόμισμα του οικονομικού περιβάλλοντος 
στο οποίο λειτουργεί (το λειτουργικό της νόμισμα), 
το οποίο είναι το Ευρώ. Κατά την σύνταξη των οικο-
νομικών καταστάσεων της Εταιρείας, συναλλαγές σε 
νομίσματα διαφορετικά από τα νομίσματα λειτουργίας 
της (ξένα νομίσματα) καταχωρούνται με τις ισοτιμίες 
που ισχύουν κατά τις ημερομηνίες των συναλλαγών. 
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Σε κάθε ημερομηνία Αναφοράς των οικονομικών κα-
ταστάσεων τα εκφραζόμενα σε ξένο νόμισμα νομι-
σματικά στοιχεία επαναμετατρέπονται με την ισοτιμία 
που ισχύει κατά την ημερομηνία Αναφοράς των οικο-
νομικών καταστάσεων. Τα μη-νομισματικά στοιχεία 
που επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και εκφρά-
ζονται σε ξένα νομίσματα επαναμετατρέπονται με την 
ισχύουσα ισοτιμία της ημερομηνίας που καθορίστηκε 
η εύλογη αξία τους. Τα μη νομισματικά στοιχεία τα 
οποία επιμετρώνται σε συνθήκες ιστορικού κόστους 
σε ξένο νόμισμα δεν επαναμετατρέπονται.

Οι συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα της περιόδου με εξαίρεση: 

 y Συναλλαγματικές διαφορές που σχετίζονται με πε-
ριουσιακά στοιχεία υπό κατασκευή με σκοπό την 
μελλοντική χρήση τους στην παραγωγή, οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο κόστος αυτών των περιουσι-
ακών στοιχείων και θεωρούνται ως προσαρμογή 
στο επιτοκιακό κόστος δανεισμού σε συνάλλαγμα.

 y Συναλλαγματικές διαφορές σε συναλλαγές αντι-
στάθμισης συγκεκριμένων κινδύνων συναλλάγ-
ματος.

 y Συναλλαγματικές διαφορές σε νομισματικά στοι-
χεία εισπρακτέα από ή πληρωτέα σε δραστηριότη-
τα στο εξωτερικό για την οποία δεν έχει προγραμ-
ματισθεί ούτε υπάρχει ενδεχόμενο να προκύψει 
διακανονισμός, και οι οποίες αποτελούν μέρος 
της καθαρής επένδυσης στο εξωτερικό και έχουν 
καταχωρηθεί στα αποθεματικά μετατροπής συ-
ναλλάγματος καθώς και στα αποτελέσματα κατά 
την διάθεση αυτής της καθαρής επένδυσης. 

H υπεραξία και οι προσαρμογές των εύλογων αξιών 
που προκύπτουν κατά την απόκτηση δραστηριότη-
τας στο εξωτερικό, αντιμετωπίζονται ως περιουσια-
κά στοιχεία και υποχρεώσεις της δραστηριότητας στο 
εξωτερικό και μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισί-
ματος.

Κόστος Δανεισμού
Το κόστος δανεισμού σε όλες τις περιπτώσεις επιβα-
ρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης μέσα στην οποία 
πραγματοποιείται.

Επιχορηγήσεις
Οι επιχορηγήσεις δεν αναγνωρίζονται μέχρις ότου 
υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η Εταιρεία θα συμμορ-
φωθεί με τους όρους που τη διέπουν και η επιχορήγη-
ση θα εισπραχθεί.

Οι κρατικές επιχορηγήσεις των οποίων ο πρωταρχι-
κός όρος είναι η αγορά, κατασκευή ή κατά άλλο τρό-
πο η απόκτηση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων καταχωρούνται ως αναβαλλόμενο έσοδο 
στον Ισολογισμό και μεταφέρονται στα αποτελέσματα 
σε συστηματική και ορθολογική βάση κατά τη διάρκεια 
της ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου.

Οι λοιπές κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται σε 
συστηματική βάση στα έσοδα των περιόδων μέσα στις 
οποίες πρέπει να γίνει ο συσχετισμός των επιχορηγή-
σεων αυτών με τα αντίστοιχα κόστη. Οι κρατικές επι-
χορηγήσεις που λαμβάνονται ως αποζημίωση για έξο-
δα ή ζημίες που έχουν ήδη αναληφθεί ή για σκοπούς 
άμεσης οικονομικής υποστήριξης στην Εταιρεία χωρίς 
μελλοντικά κόστη, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα 
της περιόδου κατά την οποία καθίσταται εισπρακτέα.

Η Εταιρεία εισπράττει επιχορηγήσεις από την Ευρω-
παϊκή Ένωση, το Ελληνικό Δημόσιο και τους Οργανι-
σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη χρηματοδότηση 
ειδικών έργων. Επιπλέον, οι πελάτες της ΕΥΔΑΠ απαι-
τείται να συμμετέχουν στα έξοδα του αρχικού δικτύου 
σύνδεσης (παροχές, δίκτυα διανομής, συνδετικούς 
σωλήνες κλπ) ή στην αναβάθμιση ή επέκταση των 
δικτύων της Εταιρείας. Οι επιχορηγήσεις και οι συνει-
σφορές των πελατών λογίζονται ως έσοδα επομένων 
χρήσεων και αναγνωρίζονται στα έσοδα με τον ίδιο 
συντελεστή απόσβεσης με τον οποίο αποσβένονται τα 
σχετικά πάγια που επιδοτήθηκαν. Τα έσοδα αυτά εμ-
φανίζονται αφαιρετικά από τις αποσβέσεις στα αποτε-
λέσματα χρήσης.

Οι κρατικές επιχορηγήσεις για επανεκπαίδευση του 
προσωπικού αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά 
την διάρκεια των περιόδων που απαιτούνται για να 
εξαντικρυσθούν με τα ανάλογα συσχετιζόμενα έξοδα 
και παρουσιάζονται αφαιρετικά από αυτά.

Κόστος παροχών αποχώρησης προς το προσωπικό
Οι εισφορές σε προγράμματα αποχώρησης καθορι-
σμένων εισφορών, αναγνωρίζονται στα έξοδα όταν 
το προσωπικό έχει παράσχει τις υπηρεσίες που του 
δίνουν το δικαίωμα αυτών των εισφορών.

Για τα προγράμματα αποχώρησης καθορισμένων πα-
ροχών,το κόστος των παροχών αυτών προσδιορί-
ζεται με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης 
πιστωτικής μονάδας με βάση τις εκτιμήσεις αναλο-
γιστικών μελετών,οι οποίες πραγματοποιούνται σε 
κάθε ημερομηνία κλεισίματος της Κατάστασης Οικο-
νομικής θέσης. Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες ανα-
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γνωρίζονται απευθείας στα συνολικά εισοδήματα της 
περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και δεν 
μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε με-
ταγενέστερη περίοδο. Το κόστος προϋπηρεσίας ανα-
γνωρίζεται 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 Οικο-
νομικής Θέσης, αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία της 
υποχρέωσης καθορισμένων παροχών αφού ληφθούν 
υπόψη οι προσαρμογές για τα μη αναγνωρισμένα ανα-
λογιστικά κέρδη και ζημίες και το μη αναγνωρισμένο 
κόστος προϋπηρεσίας μειωμένο κατά την εύλογη αξία 
των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος.

Οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, προκύπτει από τον 
υπολογισμό αυτό, περιορίζεται στις μη αναγνωρισμέ-
νες αναλογιστικές ζημιές και το κόστος προϋπηρεσί-
ας, πλέον την παρούσα αξία των διαθέσιμων επιστρο-
φών και των μειώσεων των μελλοντικών εισφορών 
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 φορολο-
γητέο κέρδος της χρήσης. Το φορολογητέο κέρδος 
διαφέρει από το κέρδος που απεικονίζεται στα απο-
τελέσματα διότι το φορολογητέο κέρδος δεν συμπε-
ριλαμβάνει έσοδα ή έξοδα που φορολογούνται ή εκπί-
πτονται, σε άλλες χρήσεις και επιπλέον δεν συμπερι-
λαμβάνει κονδύλια τα οποία ουδέποτε φορολογούνται 
ή εκπίπτονται. 

Η υποχρέωση της Εταιρείας για τον τρέχοντα φόρο 
υπολογίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολο-
γικούς συντελεστές ή αυτούς που ουσιαστικά έχουν 
θεσπιστεί κατά την ημερομηνία Αναφοράς των οικο-
νομικών καταστάσεων.

Αναβαλλόμενος φόρος 
Αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζεται σε διαφο-
ρές μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων στις οικονομικές 
καταστάσεις και των αντίστοιχων φορολογικών βά-
σεων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των 

φορολογητέων κερδών. Η αναβαλλόμενη φορολο-
γία λογιστικοποιείται με την χρήση της μεθόδου της 
υποχρέωσης στον Ισολογισμό. Υποχρεώσεις από 
αναβαλλόμενη φορολογία γενικά αναγνωρίζονται 
για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές και 
απαιτήσεις από αναβαλλόμενη φορολογία γενικά ανα-
γνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές δια-
φορές στην έκταση που είναι πιθανό ότι φορολογητέα 
κέρδη θα είναι διαθέσιμα, έναντι των οποίων, αυτές 
οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές, θα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν. Τέτοιες απαιτήσεις και υποχρεώ-
σεις δεν αναγνωρίζονται αν οι προσωρινές διαφορές 
προκύπτουν από υπεραξία ή από την αρχική αναγνώ-
ριση (εκτός από μία συνένωση επιχειρήσεων) περιου-
σιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε συναλλαγές 
που δεν επηρεάζουν ούτε τα φορολογητέα ούτε τα 
λογιστικά κέρδη.

Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία ανα-
γνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές 
διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγα-
τρικές, συγγενείς, και συμμετοχές σε κοινοπραξίες με 
εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η Εταιρεία μπορεί να 
ελέγξει την αναστροφή των προσωρινών διαφορών 
και είναι πιθανό ότι οι διαφορές αυτές δεν θα ανα-
στραφούν στο ορατό μέλλον. Απαιτήσεις από ανα-
βαλλόμενη φορολογία, οι οποίες προκύπτουν από 
εκπεστέες προσωρινές διαφορές που συνδέονται με 
επενδύσεις και συμμετοχές, αναγνωρίζονται μόνο στο 
βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φο-
ρολογητέα κέρδη έναντι των οποίων θα χρησιμοποιη-
θούν τα οφέλη των προσωρινών διαφορών και είναι 
πιθανό ότι θα αναστραφούν στο ορατό μέλλον.

Η λογιστική αξία των απαιτήσεων από αναβαλλόμε-
νη 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 υπολογίζονται σύμφωνα με τους φορολο-
γικούς συντελεστές που αναμένεται να βρίσκονται σε 
ισχύ την περίοδο που θα ρευστοποιηθεί το περιουσι-
ακό 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 Καταστά-
σεων. Η επιμέτρηση των απαιτήσεων και υποχρεώ-
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σεων από αναβαλλόμενη φορολογία αντικατοπτρίζει 
τα φορολογικά αποτελέσματα που θα ακολουθήσουν, 
σύμφωνα με τον τρόπο που αναμένει η Εταιρεία, κατά 
την ημερομηνία Αναφοράς των οικονομικών κατα-
στάσεων, να επανακτήσει ή να διακανονίσει τη λογι-
στική αξία των περιουσιακών της στοιχείων και των 
υποχρεώσεων της. 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υπο-
χρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νομικά 
εκτελεστό δικαίωμα να συμψηφισθούν τρέχουσες 
φορολογικές απαιτήσεις με τρέχουσες φορολογικές 
υποχρεώσεις και όταν αυτές σχετίζονται με φόρους 
εισοδήματος επιβαλλόμενους από την ίδια φορολογι-
κή αρχή και επί πλέον όταν η Εταιρεία προτίθεται να 
διακανονίσει τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 
και υποχρεώσεις της με συμψηφισμό.

Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος περιόδου

Ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος καταχωρού-
νται ως έξοδο ή έσοδο στα αποτελέσματα, με εξαί-
ρεση όταν σχετίζεται με κονδύλια που χρεώθηκαν ή 
πιστώθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, περίπτωση 
κατά την οποία ο φόρος επίσης καταχωρείται απευθεί-
ας στα ίδια κεφάλαια, ή όταν προκύπτουν από αρχική 
αναγνώριση συνένωσης επιχειρήσεων. Σε περίπτω-
ση συνένωσης επιχειρήσεων, η επίδραση του φόρου 
λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της υπεραξίας 
ή τον προσδιορισμό του υπερβάλλοντος μεταξύ της 
συμμετοχής του αποκτώντα στην εύλογη αξία των 
αναγνωρισμένων περιουσιακών στοιχείων, υποχρε-
ώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων και του κό-
στους της αποκτηθείσας επιχείρησης. 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα γήπεδα και τα κτίρια που κατέχονται με σκοπό τη 
χρήση τους στην παραγωγή ή την διάθεση αγαθών ή 
υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς, εμφανίζονται 
στην κατάσταση Οικονομικής Θέσης στην αξία κτήσε-
ώς τους μείον τις μεταγενέστερες συσσωρευμένες 
αποσβέσεις και τις μεταγενέστερες συσσωρευμένες 
ζημίες απομείωσης. Τα ακίνητα υπό κατασκευή που 
προορίζονται για την παραγωγή, την ενοικίαση ή για 
διοικητικούς σκοπούς ή για σκοπούς ακόμη μη κα-
θορισμένους, παρουσιάζονται στο κόστος τους μειω-
μένα 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 πε-
ριουσιακά στοιχεία είναι έτοιμα για την προτιθέμενη 

χρήση τους. Η γη που ανήκει στην Εταιρεία δεν απο-
σβένεται.

Τα δίκτυα ύδρευσης, και αποχέτευσης καθώς και 
τα έργα αντιρρύπανσης και τα κέντρα επεξεργασί-
ας λυμάτων, τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός εμ-
φανίζονται στο κόστος μειωμένα κατά το ποσό των 
συσσωρευμένων αποσβέσεων και τις οποιεσδήποτε 
συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης. Η απόσβεση επι-
βαρύνει τα αποτελέσματα ώστε να μειώνει το κόστος 
ή την αξία των περιουσιακών στοιχείων, με εξαίρεση 
την αξία των γηπέδων και των ακινήτων υπό κατα-
σκευή, 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 τέ-
λος κάθε χρήσης, με τα αποτελέσματα που επιφέρει 
οποιαδήποτε αλλαγή στις εκτιμήσεις να υπολογίζεται 
σε μελλοντική βάση.

Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται με χρηματο-
δοτικές μισθώσεις αποσβένονται με βάση την εκτιμώ-
μενη ωφέλιμη ζωή τους στην ίδια βάση όπως και τα 
περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή με βάση τη δι-
άρκεια της σχετικής μίσθωσης εάν είναι συντομότερη.

Το κέρδος ή η ζημιά που προκύπτει από την πώληση ή 
την απόσυρση ενσώματων ακινητοποιήσεων καθορί-
ζεται ως η διαφορά μεταξύ των εσόδων από την πώ-
ληση 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 διακε-
κριμένα απεικονίζονται στο κόστος μειωμένο κατά τις 
συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις συσσωρευμένες 
ζημίες απομείωσης. Η απόσβεση καταχωρείται στα 
αποτελέσματα σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της 
εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των άυλων περιουσι-
ακών στοιχείων. Η εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή και η 
μέθοδος απόσβεσης επανεξετάζονται στο τέλος κάθε 
χρήσης και τα αποτελέσματα που επιφέρει οποιαδή-
ποτε αλλαγή στις εκτιμήσεις υπολογίζονται σε μελλο-
ντική βάση.

Εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα περιουσιακά 
στοιχεία - έξοδα ερευνών και ανάπτυξης
Οι δαπάνες σε ερευνητικές δραστηριότητες αναγνω-
ρίζονται ως έξοδα στην περίοδο που πραγματοποιού-
νται.
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Ένα εσωτερικώς δημιουργούμενο άυλο περιουσιακό 
στοιχείο που προκύπτει από την ανάπτυξη (η από φάση 
ανάπτυξης μιας εσωτερικής μελέτης) αναγνωρίζεται 
μόνο και μόνο όταν αποδεικνύονται όλα τα ακόλουθα:

 y Η τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης του άυλου 
περιουσιακού στοιχείου, ούτως ώστε να είναι δια-
θέσιμο προς χρήση ή πώληση.

 y Η πρόθεση να ολοκληρωθεί το άυλο περιουσιακό 
στοιχείο και να χρησιμοποιηθεί ή να πωληθεί.

 y Η ικανότητα να χρησιμοποιηθεί ή να πωληθεί το 
άυλο περιουσιακό στοιχείο.

 y Το άυλο περιουσιακό στοιχείο να δημιουργήσει 
πιθανά μελλοντικά οικονομικά οφέλη.

 y Η διαθεσιμότητα κατάλληλων τεχνικών, οικονομι-
κών και άλλων πόρων για την ολοκλήρωση της 
ανάπτυξης και της χρησιμοποίησης ή πώλησης 
του άυλου περιουσιακού στοιχείου και 

 y Η ικανότητα να αποτιμώνται αξιόπιστα οι αποδο-
τέες δαπάνες στο άυλο περιουσιακό στοιχείο κατά 
τη διάρκεια της ανάπτυξής του.

Το ποσό που αρχικά αναγνωρίζεται για το εσωτερι-
κώς δημιουργούμενο 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 δη-
μιουργούμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία, τα έξοδα 
ανάπτυξης καταχωρούνται στα αποτελέσματα της πε-
ριόδου που προκύπτουν.

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησης τα εσω-
τερικώς δημιουργούμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία 
απεικονίζονται στο κόστος μειωμένο κατά τις συσσω-
ρευμένες αποσβέσεις και τις συσσωρευμένες ζημίες 
απομείωσης, στην ίδια βάση όπως και τα άυλα περι-
ουσιακά στοιχεία που αποκτώνται διακεκριμένα.

Άυλα περιουσιακά στοιχεία αποκτώμενα σε 
συνένωση επιχειρήσεων
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται σε συ-
νένωση επιχειρήσεων προσδιορίζονται και γνωστο-
ποιούνται ξεχωριστά από την υπεραξία όταν πληρούν 
τις προϋποθέσεις του ορισμού του άυλου περιουσια-
κού στοιχείου και η εύλογη αξία τους μπορεί να επιμε-
τρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος αυτών των άυλων περι-
ουσιακών στοιχείων είναι η εύλογη αξία τους κατά την 
ημερομηνία της απόκτησης.

Μεταγενέστερα της αρχικής επιμέτρησης, τα άυλα πε-
ριουσιακά στοιχεία αποκτώμενα σε συνένωση επιχει-
ρήσεων 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 περιουσι-
ακών στοιχείων εκτός από υπεραξία
Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Κα-
ταστάσεων, η Εταιρεία εξετάζει τη λογιστική αξία των 
ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων για 
να προσδιορίσει αν υπάρχει ένδειξη ότι αυτά τα πε-
ριουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί ζημία απομείωσης. 
Αν οποιαδήποτε τέτοια ένδειξη υπάρχει, το ανακτή-
σιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου εκτιμάται για 
να καθορισθεί ο βαθμός της ζημίας απομείωσης (αν 
υπάρχει). Όταν δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί η ανα-
κτήσιμη αξία ενός επί μέρους περιουσιακού στοιχείου, 
η Εταιρεία εκτιμά την ανακτήσιμη αξία της μονάδας 
δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία το περιου-
σιακό στοιχείο ανήκει. 

Όταν μια εύλογη και σταθερή βάση επιμερισμού μπο-
ρεί να αναγνωρισθεί, τα ενσωματωμένα περιουσιακά 
στοιχεία μπορούν επίσης να επιμερισθούν σε μεμο-
νωμένες μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών ή, 
διαφορετικά, να επιμερισθούν σε μικρότερες ομάδες 
μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών για τις οποί-
ες εύλογη 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 υπάρξει 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 εκτιμώμε-
νες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στη 
παρούσα αξία τους χρησιμοποιώντας ένα προ-φόρου 
προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις παρούσες 
εκτιμήσεις της αγοράς της διαχρονικής αξίας του χρή-
ματος και τους κινδύνους που σχετίζονται με το περι-
ουσιακό στοιχείο.

Αν το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου 
(ή μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών) εκτι-
μάται ότι είναι μικρότερο από τη λογιστική αξία του, 



108   ΕΤΉΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΉΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2014

η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (ή μιας 
μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών) μειώνεται μέ-
χρι το ανακτήσιμο ποσό αυτού. Μια ζημιά απομείωσης 
αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα.

Όταν, μεταγενέστερα, μία ζημιά απομείωσης ανα-
στραφεί, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου 
(ή μιας μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών) αυ-
ξάνεται μέχρι την αναθεωρημένη εκτιμώμενη ανα-
κτήσιμη 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 περιουσιακού στοιχείου (ή 
μιας μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών) στα προη-
γούμενα έτη. Μία αναστροφή της ζημιάς απομείωσης 
αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα. 

Αποθέματα
Τα αποθέματα παρουσιάζονται στη χαμηλότερη τιμή 
μεταξύ του κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσι-
μης αξίας. Το κόστος υπολογίζεται με τη μέθοδο του 
μέσου σταθμικού κόστους. Το κόστος περιλαμβάνει τα 
άμεσα υλικά και όπου συντρέχει περίπτωση τα άμεσα 
εργατικά κόστη και εκείνα τα γενικά βιομηχανικά έξο-
δα που πραγματοποιούνται προκειμένου να φέρουν τα 
αποθέματα στην παρούσα τους θέση η και κατάσταση. 
Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία αντιπροσωπεύει την 
εκτιμώμενη αξία πώλησης μειωμένης κατά τα εκτι-
μώμενα κόστη ολοκλήρωσης και τα αναγκαία κόστη 
για την πραγματοποίηση της πώλησης.

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

Το ποσό που αναγνωρίζεται ως πρόβλεψη αποτελεί 
την καλύτερη εκτίμηση των απαιτούμενων δαπανών 
να διακανονιστεί η παρούσα υποχρέωση κατά την 
ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσε-
ων, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους και τις αβε-
βαιότητες που περιβάλλουν αυτήν την υποχρέωση. Σε 
περίπτωση που για την επιμέτρηση των προβλέψεων 
χρησιμοποιούνται εκτιμώμενες ταμειακές ροές που 
θα διακανονίσουν την τρέχουσα υποχρέωση, το λογι-
στικό υπόλοιπο της πρόβλεψης αυτής είναι η παρούσα 
αξία αυτών των ταμειακών ροών. 

Όταν μέρος ή το σύνολο της απαιτούμενης οικονο-
μικής ωφέλειας για τον διακανονισμό μιας πρόβλε-
ψης αναμένονται να αποζημιωθεί από άλλο μέρος, η 
απαίτηση καταχωρείται ως περιουσιακό στοιχείο όταν 
είναι πραγματικά βέβαιο ότι η αποζημίωση θα εισπρα-
χθεί και το ποσό της είσπραξης μπορεί να αποτιμηθεί 
αξιόπιστα.

Επαχθείς συμβάσεις
Παρούσα υποχρέωση που προκύπτει από επαχθείς 
συμβάσεις καταχωρείται και επιμετράται σαν μια πρό-
βλεψη. Μία επαχθής σύμβαση θεωρείται ότι υπάρχει 
όταν η Εταιρεία έχει μία σύμβαση στα πλαίσια της 
οποίας τα αναπόφευκτα κόστη εκπλήρωσης των δε-
σμεύσεων της σύμβασης υπερβαίνουν τα οικονομικά 
οφέλη που αναμένονται να ληφθούν από αυτήν.

Αναδιάρθρωση 
Μία πρόβλεψη για κόστη αναδιάρθρωσης καταχωρεί-
ται όταν η Εταιρεία έχει αναπτύξει λεπτομερές τυπικό 
πλάνο για την αναδιάρθρωση και έχει βάσιμες προσ-
δοκίες, σε εκείνους που επηρεάζονται, ότι θα φέρει σε 
πέρας την αναδιάρθρωση, αρχίζοντας την εφαρμογή 
αυτού του πλάνου ή δηλώνοντας τα κύρια χαρακτηρι-
στικά σε αυτούς που επηρεάζονται από αυτό. Η επιμέ-
τρηση μιας πρόβλεψης αναδιάρθρωσης περιλαμβάνει 
μόνο της άμεσες δαπάνες που προκύπτουν από την 
αναδιάρθρωση, οι οποίες αναγκαστικά προέρχονται 
από την αναδιάρθρωση και ταυτόχρονα δε συνδέονται 
με τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες της επιχείρησης. 

Εγγυήσεις 
Προβλέψεις για δαπάνες εγγυήσεων καταχωρούνται 
την ημερομηνία της πώλησης των σχετικών προϊό-
ντων, σύμφωνα με τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις 
της Διοίκησης για το ποσό της δαπάνης που θα απαι-
τηθεί προκειμένου η Εταιρεία να διακανονίσει την δέ-
σμευση.

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Οι επενδύσεις αναγνωρίζονται και διαγράφονται κατά 
την ημερομηνία της εμπορικής συναλλαγής όταν η 
αγορά ή η πώληση της επένδυσης γίνεται βάσει συμ-
βολαίου, του οποίου οι όροι απαιτούν παράδοση της 
επένδυσης μέσα στο καθιερωμένο από την σχετιζόμενη 
αγορά χρονοδιάγραμμα, και αρχικά επιμετρώνται στην 
εύλογη αξία τους, καθαρή από κόστη συναλλαγών.

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

Μέθοδος πραγματικού επιτοκίου
Η μέθοδος του πραγματικού επιτοκίου είναι η μέθοδος 
σύμφωνα με την οποία υπολογίζεται το αποσβεσμέ-
νο κόστος ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού 
στοιχείου και κατανέμεται το επιτοκιακό έσοδο κατά 
τη διάρκεια της σχετικής περιόδου. Το πραγματικό επι-
τόκιο είναι το επιτόκιο το οποίο ακριβώς προεξοφλεί 
τις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές εισπράξεις 
(συμπεριλαμβανομένων και όλων των προμηθειών 
που πληρώθηκαν ή εισπράχθηκαν και αποτελούν ανα-
πόσπαστο τμήμα του πραγματικού επιτοκίου, κόστη 
συναλλαγών και άλλες πρόσθετες αμοιβές ή προεξο-
φλήσεις) 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 επιτο-
κίου εκτός από εκείνα τα χρηματοοικονομικά περι-
ουσιακά στοιχεία που έχουν προσδιορισθεί ως «στην 
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων» (FVTPL).

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

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο κατα-
τάσσεται ως προοριζόμενο για εμπορική εκμετάλλευ-
ση αν:

 y Αποκτήθηκε κυρίως με σκοπό την πώληση στο 
εγγύς μέλλον.

 y Αποτελεί μέρος χαρτοφυλακίου εξατομικευμέ-
νων χρηματοοικονομικών μέσων που η Εταιρεία 
διαχειρίζεται από κοινού και για το οποίο υπάρχει 
πρόσφατο πραγματικό σχέδιο βραχυπρόθεσμης 
αποκόμισης κερδών ή είναι παράγωγο που δεν 
είναι προσδιορισμένο και αποτελεσματικό μέσο 
αντιστάθμισης.

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο εκτός 
εκείνων που προορίζονται για πώληση, μπορεί να 

προσδιορισθεί ως «στην εύλογη αξία μέσω αποτελε-
σμάτων» (FVTPL) κατά την αρχική αναγνώρισή του αν:

 y Ένας τέτοιος καθορισμός απαλείφει ή μειώνει 
σημαντικά μια ανακολουθία που αφορά στην επι-
μέτρηση ή αναγνώριση που σε διαφορετική περί-
πτωση θα προέκυπτε, ή 

 y Το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο απο-
τελεί μια ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσια-
κών 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 κιν-
δύνων ή επενδυτικής στρατηγικής, και η πληρο-
φόρηση σχετικά με την ομαδοποίηση παρέχεται 
εσωτερικά σε αυτήν την βάση.

 y Αποτελεί μέρος ενός συμβολαίου που περιλαμβά-
νει ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα παράγωγα, 
και το ΔΛΠ 39 επιτρέπει σε όλο το σύνθετο συμ-
βόλαιο (περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση) να 
προσδιορισθεί ως «στην εύλογη αξία μέσω απο-
τελεσμάτων» (FVTPL).

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία «στην 
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων» (FVTPL) απεικο-
νίζονται στην εύλογη αξία, και οποιοδήποτε κέρδος ή 
ζημία προκύψει καταχωρείται στα αποτελέσματα. Το 
καθαρό κέρδος ή ζημία που καταχωρείται στα αποτε-
λέσματα ενσωματώνει οποιοδήποτε μέρισμα ή τόκο 
που επιφέρει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοι-
χείο. 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 Εταιρεία έχει τον θετικό σκοπό και την ικα-
νότητα να διακρατήσει ως τη λήξη, κατατάσσονται ως 
επενδύσεις διακρατούμενες ως τη λήξη.

Οι επενδύσεις αυτές λογιστικοποιούνται στο αποσβε-
σμένο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγ-
ματικού επιτοκίου, μειωμένες κατά την απομείωση, με 
έσοδα που καταχωρούνται στα αποτελέσματα με βάση 
την πραγματική απόδοση.

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία (AFS)
Οι χρηματιστηριακές μετοχές και τα χρηματιστηριακά 
εξαγοράσιμα ομόλογα που κατέχει η Εταιρεία και τα 
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οποία διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά κατατάσ-
σονται ως «Διαθέσιμα προς πώληση» (AFS) και απει-
κονίζονται στην εύλογη αξία. Η εύλογη αξία προσδιο-
ρίζεται με τον τρόπο που περιγράφεται στη Σημείωση 
41. Κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από μεταβολές 
στην εύλογη αξία καταχωρούνται απευθείας στην κα-
θαρή θέση, σε αποθεματικό αναπροσαρμογής επενδύ-
σεων, με εξαίρεση τη ζημία απομείωσης, τον τόκο που 
υπολογίζεται με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου 
και τα συναλλαγματικά κέρδη και ζημίες των νομι-
σματικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία καταχω-
ρούνται απευθείας στα αποτελέσματα. 

Όταν η επένδυση διατίθεται ή προσδιορίζεται ως απο-
μειωμένη, τα σωρευτικά κέρδη ή ζημίες που προ-
ηγούμενα είχαν καταχωρηθεί σε αποθεματικό ανα-
προσαρμογής επενδύσεων, συμπεριλαμβάνονται στα 
αποτελέσματα της περιόδου.

Μερίσματα των διαθεσίμων προς πώληση συμμετοχι-
κών τίτλων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν 
οριστικοποιηθεί το δικαίωμα είσπραξής τους από τους 
μετόχους.

Η εύλογη αξία των διαθέσιμων προς πώληση νομι-
σματικών περιουσιακών στοιχείων σε ξένο νόμισμα 
προσδιορίζεται σε εκείνο το ξένο νόμισμα και μετα-
τρέπεται στην spot ισοτιμία κατά την ημερομηνία Ανα-
φοράς των οικονομικών καταστάσεων. Οι μεταβολές 
στην εύλογη αξία που αποδίδονται σε διαφορές με-
τατροπής, που προκύπτουν από μεταβολές στο απο-
σβεσμένο κόστος του περιουσιακού στοιχείου, ανα-
γνωρίζονται στα αποτελέσματα ενώ άλλες μεταβολές 
αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια.

Δάνεια και Απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις, τα δάνεια και οι λοιπές απαι-
τήσεις με σταθερές και καθορισμένες πληρωμές που 
δεν διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά κατατάσ-
σονται στα «Δάνεια και Απαιτήσεις». Τα δάνεια και οι 
απαιτήσεις επιμετρώνται στην αρχική καταχώρηση 
στην εύλογη αξία και μεταγενέστερα στο αποσβεσμέ-
νο κόστος, με την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου 
μειωμένο κατά οποιαδήποτε απομείωση.

Έσοδα από τόκους καταχωρούνται εφαρμόζοντας τη 
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, με εξαίρεση τις 
βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις των οποίων η αναγνώ-
ριση του τόκου θα ήταν ασήμαντη. 

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός 
των προσδιοριζόμενων στην εύλογη αξία μέσω απο-
τελεσμάτων (FVTPL), αξιολογούνται για ενδείξεις 
απομείωσης σε κάθε ημερομηνία Αναφοράς των 
Οικονομικών Καταστάσεων. Τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία απομειώνονται όταν υπάρχει 
αντικειμενική τεκμηρίωση ότι, ως αποτέλεσμα ενός 
ή περισσότερων γεγονότων που έχουν συμβεί μετά 
την αρχική αναγνώριση του χρηματοοικονομικού πε-
ριουσιακού στοιχείου, οι εκτιμώμενες μελλοντικές 
ταμειακές ροές της επένδυσης έχουν επηρεαστεί. Για 
τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που λο-
γιστικοποιούνται στο αποσβεσμένο κόστος, το ποσό 
της απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστι-
κής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρού-
σας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών 
ροών, προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό επι-
τόκιο. 

Το λογιστικό υπόλοιπο μειώνεται κατά το ποσό της 
ζημίας απομείωσης απευθείας για όλα τα χρηματο-
οικονομικά περιουσιακά στοιχεία, με εξαίρεση των 
εμπορικών απαιτήσεων των οποίων η λογιστική αξία 
μειώνεται μέσω της χρήσης λογαριασμού προβλέψε-
ων. Σε περίπτωση που οι εμπορικές απαιτήσεις είναι 
μη εισπράξιμες, διαγράφονται σε βάρος του λογαρια-
σμού των προβλέψεων. Μεταγενέστερες ανακτήσεις 
ποσών τα οποία είχαν προηγουμένως διαγραφεί με-
ταφέρονται σε όφελος των αποτελεσμάτων χρήσης. 
Μεταβολές στη λογιστική αξία του λογαριασμού των 
προβλέψεων καταχωρούνται στα αποτελέσματα.

Με εξαίρεση τους συμμετοχικούς τίτλους διαθέσιμους 
προς πώληση, αν σε μεταγενέστερη περίοδο, το ποσό 
της ζημίας απομείωσης μειωθεί, και η μείωση αυτή 
μπορεί αντικειμενικά να συνδεθεί με ένα γεγονός που 
συνέβη μετά την αναγνώριση της απομείωσης, η προ-
ηγούμενη αναγνωρισμένη ζημία απομείωσης ανα-
στρέφεται μέσω των αποτελεσμάτων στην έκταση 
που η λογιστική αξία της επένδυσης, κατά την ημερο-
μηνία της αναστροφής της απομείωσης, δεν υπερβαί-
νει 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 μεταγε-
νέστερα της ζημίας απομείωσης καταχωρείται απευ-
θείας στα ίδια κεφάλαια.
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Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις και 
συμμετοχικοί τίτλοι εκδιδόμενοι από την Εταιρεία

Ταξινόμηση ως χρεωστικός ή συμμετοχικός τίτλος 
Οι χρεωστικοί και συμμετοχικοί τίτλοι κατατάσσονται 
είτε ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις είτε ως 
ίδια κεφάλαια, σύμφωνα με την ουσία της συμβατικής 
συμφωνίας. 

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

Σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα
Τα συστατικά μέρη ενός σύνθετου χρηματοοικονομι-
κού μέσου κατατάσσονται χωριστά ως χρηματοοικο-
νομικές υποχρεώσεις και ίδια κεφάλαια σύμφωνα με 
την ουσία της συμβατικής συμφωνίας. Την ημερομη-
νία της έκδοσης, η εύλογη αξία του συστατικού της 
υποχρέωσης εκτιμάται χρησιμοποιώντας το επικρατέ-
στερο επιτόκιο της αγοράς για όμοια μη μετατρέψιμα 
μέσα. Αυτό το ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση στο 
αποσβεσμένο κόστος μέχρις ότου εξαλειφθεί μέσω 
της μετατροπής ή μέχρι τη λήξη του μέσου. Το συστα-
τικό των ιδίων κεφαλαίων προσδιορίζεται αφού αφαι-
ρεθεί 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 εισο-
δήματος και δεν επιμετράται ξανά, σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία. 

Υποχρεώσεις συμβολαίων Χρηματοοικονομικής 
εγγύησης
Οι υποχρεώσεις συμβολαίων χρηματοοικονομικής 
εγγύησης επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία και 
μεταγενέστερα επιμετρώνται στο μεγαλύτερο μεταξύ:

 y Του ποσού της συμβατικής υποχρέωσης, όπως 
καθορίζεται σύμφωνα με το ΔΛΠ 37 «Προβλέ-
ψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες 
Απαιτήσεις».

 y Του ποσού της αρχικής καταχώρησης μειωμέ-
νο, όταν είναι αναγκαίο, κατά τις καταχωρημένες 
συσσωρευμένες αποσβέσεις σύμφωνα με τις πο-
λιτικές καταχώρησης των εσόδων.

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατατάσσονται 
είτε ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλο-
γη αξία μέσω αποτελεσμάτων (FVTPL) είτε ως λοιπές 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις.

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη 
αξία μέσω αποτελεσμάτων (FVTPL)
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατατάσσονται 
ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη 
αξία μέσω αποτελεσμάτων (FVTPL) όταν η χρηματο-
οικονομική υποχρέωση είτε προορίζεται για πώληση 
είτε έχει καθορισθεί ως τέτοια. 

Μία χρηματοοικονομική υποχρέωση κατατάσσεται ως 
προοριζόμενη για πώληση αν:

 y Έχει επέλθει κυρίως με σκοπό την επαναγορά στο 
κοντινό μέλλον ή 

 y Αποτελεί μέρος χαρτοφυλακίου εξατομικευμέ-
νων χρηματοοικονομικών μέσων που η Εταιρεία 
διαχειρίζεται από κοινού και για το οποίο υπάρχει 
πρόσφατο πραγματικό σχέδιο βραχυπρόθεσμης 
αποκόμισης κερδών ή 

 y Είναι ένα παράγωγο που δεν είναι προσδιορισμέ-
νο και αποτελεσματικό μέσο αντιστάθμισης.

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

 y Ένας τέτοιος καθορισμός απαλείφει ή μειώνει 
σημαντικά μια ανακολουθία που αφορά στην επι-
μέτρηση ή αναγνώριση που σε διαφορετική περί-
πτωση θα προέκυπτε, ή 

 y Η χρηματοοικονομική υποχρέωση αποτελεί μια 
ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοι-
χείων ή υποχρεώσεων ή και των δύο, η οποία 
βρίσκεται υπό διαχείριση και η απόδοσή της εκτι-
μάται βάσει της εύλογης αξίας της, σύμφωνα με 
την τεκμηριωμένη στρατηγική διαχείρισης κιν-
δύνων ή επενδυτικής στρατηγικής, και η πληρο-
φόρηση σχετικά με την ομαδοποίηση παρέχεται 
εσωτερικά σε αυτήν την βάση, ή

 y Αποτελεί μέρος ενός συμβολαίου που περιλαμβά-
νει ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα παράγωγα, 
και το ΔΛΠ 39 επιτρέπει σε όλο το σύνθετο συμ-
βόλαιο (περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση) να 



112   ΕΤΉΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΉΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2014

προσδιορισθεί ως «στην εύλογη αξία μέσω απο-
τελεσμάτων» (FVTPL).

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις «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 ενσωματώ-
νει οποιοδήποτε τόκο πληρωτέο πάνω στη χρηματοοι-
κονομική υποχρέωση. Η εύλογη αξία προσδιορίζεται με 
τον τρόπο που περιγράφεται στη Σημείωση 41.

Λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Οι λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, οι οποί-
ες συμπεριλαμβάνουν και τον δανεισμό, αρχικά επι-
μετρώνται στην εύλογη αξία, καθαρή από κόστη συ-
ναλλαγών.

Οι λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις μεταγε-
νέστερα επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος, χρη-
σιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, 
με τόκους- έξοδα που καταχωρούνται στα αποτελέ-
σματα με βάση την πραγματική απόδοση.

Η μέθοδος του πραγματικού επιτοκίου είναι η μέθο-
δος σύμφωνα με την οποία υπολογίζεται το αποσβε-
σμένο κόστος μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης 
και το επιτοκιακό έξοδο κατανέμεται κατά τη διάρκεια 
της σχετικής περιόδου. Το πραγματικό επιτόκιο είναι 
το επιτόκιο το οποίο ακριβώς προεξοφλεί τις εκτι-
μώμενες μελλοντικές ταμειακές πληρωμές κατά τη 
διάρκεια της προσδοκώμενης ζωής της χρηματοοι-
κονομικής υποχρέωσης ή, όπου κρίνεται σκόπιμο, σε 
μικρότερη περίοδο. 

Διαγραφή /Διακοπή/ Παύση της αναγνώρισης 
Η Εταιρεία διαγράφει μια χρηματοοικονομική υποχρέ-
ωση μόνο και μόνο όταν η υποχρέωση της Εταιρείας 
εξοφληθεί, ακυρωθεί ή εκπνεύσει.

Ταμείο και ταμιακά ισοδύναμα
Το ταμείο και τα ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν 
μετρητά και καταθέσεις όψεως και άλλες βραχυπρό-
θεσμες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις, οι οποίες 
είναι εύκολα μετατρέψιμες σε ένα γνωστό ποσό με-
τρητών και υπόκεινται σε ένα ασήμαντο κίνδυνο με-
ταβολής στην αξία. 

Τομείς δραστηριότητας
Οι βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εται-
ρείας (παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης και 
λοιπές), δεν υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους 
και αποδόσεις. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία δεν προέβη 

στην παρουσίαση γνωστοποιήσεων όσον αφορά τους 
τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Διευκρινίζε-
ται ότι η Εταιρεία δραστηριοποιείται σ’ έναν γεωγρα-
φικό τομέα (λεκανοπέδιο Αττικής). Η πολιτική και η 
λήψη αποφάσεων είναι κοινή για όλους τους τομείς 
δραστηριότητας της Εταιρείας.

4.  Κρίσιμες Λογιστικές Αντιμετωπίσεις και 
Σημαντικές Πηγές Εκτίμησης Αβεβαιοτήτων

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 περιου-
σιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, οι οποίες 
δεν είναι προφανείς από άλλες πηγές πληροφόρη-
σης. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές με αυτές παραδοχές, 
βασίζονται στη εμπειρία του παρελθόντος, εκτιμήσεις 
ειδικευμένων εξωτερικών συμβούλων καθώς και σε 
άλλους σχετικούς παράγοντες. Τα πραγματικά αποτε-
λέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτι-
μήσεις. 

Οι εκτιμήσεις και οι υποκειμενικές παραδοχές επανε-
ξετάζονται σε συνεχή βάση. Η αναθεωρήσεις λογιστι-
κών εκτιμήσεων, αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά 
την οποία συμβαίνουν, αν αυτές επηρεάζουν μόνο την 
συγκεκριμένη περίοδο ή και σε μελλοντικές περιό-
δους.

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

1.  Το ύψος της πρόβλεψης για τυχόν επισφαλείς απαι-
τήσεις από πελάτες (Ιδιώτες, Ελληνικό Δημόσιο, 
ΔΕΚΟ).

2.  Ενδεχόμενες υποχρεώσεις της Εταιρείας με το Ελ-
ληνικό Δημόσιο (κόστος συντήρησης παγίων «Εται-
ρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ» ΝΠΔΔ, τίμημα ακατέργαστου 
νερού).

3.  Το ύψος των προβλέψεων για παροχές στο προ-
σωπικό από τέσσερα προγράμματα καθορισμένων 
παροχών.

4.  Προβλέψεις για επίδικες εργατικές υποθέσεις.

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

2.  Φόρο εισοδήματος που περιλαμβάνει την πρόβλεψη 
για τον τρέχων φόρο εισοδήματος και πρόβλεψη για 

πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλε-
γκτες χρήσεις.

3.  Ανακτησιμότητα αναβαλλόμενης φορολογικής 
απαίτησης.

5. Έσοδα

Τα έσοδα της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

ΕΣΟΔΑ

Έσοδα από παροχή νερού και σχετιζόμενων υπηρεσιών 221.326 229.248 221.326 229.238

Έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης 102.563 110.305 102.550 110.305

Έσοδα από κατασκευές έργων στο Ελληνικό Δημόσιο 505 2.147 505 2.147

Μείωση κύκλου εργασιών από πώληση έργων στο Ελληνικό 
Δημόσιο - (9.155) - (9.155)

Έσοδα από πώληση ηλεκτρικού ρεύματος 1.986 3.579 1.986 3.579

Πωλήσεις αποθεμάτων 7 40 7 40

Κύκλος εργασιών 326.387 336.165 326.374 336.154

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 2.276 2.131 2.276 2.131

Χρηματοοικονομικά έσοδα 14.673 16.169 14.673 16.169

Συνολικά έσοδα 343.336 354.465 343.323 354.454

Η μείωση του κύκλου εργασιών κατά Ευρώ 9,8 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 15,6 εκατ. € περίπου. Η μείωση αυτή οφείλεται στο μειωμένο τιμολόγιο 
υπηρεσιών ύδρευσης το οποίο είχε εφαρμογή από την 16/12/2013. Η μείωση αντισταθμίστηκε από τη διαγραφή 
εσόδων, κατά το προηγούμενο έτος, από κατασκευές έργων Ελληνικού Δημοσίου, ύψους 9,2 εκατ. €, λόγω της 
διευθέτησης που προέκυψε από την κοινή υπουργική απόφαση Δ6/2476/3.12.2013 (ΦΕΚ 3065) των υπουργών 
Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
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6. Μερισμός Εξόδων στις Λειτουργίες 

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

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2014

Ποσά σε χιλ.  €
Κόστος Πωληθέντων Έξοδα Διάθεσης Έξοδα Διοίκησης Σύνολο

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 44.239 1.733 7.093 53.065

Κόστος ιδιοκατασκευών (6.994) - - (6.994)

Σύνολο Α 37.245 1.733 7.093 46.071

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 64.831 17.893 35.710 118.434

Παροχές τρίτων 25.275 6.007 10.255 41.537

Αποσβέσεις 32.927 606 4.681 38.214

Διάφορες προβλέψεις 17.627 - - 17.627

Διάφορα έξοδα 4.715 2.732 3.478 10.925

Αναλώσεις υλικών 5.543 315 1.178 7.036

Κόστος ιδιοκατασκευών (3.141) - - (3.141)

Σύνολο Β 147.777 27.553 55.302 230.632

Σύνολο (Α + Β) 185.022 29.286 62.395 276.703

31/12/2013

Ποσά σε χιλ.  €
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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2014

Ποσά σε χιλ.  €
Κόστος Πωληθέντων Έξοδα Διάθεσης Έξοδα Διοίκησης Σύνολο

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 44.239 1.733 7.051 53.023
Κόστος ιδιοκατασκευών (6.994) - - (6.994)
Σύνολο Α 37.245 1.733 7.051 46.029
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 64.831 17.893 35.710 118.434
Παροχές τρίτων 25.275 6.007 10.255 41.537
Αποσβέσεις 32.927 606 4.681 38.214
Διάφορες προβλέψεις 17.627 - - 17.627
Διάφορα έξοδα 4.715 2.732 3.467 10.914
Αναλώσεις υλικών 5.543 315 1.178 7.036
Κόστος ιδιοκατασκευών (3.141) - - (3.141)
Σύνολο Β 147.777 27.553 55.291 230.621
Σύνολο (Α + Β) 185.022 29.286 62.342 276.650
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31/12/2013

Ποσά σε χιλ. €
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

Η σημαντική διακύμανση των εξόδων σε σχέση με την 
προηγούμενη χρήση, παρουσιάζεται κυρίως στις κατη-
γορίες εξόδων:

 y Αμοιβές και έξοδα προσωπικού: Κατά την προη-
γούμενη χρήση είχε σχηματιστεί πρόβλεψη, για 
πρώτη φορά, για την ειδική εφάπαξ αποζημίωση 
προς τους εργαζομένους προσληφθέντες μέ-
χρι 25.10.99, σύμφωνα με τις σχετικές Συλλογι-
κές Συμβάσεις Εργασίας που συνήφθησαν στις 
2.7.1991, 25.5.1992, 21.06.1995, 06.06.2008, πο-
σού ευρώ 60,4 εκατ. € περίπου. Σημειώνεται ότι 
το άρθρο 45 του Ν.4179/2013 κατήργησε στις 
8.8.2013 την υποχρεωτική κάλυψη του ελλείμμα-
τος του ανωτέρω λογαριασμού εφάπαξ από το Ελ-
ληνικό Δημόσιο.

 y Διάφορες προβλέψεις, που περιλαμβάνουν:

1.  Την πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις, ποσού 
ευρώ 3 εκατ. € περίπου τη χρήση 2014 έναντι 31 
εκατ. € περίπου την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Επισημαίνεται ότι κατά την τρέχουσα χρήση υλο-
ποιήθηκε εξωδικαστικός συμβιβασμός, με την 
απόφαση 18275/22.01.14 του Δ.Σ. για δικαστική 
αξίωση εργαζομένων για την οποία είχε σχηματι-
στεί σχετική πρόβλεψη στις 31/12/2013.

2.  Την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού 
ευρώ 15 εκατ. € περίπου τη χρήση του 2014 ένα-
ντι μηδενικής πρόβλεψης την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο. Σημειώνεται ότι η προηγούμενη χρήση 
ωφελήθηκε με ποσό ευρώ 56,7 εκατ. € από αντι-
στροφή πρόβλεψης που οφείλεται στην αποπλη-
ρωμή χρεών των ΟΤΑ και άλλων φορέων του 
Δημοσίου για τις οποίες είχε σχηματιστεί σημα-
ντική πρόβλεψη κατά το παρελθόν.

 y Αμοιβές και έξοδα τρίτων οι οποίες σημείωσαν 
αύξηση ποσού ευρώ 7,2 εκατ. € περίπου λόγω της 
λειτουργίας και συντήρησης του Κέντρου Επεξερ-
γασίας Λυμάτων Ψυτάλλειας.
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7. Αποσβέσεις

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

Ι. ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Κύριοι τροφοδοτικοί αγωγοί 30-45χρ.

Δευτερεύοντες τροφοδοτικοί αγωγοί 12-45χρ.

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

Δεξαμενές-Διυλιστήρια 10-50χρ.

ΙΙ. ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Έργα βαριάς υποδομής και βασικοί συλλεκτήρες 25-50χρ.

Δευτερεύοντες αγωγοί 28-50χρ.

Εξωτερικές διακλαδώσεις 25-50χρ.

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 20-30χρ.

IΙΙ. ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Ερευνητικά κέντρα λυμάτων 10-50χρ.

Κέντρα λυμάτων 10-40χρ.

IV. ΛΟΙΠΑ

Έπιπλα και εξοπλισμός 5χρ.

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1-4χρ.

Μεταφορικά μέσα 6-16χρ.

Μηχανολογικός εξοπλισμός 15-35χρ.

Κτίρια 25-50χρ.

Τα ποσά που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε χιλιάδες € 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων 40.421 38.565 40.421 38.565

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 3.513 1.077 3.513 1.077

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων και συμμετοχών 
καταναλωτών (5.720) (9.637) (5.720) (9.637)

Σύνολο 38.214 30.005 38.214 30.005
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8. Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού (Όμιλος & Εταιρεία)

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2014 31/12/2013

Μισθοί και Ημερομίσθια 81.743 83.763

Εργοδοτικές εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία 19.806 21.350

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού Ν.2112 2.086 2.269

Πρόβλεψη για Ειδική εφάπαξ αποζημίωση προσληφθέντων έως και 25/11/1999 3.044 60.412

Πρόβλεψη για Ειδική εφάπαξ αποζημίωση προσληφθέντων μετά 25/11/1999 99 235

Προβλέψεις Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για τους δικαιούχους 7.842 10.619

Λοιπές Παροχές 3.814 997

Σύνολο (Σημείωση 6) 118.434 179.645

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

9. Χρηματοοικονομικά  Έσοδα (Όμιλος & Εταιρεία)

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2014 31/12/2013

Τόκοι Πελατών 5.509 6.376

Μερίσματα 75 43

Τόκοι προθεσμιακών καταθέσεων 5.758 1.696

Λοιπά Έσοδα 3.331 8.054

Σύνολο 14.673 16.169

Η μεταβολή στα λοιπά έσοδα οφείλεται κυρίως στην εξόφληση διακανονισμών οφειλών δήμων προς την Εται-
ρεία το προηγούμενο έτος, σε συνδυασμό με την διαγραφή δανειακής υποχρέωσης προς το Ελληνικό Δημόσιο.

10.  Χρηματοοικονομικά  Έξοδα (Όμιλος & Εταιρεία)
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της Εταιρείας ποσού 559 χιλ. € και 8.501 χιλ. € κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και 
2013 αντίστοιχα, μειώθηκαν σημαντικά κυρίως λόγω της εξόφλησης ολοσχερώς των δανειακών υποχρεώσε-
ων της Εταιρείας το προηγούμενο έτος.

11. Φόρος Εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντος φόρου εισοδήματος, 
της αναβαλλόμενης φορολογίας και της πρόβλεψης του φόρου των ανέλεγκτων χρήσεων καθώς και των δια-
φορών φορολογικού ελέγχου και αναλύεται ως εξής:
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Ποσά σε χιλ. €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Φόρος εισοδήματος 4.899 27.405 4.899 27.405

Πρόβλεψη πρόσθετου φόρου χρήσης 889 1.533 895 1.533

Μείον χρησιμοποίηση πρόβλεψης προηγούμενης χρήσης (1.532) (748) (1.532) (748)

Διαφορές φορολογικής συμμόρφωσης άρθρου 65α 
Ν.4174/2013 385 214 385 214

Αναβαλλόμενη Φορολογία 16.933 (44.824) 16.933 (44.824)

Σύνολο 21.574 (16.420) 21.580 (16.420)

Ο φόρος εισοδήματος για την τρέχουσα περίοδο προέκυψε ως εξής:

Ποσά σε χιλ. €
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Κέρδη προ φόρων 63.497 61.740 63.537 61.267

Φόρος εισοδήματος υπολογιζόμενος με τον ισχύοντα 
φορολογικό συντελεστή (26% ) 16.509 16.052 16.520 15.929

Πρόβλεψη πρόσθετου φόρου χρήσης 889 1.533 895 1.533

Μείον χρησιμοποίηση πρόβλεψης προηγούμενης χρήσης (1.532) (748) (1.532) (748)

Διαφορές φορολογικής συμμόρφωσης άρθρου 65α 
Ν.4174/2013 385 214 385 214

Διαφορά φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26% (19.935) (19.935)

Συμπληρωματικός φόρος (αφορολόγητου αποθεματικού 
και εσόδων από ενοίκια) 43 483 43 483

Φόρος επί μη εκπιπτόμενων δαπανών 5.280 (14.019) 5.269 (13.896)

Σύνολο 21.574 (16.420) 21.580 (16.420)

Σημειώνεται ότι την προηγούμενη χρήση 2013 με τις διατάξεις του Ν.4110/23.1.2013 θεσπίστηκε αυξημένος 
συντελεστής φορολογικού εισοδήματος που επηρέασε θετικά τα αποτελέσματα της προηγούμενης περιόδου.

Στην παρούσα χρήση από τον συμψηφισμό φορολογικών απαιτήσεων και των αντίστοιχων υποχρεώσεων φό-
ρου εισοδήματος προέκυψε φορολογική απαίτηση ποσού Ευρώ 17.541 χιλ. € έναντι φορολογικής υποχρέωσης 
11.935 χιλ. € την 31/12/2013.

Τα ποσά αναλύονται:

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2014 31/12/2013

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 22.440 15.470

Υποχρέωση φόρου εισοδήματος (4.899) (27.405)

Σύνολο 17.541 (11.935)

Από την 3/11/2014 που η Εταιρεία παρέλαβε την υπ’αριθμ. 29964 πρόσκληση ελέγχου από το Κέντρο Ελέγχου 
Μεγάλων Επιχειρήσεων, διενεργείται ο τακτικός έλεγχος των φορολογικά ανέλεγκτων χρήσεων 2008, 2009 και 
2010. Για τις χρήσεις 2011, 2012, και 2013 η Εταιρεία ελέγχθηκε ως προς την φορολογική της συμμόρφωση από 
τους νόμιμους ελεγκτές της, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.2238/1994 και εκδόθηκε πιστοποιητικό συμμόρ-
φωσης με σύμφωνη γνώμη.

Αντίστοιχος έλεγχος για την χρήση του 2014 είναι υπό εξέλιξη σύμφωνα με το άρθρο 65α του Ν.4174/2013.
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Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν σχετική επαρκή πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους και προ-
σαυξήσεις συνολικού ποσού 5,8 εκατ. € περίπου που πιθανόν να καταλογισθούν κατά το φορολογικό κλείσιμο 
των ανέλεγκτων χρήσεων 2008, έως και 2010 και την ολοκλήρωση του ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης 
της χρήσης 2014. 

Η ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη λόγω των περιορισμένων συναλλαγών που έχει.

12. Κέρδη ανά Μετοχή
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 προη-
γούμενη, χρήση δεν υπάρχουν μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Δεν υπήρξαν ομολογίες μετατρέψιμες σε με-
τοχές 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/ 2014 31/12/ 2013

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους (σε χιλ €) 41.923 78.160

Σταθμικός Μέσος Όρος των σε κυκλοφορία μετοχών 106.500.000 106.500.000

Κέρδη ανά μετοχή – Βασικά σε € 0,39 0,73

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρίασή του στις 27.3.2015 ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς 
την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος, του άρθρου 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920, 
ποσού είκοσι λεπτών (0,20 €) ανά μετοχή, (συνολικό μικτό ποσό σε 21.300 εκατ. €) για τη χρήση 2014. 

Το μέρισμα αποτελεί αντικείμενο έγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και περιλαμβάνεται 
στο υπόλοιπο του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις νέον».

13. Υπεραξία
Το ποσό της υπεραξίας 3.357 χιλ. € κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 αφορά το υπερβάλλον τίμημα εξαγοράς των 
δικτύων Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Λυκόβρυσης από το αναπόσβεστο κόστος αντικατάστασης, όπως αποτι-
μήθηκε κατά την εξαγορά. Οι μονάδες δημιουργίας 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 Οικο-
νομικού Προγραμματισμού & Ελέγχου της Εταιρείας το Δεκέμβριο του 2014.

Ειδικότερα:
Στα πλαίσια της τακτοποίησης απαιτήσεων της από συγκεκριμένους ΟΤΑ, η Εταιρεία υπέγραψε συμβάσεις με 
τρεις δήμους (Ασπρόπυργου και Ελευσίνας κατά την διάρκεια του Β΄εξαμήνου 2003 και Λυκόβρυσης κατά την 
διάρκεια του Β΄εξαμήνου 2006) για την μεταβίβαση της κυριότητας των δικτύων ύδρευσης των εν λόγω δήμων. 
Στα πλαίσια των ανωτέρων συμβάσεων περιήλθαν στην κυριότητα της Εταιρείας δίκτυα ύδρευσης συνολικού 
μήκους περίπου 327 χιλιομέτρων τα οποία εξυπηρετούν, μέσω 26.786 παροχών, περίπου 65.000 κατοίκους των 
εν λόγω δήμων, οι οποίοι εντάσσονται στην βάση καταναλωτών της Εταιρείας.

Η απόκτηση του δικτύου του Δήμου Ασπροπύργου, κόστισε 2.749 χιλ. και διακανονίστηκε με συμψηφισμό αντί-
στοιχων οφειλών του προς την Εταιρεία. Η αποτίμηση του δικτύου σε τιμές αντικατάστασης, που έγινε από τις 
τεχνικές υπηρεσίες της Εταιρείας και συμφωνήθηκε με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις των τεχνικών υπηρεσιών του 
Δήμου, ανέρχεται στο ποσό των 2.192 χιλ. €.
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Η απόκτηση του δικτύου του Δήμου Ελευσίνας, κόστισε 1.800 χιλ. € και διακανονίστηκε με συμψηφισμό οφειλών 
του 1.500 χιλ. € και καταβολή από την Εταιρεία ποσού 300 χιλ. €. Η αποτίμηση του δικτύου σε τιμές αντικατά-
στασης, που έγινε από τις τεχνικές υπηρεσίες της Εταιρείας και συμφωνήθηκε με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις των 
τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, ανέρχεται στο ποσό των 681 χιλ. €.

Η απόκτηση του δικτύου του Δήμου Λυκόβρυσης, κόστισε 2.271 χιλ. € και διακανονίστηκε με συμψηφισμό ισό-
ποσων οφειλών. Η αποτίμηση του δικτύου σε τιμές αντικατάστασης, που έγινε από τις τεχνικές υπηρεσίες της 
Εταιρείας και συμφωνήθηκε με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, ανέρχεται στο 
ποσό των Ευρώ 590 χιλ. €.

14. Λοιπές Άυλες Ακινητοποιήσεις (Όμιλος & Εταιρεία)

Κόστος κτήσης 31η Δεκεμβρίου 2013 21.655

Προσθήκες 4.147

Υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου 2014 25.802

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

31η Δεκεμβρίου 2013 (20.235)

Αποσβέσεις χρήσης (3.513)

Σύνολο Αποσβέσεων 31η Δεκεμβρίου 2014 (23.748)

Αναπόσβεστη αξία 

31η Δεκεμβρίου 2013 1.420

31η Δεκεμβρίου 2014 2.054

Οι λοιπές άυλες ακινητοποιήσεις αφορούν δαπάνες για αγορά λογισμικού και λοιπών άυλων περιουσιακών στοι-
χείων, τα οποία εκτιμάται ότι θα επιφέρουν μελλοντικά οφέλη στην Εταιρεία, τα οποία καταχωρούνται ως άυλα 
στοιχεία του Ενεργητικού. Τα λογισμικά αποσβένονται σε πέντε έτη και για τα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία η 
Εταιρεία επανεξετάζει την ωφέλιμη ζωή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα.

15. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Η Εταιρεία κάνοντας χρήση των διατάξεων του Δ.Π.Χ.A. 1: «Πρώτη χρήση εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α.» χρησιμο-
ποίησε 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 Ισολογισμού Με-
τάβασης της 1ης Ιανουαρίου 2004. Ειδικότερα για σκοπούς μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α., η Εταιρεία αποτίμησε τα ιδι-
οχρησιμοποιούμενα ακίνητα σε εύλογες αξίες όπως αυτές καθορίστηκαν από μελέτες ανεξαρτήτων εκτιμητών. 
Οι εύλογες αυτές αξίες αποτέλεσαν το τεκμαιρόμενο κόστος για τη σύνταξη του Ισολογισμού. 
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Κατωτέρω παρατίθεται ο πίνακας μεταβολών παγίων των χρήσεων 2014 και 2013 για τον Όμιλο και την Εταιρεία:

2014

Ποσά σε χιλ. €

Κτίρια- 
Γήπεδα

Μηχανήματα 
& Μηχαν/κός 
εξοπλισμός

Δίκτυο  
ύδρευσης 

 & μετρητές 
κατανάλωσης

Δίκτυο  
υπονόμων-  
Βιολογικός 
καθαρισμός

Οχήματα  
Έπιπλα

Προκαταβολές 
& έργα υπό 
κατασκευή

Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία την  
1 Ιανουαρίου 2014 273.363 2.304 277.906 340.599 3.416 79.053 976.641

Προσθήκες 4.519 630 7.148 65.682 8.923 277 87.179

Μειώσεις/ Μεταφορές - - - - (696) (66.261) (66.957)

Αναστροφή αποσβέσεων - - - - 696 - 696

Αποσβέσεις Χρήσης (2.892) (768) (18.206) (16.373) (2.182) (40.420)

Αναπόσβεστη αξία την 
31/12/2014 274.990 2.166 266.848 389.908 10.157 13.069 957.138

1/1/2014:

Κόστος 296.830 19.410 472.008 485.548 48.813 79.053 1.401.662

Συσσωρευμένες αποσβέσεις (23.467) (17.106) (194.102) (144.949) (45.397) - (425.021)

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 273.363 2.304 277.906 340.599 3.416 79.053 976.641

31/12/2014

Κόστος 301.349  20.040 479.156 551.230 57.040 13.069 1.421.884

Συσσωρευμένες αποσβέσεις (26.359) (17.872) (212.308) (161.324) (46.883) - (464.746)

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 274.990 2.168 266.848 389.906 10.157 13.069 957.138

2013

Ποσά σε χιλ. €

Κτίρια- 
Γήπεδα

Μηχανήματα 
& Μηχαν/κός 
εξοπλισμός

Δίκτυο  
ύδρευσης 

 & μετρητές 
κατανάλωσης

Δίκτυο  
υπονόμων-  
Βιολογικός 
καθαρισμός

Οχήματα  
Έπιπλα

Προκαταβολές 
& έργα υπό 
κατασκευή

Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία την  
1 Ιανουαρίου 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
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Οι προσθήκες της κατηγορίας «Δίκτυο Υπονόμων – Βιολογικός Καθαρισμός» οφείλονται κατά κύριο λόγο στην 
παγιοποίηση του έργου επεξεργασίας λυμάτων του Θριασίου Πεδίου (ΚΕΛΘ) κατά ποσό 42,8 εκατ. € το οποίο 
εξυπηρετεί τους δήμους Ελευσίνας, Ασπροπύργου Μαγούλας και Μάνδρας. 

Επίσης στην ίδια κατηγορία παγιοποιήθηκαν έργα αξίας 21,7 εκατ. € του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυ-
τάλλειας (ΚΕΛΨ). 

Οι παραπάνω προσθήκες προκάλεσαν τις μειώσεις της κατηγορίας «Προκαταβολές και Έργα υπό Κατασκευή».

Οι προσθήκες της κατηγορίας «Οχήματα – Έπιπλα» αφορούν την ανανέωση και επέκταση του στόλου οχημάτων 
κατά ποσό 4,9 εκατ. €.

16. Επενδύσεις σε Θυγατρικές
Την 18η Ιουλίου 2011 η Εταιρεία ΕΥΔΑΠ ίδρυσε με την υπ’ αριθμ. Aπόφαση Δ.Σ. 17241/13.05.2011 Εταιρεία με 
την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Νήσων με το διακριτικό τίτλο ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε., 
στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 100% στο μετοχικό της κεφάλαιο. Η ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε., έχει σκοπό την 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και συλλογής ομβρίων υδάτων της 
νησιωτικής Ελλάδας. Η θυγατρική μέχρι σήμερα έχει περιορισμένη δραστηριότητα. 

Με αποφάσεις των εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων την 7/2/2014 και 31/10/2014 το καταβεβλη-
μένο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά ποσό 150 χιλ. € και 500 
χιλ. € αντίστοιχα.

17. Επενδύσεις Διαθέσιμες προς Πώληση 

31/12/2014 31/12/2013

Εύλογη αξία (Ε.Υ.Α.Θ) 691 1.369

Η επένδυση που περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα, απεικονίζει την συμμετοχή στην Ε.Υ.Α.Θ, Ανώνυμη 
Εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία δίνει τη δυνατότητα στην Εταιρεία να αποκομίσει έσοδα 
από μερίσματα και ενδεχομένως κεφαλαιακά κέρδη. Η ακριβοδίκαιη αξία αυτής της μετοχής βασίζεται στην επί-
σημη τιμή του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων. 
Η μεταβολή επιβάρυνε το αποτέλεσμα της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος χρήσεως 2014.

18.  Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις (Όμιλος & Εταιρεία)
Ο λογαριασμός αναλύεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις ως εξής:

Ποσά σε χιλ. €
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Δάνεια Προσωπικού (Σημείωση 22) 2.902 2.248 2.902 2.248

Κράτηση από Μισθολόγιο 7 317 7 317

Έργα για λογαριασμό τρίτων 2.652 2.147 2.652 2.147

Εγγυήσεις (ΔΕΗ, Ακινήτων) 574 695 563 695

Σύνολα 6.135 5.407 6.124 5.407
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Έργα για λογαριασμό τρίτων (Όμιλος & Εταιρεία)
Ο λογαριασμός στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2014 31/12/2013

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 1.505 936

ΕΥΔΑΠ Εταιρεία Παγίων ΝΠΔΔ 1.147 1.211

Σύνολο 2.652 2.147

Η Εταιρεία 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 Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού) όπως και έργα αναβάθ-
μισης και επέκτασης των τεχνικών εγκαταστάσεων ύδρευσης, οι οποίες έχουν μεταφερθεί στο ΝΠΔΔ Εταιρεία 
Παγίων ΕΥΔΑΠ. Μέχρι την 31/12/2012 όλες οι απαιτήσεις των εν λόγω φορέων έχουν τιμολογηθεί και εισπρα-
χθεί.

19. Αναβαλλόμενη Φορολογία (Όμιλος & Εταιρεία)

Ποσά σε χιλ. € 2013 2014

Περιγραφή
Υπόλοιπο 
έναρξης

01.01.2013

(Επιβάρυνση)/ 
Ωφέλεια στα 

αποτελέσματα 
περιόδου

(Επιβάρυνση)/ 
Ωφέλεια στην 
Καθαρή Θέση

Υπόλοιπο  
λήξης

31.12.2013

(Επιβάρυνση)  
/Ωφέλεια στα 

αποτελέ-
σματα 

(Επιβάρυνση)/ 
Ωφέλεια στην 
Καθαρή Θέση

Υπόλοιπο 
λήξης

31.12.2014

Εξοδοποίηση άυλων 
ακινητοποιήσεων 26 8 35 35

Απομείωση αποθεμάτων 458 131 589 (94) 495

Υποχρέωση για παροχές 
στο προσωπικό 34.339 26.321 (17.681) 42.978 466 10.569 54.013

Πρόβλεψη επισφαλών 
απαιτήσεων 3.108 933 4.041 746 4.787

Λοιπές προβλέψεις για 
κινδύνους και έξοδα 11.634 11.556 23.190 (16.895) 6.295

Συμμετοχές καταναλωτών 
& ΟΤΑ-Δήμων 12.759 3.405 16.164 (671) 15.493

Διαφορά αποσβέσεων 
από επαναπροσδιορισμό 
ωφέλιμης ζωής

(4.375) (1.484) (5.859) (187) (6.046)

Έσοδα και έξοδα 
δεδουλευμένα (1.886) 1.835 (51) (7) (58)

Αναβ. Φορ. στο Φορ. 
Αποθεματικό από 
αναπροσαρμογή ακινήτων

6.208 1.863 8.071 - 8.071

Λοιπά αναβαλλόμενα 
φορολ. στοιχεία 4.179 255 4.434 (291) 4.143

66.450 44.824 (17.681) 93.593 (16.933) 10.569 87.228
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Η χρέωση στους λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσεως για αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος (έξοδο 
χρήσης-αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση), περιέχει την εκπλήρωση προσωρινών φορολογικών δια-
φορών που προέκυψαν από λογισθέντα έξοδα τα οποία λογίστηκαν σε προηγούμενες χρήσεις. Η πίστωση για 
αναβαλλόμενους φόρους (έσοδο χρήσης-αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση) περιέχει κυρίως προσωρινές 
φορολογικές διαφορές που προκύπτουν από συγκεκριμένες προβλέψεις, οι οποίες είναι φορολογικά εκπεστέες 
κατά την πραγματοποίηση της αντίστοιχης δαπάνης σε μεταγενέστερες χρονικές περιόδους.

20.  Υλικά, Ανταλλακτικά & Αναλώσιμα (Όμιλος & Εταιρεία)
Ο λογαριασμός στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2014 31/12/2013

Αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά 16.277 18.065

Πρόβλεψη Απαξίωσης (αντιστροφή) (1.906) (2.267)

Σύνολο 14.371 15.798

Τα αποθέματα προορίζονται για την εξυπηρέτηση των δικτύων (συντήρηση και επέκταση). Αποθέματα ποσού  
9,2 εκατ. € περίπου αναμένεται να ανακτηθούν μετά από 12 μήνες (την αντίστοιχη περσινή περίοδο ποσό  
8,1 εκατ. € περίπου).

Η κίνηση της πρόβλεψης απαξίωσης για αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά που έχει σχηματισθεί για εκτιμώμε-
να μη ανακτήσιμα ποσά αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2014 31/12/2013

Υπόλοιπο Έναρξης 2.267 2.291

Πρόβλεψη χρήσης (361) (24)

Υπόλοιπο Λήξης 1.906 2.267

21. Απαιτήσεις από Πελάτες, Καταναλωτές (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
Ο λογαριασμός στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Ιδιώτες 137.487 130.688 137.487 130.675

Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ελληνικό Δημόσιο, ΔΕΚΟ 46.018 41.635 46.018 41.635

183.505 172.323 183.505 172.310

Δεδουλευμένα, μη τιμολογημένα έσοδα 57.194 56.581 57.194 56.581

240.699 228.904 240.699 228.891

Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (37.585) (25.710) (37.585) (25.710)

203.114 203.194 203.114 203.181

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 31/12/2014.

Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις που έχει σχηματισθεί για εκτιμώμενα μη ανακτήσιμα ποσά 
από την παροχή ύδρευσης - αποχέτευσης αναλύεται ως εξής:
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Ποσά σε χιλ. € 31/12/2014 31/12/2013

Υπόλοιπο Έναρξης 25.710 85.663

Πρόβλεψη χρήσης 13.866 (59.953)

Διαγραφή επισφαλών πελατών (1.991) -

Υπόλοιπο Λήξης 37.585 25.710

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

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

22. Λοιπές Απαιτήσεις (Όμιλος & Εταιρεία)
Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Προκαταβολές και δάνεια Προσωπικού 4.044 5.349 4.044 5.349

Προκαταβολές σε εργολάβους και προμηθευτές 401 538 401 538

Απαίτηση για συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στην υποχρεωτική 
κάλυψη του ελλείμματος ειδικού λογαριασμού εφάπαξ 258 258 258 258

Προκαταβολές διάφορες 2.575 2.719 2.575 2.719

Απαίτηση από επιστροφή εισφορών ΙΚΑ 0 1.100 0 1.100

Απαίτηση από Εκπαιδευτικά Προγράμματα Προσωπικού 1.315 1.354 1.315 1.354

Απαίτηση από Ελληνικό Δημόσιο για επιστροφή φόρου ακίνητης 
περιουσίας 1.137 1.137

Απαίτηση από το Ελληνικό Δημόσιο για τις εισφορές ασθένειας στους 
νεοεισερχόμενους (από 1/1/1993) στην ασφάλιση του ΙΚΑ 1.687 1.390 1.687 1.390

Λοιπές απαιτήσεις 4.249 2.152 4.262 2.164

Απαίτηση απόδοσης κρατήσεων εισφορών υγειονομικής περίθαλψης 
συνταξιούχων 1.330 3.499 1.330 3.499

Σύνολο 16.996 18.359 17.009 18.371

Τα υπόλοιπα των λοιπών απαιτήσεων περιλαμβάνουν πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ποσό 5.277 χιλ. €  
την 31/12/2014 και ποσό 4.162 χιλ. € την 31/12/2013. 

Προκαταβολές και Δάνεια προσωπικού:
Η Εταιρεία παρέχει στο προσωπικό άτοκα δάνεια, άτοκες βραχυπρόθεσμες προκαταβολές μισθοδοσίας, ταμια-
κές διευκολύνσεις και μακροπρόθεσμα έντοκα δάνεια. Το ποσό Ευρώ 4.044 χιλ. € δεν συμπεριλαμβάνεται στο 
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μακροπρόθεσμο μέρος των δανείων προς το προσωπικό, το οποίο κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 ανέρχεται σε 
2.902 χιλ. €.

Συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στην υποχρεωτική κάλυψη του ελλείμματος ειδικού λογαριασμού 
εφάπαξ:

Το ποσό αφορά την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου βάσει του Ν. 2939/6.8.2001 να καλύψει το έλλειμμα 
του λογαριασμού της ειδικής εφάπαξ αποζημίωσης για το προσωπικό που αποχωρεί και που εργαζόταν στην 
Εταιρεία μέχρι την 25η Οκτωβρίου 1999.

Το Υπόλοιπο 258 χιλ. € προέκυψε ως εξής:

Συσσωρευμένο έλλειμμα αρχής 68.844

Εκκαθαρισμένες αποζημιώσεις 1.922

Κρατήσεις εργαζομένων (769)

Είσπραξη από το Ελληνικό Δημόσιο (άρθρο 52 Ν. 4186/2013) (58.351)

Συμψηφισμός μερίσματος Ελ. Δημοσίου με το Λογ/σμό (Έκδοση απόφασης απ το Ελ. Δημ.) (11.388)

Συσσωρευμένο έλλειμμα απαιτητό από το Ελληνικό Δημόσιο τέλους χρήσης 258

Μετά την ψήφιση του άρθρου 52 του Ν.4186/17.9.2013, η Εταιρεία εισέπραξε ευρώ 58,4 εκατ. περίπου, την 
25.9.2013, για την υποχρέωση κάλυψης του λογαριασμού από το Ελληνικό Δημόσιο, έως την 30.06.2013. Η 
απαίτηση που υφίσταται αφορά ληξιπρόθεσμη οφειλή του Ελληνικού Δημοσίου από 1.7.2013-8.8.2013 (ημερο-
μηνία δημοσίευσης του Ν.4179/2013).

23. Ταμείο και Ταμειακά Διαθέσιμα

Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Ταμείο 969 389 319 363

Λογαριασμοί Καταθέσεως Όψεως και προθεσμίας 232.345 331.578 232.345 331.578

Σύνολο 233.314 331.967 232.664 331.941

Οι λογαριασμοί καταθέσεων όψεως και προθεσμίας έχουν κυμαινόμενα επιτόκια ανάλογα με το ύψος της κα-
τάθεσης 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 λήξεων τους. 
Στους λογαριασμούς όψεως δεν περιλαμβάνονται τα ποσά 1.732 χιλ. € και 5.058 χιλ. € των ληξιπρόθεσμων επι-
ταγών πληρωτέων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013 αντίστοιχα τα οποία απεικονίζονται στο λογαριασμό 
λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. (Σημείωση 32). Τα έσοδα τόκων από τραπεζικές καταθέσεις, αναγνω-
ρίζονται με βάση την αρχή του δεδουλευμένου εσόδου, και συμπεριλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έσοδα.

24. Μετοχικό Κεφάλαιο 

Η Εταιρεία 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 Εταιρεία Ύδρευσης και 
Οργανισμός Αποχέτευσης Πρωτευούσης.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καθορίστηκε αποτιμημένο σε Ευρώ στο ποσό των 130.502 € βάσει 
αποτίμησης του ενεργητικού και του παθητικού των εταιρειών που συγχωνεύθηκαν και σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Νόμου 1068/1980.



 127

Το 1992 το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε 1.253.507 € αποτελούμενο από 213.566.282 κοινές μετοχές 
ονομαστικής αξίας 5,87 € έκαστη. Η αύξηση προέκυψε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1914/1990, με βάση 
μια νέα αποτίμηση της καθαρής θέσης της Εταιρείας λόγω της συνεισφοράς από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΕΥ-
ΔΑΠ ενός σημαντικού αριθμού εγκαταστάσεων και την κεφαλαιοποίηση οφειλών προς το Δημόσιο.

Η Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 1998 αποφάσισε την περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας κατά ποσό 6.845 € μέσω της κεφαλαιοποίησης των επιχορηγήσεων που είχαν εισπραχθεί μέχρι την 31 
Δεκεμβρίου 1997. Μετά την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε 1.260.352 € αποτε-
λούμενο από 214.732.544 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 5,87 € (δύο χιλιάδες Δραχμές) έκαστη.

Κατά τη χρήση 1999, λόγω της εισαγωγής της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και σύμφωνα με το Νόμο 
2744/1999, το μετοχικό της κεφάλαιο ορίστηκε σε Ευρώ 58.694 αποτελούμενο από 100.000.000 κοινές μετοχές 
ονομαστικής αξίας 0,59 € (διακόσιες Δραχμές) έκαστη. Σύμφωνα με τον ίδιο Νόμο το υπολειπόμενο μέρος του 
μετοχικού κεφαλαίου ποσού 1.201.658 € μετατράπηκε σε «Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό», το οποίο μεταξύ 
άλλων μειώθηκε με την αξία των παγίων τα οποία μεταβιβάσθηκαν στην Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ άνευ 
ανταλλάγματος. Το Δεκέμβριο του 1999 εκδόθηκαν 6.500.000 νέες κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 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 Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2000 ανερχόταν σε 62.509 € 
αποτελούμενο από 106.500.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,59 € (διακόσιες Δραχμές) έκαστη.

Τον Μάιο 2001 η Εταιρεία αποφάσισε να μετατρέψει το μετοχικό της κεφάλαιο σε Ευρώ μέσω αύξησης της 
ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από 0,59 € σε 0,60 € με το συνολικό ποσό της προκύψασας αύξησης  
1.391 € να μεταφέρεται από τη «Διαφορά Υπέρ το Άρτιο». Κατά συνέπεια κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και 2011 
το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 63.900 € διαιρούμενο σε 106.500.000 μετοχές ονομαστικής 
αξίας 0,60 € έκαστη.

Δεν υπήρξε καμία μεταβολή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ούτε σ’ αυτήν ούτε στην προηγούμενη περί-
οδο.

25. Αποθεματικά

Ο λογαριασμός στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2014 31/12/2013

Τακτικό αποθεματικό 21.547 21.547

Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν 2744/99 352.078 352.078

Αποθεματικό από Αφορολόγητα Έσοδα - 2.040

Αποθεματικό από Έσοδα Φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο 3.687 3.687

Λοιπά Αποθεματικά 272 950

Σύνολο 377.584 380.302

Τακτικό αποθεματικό:
Σύμφωνα με τον Ελληνικό εμπορικό νόμο, (Άρθρο 44 ν. 2190/1920) οι εταιρείες πρέπει να μεταφέρουν κατ’ 
ελάχιστο 5% των ετήσιων καθαρών κερδών τους σε τακτικό αποθεματικό, μέχρις ότου αυτό το αποθεματικό 
να ισούται τουλάχιστον με το 1/3 του 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 Εταιρεία 
κάλυψε το απαιτούμενο από το νόμο τακτικό αποθεματικό, επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κε-
φαλαίου της.
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Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν. 2744/99:

Το εν λόγω Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό προέκυψε κατά την εισαγωγή της Εταιρείας στο Χ.Α.Α. στη χρήση 
1999, από τον προσδιορισμό του τότε μετοχικού κεφαλαίου στο ισόποσο των 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: 

 y Μειώθηκε με την αναπόσβεστη αξία των εγκαταστάσεων που εκχωρήθηκαν στην ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ άνευ 
ανταλλάγματος.

 y Μειώθηκε με τη λογιστικοποίηση διαφόρων λογαριασμών προβλέψεων που καταχωρήθηκαν στα βιβλία 
κατά την εισαγωγή της Εταιρείας στο Χ.Α.Α.

 y Αυξήθηκε με την υπεραξία που προέκυψε κατά την αποτίμηση σε τρέχουσες αξίες των εγκαταστάσεων και 
δικτύων που παρέμειναν στην κυριότητα της Εταιρείας.

 y Και αυξήθηκε με τη μεταφορά του λογαριασμού «Υπόλοιπο κερδών εις Νέον» που εμφανιζόταν στο Ισολο-
γισμό της 31ης Δεκεμβρίου 1998.

Σύμφωνα με το Ν. 2744/99 το εν λόγω αποθεματικό ορίσθηκε σαν «Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό».

Αποθεματικά από αφορολόγητα ή φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο έσοδα:

Η Εταιρεία προέβη σε διανομή του σχηματισμένου αφορολόγητου αποθεματικού την 31/12/2013 με απόφαση 
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.04.2014 σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις του 
άρθρου 72 Ν. 4172/2013. 

Λοιπά αποθεματικά

Η μείωση της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής της Ε.Υ.Α.Θ. την 31/12/2014 (χαρτοφυλάκιο διαθέσιμο προς 
πώληση), είχε ως αποτέλεσμα την αντίστοιχη μείωση των λοιπών αποθεματικών.

26. Συσσωρευμένα Κέρδη εις Νέον 
Ο λογαριασμός στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε χιλ € ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπο κατά την 01.01.2013 358.248 358.759

Μερίσματα πληρωθέντα (21.300) (21.300)

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην Καθαρή θέση 50.325 50.325

Καθαρά κέρδη χρήσης 2013 78.160 77.687

Φόρος αποθεματικού από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα 478 478

Υπόλοιπο 01.01.2014 465.911 465.949

Μερίσματα πληρωθέντα (40.470) (40.470)

Καθαρά κέρδη χρήσης 2014 41.923 41.957

Διανομή αφορολόγητου αποθεματικού 2.040 2.040

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην Καθαρή θέση (30.080) (30.080)

Υπόλοιπο 31.12.2014 439.324 439.396
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27. Δανειακές Υποχρεώσεις (Όμιλος & Εταιρεία)
Ο λογαριασμός στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε χιλ € 31/12/2014 31/12/2013

Δάνεια Ελληνικού Δημοσίου 0 3.142

Σύνολο 0 3.142

1.  Η Εταιρεία έχει εξοφλήσει ολοσχερώς τις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από τραπεζικά δάνεια.

2.  Δανειακή Υποχρέωση προς το Ελληνικό Δημόσιο που δεν βεβαιώθηκε από τον εκδότη του (το ελληνικό δημό-
σιο), ποσού 3,1 εκατ. € περίπου, διαγράφηκε εις όφελος των αποτελεσμάτων της χρήσης 2014 και περιλαμ-
βάνεται στο λογαριασμό «Χρηματοοικονομικά Έσοδα».

28.  Υποχρεώσεις για Παροχές στο Προσωπικό (Όμιλος & Εταιρεία)

Η Εταιρεία και ο Όμιλος εφαρμόζουν από 1.1.2013 το αναθεωρημένο πρότυπο Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές προς εργαζο-
μένους» με αναδρομική 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, 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 προηγούμε-
νο Δ.Λ.Π. 19. 

Ο λογαριασμός στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε χιλ € 31/12/2014 31/12/2013

Πρόβλεψη αποζημίωσης Προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 31.285 26.424

Ιατροφαρμακευτική κάλυψη προσωπικού 186.045 161.937

Ειδική εφάπαξ αποζημίωση προσωπικού (προσληφθέντες πριν και μετά την 
25-10-1999) 80.883 64.248

Σύνολο 298.213 252.609

Η Εταιρεία έχει υποχρέωση να καλύπτει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για το σύνολο των εργαζομένων, 
των συνταξιούχων και των προστατευμένων μελών τους. Διατηρεί επίσης λογαριασμό αποζημίωσης προσωπι-
κού 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. 

Η σημαντική μεταβολή οφείλεται στην αλλαγή των οικονομικών υποθέσεων (κυρίως στην μεταβολή των επι-
τοκίων προεξόφλησης).

α.  Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Η κίνηση της πρόβλεψης για αποζημίωση για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013 έχει ως 
ακολούθως:
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/-31/12/14 1/1/-31/12/13

Ποσά αναγνωρισμένα στον ισολογισμό

Παρούσα αξία υποχρεώσεων 31.285 26.424

Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος - -

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό 31.285 26.424

Ποσά αναγνωρισμένα στον λογαριασμό αποτελεσμάτων

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 1.235 1.401

Καθαρός τόκος επί της υποχρέωσης/(περιουσιακού στοιχείου) 852 869

Συνολικό διαχειριστικό έξοδο που αναγνωρίζεται στο λογ. αποτελεσμάτων - -

Κανονικό έξοδο στον λογαριασμό αποτελεσμάτων 2.087 2.269

Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας - -

Κόστος περικοπών /διακανονισμών /τερματισμού υπηρεσίας - -

Συνολικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 2.087 2.269

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 26.424 28.757

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 1.235 1.401

Κόστος τόκου 852 869

Εισφορές εργαζομένων - -

Παροχές που πληρώθηκαν από το σχέδιο - -

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (879) (2.306)

Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας - -

Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο - -

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)-οικονομικές υποθέσεις 3.932 (1.551)

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)-δημογραφικές υποθέσεις - -

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)-εμπειρία περιόδου (279) (746)

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 31.285 26.424

Προσαρμογές

Προσαρμογές στις υποχρεώσεις από αλλαγή των υποθέσεων (3.932) 1.551

Εμπειρικές προσαρμογές στις υποχρεώσεις 279 745

Εμπειρικές προσαρμογές στα περιουσιακά στοιχεία - -

Συνολικό αναλογιστικό κέρδος /(ζημιά) στην Καθαρή Θέση (3.653) 2.296

Άλλες προσαρμογές στην Καθαρή Θέση - -

Συνολικό ποσό που αναγνωρίζεται στην Καθαρή Θέση (3.653) 2.296

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 26.424 28.757

Εισφορές εργοδότη - -

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (879) (2.306)

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 2.086 2.269

Μεταβολή στην καθαρή θέση 3.653 (2.296)

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 31.285 26.424
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Οι αναμενόμενες παροχές (μη προεξοφλημένες) από το πλάνο κατά την επόμενη χρήση προσδιορίζονται σε 
3.470 χιλ. €.

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των σχετικών προβλέψεων απο-
ζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία έχουν ως εξής: 

Αναλογιστικές παραδοχές 2014 2013

Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,72% 3,39%

Πληθωρισμός 2015-19: 0,30%-1,65%, 
2020+: 1,75% 1,75%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 2015-19: ~ 0,82%, 
2020+:1,75%

2014-16: 0%, 
2017+:1,75%

Διάρκεια Υποχρεώσεων 10,29  10,50

β. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Η Εταιρεία καλύπτει έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους εργαζομένους, τους συνταξιούχους και 
τα προστατευόμενα μέλη τους με βάση τον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται, 
μερικώς, από εισφορές των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Οι σχετικές υποχρεώσεις της Εταιρείας που 
απορρέουν από το πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προσδιορίσθηκαν με βάση αναλογιστική μελέτη 
που διενεργήθηκε για τις χρήσεις 2014 και 2013. 

Η κίνηση της πρόβλεψης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2014 και 2013 έχει 
ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1-31/12/14 1/1-31/12/13

Ποσά αναγνωρισμένα στον ισολογισμό

Παρούσα αξία υποχρεώσεων 186.045 161.937

Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος - -

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό 186.045 161.937

Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 1.986 2.873

Καθαρός τόκος επί της υποχρέωσης/(περιουσιακού στοιχείου) 5.856 7.746

Συνολικό διαχειριστικό έξοδο που αναγνωρίζεται στο λογ. αποτελεσμάτων - -

Κανονικό έξοδο στον λογ/μό Αποτελεσμάτων 7.842 10.619

Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας - -

Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας - -

Συνολικό έξοδο στον λογαριασμό αποτελεσμάτων 7.842 10.619

Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης 

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 161.937 224.147

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 1.986 2.873

Κόστος τόκου 5.856 7.746

Εισφορές εργαζομένων - -

Παροχές που πληρώθηκαν από το σχέδιο - -

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (7.025) (7.161)

Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας - -
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Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο - -

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)-οικονομικές υποθέσεις 27.775 (10.112)

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)-δημογραφικές υποθέσεις - -

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)-εμπειρία περιόδου (4.484) (55.556)

Παρούσα αξία της υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 186.045 161.937

Προσαρμογές

Προσαρμογές στις υποχρεώσεις από αλλαγή των υποθέσεων (27.775) 10.112

Εμπειρικές προσαρμογές στις υποχρεώσεις 4.484 55.556

Εμπειρικές προσαρμογές στα περιουσιακά στοιχεία - -

Συνολικό αναλογιστικό κέρδος /(ζημιά) στην Καθαρή Θέση (23.291) 65.668

Άλλες προσαρμογές στην Καθαρή Θέση - -

Συνολικό ποσό που αναγνωρίζεται στην Καθαρή Θέση (23.291) 65.668

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 161.937 224.147

Εισφορές εργοδότη - -

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (7.025) (7.161)

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 7.842 10.619

Μεταβολή στην καθαρή θέση 23.291 (65.668)

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 186.045 161.937

Οι αναμενόμενες παροχές (μη προεξοφλημένες) από το πλάνο κατά την επόμενη χρήση προσδιορίζονται σε 

7.162 χιλ. €.

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των σχετικών προβλέψεων ια-

τροφαρμακευτικής περίθαλψης έχουν ως εξής: 

Αναλογιστικές παραδοχές 2014 2013

Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,05% 3,70%

Ιατρικός Πληθωρισμός
2015-19: 0,30%-1,65%,

2020+:1,75%
2,10%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
2015-19: ~ 0,82%,

2020+:1,75%

2014-16: 0%,

2017+:1,75%

Διάρκεια Υποχρεώσεων 17,15  15,82

γ.  Ειδικός εφάπαξ λογαριασμός προσληφθέντων από 26.10.1999

Για τους προσληφθέντες μεταγενέστερα της 25η Οκτωβρίου 1999, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει 

τις αποζημιώσεις στο σύνολό τους, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο και τη συλλογική σύμβαση εργασίας.
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1-31/12/14 1/1-31/12/13

Ποσά αναγνωρισμένα στον ισολογισμό

Παρούσα αξία υποχρεώσεων 6.642 4.266

Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος (5.495) (5.083)

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό 1.147 (816)

Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 36 203

Καθαρός τόκος επί της υποχρέωσης/(περιουσιακού στοιχείου) (37) 32

Συνολικό διαχειριστικό έξοδο που αναγνωρίζεται στο λογ. Αποτελεσμάτων - -

Κανονικό έξοδο στον λογαριασμό αποτελεσμάτων (1) 235

Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας 100 -

Κόστος περικοπών / διακανονισμών /τερματισμού υπηρεσίας - -

Συνολικό έξοδο στον λογαριασμό αποτελεσμάτων 99 235

Μεταβολή στη παρούσα αξία της υποχρέωσης

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 4.266 5.508

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 36 203

Κόστος τόκου 157 194

Εισφορές εργαζομένων 333 374

Παροχές που πληρώθηκαν από το σχέδιο (13) -

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη - -

Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας - -

Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο 100 -

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)-οικονομικές υποθέσεις 1.513 (2.024)

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)-δημογραφικές υποθέσεις - -

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)-εμπειρία περιόδου 250 11

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 6.642 4.266

Μεταβολή στην αξία των περιουσιακών στοιχείων

Αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος στην αρχή της περιόδου 5.083 4.434

Αναμενόμενη απόδοση περιουσιακών στοιχείων 194 162

Εισφορές εργοδότη - -

Εισφορές εργαζομένων 333 374

Παροχές που πληρώθηκαν από το σχέδιο (13) -

Έξοδα - -

Προσαρμογή περιουσιακών στοιχείων (μέσω Καθαρής Θέσης) - -

Αναλογιστική (ζημιά ) / κέρδος (102) 112

Αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος στο τέλος της περιόδου 5.495 5.083

Σημειώνεται ότι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος που αναφέρεται ανωτέρω και 
ανέρχεται σε 5.495 χιλ. € και 5.083 χιλ. € κατά την 31/12/2014 και την 31/12/2013 αντίστοιχα, περιλαμβάνεται 
στα περιουσιακά στοιχεία της ΕΥΔΑΠ (ταμείο και ταμειακά διαθέσιμα) και τηρείται σε ξεχωριστό λογαριασμό 
προθεσμίας.
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1-31/12/14 1/1-31/12/13

Προσαρμογές

Προσαρμογές στις υποχρεώσεις από αλλαγή των υποθέσεων (1.513) 2.024

Εμπειρικές προσαρμογές στις υποχρεώσεις (249) (11)

Εμπειρικές προσαρμογές στα περιουσιακά στοιχεία (102) 112

Συνολικό αναλογιστικό κέρδος /(ζημιά) στην Καθαρή Θέση (1.864) 2.125

Άλλες προσαρμογές στην Καθαρή Θέση - -

Συνολικό ποσό που αναγνωρίζεται στην Καθαρή Θέση (1.864) 2.125

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους (816) 1.074

Εισφορές εργοδότη - -

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη - -

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 99 235

Μεταβολή στην καθαρή θέση 1.864 (2.125)

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 1.147 (816)

Οι αναμενόμενες εισφορές και παροχές (μη προεξοφλημένες) από το πλάνο κατά την επόμενη χρήση προσδιο-
ρίζονται σε Ευρώ 2 χιλ. και Ευρώ 121 χιλ αντίστοιχα.

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των σχετικών προβλέψεων του 
ειδικού εφάπαξ λογαριασμού προσληφθέντων από 26/10/1999 έχουν ως εξής: 

Αναλογιστικές παραδοχές 2014 2013

Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,97% 3,72%

Πληθωρισμός
2015-19: 0,30%-

1,65%,\ 
2020+:1,75%

1,75%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 2015-19: ~ 0,82%, 
2020+:1,75%

2014-16: 0%, 
2017+:1,75%

Διάρκεια Υποχρεώσεων 15,93  15,75

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 Δημόσιο, η Διοίκηση της Εταιρείας προέβη σε αναλογιστική μελέτη προκει-
μένου να σχηματίσει για πρώτη φορά την ανάλογη πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού.
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1-31/12/14 1/1-31/12/13

Ποσά αναγνωρισμένα στον ισολογισμό

Παρούσα αξία υποχρεώσεων 74.241 59.982

Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος  (1.861) (515)

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό 72.380 59.467

Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 1.062 375

Καθαρός τόκος επί της υποχρέωσης/(περιουσιακού στοιχείου) 1.839 719

Συνολικό διαχειριστικό έξοδο που αναγνωρίζεται στο λογ. Αποτελεσμάτων - -

Κανονικό έξοδο στον λογ/μό Αποτελεσμάτων 2.901 1.094

Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας 143 59.319

Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας - -

Συνολικό έξοδο στον λογαριασμό αποτελεσμάτων 3.044 60.413

Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης 

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 59.982 -

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 1.062 375

Κόστος τόκου  1.847 719

Εισφορές εργαζομένων 1.377 525

Παροχές που πληρώθηκαν από το σχέδιο (2.001) (3.039)

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη - -

Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας - -

Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο 143 59.319

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)-οικονομικές υποθέσεις 9.814 2.997

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)-δημογραφικές υποθέσεις - -

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος)-εμπειρία περιόδου 2.017 (914)

Παρούσα αξία της υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 74.241 59.982

Μεταβολή στην αξία των περιουσιακών στοιχείων 1/1-31/12/14 1/1-31/12/13

Αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος στην αρχή της περιόδου 515 -

Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων  8 -

Παροχές εργοδότη 1.970 3.029

Εισφορές εργαζομένων 1.377 525

Παροχές που πληρώθηκαν από το σχέδιο (2.001) (3.039)

Έξοδα  - -

Προσαρμογή περιουσιακών στοιχείων (μέσω Καθαρής Θέσης)  - -

Αναλογιστική (ζημιά) / κέρδος (8) -

Αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος στο τέλος της περιόδου 1.861 515

Σημειώνεται ότι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος που αναφέρεται ανωτέρω και 
ανέρχεται σε 1.861 χιλ. € και 515 χιλ. € κατά την 31/12/2014 και την 31/12/2013 αντίστοιχα, περιλαμβάνεται στα 
περιουσιακά στοιχεία της ΕΥΔΑΠ (ταμείο και ταμειακά διαθέσιμα) και τηρείται σε ξεχωριστό λογαριασμό προθε-
σμίας.



136   ΕΤΉΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΉΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1-31/12/14 1/1-31/12/13

Προσαρμογές

Προσαρμογές στις υποχρεώσεις από αλλαγή των υποθέσεων (9.814) (2.997)

Εμπειρικές προσαρμογές στις υποχρεώσεις (2.017) 914

Εμπειρικές προσαρμογές στα περιουσιακά στοιχεία (8) -

Συνολικό αναλογιστικό κέρδος /(ζημιά) στην Καθαρή Θέση (11.839) (2.083)

Άλλες προσαρμογές στην Καθαρή Θέση - -

Συνολικό ποσό που αναγνωρίζεται στην Καθαρή Θέση (11.839) (2.083)

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 59.467 -

Εισφορές εργοδότη (1.970) (3.029)

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη - -

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 3.044 60.413

Μεταβολή στην καθαρή θέση 11.839 2.083

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 72.380 59.467

Οι αναμενόμενες εισφορές και παροχές (μη προεξοφλημένες) από το πλάνο κατά την επόμενη χρήση προσδιο-
ρίζονται σε 9.116 χιλ. € και 7.744 χιλ. € αντίστοιχα.

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των σχετικών προβλέψεων του 
ειδικού εφάπαξ λογαριασμού προσληφθέντων έως και την 25/10/1999 έχουν ως εξής: 

Αναλογιστικές παραδοχές 2014 2013

Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,59% 3,22%

Πληθωρισμός 2015-19: 0,30%-1,65% 
2020+:1,75% 1,75%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 2015-19: ~ 0,82%, 
2020+:1,75%

2014-16: 0%, 
2017+:1,75%

Διάρκεια Υποχρεώσεων 9,33 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 31/12/2014 για κάθε 
πρόγραμμα, για τα ακόλουθα σενάρια ευαισθησίας:
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Αναλογιστική υποχρέωση (σε ευρώ)

Σενάριο Ν.2112/20 Ειδικός Λογαριασμός Υγειονομική 
Περίθαλψη Παροχή Ειδικής Σ.Σ

Επιτόκιο προεξόφλησης +0,5% 29.790.374 6.158.103 172.342.396 70.997.954

Επιτόκιο προεξόφλησης -0,5% 32.894.492 7.173.630 201.558.008 77.712.489

Πληθωρισμός +0,5% 32.736.551 6.434.979 202.162.552 72.995.957

Πληθωρισμός -0,5% 29.861.991 6.865.986 171.778.509 75.439.510

Αύξηση αποδοχών +0,5% 31.359.386 7.307.889 185.384.608 78.036.654

Αύξηση αποδοχών -0,5% 31.168.327 6.050.325 186.709.178 70.658.466

Προσδόκιμο επιβίωσης +1 έτος 31.314.523 6.638.064 192.172.337 74.338.761

Προσδόκιμο επιβίωσης -1 έτος 31.251.962 6.646.775 180.128.515 74.133.533

Αναλογιστική υποχρέωση (μεταβολή)

Σενάριο Ν.2112/20 Ειδικός Λογαριασμός Υγειονομική 
Περίθαλψη Παροχή Ειδικής Σ.Σ

Επιτόκιο προεξόφλησης +0,5% -4,8% -7,3% -7,4% -4,4%

Επιτόκιο προεξόφλησης -0,5% 5,1% 8,0% 8,3% 4,7%

Πληθωρισμός +0,5% 4,6% -3,1% 8,7% -1,7%

Πληθωρισμός -0,5% -4,5% 3,4% -7,7% 1,6%

Αύξηση αποδοχών +0,5% 0,2% 10,0% -0,4% 5,1%

Αύξηση αποδοχών -0,5% -0,4% -8,9% 0,4% -4,8%

Προσδόκιμο επιβίωσης +1 έτος 0,1% -0,1% 3,3% 0,1%

Προσδόκιμο επιβίωσης -1 έτος -0,1% 0,1% -3,2% -0,1%

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

Το προσωπικό της Εταιρείας ήταν ασφαλισμένο, για  ταμείο ΤΕΑΠ ΕΥΔΑΠ το οποίο συγχωνεύτηκε με άλλα επι-
κουρικά Ταμεία με την ονομασία ΤΑΥΤΕΚΩ και αποτελεί ξεχωριστό νομικό πρόσωπο. Στη συνέχεια με το άρθρο 
44 παρ. 3 του νόμου 3996/2011 από 1/10/2011 το ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΥΔΑΠ (ΤΕΑΠ 
ΕΥΔΑΠ) του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων 
Κοινής Ωφέλειας (ΤΕΥΤΕΚΩ) συγχωνεύτηκε με το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ).

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

29.  Προβλέψεις για Εκκρεμοδικίες (Όμιλος & Εταιρεία)

Ο λογαριασμός στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε χιλ € 31/12/2014 31/12/2013

Προβλέψεις για εκκρεμοδικίες με εργαζομένους - συνταξιούχους 10.044 3.197

Προβλέψεις για αστικές εκκρεμοδικίες 24.002 22.657

Σύνολο 34.046 25.854
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Έχουν ασκηθεί αγωγές για αστικές υποθέσεις κατά της Εταιρείας συνολικού ύψους περίπου 187 εκατ. € κατά την 
31.12.2014. Οι αγωγές αυτές αφορούν κυρίως αποζημιώσεις λόγω καταστροφών από πλημμύρες (λόγω θραύ-
σης αγωγών ή βροχοπτώσεων), είτε αγωγές διάφορων αντισυμβαλλόμενων προμηθευτών και εργολάβων για 
παραβάσεις συμβατικών όρων. Επίσης υπάρχουν σε εκκρεμότητα δικαστικές υποθέσεις για εργατικές διαφορές 
ύψους 27,7 εκατ. € περίπου. 

Έναντι των προαναφερθέντων ζημιών που πιθανόν να προκύψουν, αφού καταστούν αμετάκλητες και οριστικές 
οι ανωτέρω εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, η Εταιρεία έχει σχηματίσει προβλέψεις συνολικού ύψους Ευρώ 
34,0 εκατ. περίπου κατά την 31.12.2014 (25,9 εκατ. € περίπου κατά την 31.12.2013), οι οποίες και εκτιμώνται 
επαρκείς. 

Η πρόβλεψη επίδικων υποθέσεων βασίζεται σε εκτιμήσεις της Διοίκησης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νομι-
κών Υπηρεσιών για το ποσό που πιθανολογείται ότι θα εκταμιευτεί.

30.  Επιχορηγήσεις Επενδύσεων και Συμμετοχές Καταναλωτών (Όμιλος & Εταιρεία)

Η κίνηση του λογαριασμού στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε χιλ € 31/12/2014 31/12/2013

Αρχική Αξία:

Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 229.341 227.500

Συμμετοχές Καταναλωτών 102.959 102.918

332.300 330.418

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

Επιχορηγήσεις Επενδύσεων (88.172) (85.076)

Συμμετοχές Καταναλωτών (43.368) (40.744)

(131.540) (125.820)

Αναπόσβεστη Αξία

Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 141.169 142.424

Συμμετοχές Καταναλωτών 59.591 62.174

200.760 204.598

Η Εταιρεία επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ελληνικού Δημοσίου για τη χρηματοδότηση συ-
γκεκριμένων έργων. Επιπροσθέτως, οι πελάτες της Εταιρείας (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 Θέσης στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Τα ποσά αυτά αποτελούν έσοδα επομένων 
χρήσεων και αποσβένονται βάσει της ωφέλιμης ζωής των σχετικών παγίων, όταν αυτά τεθούν σε λειτουργία. Η 
απόσβεση των επιχορηγήσεων και των συμμετοχών καταναλωτών εμφανίζεται αφαιρετικά των αποσβέσεων 
παγίων στα αποτελέσματα χρήσεως. 

31. Εγγυήσεις Καταναλωτών

Το ποσό 18.128 χιλ. € την 31/12/2014 και 18.042 χιλ. € την 31/12/2013 αφορά εγγυήσεις από πελάτες για την 
χρήση του μετρητή, εισπραχθείσες κατά την αρχική σύνδεση παροχής. 
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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.

32.  Λειτουργικές & Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
Ο λογαριασμός στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε χιλ € 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Προμηθευτές 27.276 28.934 27.271 28.926

Παρακρατημένοι πληρωτέοι φόροι 11.998 46.860 11.998 46.860

Ασφαλιστικές και λοιπές εισφορές 3.884 3.976 3.884 3.976

Προκαταβολές πελατών 2.104 2.586 2.104 2.586

Μερίσματα πληρωτέα 214 136 214 136

Λειτουργικές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 45.476 82.492 45.471 82.484

Εκκρεμοδικίες με εργαζόμενους - συνταξιούχους - 73.173 - 73.173

Επιταγές πληρωτέες 1.732 5.058 1.732 5.058

Εισπράξεις για λογαριασμό τρίτων 939 1.171 939 1.171

Πρόβλεψη μη ληφθείσας άδειας 4.463 5.861 4.463 5.861

Αποζημιώσεις προσωπικού 624 1.330 624 1.330

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 10.833 9.823 10.822 9.824

Βραχυπρόθεσμες Εγγυήσεις καταναλωτών 5.421 5.404 5.421 5.404

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 24.012 101.820 24.001 101.821

Οι λειτουργικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 37.013 χιλ. € περίπου κυρίως λόγω:

 y Της μείωσης των παρακρατούμενων φόρων κατά 34,9 εκατ. € περίπου κυρίως λόγω της τιμολόγησης την 
30/12/2013 παροχής υπηρεσίας προς το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (υπη-
ρεσίες προς Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ) ποσού 158 εκατ. € περίπου και απόδοση του σχετικού ΦΠΑ 
των τιμολογίων τον Ιανουάριο 2014.

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 77.820 χιλ. € περίπου. Η σημαντική αυτή μεταβολή 
οφείλεται: 

 y Στην εκτέλεση της απόφασης 18275/22.1.2014 του ΔΣ σύμφωνα με το οποίο οι από πολλών ετών αξιώσεις 
ενώπιων δικαστηρίων εργαζομένων και συνταξιούχων συνολικού ύψους 134 εκατ. € περίπου περιορίστη-
καν κατόπιν συμβιβασμού σε ποσό 73,2 εκατ. € περίπου στις 31.12.2013. Στην παρούσα χρήση υλοποιήθηκε 
ποσό 68 εκατ. € περίπου, με αποτέλεσμα ο εξωδικαστικός συμβιβασμός να ολοκληρωθεί τελικά σε ποσοστό 
περίπου 95%.

33. Μεταγενέστερα Γεγονότα 
Δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο επηρεάζει σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική 
πορεία της Εταιρείας από την 31/12/2014 μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το 
Διοικητικό Συμβούλιο τη Εταιρείας.



140   ΕΤΉΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΉΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2014

34.  Δεσμεύσεις & Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις-Απαιτήσεις 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εφόσον 
η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. 

1. Σχέσεις με Ελληνικό Δημόσιο
Με κοινή υπουργική απόφαση της 3.12.2013 που εκδόθηκε βάσει νομοθετικών ρυθμίσεων ορίστηκε ότι οι οφει-
λές του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εταιρεία από επιχορηγούμενες δαπάνες επενδυτικού προγράμματος για 
τη δεκαετία 2000-2010 που απορρέουν από την 9.12.1999 σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με την Εταιρεία 
ύψους 294 εκατ. € περίπου αποσβένονται με μη φορολογικές οφειλές ισόποσης αξίας της Εταιρείας προς το 
Ελληνικό Δημόσιο, μέχρι τις 30.6.2013 οι οποίες αφορούν το κόστος του διατεθέντος σε αυτήν αδιύλιστου νερού 
περιόδου 25.10.2004-30.06.2013. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 27η Δεκεμ-
βρίου 2013 έγινε αποδεκτή η ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση.

Ωστόσο εκκρεμεί από τη χρήση 2004 η σύναψη έγγραφης συμφωνίας όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της από 
9.12.1999 σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας η οποία θα καθορίζει τη τιμή του απο-
ληφθέντος μη επεξεργασμένου ύδατος. Ελλείψει γραπτής συμφωνίας, η Εταιρεία συνεχίζει να συμψηφίζει το 
τίμημα του αδιύλιστου ύδατος που αντλεί με τις υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας που προσφέρει για τα 
πάγια περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στο ΝΠΔΔ Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ (σημ.37) επιβαρύνοντας τα αποτε-
λέσματα της.

2. Δεσμεύσεις από Ανεκτέλεστες Συμβάσεις
Οι δεσμεύσεις της Εταιρείας που αφορούν επεκτάσεις, βελτιώσεις και συντηρήσεις δικτύων και εγκαταστάσε-
ων, τοποθετήσεις παροχών μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας κ.λ.π. ανέρχονται την 
31.12.2014 σε 109 εκατ. € περίπου και την 31.12.2013 σε 118 εκατ. € περίπου.

3. Εγγυητικές επιστολές

Η Εταιρεία έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων ποσού 384 χιλ. € την 31/12/2014.

35. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη (Όμιλος & Εταιρεία)

Α) Συναλλαγές με Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2014 31/12/2013

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

Αμοιβές & έξοδα παράστασης μελών Δ.Σ. 78 79

Σύνολο 135 136
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Β) Συναλλαγές και υπόλοιπα με Ελληνικό Δημόσιο και ΟΤΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

1) Συναλλαγές

- Έσοδα 55.661 66.151 55.661 66.151

- Κόστος πωληθέντων (κόστος κατασκευής έργων) (505) (2.147) (505) (2.147)

- Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις / 
      (Διάφορες προβλέψεις) - 59.396 - 59.396

2) Υπόλοιπα

- Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις  
     (Έργα για λογαριασμό Ελληνικού Δημοσίου ) 2.652 2.147 2.652 2.147

- Απαιτήσεις από Πελάτες (ΟΤΑ, Ελληνικό Δημόσιο) 48.107 40.931 48.107 40.931

- Λοιπές Απαιτήσεις (από το Ελληνικό Δημόσιο 
για κάλυψη ελλείμματος από αποζημίωση 
προσωπικού)

258 258 258 258

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 Οι-
κονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του ΝΠΔΔ Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ.

36. Αμοιβές Ελεγκτών

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

 Αμοιβές Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων 
λογαριασμών 95 78 90 78

Λοιπές αμοιβές 110 135 110 132

Σύνολο Αμοιβών 205 213 200 210

37. Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ

1.  Η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ ιδρύθηκε κατά την εισαγωγή της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών με 
σκοπό την μεταβίβαση των φραγμάτων και ταμιευτήρων του Μαραθώνα, του Μόρνου, του Ευήνου και της 
Υλίκης. Εκτός από τις κατασκευές και επεκτάσεις των εγκαταστάσεων που συνδέονται με τ’ ανωτέρω φράγ-
ματα και τους ταμιευτήρες, το Ελληνικό Δημόσιο μέσω της Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ προμηθεύει την 
Εταιρεία με ακατέργαστο ύδωρ ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της παροχής υπη-
ρεσιών ύδρευσης.

2.  Σημειώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων 
δεν είχε μεταγραφεί το σύνολο των εκχωρηθέντων ακινήτων στο ΝΠΔΔ Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ συνολικής 
αναπόσβεστης αξίας Ευρώ 657 εκατ. περίπου. Πιο συγκεκριμένα παραμένει σε εκκρεμότητα η μεταγραφή των:

 y Υδραγωγείου της Υλίκης μέχρι την Βίλιζα Θηβών. 

 y Του εργοταξίου της Άμφισσας και του Χρισσού Δελφών.

 y Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω πάγια δεν περιλαμβάνονται στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και κατ’ 
επέκταση στις Οικονομικές Καταστάσεις της ΕΥΔΑΠ.

3.  Με την απόφαση 18448/ 24.09.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ, εγκρίθηκε η υπογραφή σύμβα-
σης μεταξύ της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ και της ΕΥΔΑΠ που αφορά την από 1/10/2014 υδροδότηση 
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και τιμολόγηση από την Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ και λοιπών ΝΠΔΔ, κατά μήκος του Εξωτε-
ρικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.) εκτός γεωγραφικής περιοχής δραστηριότητας της ΕΥΔΑΠ. Συγκεκρι-
μένα η Απόφαση αφορά τους παρακάτω Δήμους: 

 y Δελφών 

 y Λεβαδέων (και της ΔΕΥΑΛ)

 y Θηβαίων (και της ΔΕΥΑΘ)

 y Τανάγρας 

 y Χαλκιδέων (και της ΔΕΥΑΧ)

 y Διστόμου – Αράχωβας

38. Διαχείριση Κινδύνων Κεφαλαiου

Η Εταιρεία διαχειρίζεται το κεφάλαιό της με τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχισθεί η δραστηριότητά 
της ενώ θα μεγιστοποιεί τις αποδόσεις των μετόχων μέσω βελτίωσης της σχέσης χρέους και καθαρής θέσης. 
Η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει την κεφαλαιακή δομή σε διαρκή βάση, το κόστος του κεφαλαίου και τους 
κινδύνους που συνδέονται με κάθε κατηγορία κεφαλαίου. Σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Διοίκησης η Εταιρεία 
εξισορροπεί τη συνολική κεφαλαιακή δομή μέσω πληρωμής των μερισμάτων, καθώς επίσης και με βραχυπρό-
θεσμο τραπεζικό δανεισμό. 

Η διοίκηση του Ομίλου επισκοπεί την κεφαλαιακή διάρθρωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στο πλαίσιο αυτής 
της επισκόπησης υπολογίζεται το κόστος κεφαλαίου και οι σχετικοί κίνδυνοι για κάθε κατηγορία κεφαλαίου. Η 
σχέση αυτή έχει ως ακολούθως:

Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε χιλ € 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Δανειακές Υποχρεώσεις - 3.142 - 3.142

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα (233.314) (331.967) (232.664) (331.941)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 921.310 950.615 921.382 950.653

Δείκτης καθαρού χρέους προς ίδια κεφάλαια 0 0 0 0

39.  Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου

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

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική Οικονομική Υπηρεσία της Εταιρείας, η οποία λειτουργεί 
με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το 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 Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία τα οποία την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων αναλύονται ως εξής:
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε χιλ €

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 691 1.369 691 1.369

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 233.314 331.967 232.664 331.941

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 220.109 221.553 220.123 221.552

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6.135 5.407 6.124 5.407

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 0 0 710 60

Σύνολο 460.249 560.296 460.312 560.329

Η Εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα (κωδικοί τιμολογίων, κατηγορίες 
πελατών) και ενσωματώνει τις πληροφορίες αυτές στις διαδικασίες του πιστωτικού ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα:

Το ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα δεν ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο, επειδή αφορούν κυρίως καταθέσεις σε 
Τράπεζες με επαρκή πιστοληπτική αξιολόγηση. Στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνονται απαιτή-
σεις από ιδιώτες πελάτες, οι οποίες έχουν σχετικά περιορισμένο βαθμό κινδύνου απωλειών κυρίως λόγω της 
ευρείας διασποράς των απαιτήσεων, ενώ για τις απαιτήσεις από ΟΤΑ, η Εταιρεία εξετάζει την δυνατότητα εί-
σπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω κατάρτισης συμβάσεων (διαχείρισης δικτύων ή διακανονισμούς) 
ή μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων.

Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν έχει εξασφαλιστεί με υποθήκη ή άλλη μορφή πι-
στωτικής 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 δια-
τάξεις του ΔΠΧΑ 7,παρ.27Β.

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας χρονοανάλυσης για τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας:

Ποσά σε χιλ €                                                       ΧΡΟΝΟΑΝΑΛΥΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

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

ΙΔΙΩΤΕΣ 19.207 11.011 28.558 37.130 25.193 19.236 140.335

ΔΗΜΟΣΙΟ 2.358 1.146 1.966 1.936 1.806 3.093 12.305

ΟΤΑ 8.135 2.831 8.583 12.555 820 790 33.714

Σύνολο 29.700 14.988 39.107 51.621 27.819 23.119 186.354

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

Για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου η Υπηρεσία Αναγκαστικών Εισπράξεων της Διεύθυνσης Νομικών 
Υπηρεσιών εξετάζει σε συνεχή βάση και διευθετεί μέσω της δικαστικής οδού (ΝΔ 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης 
Δημοσίων Εσόδων») ληξιπρόθεσμες οφειλές προς είσπραξη από υδροληψία, δικαιώματα χρήσης και δικαιώμα-
τα σύνδεσης ακινήτων από ιδιώτες και ΟΤΑ.
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(β) Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται με τη διατήρηση ικανών ρευστών διαθεσίμων και την εξασφάλιση 
τραπεζικών πιστώσεων προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πι-
στώσεις προς την Εταιρεία, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμιακών δια-
θεσίμων.

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

Ποσά σε χιλ €                                                                                    ΧΡΟΝΟΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2014 0-1 Μήνα 2-3 Μήνες 3-6 Μήνες 6-12 Μήνες 1- 5 έτη > 5 έτη Σύνολο

Δανειακές Υποχρεώσεις - - - - - - -

Προμηθευτές & Λοιπές 
Υποχρεώσεις 34.172 20.722 8.319 1.913 41.110 313.624 419.860

Σύνολο 34.172 20.722 8.319 1.913 41.110 313.624 419.860

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

40. Προσδιορισμός των Εύλογων Αξιών 

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 ισχύ-
ουν κατά την ημερομηνία Αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων.

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές προσδιο-
ρίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς κατά την 
ημερομηνία Αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων.

Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι προσεγγίζει την 
πραγματική τους αξία. Οι πραγματικές αξίες των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς εμφάνισής 
τους στις οικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με βάση την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμιακών ροών 
που προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιμο για 
την Εταιρεία για τη χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων.
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5.4.  Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή 
Λογιστή

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 2014, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και συ-
νολικού 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 πληροφο-
ρίες.

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 καταστάσε-
ων 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 κα-
ταστάσεων 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 διαδικασί-
ες 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 Εταιρεί-
ας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκ-
φραση 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.

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 Αποχε-
τεύσεως Πρωτευούσης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 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.
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Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στην υπ΄ αριθμό 34.1 σημείωση των οικονομικών καταστάσεων όπου όπως ανα-
λυτικά περιγράφεται  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 προσφερόμε-
νες 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 θέμα αυτό.

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 άρ-
θρου 107 του κωδ.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 οριζό-
μενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του κωδ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Μιχάλης Χατζηπαύλου Νικόλαος Παπαδημητρίου

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 12511 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 αναρτημέ-
νες στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr. 

17/01/2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

07/02/2014 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

07/02/2014 ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.

11/03/2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

12/03/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014

14/03/2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

28/03/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013

01/04/2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

07/04/2014 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

08/04/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

30/04/2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ 2014

30/04/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

05/05/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

06/05/2014 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

27/05/2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

30/05/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

12/06/2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

25/06/2014 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007

17/07/2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

29/08/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

12/09/2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

15/09/2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

20/10/2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

24/10/2014 ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.

28/11/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2014
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 957.138 976.641 957.138 976.641

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.054 1.420 2.054 1.420

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 97.418 103.726 98.110 103.786

Αποθέματα 14.371 15.798 14.371 15.798

Απαιτήσεις από πελάτες 203.114 203.194 203.114 203.181

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 267.850 350.326 267.214 350.312

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.541.945 1.651.105 1.542.001 1.651.138

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Μετοχικό κεφάλαιο 63.900 63.900 63.900 63.900

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 857.410 886.715 857.482 886.753

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 921.310 950.615 921.382 950.653

Υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόμενους 298.213 252.609 298.213 252.609

Επιχορηγήσεις επενδύσεων και συμμετοχές τρίτων 200.760 204.598 200.760 204.598

Προβλέψεις /Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 52.174 43.896 52.174 43.896

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0 3.142 0 3.142

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 69.488 196.245 69.472 196.240

Σύνολο υποχρεώσεων 620.635 700.490 620.619 700.485

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.541.945 1.651.105 1.542.001 1.651.138

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (ΕΥΔΑΠ) 
ΑΡ.ΓΕΜΗ.121578960000  •  Έδρα: Ωρωπού 156 ΤΚ111 46 Γαλάτσι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (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 ενημέ-
ρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της ΕΥΔΑΠ ΑΕ (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
Αρμόδιο Υπουργείο:      Yπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
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:     27 Μαρτίου 2015
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές:      Μιχάλης Χατζηπαύλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 12511),  

Νικόλαος Παπαδημητρίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 14271)

5.6  Στοιχεία και Πληροφορίες
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € ΟΜΙΛΟΣ

1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2013

Κύκλος εργασιών 326.387 336.165

Μικτά κέρδη 141.365 145.595

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων 49.383 54.072

Κέρδη προ φόρων 63.497 61.740

Κέρδη μετά από φόρους (Α) 41.923 78.160

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (30.758) 50.092 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 11.165 128.252

Κατανέμονται σε:

Μετόχους Εταιρείας 41.923 78.160

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) 0,39 0,73

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 87.597 84.077

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2013

Κύκλος εργασιών 326.374 336.154

Μικτά κέρδη 141.352 145.585

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων 49.423 53.599

Κέρδη προ φόρων 63.537 61.267

Κέρδη μετά από φόρους (Α) 41.957 77.687

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (30.758) 50.092 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 11.199 127.779

Κατανέμονται σε:

Μετόχους Εταιρείας 41.957 77.687

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €) 0,20 0,36

Προτεινόμενο μέρισμα από αφορολόγητο αποθεματικό ανά μετοχή - (σε €) - 0,02

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 87.637 83.604

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.01.2014  
και 1.01.2013 αντίστοιχα)

950.615 843.663 950.653 844.174

Κέρδη μετά από φόρους 41.923 78.160 41.957 77.687

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην 
καθαρή θέση 

(30.758) 50.092 (30.758) 50.092 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 11.165 128.252 11.199 127.779
Διανεμηθέντα μερίσματα (40.470) (21.300) (40.470) (21.300)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2014 
και 31.12.2013 αντίστοιχα)

921.310 950.615 921.382 950.653
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 63.497 61.740 63.537 61.267 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 43.934 39.642 43.934 39.642 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων και συμμετοχών τρίτων (5.720) (9.637) (5.720) (9.637)

Εσοδα χρεογράφων (75) (43) (75) (43)

Ζημία από εκκαθάριση συνδεδεμένης Εταιρείας 0 5 0 495 

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 3.197 61.040 3.197 61.040 

Λοιπές Προβλέψεις 17.627 (25.656) 17.627 (25.656)

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (14.598) (16.126) (14.598) (16.126)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 559 8.501 559 8.501 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές

δραστηριότητες:

(Αύξηση) Μείωση:

Απαιτήσεων (12.686) 375.065 (12.685) 375.083 

Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα 1.789 1.842 1.789 1.842 

Αύξηση (Μείωση):

Υποχρεώσεων (111.401) 35.537 (111.416) 35.510 

Εγγυήσεις καταναλωτών 87 115 87 115 

Εισφορά εργαζομένων για αποζημίωση 1.758 1.164 1.758 1.164 

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (29) (11.103) (29) (11.103)

Καταβεβλημένοι φόροι (34.292) (24.398) (34.292) (24.398)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (46.353) 497.688 (46.327) 497.696 

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (20.919) (20.028) (20.919) (20.028)

Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (4.147) (725) (4.147) (725)

Είσπραξη επιχορηγήσεων και συμμετοχών τρίτων 1.882 2.856 1.882 2.856 

Τόκοι εισπραχθέντες 9.789 7.494 9.789 7.494 

Μερίσματα εισπραχθέντα 75 43 75 43 
Αύξηση κεφαλαίου σε θυγατρική / είσπραξη από εκκαθ.συνδεδεμένης 
επιχ.

0 48 (650) 48 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (13.320) (10.312) (13.970) (10.312)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εξοφλήσεις δανείων 0 (178.993) 0 (178.993)

Μερίσματα πληρωθέντα (38.980) (19.522) (38.980) (19.522)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (38.980) (198.515) (38.980) (198.515)

Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (98.653) 288.861 (99.277) 288.869 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 331.967 43.106 331.941 43.072 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 233.314 331.967 232.664 331.941 
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.  Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ανέρ-
χοταν σε 2.350 άτομα και την 31 Δεκεμβρίου 2013 σε 2.477 άτομα. 

2.  Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 11 
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

3.  Οι προβλέψεις που έχει σχηματίσει η Εταιρεία μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2014 αφορούν: α) Αγωγές για αστικές 
υποθέσεις που έχουν ασκηθεί κατά της Εταιρείας συνολικού ύψους περίπου 187 εκατ. € οι οποίες αφορούν 
κυρίως αποζημιώσεις λόγω καταστροφών από πλημμύρες (λόγω θραύσης αγωγών ή βροχοπτώσεων), κα-
θώς και αγωγές διάφορων αντισυμβαλλόμενων προμηθευτών και εργολάβων για παραβάσεις συμβατικών 
όρων β) Δικαστικές υποθέσεις για εργατικές διαφορές ύψους 27,7 εκατ. € περίπου. Έναντι των ζημιών που 
πιθανόν να προκύψουν αφού καταστούν οριστικές και αμετάκλητες οι προαναφερόμενες (α και β) εκκρεμείς 
δικαστικές υποθέσεις η ΕΥΔΑΠ έχει σχηματίσει προβλέψεις συνολικού ύψους 34 εκατ. € στις 31 Δεκεμβρίου 
2014 έναντι 25,9 εκατ. € κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013, οι οποίες και εκτιμώνται επαρκείς. γ) Φόρους για τις 
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 5,8 εκατ. € στις 31 Δεκεμβρίου 2014 έναντι 6,1 εκατ. € στις 31 Δεκεμβρίου 
2013 και δ) Λοιπές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και απαξιωμένα αποθέματα 39,5 εκατ. € στις 31 
Δεκεμβρίου 2014 έναντι 27,9 εκατ. € στις 31 Δεκεμβρίου 2013. 

4.  Σε εκτέλεση της απόφασης 18275/22.01.2014 του Δ.Σ., υπογράφηκε ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της Εται-
ρείας και εργαζομένων-συνταξιούχων της, σύμφωνα με το οποίο οι από πολλών ετών αξιώσεις ενώπιων 
δικαστηρίων εργαζομένων και συνταξιούχων, συνολικού ύψους 134 εκατ. € περιορίστηκαν κατόπιν συμβι-
βασμού σε ποσό 64,2 εκατ. € περίπου πλέον ποσό 9 εκατ. € που αφορά παρεπόμενες επιβαρύνσεις. Από την 
έναρξη της τρέχουσας περιόδου και μέχρι την 31.12.2014 υλοποιήθηκε ποσό 68 εκατ. € περίπου με αποτέλε-
σμα ο εξωδικαστικός συμβιβασμός να ολοκληρωθεί τελικά σε ποσοστό 95%.

5.  α) Oπως περαιτέρω αναφέρεται στην σημείωση 34 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εκκρεμεί από τη 
χρήση 2004 η σύναψη έγγραφης συμφωνίας όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της από 9.12.1999 σύμβασης μετα-
ξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας η οποία θα καθορίζει τη τιμή του αποληφθέντος ακατέργαστου 
ύδατος. Ελλείψει γραπτής συμφωνίας, η Εταιρεία συνεχίζει να συμψηφίζει το τίμημα του αδιύλιστου ύδατος 
που αντλεί με τις υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας που προσφέρει για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
που ανήκουν στο ΝΠΔΔ Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα της β) Μέχρι την ημερομη-
νία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν είχε μεταγραφεί το 
σύνολο των εκχωρηθέντων ακινήτων στο ΝΠΔΔ Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ συνολικής αναπόσβεστης αξίας 
657 εκατ. € περίπου (σημ.37).

6.  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). 

ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

      2014 2013 2014 2013

i )  Έσοδα                 55.661 66.151 55.661 66.151

ii)  Έξοδα                     505 2.147 505 2.147

iii) Απαιτήσεις                   51.017 40.931 51.017 40.931

iv)  Αμοιβές και αποζημιώσεις Διευθυντικών Στελεχών και μελών της Διοίκησης                  135 136 135 136
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7.  Στην τρέχουσα χρήση καταχωρήθηκε στα «Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους» έξοδο 678 χιλ. € που 
αφορά μεταβολή της εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση καθώς και ανα-
λογιστικές ζημίες 30.080 χιλ. € μετά φόρων από προγράμματα καθορισμένων παροχών σύμφωνα με το 
αναθεωρημένο ΔΛΠ 19.

8.  Δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο επηρεάζει σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματι-
κή πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου από την 31.12.2014 μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών 
καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

9.  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.

10.  Το θέμα έμφασης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών είναι το ακόλουθο: «Εφιστούμε την προσοχή σας στην 
υπ΄ αριθμό 34.1 σημείωση των οικονομικών καταστάσεων όπου όπως αναλυτικά περιγράφεται 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 συντήρη-
σης και λειτουργίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων αποταμίευσης και μεταφοράς ύδατος που ανήκουν 
στο ΝΠΔΔ Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό».

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 543580

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΙ 094411

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 060168

Μ.Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/22806

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΣΚΥΛΑΚΗ ΛΕΜΟΝΙΑ 
Α.Δ.Τ. Ξ 971227

Α.Μ.Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/17806
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