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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ 

∆ΕΛΤΙΟΥ 

 

Στο παρόν ενηµερωτικό δελτίο περιλαµβάνονται όλες οι 

πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα 

για τη σωστή εκτίµηση από τους επενδυτές της περιουσίας, της 

χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των 

προοπτικών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

 

Η σύνταξη του παρόντος ενηµερωτικού δελτίου έγινε σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, έτσι ώστε να καλύπτει 

τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως καθορίζονται στο 

άρθρο 16 της 5/204/14-11-2000 απόφασης της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς και των σχετικών εδαφίων του παραρτήµατος Α’ του 

Π∆ 348/85. 

 

Υπεύθυνοι για την σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων του 

Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι: 

• Ο κ. Χρήστος Τσόγκας, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

• Ο κ.Βασίλειος Παπαβασιλείου, ∆ιευθυντής Οικονοµικού της 

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη 

του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ∆ελτίου 

και µαζί µε τους συντάκτες του δηλώνουν υπεύθυνα ότι: 

• Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται είναι 

πλήρη και αληθή. 

• ∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα 

γεγονότα, ή απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να 

καταστήσει ανακριβές το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και 

πληροφοριών. 



 3

• ∆εν εκκρεµούν σε βάρος της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δικαστικές διαφορές 

ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές 

επιπτώσεις στην Οικονοµική της Κατάσταση, πλην αυτών που 

αναφέρονται στο πιστοποιητικό ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών – 

Λογιστών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

Γενικές πληροφορίες 

Η εταιρία µε την επωνυµία «Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο Ε.Υ.Α.Θ. (εφεξής η 

Εταιρία ή Ε.Υ.Α.Θ.), ιδρύθηκε το 1998 (Νόµος 2651/3.11.1998 

(Φ.Ε.Κ. Α' 248/2.11.1998).  ∆ιέπεται από τις διατάξεις του 

Κ.Ν. 2190/1920, "περί Ανωνύµων Εταιριών" (ΦΕΚ 135 Τ.Α.) και 

συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του Ν. 2937/2001 Κεφ.Β’ (ΦΕΚ 

169/Τ.Α.) τελεί δε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής 

Οικονοµίας και Μακεδονίας – Θράκης. 

Η Εταιρία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών 

(Μ.Α.Ε.) µε αριθµό 41913/06/B/98/32, η δε διάρκεια της ορί-

σθηκε σε ενενήντα εννέα (99) έτη από την 3η Νοεµβρίου 1998, 

δηλ. µέχρι την 3η Νοεµβρίου 2097. 

Η έδρα της Εταιρίας είναι στο ιδιόκτητο κτίριο της οδού 

Εγνατίας 127, 546 35 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 966.600. 

Στους σκοπούς της Εταιρίας περιλαµβάνονται ιδίως: 

• Η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, η µελέτη, 

κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκµετάλλευση, δια-

χείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστηµάτων 

ύδρευσης και αποχέτευσης. Στις δραστηριότητες και τα έργα 

αυτά συµπεριλαµβάνονται η άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, 

αποθήκευση, µεταφορά, διανοµή και διαχείριση των προς τους 

σκοπούς αυτούς αποδιδόµενων υδάτων πάσης φύσεως, καθώς και 

τα έργα και οι δραστηριότητες συλλογής, µεταφοράς, 

επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαχείρισης των πάσης φύσεως 

λυµάτων (πλην των τοξικών) και η επεξεργασία, διανοµή, 

διάθεση και διαχείριση των προϊόντων των δικτύων 

αποχέτευσης.  

• Η εκµετάλλευση των προϊόντων που προέρχονται από την 

επεξεργασία λυµάτων. 

• Η παροχή πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ιδίως 

µέσω των δικτύων ύδρευσης ή αποχέτευσης.  
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• Η παραγωγή, ιδίως µε την εκµετάλλευση του ύδατος που 

προέρχεται από πηγές, φράγµατα, υδραγωγεία και αγωγούς, 

καθώς και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Η πραγµατοποίηση επενδύσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

σχέδιο νόµου. 

 

Ο κωδικός µε τον οποίο οι δραστηριότητες της Εταιρίας 

περιλαµβάνονται στη Στατιστική Ταξινόµηση των Κλάδων 

Οικονοµικής ∆ραστηριότητας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 

της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) είναι για µεν τις Υπηρεσίες ύδρευσης ο 

41, για δε τις Υπηρεσίες αποχέτευσης ο 90. 

 

Περιοχή δραστηριότητας Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και επέκτασή της. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 του νόµου 2937/2001, η χωρική 

αρµοδιότητα της Εταιρίας, εντός της οποίας δύναται να παρέχει 

τις υπηρεσίες της και ασκεί τη δραστηριότητά της, είναι η 

εξής: 

 

• Ως προς την ύδρευση, οι ∆ήµοι Θεσσαλονίκης, Αµπελοκήπων, 

Καλαµαριάς, Νεάπολης, Συκεών, Αγίου Παύλου, Μενεµένης, 

Πολίχνης, Τριανδρίας, Ελευθερίου Κορδελιού, Εύοσµου, 

Σταυρούπολης, Πανοράµατος, καθώς και η βιοµηχανική περιοχή 

Θεσσαλονίκης. 

• Ως προς την αποχέτευση, η χωρική αρµοδιότητα της Ε.Υ.Α.Θ. 

Α.Ε. διαιρείται σε πέντε περιοχές: 

 

Η «Περιοχή Α» περιλαµβάνει τους ∆ήµους Θεσσαλονίκης, 

Αµπελοκήπων, Καλαµαριάς, Νεάπολης, Συκεών, Αγίου Παύλου, 

Μενεµένης, Πολίχνης, Τριανδρίας, ∆ιαβατών, Ελευθερίου 

Κορδελιού, Εύοσµου, Σταυρούπολης, Πυλαίας, Πανοράµατος, 

Ωραιοκάστρου, στα διαµερίσµατα Ιωνίας και Καλοχωρίου του ∆ήµου 

Εχεδώρου και της Κοινότητας Ευκαρπίας. 
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Η «Περιοχή Β» περιλαµβάνει την περιοχή που περικλείεται µεταξύ 

των ποταµών Γαλλικού και Αξιού µέχρι τη θάλασσα, στην οποία 

περιλαµβάνεται η βιοµηχανική ζώνη της περιοχής µείζονος 

Θεσσαλονίκης, το διαµέρισµα Σίνδου του ∆ήµου Εχεδώρου, τα 

διαµερίσµατα Αγίου Αθανασίου, Αγχιάλου, Γέφυρας του ∆ήµου Αγ. 

Αθανασίου και τα διαµερίσµατα Χαλάστρας και Ανατολικού του 

∆ήµου Χαλάστρας. 

 

Η «Περιοχή Γ» περιλαµβάνει τη ζώνη των υψωµάτων του 

πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης και περιλαµβάνει την 

Κοινότητα Πεύκων και τα ∆ιαµερίσµατα Ασβεστοχωρίσυ, Εξοχής, 

Φιλύρου του ∆ήµου Χορτιάτη. 

 

Η «Περιοχή ∆» εκτείνεται από τους ∆ήµους Καλαµαριάς και 

Πανοράµατος µέχρι τα δηµοτικά λουτρά Σέδες και µέχρι το 

αεροδρόµιο της Μίκρας και περιλαµβάνει τη Βιοµηχανική περιοχή 

και τα ∆ιαµερίσµατα Θέρµης, Ν. Ραιδεστού, Ν. Ρυσίσυ, και 

Ταγαράδων του ∆ήµου Θέρµης και το ∆ιαµέρισµα Αγίας Παρασκευής 

του ∆ήµου Βασιλικών. 

 
Η «Περιοχή Ε» εκτείνεται από το αεροδρόµιο της Μίκρας και τα 

διαµερίσµατα Ν. Ρυσίου και Ταγαράδων της Αγ.Παρασκευής µέχρι 

τη θάλασσα και περιλαµβάνει τα ∆ιαµερίσµατα Αγ. Τριάδας, 

Περσίας, Ν. Επιβατών του ∆ήµου Θερµαϊκού και τα διαµερίσµατα 

Ν. Μηχανιώνας, Εµβόλου, Αγγελοχωρίου του ∆ήµου Μηχανιώνας. 

 
Η Εταιρία µπορεί µε σύµβαση που υπογράφεται µε τον οικείο ∆ήµο 

και την Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων να αναλάβει το υφιστάµενο δίκτυο OTA 

και την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών ύδρευσης ή αποχέτευσης 

στον οικείο ∆ήµο. 

Η Εταιρία µπορεί µε σύµβαση που υπογράφεται µε τον οικείο 

∆ήµο, την Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων και εγκρίνεται µε κοινή απόφαση 

Υπουργείων Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 

Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης, Μακεδονίας Θράκης και 
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Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε να επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην περιοχή 

του αντίστοιχου ∆ήµου. 

Για την επέκταση της δραστηριότητας της Εταιρίας σε άλλες 

περιοχές απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας, 

ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε, ∆ηµοσίων Έργων και Μακεδονίας - Θράκης και σύµφωνη 

γνώµη του οικείου ΟΤΑ. 

 
 
 

 

Ιστορικά στοιχεία – Σύσταση Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998 (νόµος υπ' αριθµ. 

2651/3.11.1998 (Φ.Ε.Κ. Α' 248/2.11.1998) και προήλθε από τη 

συγχώνευση των Ανωνύµων Εταιριών «Οργανισµός Ύδρευσης 

Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΥΘ Α.Ε.) και «Οργανισµός Αποχέτευσης 

Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΑΘ Α.Ε.), οι οποίες είχαν µικρό χρόνο 

ζωής, αφού µόλις στις 25 Ιουνίου 1997, µε τα Προεδρικά 

∆ιατάγµατα 156 και 157/97, µετατράπηκαν σε ανώνυµες εταιρίες 

στην θέση των Ν.Π.∆.∆. Ο.Υ.Θ. και Ο.Α.Θ. 

Κύριος και αντικειµενικός σκοπός του νέου φορέα  είναι η 

άσκηση µιας έντονης και ολοκληρωµένης πολιτικής στους τοµείς 

Ύδρευσης – Αποχέτευσης, µε στόχο την ορθολογική διαχείριση των 

υδάτινων πόρων αφενός αλλά και τη συλλογή και επεξεργασία των 

λυµάτων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχονται υπηρεσίες υψηλού 

επιπέδου στο κοινωνικό σύνολο, χάριν της υγιεινής και ενός 

καθαρού περιβάλλοντος. 

Ακόµη, στους σκοπούς της Εταιρίας, είναι ο αντικειµενικός 

σχεδιασµός του επενδυτικού προγράµµατος που της έχει ανατεθεί 

για την πενταετία 2002–2006, βάσει του Ενηµερωτικού ∆ελτίου 

κατά την εισαγωγή στο Χ.Α.Α., κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι 

επενδύσεις να έχουν εύλογο ανταποδοτικό χαρακτήρα, προς όφελος 

τόσο των καταναλωτών αλλά και της Εταιρίας. 
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Πριν την εισαγωγή των µετοχών της Εταιρίας στο Χρηµατιστήριο 

Αξιών Αθηνών, το Ελληνικό ∆ηµόσιο ήταν κατά 100%, ο 

αποκλειστικός µέτοχος της Εταιρίας. 

Κατόπιν η ∆ιυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων (∆.Ε.Α.) µε 

τις 563/17-10-2000 και 605/27-7-2001 αποφάσεις της, αποφάσισε 

την εισαγωγή της Εταιρίας στο Χ.Α.Α., η οποία πραγµατοποιήθηκε 

µε πώληση 1.500.000 µετοχών, που προήλθαν από αύξηση του 

Μετοχικού της Κεφαλαίου και 2.700.000 υφισταµένων µετοχών 

κυριότητας Ελληνικού ∆ηµοσίου, από τις οποίες οι 132.100 

χορηγήθηκαν µε έκπτωση 20% ως Ιδιωτική τοποθέτηση στο 

προσωπικό και τα µέλη του ∆.Σ. της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

Παράλληλα, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Ν.2937/26-7-2001, το 

κύριο µέρος των Παγίων Περιουσιακών στοιχείων της Ε.Υ.Α.Θ. 

Α.Ε. µεταφέρθηκε κατά κυριότητα στο νεοσυσταθέν ΝΠ∆∆ µε την 

επωνυµία «Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων» άνευ ανταλλάγµατος. Επίσης, στις 

27-7-2001, υπεγράφη Σύµβαση διαρκείας 30 ετών, µεταξύ του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου, της Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων και της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

αντίστοιχα. Σύµφωνα µε αυτές τις υποχρεώσεις η Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων 

οφείλει να παρέχει στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. τις αναγκαίες ποσότητες 

νερού, έναντι τιµήµατος, για την εξυπηρέτηση των πελατών της 

(καταναλωτών), η δε Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. να λαµβάνει µέριµνα για την 

ορθολογική χρήση του πωλουµένου ύδατος και να καταβάλει κάθε 

προσπάθεια για την όσο το δυνατό µεγαλύτερη µείωση των 

διαρροών και απωλειών, µέσω της υλοποίησης του προγράµµατος 

βελτίωσης και ανακατασκευής του δικτύου διανοµής της Ύδρευσης. 

 

∆ραστηριότητα της Εταιρίας 

Όπως προκύπτει από την περιγραφή του καταστατικού σκοπού της 

Εταιρίας, η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. έχει τις εξής τρεις κύριες 

λειτουργίες: 

• την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης προς τους καταναλωτές της µέσω 

του δικτύου ύδρευσης,  

• την παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης ακαθάρτων µέσω του δικτύου 

αποχέτευσης, και  
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• την οικονοµική εκµετάλλευση των δυο αυτών υπηρεσιών και των 

δικτύων τους. 

Η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης περιλαµβάνει την παροχή πόσιµου 

νερού κατάλληλης ποιότητας για κατανάλωση στα νοικοκυριά, 

στους δήµους και για κοινωφελείς χρήσεις (π.χ. πότισµα 

δηµόσιων χώρων), την παροχή νερού για βιοµηχανικές χρήσεις και 

την παροχή επαρκούς ποσότητας νερού για πυρόσβεση. Το έργο 

αυτό πραγµατοποιείται µε ένα σύνολο επί µέρους υδραυλικών και 

άλλων έργων και λειτουργιών που ανήκουν σε τρία διακεκριµένα 

µεταξύ τους τµήµατα: 

• Εξωτερικά υδραγωγεία και ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις 

µεταφοράς ανεπεξέργαστου νερού. 

• Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού. 

• Εγκαταστάσεις σε δίκτυα διανοµής πόσιµου νερού. 

Η παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης περιλαµβάνει τη συλλογή, 

µεταφορά, καθαρισµό και διάθεση στο φυσικό περιβαλλόντων υγρών 

αστικών αποβλήτων της µείζονος περιοχής της Θεσσαλονίκης. Το 

έργο αυτό επιτυγχάνεται από το δίκτυο υπονόµων της πόλης και 

τα κέντρα επεξεργασίας λυµάτων. 

Η οικονοµική εκµετάλλευση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης 

περιλαµβάνει την καταµέτρηση της κατανάλωσης ύδατος, την 

τιµολόγηση και είσπραξη των λογαριασµών ύδρευσης, την είσπραξη 

των τελών αποχέτευσης, και γενικά την εξυπηρέτηση των 

καταναλωτών της. 

Σηµειώνεται ότι, µε βάση το άρθρο 20 του νόµου 2937/2001, έχει 

χορηγηθεί στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. το αποκλειστικό δικαίωµα παροχής 

ύδρευσης και αποχέτευσης στη γεωγραφική περιοχή αρµοδιότητάς 

της για περίοδο 30 ετών, η οποία ξεκινά από την ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 

την 26.7.2001. Περαιτέρω, επισηµαίνεται ότι οι δραστηριότητες 

παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, λόγω της φύσης της 

εγκατεστηµένης υποδοµής (υπόγεια δίκτυα αγωγών), αποτελούν 

φυσικό µονοπώλιο. 
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Η Εταιρία συλλέγει το σύνολο των απαιτούµενων ποσοτήτων 

ακατέργαστου ύδατος από υπόγειες πηγές που βρίσκονται κυρίως 

στα δυτικά και βόρεια της πόλης. Οι κυριότερες υπόγειες πηγές 

βρίσκονται στο Καλοχώρι, Σίνδο, Νάρρες, Αξιό και Αρραβησσό, 

όπου βρίσκονται οι πηγές που δίδουν τις µεγαλύτερες ποσότητες 

νερού, ενώ το νερό εισέρχεται στο δίκτυο διανοµής µέσω των 

αντλιοστασίων ∆ενδροποτάµου και ∆ιαβατών. 

Για την υδροδότηση των κατοίκων της πόλεως της Θεσσαλονίκης η 

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. έχει διαθέσιµη ποσότητα υδάτων από 90 περίπου 

γεωτρήσεις. Αυτές οι ποσότητες νερού αποθηκεύονται σε 12 

δεξαµενές και διοχετεύονται στους καταναλωτές µέσω ενός 

δικτύου σωληνώσεων µήκους 1.300 χιλιοµέτρων περίπου, εκ των 

οποίων 1.000 περίπου χιλιόµετρα αφορούν στο δίκτυο διανοµής 

και τα υπόλοιπα σε αγωγούς µεταφοράς και ώθησης. 

Η δυνατότητα παροχής φθάνει, κατά µέγιστο, τα 280.000 κυβικά 

µέτρα νερό ηµερησίως και κατ' ελάχιστον τα 240.000 κυβικά 

µέτρα νερό ηµερησίως. 

Οι εξυπηρετούµενοι πελάτες ανέρχονται σε 420.000 περίπου ενώ ο 

υδρευόµενος πληθυσµός σε 1.000.000 περίπου άτοµα. Το 99% των 

καταναλωτών είναι οικιακοί χρήστες. Η εξυπηρετούµενη, από το 

δίκτυο ύδρευσης, περιοχή έχει έκταση 55 τετραγωνικά 

χιλιόµετρα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

Κύκλος Εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. από το 1998 (έτος ίδρυσής 

της) ως το 2002, σε χιλιάδες ευρώ: 

 ETH 1998 1999 2000 2001 2002 

Τοµέας Ύδρευσης   

Πωλήσεις νερού 18.50
9 

19.19
3 

18.64
4 

26.82
0 

33.97

0 

Λοιπά έσοδα ύδρευσης 4.062 3.753 3.830 6.339 8.642

ΣΥΝΟΛΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ (Α) 22.57
1 

22.94
6 

22.47
4 

33.15
9 

42.61

2 

     

Τοµέας Αποχέτευσης      

Χρήση Υπονόµων 5.646 5.371 6.092 10.25
7 

13.12

3 

Λοιπά έσοδα Αποχέτευσης 1.103 1.159 1.282 1.244 1.735

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Β) 6.749 6.530 7.375 11.50
1 

14.85

8 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α+Β) 29.32
0 

29.47
6 

29.84
9 

44.66
0 

57.47

0 

     

Εξέλιξη κύκλου εργασιών  0,50% 1,20% 49,50

% 

28,50

% 

Ποσοστό τοµέα ύδρευσης στον κύκλο 

εργασιών 

77% 77% 75% 74% 74% 

Ποσοστό τοµέα αποχέτευσης στον 

κύκλο εργασιών 

23% 23% 25% 26% 26% 

 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, κατά την περίοδο 1998 – 

2000 δεν υπήρξε σηµαντική µεταβολή στα έσοδα του κύκλου 

εργασιών της Εταιρίας, διότι τα τιµολόγια παρέµειναν σταθερά 

τόσο για την ύδρευση όσο και για την αποχέτευση. 
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι το τέλος χρήσης υπονόµων ήταν δραχµικό 

στις 34 δρχ. / m3 από το 1994 και από 1/10/2000 τιµολογήθηκε σε 

ποσοστό 50% επί του εκάστοτε τιµολογίου ύδρευσης. 

Από 1/5/2001 οι πωλήσεις νερού και χρήσης υπονόµων χρεώνονται 

βάσει της νέας τιµολογιακής πολιτικής της Εταιρίας σε 

συνδυασµό µε την νέα κλιµάκωση των βαθµίδων κατανάλωσης. Αυτό 

κρίθηκε αναγκαίο για να ανακτά η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. το κόστος 

παροχής υπηρεσιών της αφενός αλλά και να χρηµατοδοτεί τα 

επενδυτικά της προγράµµατα. 

Η επίπτωση των νέων τιµών είναι ιδιαίτερα αισθητή στον κύκλο 

εργασιών του 2001, αφού παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 

49,50% σε σχέση µε το 2000 και το γεγονός αυτό καθιστά µη 

συγκρίσιµα τα στοιχεία του 2001 µε τα προηγούµενα έτη, αφού η 

νέα φιλοσοφία των τιµών σχεδιάστηκε µε πιο ορθολογικό και 

αντικειµενικό τρόπο. 

Για το 2002 η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 28,50% 

δικαιολογείται τόσο από την µεσοσταθµική αύξηση 3% που 

επιβλήθηκε στις τιµές του νερού, όσο και από το γεγονός ότι η 

νέα τιµολογιακή πολιτική επηρέασε τα έσοδα για όλο το διάστηµα 

από 1/1/2002 ως 31/12/2002, ενώ για το προηγούµενο έτος ίσχυσε 

από 1/5/2001 ως 31/12/2001 (8 µήνες). 

Τέλος, αναφέρεται ότι ο αριθµός των πελατών κατά το 2002 

αυξήθηκε κατά 10.700 περίπου (2,50%) και ήδη ξεπέρασε τις 

430.000, συµπεριλαµβανοµένων και 20.000 περίπου κοινοχρήστων 

υδροµετρητών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

Τιµολογιακή πολιτική 

Μέχρι τις 30/9/2000 ίσχυε χωριστή τιµολογιακή πολιτική για 

τους τοµείς ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής 

Θεσσαλονίκης. ∆ηλαδή, για µεν τον Οργανισµό Ύδρευσης 

Θεσσαλονίκης τα τιµολόγια υπολογίζονταν βάσει της εξαβάθµιας 

κλίµακας κατανάλωσης εντός καταναλωτικής περιόδου 4 µηνών, για 

δε τον Οργανισµό Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης υπήρχε δραχµική 

χρέωση 34 δρχ. ανά m3 νερού ανεξαρτήτως κατανάλωσης. 

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 5276/26-7-2000 του Υπουργού 

Μακεδονίας – Θράκης και Εθνικής Οικονοµίας ορίσθηκε το ποσοστό 

50% επί της εκάστοτε τιµής του νερού ως τέλος χρήσης υπονόµων 

και αυτό ίσχυσε για τιµολογήσεις από 1/10/2000. Η ισχύουσα 

τότε κλιµάκωση τιµολόγησης του νερού είχε ως εξής: 

Για τετράµηνη κατανάλωση των νοικοκυριών (κοινοί καταναλωτές) 

Από 0 – 20 m3  0,23 € / m3

Από 21- 60 m3 0,35 € / m3

Από 61 – 120 m3 0,56 € / m3

Από 121 – 200 m3 0,76 € / m3

Από 201 – 400 m3

και 

1,06 € / m3

Από 401 m3 και 

άνω 

1,52 € / m3

 

Έτσι, σε πρώτη φάση, η επιβολή του τέλους χρήσης υπονόµων στο 

50% της τιµής του νερού έθεσε σε πιο ορθολογική βάση τη σχέση 

αποχέτευσης / ύδρευσης απ’ ότι οι 34 δρχ. ανά m3,   που δεν 

κάλυπταν ούτε το 50% της πρώτης κλίµακας (34/77=0,44). 

Επακολούθησε η Κοινή Υπουργική Απόφαση 1008/1-2-2001 του 

Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης και Εθνικής Οικονοµίας, η οποία 

ίσχυσε για τιµολογήσεις από 1-5-2001 και ύστερα και προέβλεπε 

ριζικές αλλαγές στον τρόπο χρέωσης του νερού, και ως προς τις 

τιµές και ως προς τις βαθµίδες κατανάλωσης, µε απώτερο σκοπό 
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τη διασφάλιση της ισορροπίας µεταξύ της προσφοράς και της 

ζήτησης του νερού και την αποθάρρυνση για περαιτέρω αλόγιστη 

χρήση του, κυρίως σε περιόδους αιχµής. 

Στις 27-7-2001, ταυτόχρονα µε την 605/26-7-2001 απόφαση της 

∆.Ε.Α (∆ιυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων) για την 

εισαγωγή των µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, 

υπογράφηκε νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρµοδίων 

προαναφερθέντων Υπουργών, (η 608/27-7-2001 σε συνέχεια της 

285/2001 απόφασης ∆.Σ./ Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) που καθορίζει τα 

τιµολόγια της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για τα έτη από 2002 ως το 2006. 

Έτσι, από το συνδυασµό των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων 1008/1-

2-2001 και 608/27-7-2001, τα τιµολόγια της Ε.Υ.Α.Θ. καθώς και 

οι κατηγορίες πελατών έχουν ως εξής: 

 

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

Κυβικά 

µέτρα 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

0-10 m3 0,22 0,24 0,26 0,30 0,33 0,37 

11-30 m3 0,35 0,37 0,40 0,43 0,47 0,50 

31-60 m3 0,44 0,46 0,48 0,52 0,55 0,59 

61-120 m3 0,88 0,90 0,92 0,96 0,99 1,03 

121-180 m3 1,76 1,86 1,94 2,01 2,12 2,27 

181 m3 και 

άνω 

3,52 3,62 3,70 3,77 3,88 4,03 

* Πολύτεκνοι: Χρεώνονται µε το 50% της κατανάλωσης 

 

Θα πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι µεγαλύτερη σηµασία για την 

εταιρία, αλλά και για τους καταναλωτές, έχει όχι µόνο η 

αναπροσαρµογή των τιµών, αλλά κυρίως η διαφοροποίηση των 

κλιµακίων κατανάλωσης, αφού η υψηλότερη κλίµακα αφορά σε 

καταναλώσεις άνω των 180 m3 ανά 4µηνο, σε αντίθεση µε την 

προηγούµενη που αφορούσε σε καταναλώσεις άνω των 400 m3 ανά 

4µηνο, γεγονός που ωθούσε τα νοικοκυριά σε αλόγιστες 

υπερκαταναλώσεις και οδηγούσε σε όχι υγιείς ισορροπίες ανάµεσα 
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στην προσφορά και στη ζήτηση του νερού σε περιόδους µεγάλης 

αιχµής, όπου όλοι ήθελαν την άριστη εξυπηρέτηση, χωρίς όµως 

περαιτέρω διάθεση επίδειξης πνεύµατος συνετής κατανάλωσης. 
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ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

• Βιοµηχανίες 1-500 m3 µηνιαίως  0,44 € / 

m3

501 m3 και άνω 0,73 € / 

m3

• ΕΚΟ – ΕΛ∆Α Ανεξαρτήτως 

κατανάλωσης 

0,35 € / 

m3

• Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης 

(Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) 

Ανεξαρτήτως 

κατανάλωσης 

0,88 € / 

m3

• Επαγγελµατίες Ανεξαρτήτως 

κατανάλωσης 

0,73 € /

m3

• ∆ηµόσιο – ΟΤΑ Ανεξαρτήτως 

κατανάλωσης 

0,44 € / 

m3

• Ενίσχυση δικτύων ΟΤΑ Ανεξαρτήτως 

κατανάλωσης 

0,22 € / 

m3

Οι τιµές θα παραµείνουν σταθερές ως 31/12/2006. 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΝΟΜΩΝ) 

Το έτος 2001 50% τιµής νερού 

Το έτος 2002 50% τιµής νερού 

Το έτος 2003 55% τιµής νερού 

Το έτος 2004 55% τιµής νερού 

Το έτος 2005 58% τιµής νερού 

Το έτος 2006 60% τιµής νερού 

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ (Εξέλιξη τιµών ως το 2006) 

Παροχή (διατοµή) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

½ και ¾ ίντσας 0,5 € 0,515 

€ 

0,536 

€ 

0,562 

€ 

0,590 

€ 

0,62 €

1 ίντσα 2 € 2,06 € 2,142 

€ 

2,25 € 2,362 

€ 

2,48 €

1 ½ ίντσα 3 € 3,09 € 3,214 

€ 

3,374 

€ 

3,543 

€ 

3,72 €
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2 ίντσες 6 € 6,18 € 6,427 

€ 

6,749 

€ 

7,086 

€ 

7,44 €

3 ίντσες 10 € 10,30 

€ 

10,712 

€ 

11,248 

€ 

11,81 

€ 

12,40 

€ 

4 ίντσες 15 € 15,45 

€ 

16,068 

€ 

16,871 

€ 

17,715 

€ 

18,60 

€ 

 

 

 

Λοιπά τέλη Ύδρευσης 

Για τα λοιπά τέλη ύδρευσης (συνδέσεις, διακλαδώσεις κ.λπ) 

προβλέπονται αυξήσεις 3% για το 2002, 4% για το 2003 και 5% 

για τα έτη 2004 έως 2006. 

Για τα αντίστοιχα λοιπά τέλη αποχέτευσης έχει προβλεφθεί 

ρύθµιση για τα επόµενα έτη, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 1630/27-3-2003 

των Υπουργών Μακεδονίας – Θράκης και Οικονοµίας και παράλληλα 

καταβάλλεται προσπάθεια να αποτιµηθεί ορθολογικά το κόστος των 

συνδέσεων και κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης, ούτως ώστε 

να εκτιµηθεί η ανταποδοτικότητά τους τόσο από την καταβολή του 

κόστους των απολογιστικών εργασιών, όσο και από τη διαχρονική 

χρήση των υπονόµων, σύµφωνα µε τον προσδοκώµενο ωφέλιµο χρόνο 

ζωής τους. Πάντως, σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση και παρά το 

ότι επέρχεται αύξηση περίπου 30% στα τέλη αυτά, δεν αναµένεται 

σηµαντική αύξηση των εσόδων της εταιρίας, αφού αυτά αποτελούν 

µόλις το 3% του κύκλου εργασιών της. 

 

Κατάργηση προνοµίων & νέοι πελάτες Αποχέτευσης 

Σύµφωνα µε την 285/2001 απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. από 

1-1-2003 καταργούνται τα προνόµια που παρέχονται στο ∆ηµόσιο 

και στους ΟΤΑ που θα κληθούν να καταβάλουν το ανάλογο τέλος 

χρήσης υπονόµων. Οι τυχόν ιδιαιτερότητες και οι όροι παροχής 

νερού στους ως άνω φορείς θα συνεκτιµηθούν και αναλόγως θα 

γίνουν οι απαραίτητες ρυθµίσεις σε ό,τι αφορά κάποιες 

ποσότητες νερού, που δεν διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης. 
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Επίσης, εντός του 2003, αναµένεται να ολοκληρωθεί η σύνδεση 

της Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης µε την εγκατάσταση 

επεξεργασίας λυµάτων της Σίνδου, οπότε αναλόγως θα επιβληθεί 

το αντίστοιχο τέλος χρήσης υπονόµων. 

Εκτιµάται ότι όταν επιβληθούν τα ανάλογα τέλη χρήσεως στους 

πιο πάνω φορείς, που καταναλώνουν το 15% περίπου της συνολικής 

ποσότητας του νερού, η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. θα εισπράττει ετησίως 

έσοδα της τάξης των 2.000.000 € µε τάση προς τα πάνω, αν 

ληφθεί υπόψη η εξέλιξη του ποσοστού αποχέτευσης στα 60% το 

2006 καθώς και η δηµιουργία νέων Βιοµηχανικών Μονάδων. 

Ωστόσο, αντικείµενο προβληµατισµού αποτελεί η επιβολή ενιαίου 

ποσοστού χρήσης υπονόµων επί της εκάστοτε τιµής του νερού στις 

βιοµηχανικές καταναλώσεις, διότι ο όγκος απόρριψης αποβλήτων, 

αλλά και η περιβαλλοντική επιβάρυνση από τα φορτία ποικίλλουν 

από βιοµηχανία σε βιοµηχανία. Ακόµη πρέπει να αναφερθεί ότι µε 

την πρόσφατη εφαρµογή των νέων τιµών που ήταν επιβεβληµένες, 

οι βιοµήχανοι καταβάλλουν τίµηµα για καταναλώσεις νερού 100% 

και 220% αυξηµένο σε σχέση µε τις προηγούµενες τιµές, γεγονός 

που, σε συνδυασµό µε την παρατηρούµενη ύφεση στο τοµέα 

παραγωγής, επιβαρύνει και περαιτέρω το λειτουργικό κόστος 

τους. Έτσι, εντός του 2003, θα αποφασισθεί η οποιαδήποτε 

πολιτική επιβολής τέλους χρήσης υπονόµων στην ΒΙ.ΠΕ.Θ µε 

γνώµονα πάντα την ιδιαιτερότητα της κάθε επιχείρησης και 

αναλόγως θα υιοθετηθούν εκπτώσεις επί του ποσοστού 55% που 

ισχύει για τις λοιπές κατηγορίες καταναλωτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’ 

Υποδοµή και διαδικασία άσκησης δραστηριοτήτων 
ΤΟΜΕΑΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

Οι εγκαταστάσεις που διαθέτει ή διαχειρίζεται βάσει της από 

27.7.2001 Σύµβασης µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο, η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

είναι (α) τα έργα υδροληψίας, (β) τα εξωτερικά υδραγωγεία µε 

τις γεωτρήσεις και τους σχετικούς αγωγούς, (γ) τα αντλιοστάσια 

και οι δεξαµενές και (δ) το δίκτυο διανοµής µε τους αγωγούς 

και τα υδρόµετρα. 

 

Υ∆ΡΟΦΟΡΕΙΣ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Υδροφορέας Πάικου 

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. χρησιµοποιεί για την υδροδότηση της 

Θεσσαλονίκης το καρστικό σύστηµα του υδροφορέα του όρους 

Πάικου και συγκεκριµένα τη θέση εκφόρτισης αυτού στο χώρο των 

πηγών Αραβησσού. Η υδροληψία των πηγών Αραβησσού περιλαµβάνει 

δύο φρέατα τροφοδοσίας µε φυσική ροή, ένα φρέαρ (πηγάδα) 

τροφοδοσίας µε άντληση και 10 υδρογεωτρήσεις εκµετάλλευσης, οι 

οποίες µε άντληση, µέσω αγωγών σύνδεσης, τροφοδοτούν το 

υδραγωγείο Αραβησσού. Η λαµβανόµενη παροχή από τις υδροληψίες 

περιοχής πηγών Αραβησσού κυµαίνεται µεταξύ 16.000 - 100.000 

m3/ηµέρα και εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις χιονοπτώσεις και 

βροχοπτώσεις κάθε έτους. 

 

Υ∆ΡΟΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Υδροφορέας Καλοχωρίoυ 

Η ποσότητα νερού που λαµβάνεται σήµερα από τον υδροφορέα 

Καλοχωρίου είναι πολύ µικρή λόγω του µεγάλου υποβιβασµού της 

στάθµης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και του φαινοµένου των 

καθιζήσεων του εδάφους. Η ποσότητα νερού που αντλείται σήµερα 

από την περιοχή Καλοχωρίου µέσω επτά (7) υδρογεωτρήσεων, έχει 

ρυθµιστικό µόνο ρόλο στη λειτουργία του αντλιοστασίου 

Καλοχωρίου. 
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Υδροφορέας Σίνδου 

Η ποσότητα νερού που λαµβάνεται από τον υδροφορέα περιοχής 

Σίνδου µέσω 26 υδρογεωτρήσεων είναι της τάξης των 45.000 m3 

ηµερησίως. Το νερό µέσω του υδραγωγείου Σίνδου φθάνει στο 

αντλιοστάσιο Καλοχωρίου, αφού προηγουµένως περάσει από τη 

δεξαµενή καθίζησης. 

 

Υδροφορέας περιοχής Αξιού 

Στην ευρύτερη περιοχή Αξιού (περιοχές Γέφυρας, Ν. Χαλκηδόνας 

και Ελεούσας) υπάρχουν συνολικά 45 υδρογεωτρήσεις 

εκµετάλλευσης και η συνολικά λαµβανόµενη παροχή είναι της 

τάξης των 90.000 m3 ηµερησίως. Συγκεκριµένα, στην περιοχή Αξιού 

έχουν ανορυχθεί 8 υδρογεωτρήσεις και στην περιοχή Ν. 

Χαλκηδόνας 21. Όσον αφορά στην περιοχή Ελεούσας, υπάρχουν 6 

υδρογεωτρήσεις από τις οποίες αντλείται η περιορισµένη παροχή 

των βαθέων υδροφόρων στρωµάτων, τα οποία δίδουν νερό κατάλληλο 

για ύδρευση, χωρίς να περιέχουν σίδηρο και µαγγάνιο. Τα 

ανώτερα υδροφόρα στρώµατα µπορούν να αποδώσουν επί πλέον 

ποσότητα νερού της τάξης των 40.000 m3 ηµερησίως, είναι όµως 

απαραίτητη η αποµάκρυνση µέσω διυλιστηρίου των περιεχοµένων 

ποσοτήτων σιδήρου και µαγγανίου. 

 

Υδροληψία Περιοχής Νάρρες επί του Γαλλικού Ποταµού 

Η υδροληψία περιοχής Νάρρες βρίσκεται εντός της κοίτης του 

Γαλλικού ποταµού και αποτελείται από τα (3) φρεάτια 

υδροσυλλογής µε οριζόντιες γεωτρήσεις ακτινωτές, καθώς και από 

επτά (7) κατακόρυφες αβαθείς υδρογεωτρήσεις. Στην περιοχή 

Κοινότητας Μεσαίου ανορύχθηκε και µία υδρογεώτρηση µεγάλου 

βάθους, η οποία όµως δεν απέδωσε µεγάλη παροχή και 

χρησιµοποιείται για τον εµπλουτισµό της επιφανειακής παροχής 

µε αγωγό που κατασκευάστηκε από τη γεώτρηση µέχρι την περιοχή 

υδροληψίας. 
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Η παροχή που λαµβάνεται από την υδροληψία Νάρρες µεταβάλλεται 

από 5.000 m3 την ηµέρα έως 50.000 m3 την ηµέρα, αναλόγως των 

βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων που σηµειώνονται κάθε χρονιά. 

 

Υ∆ΡΟΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Υδροληψία Πηγών Αγίας Παρασκευής Χορτιάτη 

Η παροχή των πηγών της Αγίας Παρασκευής στο Χορτιάτη, 

χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την υδροδότηση του 

Νοσοκοµείου Γ. Παπανικολάου και των στρατοπέδων περιοχής 

Χορτιάτη. 

 

Υδροληψία Χαριλάου Περιοχής Χορτιάτη 

Πρόκειται για έργο υδροληψίας που ανήκει στην παλαιά εταιρία 

«Χαριλάου», το οποίο µισθώνει σήµερα η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και λαµ-

βάνει παροχή που κυµαίνεται µεταξύ 400 m3 την ηµέρα - 1.500 m3 

την ηµέρα, αναλόγως των βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων που 

σηµειώνονται στην περιοχή. Η ως άνω παροχή χρησιµοποιείται για 

την υδροδότηση του Πανοράµατος (µέσω αντλιοστασίου και αγωγού 

ωθήσεως ενισχύεται η δεξαµενή Τούµπας - Πανοράµατος 

χωρητικότητας 400 m3). 

 

Υδροληψία Πεδινής Περιοχής Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

Στην πεδινή περιοχή ανατολικά της Θεσσαλονίκης (Περιοχές 

Μίκρας - Ρυσίου) υπάρχουν συνολικά 6 υδρογεωτρήσεις, οι οποίες 

αποδίδουν συνολικά παροχή 4.500 m3 ανά ηµέρα. Η παροχή αυτή 

χρησιµοποιείται για την ενίσχυση της δεξαµενής Καλαµαριάς. 

 

Γεωτρήσεις - Εγκαταστάσεις υδροληψίας 

Η ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης και η Βιοµηχανική της περιοχή 

(ΒΙ.ΠΕ.Θ.) υδροδοτούνται σήµερα από τα υδραγωγεία Αραβησσού - 

Αξιού, Νάρρες, Σίνδου και Καλοχωρίου. Στη συνέχεια δίδεται 

σύντοµη περιγραφή των υδραγωγείων αυτών, καθώς και των 

διασυνδέσεών τους: 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΑ – ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 

Η ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης και η Βιοµηχανική της περιοχή 

υδροδοτούνται σήµερα από τα υδραγωγεία Αραβησσού – Αξιού, 

Νάρρες, Σίνδου και Καλοχωρίου. Στη συνέχεια δίδεται σύντοµη 

περιγραφή των υδραγωγείων αυτών καθώς και των διασυνδέσεων 

τους: 

 

Υδραγωγεία Αραβησσού - Αξιού 

Το Υδραγωγείο Αραβησσού έχει µήκος 56 χλµ. περίπου και 

µεταφέρει µε βαρύτητα το νερό του υδροφορέα περιοχής Πάϊκου 

στη Θεσσαλονίκη. Όπως προαναφέρθηκε, η συλλογή του νερού 

γίνεται µε άντληση µέσω δέκα (10) γεωτρήσεων και σε περίπτωση 

µεγάλης παροχής του υδροφορέα η παροχή ενισχύεται µε φυσική 

ροή προς το κεντρικό φρεάτιο υδροσυλλογής. 

Η κατασκευή του υδραγωγείου Αραβησσού ολοκληρώθηκε το έτος 

1978 και έκτοτε λειτουργεί για την υδροδότηση της Θεσσαλονίκης 

και της ΒΙ.ΠΕ.Θ. Ο αγωγός µεταφοράς του υδραγωγείου είναι 

κατασκευασµένος από προεντεταµένο σκυρόδεµα και από 

χαλυβδοσωλήνα. 

Το νερό του υδραγωγείου Αραβησσού καταλήγει στο κεντρικό 

Αντλιοστάσιο ∆ενδροποτάµου. Ενδιάµεσα, το υδραγωγείο Αραβησσού 

υδροδοτεί και τη Βιοµηχανική Περιοχή Σίνδου (ΒΙΠΕΘ), καθώς και 

τη ∆εξαµενή ∆ιαβατών µέσω χαλύβδινου αγωγού και αντλιοστασίου 

ωθήσεως Booster. 

Το υδραγωγείο Αξιού, το οποίο άρχισε να λειτουργεί από το έτος 

1976, συνδέεται µε το υδραγωγείο Αραβησσού µέσω δικλείδων. Ο 

αγωγός µεταφοράς του υδραγωγείου Αξιού είναι κατασκευασµένος 

από αµιαντοσιµεντοσωλήνες διαµέτρου 800 χιλ. και έχει µήκος 

14,7 χιλιόµετρα. 

Το υδραγωγείο Αξιού συγκεντρώνει το νερό που αντλείται από τις 

υδρογεωτρήσεις Ελεούσας και περιοχής Γέφυρας Θεσσαλονίκης και 

λειτουργεί σε µήκος 13.840 µ., παράλληλα µε τον αγωγό της 
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Αραβησσού, ενισχύοντας τη διοχετευτικότητα του υδραγωγείου 

Αραβησσού. 

Στα υδραγωγεία Αραβησσού - Αξιού καταλήγει και το νερό των 

υδρογεωτρήσεων περιοχών Ν. Χαλκηδόνας, Αξιού, Γέφυρας και Αγ. 

Αθανασίου, µέσω αγωγών συνδέσεως. 

 

Υδραγωγείο Νάρρες 

Το εξωτερικό υδραγωγείο Νάρρες τέθηκε σε λειτουργία το έτος 

1968 και η υδροληψία του κατασκευάστηκε στην κοίτη του 

Γαλλικού ποταµού. Το υδραγωγείο έχει µήκος 11 χιλιόµετρα 

περίπου και αποτελείται από χαλύβδινο αγωγό. Η υδροληψία του 

υδραγωγείου Νάρρες αποτελείται από τρία ακτινωτά φρεάτια και 

από ένδεκα (II) γεωτρήσεις, έκτων οποίων η µία έγινε στην 

περιοχή κοινότητας Μεσαίου. 

Το υδραγωγείο Νάρρες λειτουργεί µε βαρύτητα και τροφοδοτεί τη 

δεξαµενή ∆ιαβατών από την οποία υδροδοτείται τµήµα της ∆υτικής 

Θεσσαλονίκης και οι εγκαταστάσεις της ΕΚΟ. 

 

Υδραγωγείο Σίνδου 

Το υδραγωγείο Σίνδου συγκεντρώνει τις παροχές νερού των 

υδρογεωτρήσεων του υδροφορέα Σίνδου και αποτελείται από 

χαλύβδινο αγωγό που λειτουργεί µε βαρύτητα. Το νερό του 

υδραγωγείου Σίνδου, µε παράκαµψη που έχει κατασκευασθεί, 

περνάει πρώτα από τη δεξαµενή καθίζησης και καταλήγει στο 

αντλιοστάσιο Καλοχωρίου, από το οποίο µπορεί µε ώθηση να 

ενισχύσει τη δεξαµενή ∆ιαβατών ή το αντλιοστάσιο 

∆ενδροποτάµου. 

 

Υδραγωγείο Καλοχωρίου 

Το Υδραγωγείο Καλοχωρίου συγκεντρώνει τις παροχές νερού των 

υδρογεωτρήσεων του υδροφορέα Καλοχωρίου και αποτελείται σήµερα 

από κτιστό αγωγό µήκους 1000 µέτρων.  Το νερό του υδραγωγείου 

Καλοχωρίου καταλήγει στο αντλιοστάσιο Καλοχωρίου, από το οποίο 
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µπορεί µε ώθηση να ενισχύσει τη δεξαµενή ∆ιαβατών ή το 

αντλιοστάσιο ∆ενδροποτάµου. 

 

Μεταφορά νερού προς τις δεξαµενές 

Με τα εξωτερικά υδραγωγεία που περιγράφονται ανωτέρω το νερό 

τελικά καταλήγει: 

α) στο αντλιοστάσιο ∆ενδροποτάµου και στη συνέχεια προς την 

πόλη της Θεσσαλονίκης, µετά από χλωρίωση. 

β) στη δεξαµενή ∆ιαβατών, όπου χλωριώνεται και µέσω του 

αντλιοστασίου ∆ιαβατών υδροδοτεί τις ∆υτικές περιοχές της 

πόλης και 

γ) Στη δεξαµενή ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου, όπου, µετά από χλωρίωση, µέσω 

αντλιοστασίου υδροδοτεί την Βιοµηχανική περιοχή της 

Θεσσαλονίκης. 

Στη συνέχεια περιγράφονται οι εγκαταστάσεις των αντλιοστασίων 

∆ενδροποτάµου και ∆ιαβατών, τα οποία προωθούν το νερό προς τις 

δεξαµενές της πόλεως. 

 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ 

Α. Αντλιοστάσιο ∆ενδροποτάµου 

Το νερό από το αντλιοστάσιο ∆ενδροποτάµου, µέσω του χαλύβδινου 

αγωγού υψηλής πίεσης, υδροδοτεί το κέντρο της πόλεως της 

Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, µέσω του αντλιοστασίου 

Ευαγγελιστρίας, το νερό ωθείται στη ∆εξαµενή Αγίου Παύλου για 

την υδροδότηση του κέντρου πόλεως και στη ∆εξαµενή 40 

Εκκλησιών για την υδροδότηση περιοχών 40 Εκκλησιών, Τριανδρίας 

και υψηλών περιοχών Άνω Τούµπας. 

Το αντλιοστάσιο ∆ενδροποτάµου, µέσω του χαλύβδινου αγωγού 

χαµηλής πίεσης, υδροδοτεί επίσης ολόκληρη την Ανατολική 

Θεσσαλονίκη, καθώς και τµήµα των ∆υτικών Περιοχών ως εξής: 

Ανατολικές περιοχές Θεσσαλονίκης 

Μέσω του αγωγού χαµηλής πίεσης τροφοδοτείται το αντλιοστάσιο 

Κασσάνδρου, από το οποίο µέσω δύο (2) ωθητικών χαλύβδινων 

αγωγών το νερό προωθείται στη δεξαµενή Τούµπας. Από τη 
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δεξαµενή Τούµπας, µέσω αντλιοστασίου και ωθητικού αγωγού, το 

νερό ωθείται στη δεξαµενή Πυλαίας από την οποία υδροδοτείται 

απ' ευθείας η υψηλή ζώνη Καλαµαριάς και µε ώθηση η ευρύτερη 

περιοχή Πανοράµατος. Η χαµηλή ζώνη Καλαµαριάς υδροδοτείται από 

τη δεξαµενή Καλαµαριάς, η οποία τροφοδοτείται µε βαρύτητα από 

τη δεξαµενή Τούµπας µέσω χαλύβδινου αγωγού. 

 

∆υτικές περιοχές της Θεσσαλονίκης 

Το αντλιοστάσιο ∆ενδροποτάµου, µέσω του αγωγού χαµηλής πίεσης 

τροφοδοτεί επίσης και τη δεξαµενή Καλλιθέας από την οποία, 

µέσω αντλιοστασίου, υδροδοτούνται οι δεξαµενές Καυκάσου, 

Νεαπολέως και Συκεών. Από τη δεξαµενή Συκεών, µέσω 

αντλιοστασίου ώθησης, τροφοδοτείται η δεξαµενή Επταπυργίου, 

από την οποία υδροδοτείται η περιοχή Αγίου Παύλου. Επίσης, 

σήµερα, µέσω αντλιοστασίου ώθησης από τη δεξαµενή Συκεών 

ενισχύεται και η περιοχή Μετεώρων. 

 

Β. Αντλιοστάσιο ∆ιαβατών 

Το αντλιοστάσιο ∆ιαβατών, µέσω του χαλύβδινου ωθητικού αγωγού 

∆ιαβατών-Εύοσµου, τροφοδοτεί τη δεξαµενή χαµηλών περιοχών 

Εύοσµου. Από τη δεξαµενή Εύοσµου, µέσω µιας αντλίας, 

τροφοδοτείται η δεξαµενή Πολίχνης µέσω ωθητικού αγωγού. Στη 

δεξαµενή Πολίχνης υπάρχει εγκατεστηµένο αντλητικά συγκρότηµα 

για την τροφοδότηση της δεξαµενής Μετεώρων. 

 

∆ίκτυο Ύδρευσης 

Ως δίκτυο ύδρευσης νοείται το σύνολο των αγωγών µεταφοράς 

νερού από τα αντλιοστάσια µέχρι τους υδροµετρητές των 

καταναλωτών, συµπεριλαµβανοµένων των δεξαµενών αποθήκευσης 

νερού κατά µήκος του δικτύου. 

 

∆εξαµενές 

Το δίκτυο ύδρευσης της Θεσσαλονίκης και της Βιοµηχανικής 

Περιοχής εξυπηρετείται από είκοσι (20) δεξαµενές, οι οποίες 
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λειτουργούν σήµερα και έχουν συνολική χωρητικότητα 91.900 κ.µ. 

Στις δεξαµενές αυτές δε περιλαµβάνεται η δεξαµενή καθίζησης 

Καλοχωρίου χωρητικότητας 8.000 κ.µ. και οι δεξαµενές 

πυροπροστασίας του δάσους-πάρκου Θεσσαλονίκης, συνολικής 

χωρητικότητας 2.100 κ.µ. Η µεγαλύτερη από τις δεξαµενές που 

λειτουργούν σήµερα είναι εκείνη της Τούµπας, µε χωρητικότητα 

15.000 κ.µ. Επίσης, σύντοµα ολοκληρώνεται και ο δεύτερος 

θάλαµος της δεξαµενής υψηλής ζώνης Εύοσµου (∆2), η οποία, όταν 

τεθεί σε λειτουργία, θα έχει και αυτή χωρητικότητα 20.000 κ.µ. 

για την υποδοχή του νερού του υδραγωγείου του Αλιάκµονα. 

 

Αγωγοί Ωθήσεως 

Το προς διάθεση νερό µε τη χρήση των αντλιοστασίων και µέσω 

ωθητικών αγωγών οδηγείται σε διάφορες περιοχές και στάθµες. Οι 

ωθητικοί αγωγοί είναι, κυρίως, χαλύβδινοι και έχουν µήκος περί 

τα 71 χιλιόµετρα. 

 

∆ίκτυο διανοµής 

Η κατασκευή του δικτύου διανοµής ξεκίνησε τη δεκαετία του 

1940, ενώ υφίστανται κάποια ιδιωτικά τοπικά δίκτυα, όπως αυτό 

της Εταιρίας Υδάτων Χαριλάου, που κατασκευάσθηκαν από το 1917. 

Το µήκος του δικτύου αυτού είναι περίπου 1.284,1 χιλιόµετρα 

και το µεγαλύτερο τµήµα του είναι κατασκευασµένο από σωλήνες 

αµιαντοτσιµέντου (συνολικό µήκος 770 χλµ ή ποσοστό 60%). Το 

τµήµα του δικτύου που είναι κατασκευασµένο από σωλήνες χάλυβα 

ή χυτοσιδήρου αποτελεί το 23% του δικτύου (300 χλµ.) ενώ το 

υπόλοιπο δίκτυο αποτελείται από σωλήνες PVC (ποσοστό 17% ή 215 

χλµ.). 

 

Υδρόµετρα 

Στο δίκτυο χρησιµοποιούνται τρεις τύποι υδροµέτρων: (α) συνήθη 

υδρόµετρα µικρής διατοµής (420.000 υδρόµετρα περίπου), (β) 

υδρόµετρα µεγάλης διατοµής (2.800 υδρόµετρα) και (γ) σύνθετα 

υδρόµετρα µεγάλης διατοµής (20 υδρόµετρα). 
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Επεξεργασία Νερού 

Με εξαίρεση το ακατέργαστο νερό που συλλέγεται από τις 

γεωτρήσεις περιοχής Σίνδου, η επεξεργασία του ακατέργαστου 

νερού περιορίζεται στη χλωρίωση πριν από την εισαγωγή του 

νερού στο σύστηµα διανοµής. Μονάδες επεξεργασίας υφίστανται 

στα αντλιοστάσια ∆ενδροποτάµου, ∆ιαβατών και Βιοµηχανικής 

Περιοχής Θεσ/νίκης. Επίσης υφίστανται µονάδες προ-χλωρίωσης 

στη (sedimentation) δεξαµενή Σίνδου και στις γεωτρήσεις της 

περιοχής Νάρρες. 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

Το δίκτυο ακαθάρτων και οµβρίων είναι ως επί το πλείστον 

φυσικής ροής και ως εκ τούτου η διαχείρισή του απαιτεί διαφο-

ρετικές συνθήκες και µεθόδους. 

Το δίκτυο αποχέτευσης του (ευρύτερου) πολεοδοµικού 

συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης αποτελείται από τα ακόλουθα στοι-

χεία: ανοικτούς αγωγούς και τάφρους, µικρούς κλειστούς 

αγωγούς, µεγάλους κλειστούς αγωγούς, αντλιοστάσια, εγκαταστά-

σεις βιολογικού καθαρισµού, έργα διευθέτησης χειµάρρων, έργα 

αντιρρύπανσης και συστήµατα εγχύσεως οξυγόνου. 

Μέσω του δικτύου αποχέτευσης εξυπηρετούνται περίπου 1.000.000 

κάτοικοι. Το συνολικό µήκος των αγωγών αποχέτευσης 

υπολογίζεται σε 1.250 χιλιόµετρα περίπου. Η επιφάνεια που 

εξυπηρετείται από το δίκτυο αποχέτευσης έχει έκταση περί τα 80 

τετραγωνικά χιλιόµετρα. 

 

ΑΓΩΓΟΙ 

Τα σηµαντικότερα έργα συλλογής λυµάτων έχουν ως εξής:  

Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (Κ.Α.Α.) 

Ο αρχικός αγωγός είχε µήκος 15.800 µέτρα και αποτελεί έργο 

βαρείας υποδοµής της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Το έργο εκτείνεται από το 

Φρεάτιο 36 (στο σταθµό επεξεργασίας λυµάτων στο Γαλλικό 

ποταµό) µέχρι το φρεάτιο 98, στη συµβολή των οδών Σόλωνος και 
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Μπότσαρη. ∆ιασχίζεται µε µία µέση διατοµή διαµέτρου 270 m και 

σε βάθος που κυµαίνεται από 10 m ως 30 m περίπου. 

Με τον Κ.Α.Α. συνδέεται όλο το υφιστάµενο, παντορροικό και 

χωριστικό δίκτυο αποχέτευσης της πόλης. Επιπλέον συνδέεται και 

ο αγωγός της εταιρίας ΕΚΟ. Όλες οι συνδέσεις γίνονται µε 

ειδικές διατάξεις που επιτρέπουν την εκτροπή της ροής των 

συνδεόµενων δικτύων από τον Κ.Α.Α. προς τη θάλασσα µέσω των 

υφιστάµενων αγωγών. Οι εκτροπές αυτές γίνονται µε το χειρισµό 

ορισµένων θυροφραγµάτων που έχουν τοποθετηθεί σε ειδικά, προς 

το σκοπό αυτό, φρεάτια. 

Οι συµβολές, προς τον Κ.Α.Α., που έχουν κατασκευασθεί είναι 18 

και είναι κατανεµηµένες καθ’ όλο το µήκος του αγωγού. 

Το έργο αυτό κατασκευάσθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.) και παραδόθηκε 

στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Σήµερα ο 

αγωγός αυτός µε χρηµατοδότηση της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης επεκτάθηκε µέχρι τον ∆ήµο Θέρµης και 

ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2001. 

 

Παραλιακοί Συλλεκτήρες Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης 

Το δίκτυο των παραλιακών συλλεκτήρων αποτελούν: 

Οι αγωγοί 4 παραλιακών ζωνών (Σοφούλη, Ανάληψης, Αρχαιολογικού 

Μουσείου και Λευκού Πύργου και Λιµένος). Οι αγωγοί 

περιλαµβάνουν τους κύριους συλλεκτήρες και τα συναφή τεχνικά 

έργα φρεατίων, θαλάµων συµβολής και εκτροπής. 

Αντλιοστάσια (Σοφούλη, Ανάληψης, Αρχαιολογικού Μουσείου, 

Λευκού Πύργου και Λιµένος) στις 4 παραλιακές ζώνες, µετά των 

καταθλιπτικών αγωγών και αγωγών συµβολής προς τον Κεντρικό 

Αποχετευτικό Αγωγό (Κ.Α.Α.). 

Έχουν επίσης κατασκευασθεί αγωγοί κατακράτησης και αγωγός 

υπερχείλισης που εκβάλει υποθαλάσσια.  

 

∆ίκτυο Αποχέτευσης Χαµηλών Περιοχών ∆υτικού Τµήµατος 

Θεσσαλονίκης 
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Ο αγωγός του δικτύου αποχέτευσης των χαµηλών περιοχών του 

δυτικού τµήµατος της Θεσσαλονίκης συµβάλλει στον Κ.Α.Α. Το 

δίκτυο αυτό αποτελείται από τον αγωγό µήκους 10.866 µέτρων και 

από τέσσερα αντλιοστάσια. 

 

Καταθλιπτικός Αγωγός Αξιού - Γαλλικού 

Ο αγωγός αυτός είναι δίδυµος από το σταθµό επεξεργασίας και 

µέχρι το φρεάτιο εξόδου στον Αξιό ποταµό, σε µήκος 12.297 

µέτρα. Από το φρεάτιο εξόδου και µέχρι τον Αξιό ποταµό έχει 

ανοικτή διατοµή (επενδεδυµένη τάφρος) σε µήκος χιλίων µέτρων. 

 

∆ίκτυο Αποχέτευσης κατασκευασµένο την περίοδο 1950 - 1975 

Το δίκτυο αυτό, µήκους 640 χιλιοµέτρων περίπου, παρελήφθη από 

τον Οργανισµό Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης από διάφορους δήµους 

και κοινότητες της εξυπηρετούµενης περιοχής, σύµφωνα µε την 

ιδρυτική νοµοθεσία του Ο.Α.Θ. (Ν.∆. 78711970). Το δίκτυο αυτό 

κατασκευάσθηκε στην περίοδο 1950 - 1975. 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ 

Σύµφωνα µε τον Γενικό Σχεδιασµό που εκπονήθηκε στα τέλη του 70 

και που υλοποιήθηκε εν τω µεταξύ, η ευρύτερη περιοχή 

Θεσσαλονίκης διαιρέθηκε σε δύο ζώνες συλλογής αποβλήτων: 

• Τα λύµατα από τις κεντρικές και δυτικές περιοχές, όπου είναι 

εγκατεστηµένες οι περισσότερες από τις αστικές και 

βιοµηχανικές δραστηριότητες, συλλέγονται και µεταφέρονται 

στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ) 

στην περιοχή της Σίνδου. 

• Τα λύµατα από τις ανατολικές (τουριστικές) περιοχές 

συλλέγονται και µεταφέρονται σε άλλη Εγκατάσταση 

Επεξεργασίας Λυµάτων στην περιοχή ΑΙΝΕΙΑ του ∆ήµου 

Μηχανιώνας. 

 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) 
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Με τις σηµερινές συνθήκες λειτουργίας στην ΕΕΛΘ σε καθηµερινή 

βάση επεξεργάζονται 160.000 έως 180.000 m3 την ηµέρα παροχή που 

αντιστοιχεί στο 95% των αστικών λυµάτων της Θεσσαλονίκης. 

Το στάδιο Ι των έργων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων 

Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) προϋπολογισµού 3.5 δις δρχ. ξεκίνησε το 

1983 και τελείωσε στις 31.5.89. Η λειτουργία της εγκατάστασης 

άρχισε το Φεβρουάριο του 1992 από τον κατασκευαστή. 

Το στάδιο II της επέκτασης της ΕΕΛΘ ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 

1995 µε προϋπολογισµό 11.3 δις. δρχ. Το κόστος του δεύτερου 

σταδίου της ΕΕΛΘ και του αγωγού διάθεσης (70 εκατ. €) 

χρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής (85%) και το Π∆Ε του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 

Αποδέκτης των επεξεργασµένων λυµάτων είναι ο Θερµαϊκός κόλπος. 

Λόγω όµως της πολύ καλής ποιότητάς τους αλλά και στο πλαίσιο 

της προβλεπόµενης µείωσης της επάρκειας νερού, σε παγκόσµιο 

και σε τοπικό επίπεδο, διερευνάται από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., σε 

συνεργασία µε το Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας, η δυνατότητα 

χρησιµοποίησης των επεξεργασµένων λυµάτων για άρδευση 

αγροτικών εκτάσεων κοντά στην Ε.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης. Η 

επαναχρησιµοποίηση αυτή θα µπορούσε έµµεσα να οδηγήσει σε 

µείωση των λιπασµάτων στην περιοχή και εποµένως σε µείωση των 

φορτίων θρεπτικών αλάτων που καταλήγουν στο Θερµαϊκό κόλπο 

µέσω των επιφανειακών απορροών των γεωργικών εκτάσεων. Τα 

φορτία αυτά αποτελούν σήµερα ένα σηµαντικό ποσοστό των 

συνολικών θρεπτικών αλάτων προς το Θερµαϊκό. 

 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Τουριστικών Περιοχών 

Θεσσαλονίκης (ΑΙΝΕΙΑ) 

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Τουριστικών Περιοχών µε την 

ονοµασία "ΑΙΝΕΙΑ", η οποία εγκαινιάσθηκε το 1997, µπορεί να 

επεξεργάζεται κατά το πρώτο στάδιο, 29.000 κυβικά µέτρα 

λυµάτων ηµερησίως. Προς το παρόν επεξεργάζεται µικρές 

ποσότητες λυµάτων, από τη Μηχανιώνα και το Αγγελοχώρι και 

κυρίως βοθρολύµατα, τα οποία οδηγούνται εκεί µε βυτιοφόρο 
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οχήµατα. Σηµειώνεται ότι έχει ήδη ετοιµασθεί ο κεντρικός 

αποχετευτικός αγωγός των τουριστικών περιοχών καθώς και το 

αποχετευτικό δίκτυο των άνω της οδού Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας 

περιοχών του ∆ήµου Θερµαϊκού, τα λύµατα των οποίων σύντοµα θα 

οδηγηθούν στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Τουριστικών 

Περιοχών προς επεξεργασία. Επίσης, προβλέπεται ότι θα 

κατασκευασθεί άµεσα και το δίκτυο των υπολοίπων περιοχών που 

έχει προταθεί προς χρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

 

 

 

EΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  

Y∆ΡΕΥΣΗ 

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού από ποταµό Αλιάκµονα 
(∆ιυλιστήριο) 
Στο διυλιστήριο των υδάτων του Αλιάκµονα θα πραγµατοποιείται 

διαύγαση του νερού και αποµάκρυνση ινών αµιάντου, φυτο-

φαρµάκων, οργανικού φορτίου, κλπ. Η παροχή σχεδιασµού της 

εγκατάστασης είναι 600.000 m3 την ηµέρα, ενώ στο παρόν 1ο 

στάδιο της Α φάσης των έργων το διυλιστήριο έχει τη δυνατότητα 

επεξεργασίας 150.000 m3 την ηµέρα. 

Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού καταλαµβάνουν έκταση 

περίπου 250 στρεµµάτων που απαλλοτριώθηκε για το σκοπό αυτό 

προ ετών από τον πρώην Ο.Υ.Θ. σε έκταση του ∆ήµου Ν. Ιωνίας. Ο 

χώρος των εγκαταστάσεων επεξεργασίας του νερού βρίσκεται 2 χλµ 

περίπου Βόρεια της ΒΙΠΕΘ και σε απόσταση 11 km περίπου από την 

πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Η µέση ετήσια ποσότητα απόληψης για την ύδρευση, για τα έργα 

Α' Φάσης, θα είναι 85 εκατοµ. m3 ή 2,7 m3/s, ποσότητα που 

αντιστοιχεί στο 3,4% της µέσης ετήσιας παροχής του ποταµού 

Αλιάκµονα. Επιπλέον, οι υφιστάµενες πηγές υδροδότησης της 
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Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προσφέρουν την απαραίτητη ευελιξία στο σύστηµα, 

ώστε οι απολήψεις για το Υδραγωγείο Αλιάκµονα να προ-

σαρµόζονται στις λοιπές ανάγκες ρύθµισης/διαχείρισης υδάτων 

(παραγωγή ενέργειας, άρδευση, οικοσύστηµα). 

Η εγκατάσταση επεξεργασίας νερού θα περιλαµβάνει κροκίδωση σε 

ταχεία ανάµειξη µε προσθήκη θειικού οξέος και θειικού 

αργιλίου, προσθήκη κροκιδωτικού σε βραδεία ανάµειξη για την 

κροκίδωση της θολερότητας, καθώς και εφαρµογή πολύ ηλεκτρολύτη 

για συσσωµάτωση ινών αµιάντου, καθίζηση του χηµικά 

κατεργασµένου νερού σε διαυγαστήρα και ταχεία διύλιση 

βαρύτητας σε κλίνες άµµου για φυσική και χηµική αποµάκρυνση 

αιωρουµένων και κολλοειδών στερεών. Στις διαδικασίες 

συσσωµάτωσης, κροκίδωσης, καθίζησης και διύλισης, γίνεται 

ουσιαστική µείωση των ινών αµιάντου. 

Για την αποµάκρυνση των βιοκτόνων, ακολουθεί η µονάδα του 

βιολογικά ενεργού άνθρακα (BAC) που περιλαµβάνει οζονισµό και 

διύλιση σε κοκκώδη ενεργό άνθρακα (GAC). Προβλέπεται επίσης 

και µονάδα αναγέννησης κοκκώδους ενεργού άνθρακα. Τέλος 

γίνεται διόρθωση ρΗ µε προσθήκη άσβεστου και απολύµανση του 

νερού µε χλώριο ανάντι της δεξαµενής αποθήκευσης νερού ∆3. 

Όσον αφορά στη λάσπη προβλέπεται µονάδα πάχυνσης και 

αφυδάτωσης µε ταινιοφιλτρόπρεσσες. 

Εκτός από τη γραµµή επεξεργασίας του νερού, η εγκατάσταση 

περιλαµβάνει και βοηθητικές µονάδες όπως µονάδα αναγέννησης 

του ενεργού άνθρακα, µονάδα επεξεργασίας ιλύος, µονάδα 

παραγωγής χηµικών και κροκιδωτικών, µονάδα αποθήκευσης και 

δοσοµέτρησης υδράσβεστου και µονάδα χλωρίωσης. 

Το έργο προϋπολογισµού 100 εκατοµµυρίων ευρώ χρηµατοδοτείται 

εξ’ ολοκλήρου από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων µέσω του 

Ταµείου Συνοχής της Ε.Ε. και επιβλέπεται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε, 

έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 2002, ενώ η λειτουργία του θα 

περιέλθει στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προς τα τέλη Σεπτεµβρίου 2004. 

Σηµειώνεται ότι η κυριότητα των εγκαταστάσεων, µετά την 

ολοκλήρωση των εργασιών, θα περιέλθει στην Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων.  
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ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

Έργα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης 
(ΕΕΛΘ) 
Τα υπολειπόµενα έργα για την πλήρη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων είναι: 

• Κατασκευή ∆ικτύου για τη µεταφορά των προεπεξεργασµένων 

βιοµηχανικών αποβλήτων από τη ΒΙ.ΠΕ.Θ. στην Εγκατάσταση Ε.Λ.Θ. 

Το έργο αυτό συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εν 

λόγω έργο θα ολοκληρωθεί εντός του 2003. 

• Εγκατάσταση υποδοχής & προεπεξεργασίας βοθρολυµάτων 

• Κατασκευή πλήρως εξοπλισµένου Εργαστηρίου Χηµικών και 

Μικροβιολογικών αναλύσεων. 

Τα εν λόγω έργα ολοκληρώθηκαν και θα περιέλθουν στην κυριότητα 

της ΕΥΑΘ Παγίων προς τα τέλη Σεπτεµβρίου του 2003, µετά την 

ολοκλήρωση της δοκιµαστικής λειτουργίας τους. 

• Επεξεργασία και διαχείριση ιλύος 

• Πλήρης αξιοποίηση βιοαερίου για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος 

που θα καλύπτει σηµαντικό ποσοστό της ηλεκτρικής κατανάλωσης 

της εγκατάστασης. 

Η εξοικονόµηση ενέργειας θα είναι της τάξης των 1.600.000 ευρώ 

ετησίως. 

Η χρηµατοδότηση των εν λόγω έργων προωθείται µέσω αντίστοιχης 

πρότασης (προς χρηµατοδότηση) στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) µε την αρωγή της Εταιρίας «ΕΣΤΙΑ 

Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ». 

Η δυνατότητα χρηµατοδότησης είναι 40%, και επίσης υπάρχει η 

δυνατότητα συνεργασίας για επιπλέον χρηµατοδότηση µέχρι 

ποσοστού 49% µε την Εταιρία «SKANSKA ECONET OY» (της οποίας η 

τεχνική µελέτη αποτελεί αντικείµενο της παραπάνω πρότασης). 

Η εν λόγω πρόταση θα κατατεθεί µέχρι τα τέλη Αυγούστου του 

2003 και ο προϋπολογισµός της είναι της τάξης των 6.000.000 

ευρώ. 
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Έργα στα αντλιοστάσια αποχέτευσης εντός του συγκροτήµατος 
της πόλης Θεσσαλονίκης 
Ολοκληρώθηκε εντός του 2002 το σύστηµα Τηλεελέγχου και 

Τηλεχειρισµού (SCADA) όλων των ανωτέρω αντλιοστασίων από το 

Κέντρο Ελέγχου Αποχέτευσης (ΤΑΠ - ΟΤΕ).  Το εν λόγω έργο 

απαίτησε δαπάνη 200.000 ευρώ περίπου.   

Ολοκληρώνεται το έργο της αντικατάστασης του παλαιού (20 

ετίας) βασικού µηχανολογικού και υδραυλικού εξοπλισµού των 

παραλιακών αντλιοστασίων περιοχής ΤΑΠ – ΟΤΕ (Β1, Β2, Β3 και 

Β4). Το εν λόγω έργο είναι προϋπολογισµού περίπου 85.000 ευρώ. 

 

Έργα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Τουριστικών 
Περιοχών Θεσσαλονίκης (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ) 
Τα υπολειπόµενα έργα για την πλήρη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων αφορούν στους συλλεκτήρες, τµήµα δικτύου ακαθάρ-

των και αντλιοστάσια τουριστικών περιοχών (Περσία, Ν. 

Επιβάτες, Αγία Τριάδα) και έχουν συνολικό κόστος 6,2 εκ. ευρώ, 

το οποίο καλύπτεται από το Ταµείο Συνοχής. Τα εν λόγω έργα 

έχουν ολοκληρωθεί το 2001 και θα περιέλθουν στην κυριότητα της 

Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων. 

Σηµειώνεται ότι προκειµένου να πραγµατοποιηθεί πλήρης 

εκµετάλλευση των εγκαταστάσεων (δυναµικότητα εξυπηρέτησης 

200.000 κατοίκων) θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα εσωτερικών 

δικτύων των ωφελουµένων περιοχών της Μηχανιώνας, της Επανωµής 

και του Θερµαϊκού. Τα έργα αυτά αναµένεται να ολοκληρωθούν σε 

τρία χρόνια, και χρηµατοδοτούνται από το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο 

Στήριξης. 

 

Άδειες Λειτουργίας Εγκαταστάσεων 

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας για τα 

αντλιοστάσια ύδρευσης και αποχέτευσης, όπως αυτή εκδίδεται από 

τις Αρµόδιες Αρχές (Υπουργείο Ανάπτυξης) ως επιχείρηση κοινής 

ωφελείας ελεγχόµενη αποκλειστικά από το δηµόσιο. 
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Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους Βιολογικούς Σταθµούς έχουν 

ξεκινήσει οι διαδικασίες για την έκδοση αδειών λειτουργίας 

στους κάτωθι σταθµούς: 

 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης 
∆ιαθέτει  οριστική άδεια διάθεσης λυµάτων µε αποδέκτη τον 

κόλπο του  Θερµαϊκού. Απόφαση  Νοµάρχη Θεσσαλονίκης 

∆Υ/14267/93. 

Επίσης, διαθέτει Περιβαλλοντική Αδειοδότηση - Μελέτη 

περιβαλλοντικών Επιπτώσεων- Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από 

την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε, ΚΥΑ 

15022/93, για την Έγκριση Περιβαλλοντικών από Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε και 

107468/1999 σχετικό έγγραφο ΕΥΠΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. Εκκρεµεί η 

έκδοση πιστοποιητικού Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία (Π.Υ.). Μετά τα ανωτέρω, η άδεια λειτουργίας της 

Ε.Ε.Λ.Θ. θα εκδοθεί σε διάστηµα δύο µηνών δηλαδή µέχρι τέλη 

Αυγούστου 2003. 

 

Σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, 
ισχύος 2,5 ΜWee στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων 
Θεσσαλονίκης 
Η άδεια λειτουργίας του ανωτέρω σταθµού θα εκδοθεί µέχρι τα 

τέλη Αυγούστου 2003 (εκκρεµεί πιστοποιητικό πυρασφάλειας από 

την Π.Υ.) 

Η εξοικονόµηση ενέργειας (ηλεκτρικής και θερµικής) θα είναι 

της τάξης των 60.000 ευρώ µηνιαίως. 

 

 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων ΑΙΝΕΙΑ 
∆ιαθέτει Περιβαλλοντική Αδειοδότηση - Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων - Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων-από την Ειδική 

Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. ΚΥΑ 13059/1992 

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από ΥΠΕΧΩ∆Ε και 107468/1999 

έγγραφο ΕΥΠΕ και Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 
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Σηµειώνεται ότι µετά τη µεταβίβαση των παγίων και 

εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. στο ν.π.δ.δ. µε την επωνυµία 

«Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων», οµοίως µεταβιβάζεται στο τελευταίο και η 

υποχρέωση για την έκδοση αδειών λειτουργίας, το δε ν.π.δ.δ. µε 

την επωνυµία «Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων», ως νοµικό πρόσωπο, ελεγχόµενο 

αποκλειστικά από το ∆ηµόσιο, απαλλάσσεται από την υποχρέωση 

έκδοσης αδειών λειτουργίας. 

 

Πολιτική Ελέγχου Ποιότητας Νερού 
Σε ότι αφορά την ποιότητα του παρεχόµενου στην κατανάλωση 

πόσιµου νερού, η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ακολουθεί τις οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας και όλοι οι ποιοτικοί της δείκτες 

εναρµονίζονται µε τις απαιτήσεις της κείµενης εθνικής και 

ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. 

 

Φυσικοχηµικός έλεγχος 
Ο έλεγχος της ποιότητας του πόσιµου νερού γίνεται στο 

Εργαστήριο Ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., σύµφωνα µε την ισχύουσα 

υγειονοµική νοµοθεσία Α5/288/23.1.86, σε συµµόρφωση προς την 

80/778 οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «περί 

της ποιότητας του πόσιµου νερού». 

Ο ποιοτικός έλεγχος του νερού γίνεται ως προς τις 

Οργανοληπτικές, Φυσικο-Χηµικές, τοξικές παραµέτρους και τις 

παραµέτρους που αφορούν στις ανεπιθύµητες ουσίες και τις 

µικροβιολογικές παραµέτρους, σύµφωνα µε τις αναλυτικές µεθό-

δους αναφοράς που ορίζονται. 

Για την αποτελεσµατικότερη προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας ο 

έλεγχος της ποιότητας του νερού πραγµατοποιείται µέσω της 

συλλογής δειγµάτων από όλο το υδρευτικό σύστηµα. Κατά τον 

ποιοτικό έλεγχο του νερού εξετάζονται στο Εργαστήριο, σε 

ηµερήσια βάση και καθόλη τη διάρκεια του έτους, δείγµατα από 

τις πηγές υδροληψίας και από το δίκτυο διανοµής, ως προς 
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παραµέτρους όπως η οσµή, η γεύση, η θολότητα, η θερµοκρασία, 

τα νιτρώδη, η αµµωνία, τα χλωριούχα και τα µικρόβια. 

Ο συνεχής έλεγχος της ποιότητας του νερού συµπληρώνεται µε τις 

αναλύσεις "ρουτίνας" που εκτελούνται κάθε εβδοµάδα και 

περιλαµβάνουν επιπλέον προσδιορισµούς ως προς τις παραµέτρους 

Αγωγιµότητα, Νιτρικά Σίδηρο, Μαγγάνιο, Ολική Σκληρότητα και 

ρΗ. 

Σε ετήσιο πρόγραµµα εκτελείται ο «περιοδικός ή πλήρης έλεγχος» 

του νερού. Μεταξύ άλλων, εξετάζονται οι παράµετροι που αφορούν 

στις τοξικές ουσίες-βαρέα µέταλλα. Πλήρεις αναλύσεις 

εκτελούνται σε περίπου 120 δείγµατα ετησίως, που προέρχονται 

από τις πηγές υδροληψίας (πηγές Αραβησσού, γεωτρήσεις) και το 

δίκτυο διανοµής. 

 

Υγιεινολογικός έλεγχος-Μικροβιολογική εξέταση 
Το πόσιµο νερό δεν πρέπει να περιέχει παθογόνους 

µικροοργανισµούς και ειδικότερα µικροοργανισµούς που είναι 

δείκτες παρουσίας παθογόνων. Σηµαντικό παράγοντα για την 

καταλληλότητα του πόσιµου νερού, αποτελεί το γεγονός ότι το 

πόσιµο νερό δεν πρέπει να περιέχει, µεταξύ άλλων, και 

παθογόνους µικροοργανισµούς. Για το λόγο αυτό εκτελούνται 

συστηµατικοί υγειονοµικοί έλεγχοι και αναγνωρίσεις στις πηγές 

υδροληψίας και στο δίκτυο διανοµής. 

Στο Εργαστήριο εκτελούνται περίπου 2.000 µικροβιολογικές 

αναλύσεις ετησίως που περιλαµβάνουν την εξέταση ως προς ολικά 

βακτήρια στους 37o C, ως προς τον πιθανό αριθµό 

κολοβακτηριοειδών. Τα δείγµατα προέρχονται από σηµεία του 

δικτύου διανοµής και από τα σηµεία που τίθεται το νερό στη 

διάθεση του καταναλωτή. 

Για την αποτελεσµατικότερη προστασία της ποιότητας του νερού 

από µικροβιολογικής άποψης, γίνεται αυτόµατη απολύµανση µε 

άνυδρο υγρό χλώριο στα σηµεία που τίθεται το νερό στη διάθεση 

του καταναλωτή σε 24ώρη βάση. Καθηµερινά εκτελείται επιτόπιος 

έλεγχος του υπολειµµατικού χλωρίου σε δείγµατα από διάφορα 
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σηµεία του δικτύου διανοµής µε παράλληλες υγειονοµικές 

επιθεωρήσεις. 

 

Έλεγχος Αποβλήτων 
Οι βιοµηχανίες µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, είναι 

υποχρεωµένες να κατασκευάζουν και να λειτουργούν εγκαταστάσεις 

προεπεξεργασίας των υγρών αποβλήτων τους, ώστε η ποιότητα τους 

να είναι σύµφωνη µε τα οριζόµενα στις ισχύουσες νοµοθετικές 

προδιαγραφές εκροών υγρών αποβλήτων, αλλά και στις οδηγίες της 

ευρωπαϊκής κοινότητας. 

 

Παρακολούθηση και έλεγχος βιοµηχανιών 
Το Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης θεωρείται η δεύτερη 

σε µέγεθος βιοµηχανική περιοχή της χώρας µε βιοµηχανικές 

µονάδες µεγάλες σε µέγεθος, όπως, διυλιστήριο πετρελαιοειδών, 

µονάδα παραγωγής χηµικών λιπασµάτων, χαλυβουργεία ζυθοποιεία 

κλπ. Επίσης υπάρχουν βιοµηχανίες τροφίµων, βαφεία, 

βυρσοδεψεία, χηµικές βιοµηχανίες µεσαίας δυναµικότητας ενώ 

υπάρχουν πολλές δραστηριότητες όπως επινικελωτήρια, µονάδες 

φυτοφαρµάκων, πρατήρια πετρελαιοειδών, πλυντήρια κλπ που 

χαρακτηρίζονται µικρής δυναµικότητας, που όµως είναι δυνατόν 

να έχουν επιβαρηµένα υγρά απόβλητα. 

Στο σύνολο τους, όλες οι µονάδες προεπεξεργάζονται τα υγρά 

απόβλητα τους πριν τα διαθέσουν σε δίκτυο αποχέτευσης. Τα υγρά 

λύµατα, όπως και τα επεξεργασµένα απόβλητα, µέσω του δικτύου 

αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. οδηγούνται στην Εγκατάσταση 

Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) και στη συνέχεια 

επεξεργασµένα στον τελικό αποδέκτη, που είναι ο Θερµαϊκός. 

Για τη λειτουργία αυτών των µονάδων απαιτείται έγκριση της 

µελέτης, όπως και οριστική άδεια για την διάθεση των υγρών 

αποβλήτων τους. Αυτό τον ρόλο της αδειοδότησης, ύστερα από 

απόφαση της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης, για τις περιπτώσεις που τα 

απόβλητα καταλήγουν στην ΕΕΛΘ και ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, τον έχει 

αναλάβει η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.. 
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Ο αριθµός των ελεγχοµένων µονάδων σύντοµα θα αυξηθεί σηµαντικά 

µετά τη σύνδεση µε την ΕΕΛΘ όλων των βιοµηχανιών - βιοτεχνιών 

κλπ που είναι εγκατεστηµένες στην Βιοµηχανική Περιοχής 

Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ.Θ), στο Καλοχώρι, στη Θέρµη, στο 

βιοµηχανικό συγκρότηµα ∆ιαβατών, των βυρσοδεψείων κλπ . 

 

ΕΡΓΑ ΥΠΟ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

Υ∆ΡΕΥΣΗ 

Μελέτη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήµατος 

τηλεµετρίας – τηλεελέγχου γεωτρήσεων, αντλιοστασίων και 

δεξαµενών της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

Εντός του Μαΐου 2003 θα προκηρυχθεί η διενέργεια δηµοπρασίας 

για το ανωτέρω έργο, προϋπολογισµού 3.962.000 ευρώ (πλέον 

Φ.Π.Α. 18%), εντασσόµενο στο έργο «Ύδρευση Θεσσαλονίκης από 

τον ποταµό Αλιάκµονα» (ΣΑΕ 076/3), χρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ 

µέχρι το ποσό των 3.815.114 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 18%.  Το 

υπόλοιπο ποσό των 146.886 ευρώ όπως και ο Φ.Π.Α. 18% του 

συνολικού προϋπολογισµού του έργου, χρηµατοδοτείται από τον 

προϋπολογισµό της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  Η συµβατική προθεσµία 

εκτέλεσης του έργου είναι 24 µήνες (18 µήνες κατασκευή και 6 

µήνες δοκιµαστική λειτουργία). 

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

Παροχή υπηρεσιών καθαρισµού των αντλιοστασίων και αγωγών 

αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

Εντός του Μαΐου θα προκηρυχθεί η διενέργεια ανοικτού 

διαγωνισµού για τις ανωτέρω εργασίες παροχής υπηρεσιών, 

προϋπολογισµού 340.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 18%, διάρκειας ενός 

έτους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

Πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Ε.Υ.Α.Θ. έχει 

µειωθεί καταλυτικά  µετά την απόσχιση των παγίων και τη 

µεταβίβασή τους στο ΝΠ∆∆ «Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων», που συνεστήθη κατά 

τις διατάξεις του Ν.2937/2001. 

Στον κατωτέρω πίνακα εµφανίζονται τα εναποµείναντα πάγια της 

Εταιρίας µε τις λογιστικές τους αξίες την 31/12/2002, σε 

χιλιάδες ευρώ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΕΩΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ

Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ € € € 

Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 2.926,10 1.423,20 1.502,90 

ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Γήπεδα - Οικόπεδα 9.070,50  9.070,50 

Κτίρια - Τεχνικά έργα 6.806,90 1.226,30 5.580,60 

Μηχανήµατα - Τεχνικές 

εγκαταστάσεις & λοιπός 

Μηχανολογικός εξοπλισµός 

1.108,60 416,70 691,90 

Τοποθετηµένοι Υδροµετρητές 7.942,40 1.251,30 6.691,10 

∆ίκτυο Ύδρευσης 10.564,80 682,90 9.881,90 

∆ίκτυο Αποχέτευσης 14.745,70 127,90 14.617,80 

Μεταφορικά µέσα 2.343,30 1.146,20 1.197,10 

Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 2.340,80 1.291,30 1.049,50 

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 13.163,70  13.163,70 

Εκτελούµενα έργα για 

λογαριασµό τρίτων 

1.246,40  1.246,40 

Σύνολο Ενσώµατων 

Ακινητοποιήσεων 

69.333,10 6.142,60 63.190,50 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ι + ΙΙ 72.259,20 7.565,80 64.693,40 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΣΤ’ 

Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου 

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., όπως έχει αναφερθεί, προήλθε από τη 

συγχώνευση των τέως Ο.Υ.Θ. Α.Ε. και Ο.Α.Θ. Α.Ε. Οι δύο πρώην 

Ανώνυµες Εταιρίες, µετά την αποτίµηση των περιουσιακών τους 

στοιχείων για πρώτη φορά το 1997 (Π∆ 156 και 157/25-6-97), 

είχαν διαµορφώσει το Μετοχικό τους Κεφάλαιο ως εξής: 

α) Ο.Υ.Θ. Α.Ε. 186.940.572,27 

€

β) Ο.Α.Θ. Α.Ε. 220.983.125,46 

€

Μετά την συγχώνευση σε Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. µε τον 

Ν.2651/1998  

το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε  

407.923.697,73 

€

Σύµφωνα µε τον Ν.2651/98, για το καθορισµό του Μετοχικού 

Κεφαλαίου, το Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών επιλήφθηκε της εκτίµησης 

των περιουσιακών στοιχείων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Κατά την εκτίµηση 

αυτή θεωρήθηκε ότι η αξία της Εταιρίας ήταν υπερτιµηµένη και, 

χάριν της αρχής της συντηρητικότητας, προέκυψε µείωση της 

αξίας των παγίων κατά 30% περίπου. Έτσι ο νέος Ισολογισµός 

έναρξης της 1/1/99 διαµόρφωσε το οριστικό Μετοχικό Κεφάλαιο 

της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., σε 278.796.771,83 € που ήταν διαιρεµένο σε 

95.000.000 µετοχές, αξίας 2,93 € έκαστη, όλες κυριότητας του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου (ΦΕΚ 8174/5-9-2000 Τ.Α.Ε.) 

Σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν.2937/26-7-2001 και την µεταβίβαση 

των παγίων στο Ν.Π.∆.∆. «Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων», το Μετοχικό 

Κεφάλαιο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ορίσθηκε σε 15.000.000 €, 

διαιρούµενο σε 15.000.000 µετοχές του 1 € έκαστη. 

Παράλληλα δηµιουργήθηκε ειδικό αποθεµατικό ύψους 

263.796.771,83 €  (278.796.771,83 – 15.000.000), το οποίο, εν 

συνεχεία, µειώθηκε κατά την αξία των περιουσιακών στοιχείων 

που µεταβιβάστηκαν στην Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων.  
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Στις 27-7-2001, η ∆ιυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων, 

αποτελούµενη από τους Υπουργούς Μακεδονίας – Θράκης, Εθνικής 

Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε την 605/27-7-2001 απόφασή της, 

αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Ε.Υ.Α.Θ. κατά 

1.500.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 1 €. 

Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε η διάθεση 2.700.000 υφισταµένων 

µετοχών της Εταιρίας Κυριότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου στο 

ευρύ επενδυτικό κοινό. Από τις µετοχές αυτές, οι 200.000 

αφορούσαν ιδιωτική τοποθέτηση των µελών του ∆.Σ. και του 

προσωπικού. 

Έτσι, στο σύνολο των 16.500.000 µετοχών της Ε.Υ.Α.Θ., το 

Ελληνικό ∆ηµόσιο, στις 31/12/2001, κατείχε το 74,55%, ήτοι 

12.300.000 µετοχές και οι λοιποί ιδιώτες και θεσµικοί 

επενδυτές κατείχαν το 25,45%, ήτοι 4.200.000 µετοχές.  

Εν συνεχεία, µετά τη συµπλήρωση 6 µηνών (21/03/2002) από την 

απόφαση, δόθηκαν 2 δωρεάν µετοχές για κάθε 10 παλαιές στους 

µετόχους που κράτησαν τις µετοχές της ∆ηµόσιας εγγραφής για 6 

µήνες και έτσι η σύνθεση του Μετοχικού Κεφαλαίου έγινε 74,016% 

Ελληνικό ∆ηµόσιο και 25,84 % λοιποί θεσµικοί ή µη επενδυτές.  

Ως προς το ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας αυτό 

αυξήθηκε κατά 1.650.000 €, ύστερα από απόφαση της Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, που έλαβε χώρα στις 

30/12/2002. Η αύξηση αυτή του Μ.Κ. προήλθε από κεφαλαιοποίηση 

αποθεµατικών υπεραξίας ακινήτων (69.985 €), καθώς και από την 

υπέρ το άρτιο έκδοση µετοχών (1.580.015 €). Οι νέες µετοχές 

διανεµήθηκαν στους παλαιούς µετόχους, µε αναλογία 1 (µίας) 

δωρεάν µετοχής για κάθε 10 παλαιές. Η ηµεροµηνία αποκοπής του 

δικαιώµατος ήταν η 17/01/2003. Μετά από αυτά, το Μετοχικό 

Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται συνολικά στα 18.150.000 €, 

διαιρούµενο σε 18.150.000 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1 € 

εκάστη. 

Ίδια κεφάλαια & λογιστική αξία µετοχής την 31/12/2002 

Αριθµός µετοχών  18.150.000 
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Ονοµαστική αξία µετοχής 1 

Μετοχικό Κεφάλαιο 18.150.000 

Αποθεµατικό από υπέρ το άρτιο έκδοση 2.829.985 

∆ιαφορές αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις 4.719.290,86 

Λοιπά αποθεµατικά 22.044.827,76 

Υπόλοιπο κερδών εις νέον 13.492.303,60 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 61.236.407,22 

Λογιστική αξία µετοχής 3,374 

Τιµή κλεισίµατος 28/12/2002 / λογιστική αξία Ρ/ΒV = 4,81 € / 

 

Μετοχική σύνθεση της Ε.Υ.Α.Θ. στις 31/12/2002 

Μέτοχοι % Μετοχών Αριθµός 

Μετόχων 

Πλήθος Μετοχών

Ελληνικό 

∆ηµόσιο 

74,0165% 1 13.434.001 

Νοµικά πρόσωπα 18,2882% 62 3.319.318 

Φυσικά πρόσωπα 7,6953% 1.573 1.396.681 

Σύνολο 100,00% 1.636 18.150.000 

 

∆ιάρθρωση κλιµακίων µετοχών 

Εύρος µετοχών Αριθµός 

µετόχων 

Πλήθος Μετοχών Ποσοστό 

Μετοχών 

0-10 τεµάχια 62 472 0,0026% 

11-500 τεµάχια 884 168.783 0,9299% 

501-1.000 

τεµάχια 

436 349.628 1,9263% 

1.001-3.000 

τεµάχια 

153 286.660 1,5793% 

3.001-10.000 

τεµάχ. 

53 315.916 1,7405% 

10.001 κι άνω 48 17.028.541 93,8214% 

Σύνολα 1.636 18.150.000 100,00% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Καταστατικού της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., 

όπως πρόσφατα καταρτίστηκε µε την Κ.Υ.Α ΕΓΑ/606/26.7.2001, σε 

συνέχεια του νόµου 2937/2001, η Εταιρία διοικείται από 

∆ιοικητικό Συµβούλιο, που ο αριθµός των µελών του δεν δύναται 

να υπερβαίνει τα δέκα τρία (13) µέλη ή να είναι µικρότερος των 

επτά (7) µελών. Η θητεία των µελών του ∆.Σ της Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ 

είναι 5ετής. 

Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι αρµόδια να καθορίζει τον 

αριθµό των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς επίσης και 

να αυξάνει ή να µειώνει τον αριθµό αυτών. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται: 

(α) από εκπροσώπους των µετόχων, που ορίζονται µε απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης, µε την επιφύλαξη του άρθρου 10 του ν. 

2322/1995 (ΦΕΚ Α' 143). Τα άρθρο 10 του νόµου 2322/95 

προβλέπει ότι στα διοικητικά συµβούλια των επιχειρήσεων που 

έχουν δανειοδοτηθεί από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή πρόκειται να 

δανειοδοτηθούν µε την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου, µετέχει 

ως τακτικό µέλος ένας υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους. Η συµµετοχή αυτή διαρκεί µέχρι την ολοσχερή εξόφληση 

των εγγυηµένων δανείων. 

(β) Από δύο (2) εκπροσώπους των εργαζοµένων στην Εταιρία που 

εκλέγονται (µε τους αναπληρωµατικούς τους) µε άµεση και 

καθολική ψηφοφορία, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του 

άρθρου 6 του Ν. 2414/1996, 

(γ) από έναν (1) εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από την 

Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) και ορίζεται 

σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 2414/1996, 

Η πρόβλεψη του καταστατικού της Εταιρίας για διορισµό τριών 

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από εκπροσώπους των 

εργαζοµένων (2) και από την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 

(1), όπως επίσης και η δέσµευση της Γενικής Συνέλευσης για 

εκλογή ενός µέλους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για όσο 
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διάστηµα η Εταιρία έχει ανεξόφλητα δάνεια του Ελληνικού 

∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 

2322/1995, διαφοροποιείται από την αντίστοιχη ρύθµιση του 

άρθρου 18 του κ.ν. 2190/20, το οποίο ορίζει τη δυνατότητα 

πρόβλεψης από το καταστατικό µίας ανώνυµης εταιρίας 

δικαιώµατος µετόχου για διορισµό ως το ανώτατο όριο του 1/3 

των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  Στην περίπτωση της 

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., το δικαίωµα διορισµού µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου δεν τίθεται υπέρ µετόχου της Εταιρίας, αλλά υπέρ 

των εργαζοµένων και της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 

ο δε αριθµός αυτών δεν συνδέεται µε το συνολικό αριθµό των 

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Το υποδεικνυόµενο από την Ο.Κ.Ε. µέλος προτείνεται µέσα σε 

προθεσµία δύο (2) µηνών, αφ' ότου ειδοποιηθεί η Ο.Κ.Ε. από τον 

Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας. Η ίδια προθεσµία ισχύει και για 

την πρόταση εκπροσώπων των εργαζοµένων, αφ' ότου ειδοποιηθούν 

από τον εποπτεύοντα Υπουργό. 

Μέχρις ότου οριστούν οι εκπρόσωποι της Ο.Κ.Ε. και των 

εργαζοµένων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται και 

λειτουργεί νόµιµα χωρίς τα µέλη αυτά. Από τον ορισµό τους και 

εξής συµµετέχουν αυτοδίκαια στη σύνθεση του οργάνου, που αν 

έχει ήδη συγκροτηθεί σε σώµα, ανασυγκροτείται, ώστε να 

περιλάβει και τα µέλη αυτά στη σύνθεσή του. 

Σε κάθε περίπτωση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται και 

λειτουργεί νόµιµα χωρίς τον εκπρόσωπο της Ο.Κ.Ε. ή τους 

εκπροσώπους των εργαζοµένων στην Εταιρία, αν παρέλθει άπρακτη 

η προθεσµία του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2414/1996. Στην 

περίπτωση αυτή, ο αριθµός τους, αντιστοίχως, δεν υπολογίζεται 

για την διαµόρφωση της απαρτίας και πλειοψηφίας. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 (Συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβούλου) 

του Καταστατικού το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αµέσως µετά το 

σχηµατισµό του, σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ. 3 του 

καταστατικού, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα, εκλέγοντας 
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τον Πρόεδρο και εφ' όσον το επιθυµεί, έναν ή περισσότερους 

Αντιπροέδρους. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να εκλέγει από τα µέλη του 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ή ∆ιευθύνοντες Συµβούλους, όπως επίσης 

και Γενικό ∆ιευθυντή ή Γενικούς ∆ιευθυντές, καθορίζοντας 

συγχρόνως και τις αρµοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου 

και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου µπορεί να συµπέσει στο ίδιο 

πρόσωπο. 

Η σηµερινή σύνθεση του ∆.Σ της Εταιρίας έχει προκύψει βάσει 

των όσο προέβλεπε ο Ν. 2651/1998. ∆εδοµένου ότι δεν 

περιλαµβάνεται διαφορετική πρόβλεψη στο ισχύον καταστατικό της 

Εταιρίας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, η σύνθεση του 

οποίου καθορίστηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 2651/1998 

και το οποίο συγκροτήθηκε σε σώµα µε την υπ' αριθµ. 

273α/15.06.1999 απόφασή του για πενταετή θητεία, εξακολουθεί 

να υφίσταται και να λειτουργεί νόµιµα ως τη λήξη της θητείας 

του. 

Η σύνθεση του σηµερινού ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας 

έχει ως εξής 

Όνοµα Θέση στο ∆.Σ. Ιδιότητα 

Χρήστος Τσόγκας του 

Ερατοσθένη 

Πρόεδρος & 

∆/νων 

Σύµβουλος 

Τοπογράφος µηχανικός 

Σπυρίδων Σκλαβούνος του 

Αλεξάνδρου 

Αντιπρόεδρος Καθηγητής Γεωλογίας, ΑΠΘ

Ιωάννης Λεµπετλής του 

Νικολάου 

Μέλος Νοµαρχιακός Σύµβουλος 

Θεσ/νίκης 

Σοφία Ντουσκίδου του Πέτρου Μέλος Μηχανικός 

Τεχνικών Εφαρµογών 

Χαράλαµπος Γκουντουλάκης 

του Αναστασίου 

Μέλος Οικονοµολόγος 

∆ηµήτριος Ριγάνης του 

Γεωργίου 

Μέλος Γεωλόγος 
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Σάββας Λαδόπουλος του 

Νικολάου 

Μέλος Τοπογράφος µηχανικός 

Νικόλαος Γιαννόπουλος του 

Περικλή 

Μέλος Πρόεδρος ΕΚΘ 

Σταµάτης Καραµανλής του 

∆ηµητρίου 

Μέλος Αντιδήµαρχος Θεσ/νίκης 

Εµµανουήλ Σουάνης του 

∆ηµητρίου 

Μέλος Υπάλληλος Ε.Υ.Α.Θ. 

Νικόλαος ∆ελήµπεης του 

∆ηµητρίου 

Μέλος Υπάλληλος Ε.Υ.Α.Θ. 

 

Από τα παραπάνω µέλη οι κ.κ. Σκλαβούνος, Ριγάνης, Λεµπετλής, 

Γκουντουλάκης, Λαδόπουλος και Καραµανλής αποτελούν ανεξάρτητα 

µέλη υπό την έννοια ότι δεν συνδέονται µε άλλη σχέση µε την 

Εκδότρια και το µέτοχο της (ελληνικό δηµόσιο), πλην της 

συµµετοχής τους στο ∆.Σ. της Εταιρίας. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 19 του νέου καταστατικού της Εταιρίας, ο 

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκπροσωπεί την Εταιρία 

ενώπιον των δικαστηρίων και πάσης αρχής και υπογράφει τις 

συµβάσεις της Εταιρίας. 

Σηµειώνεται ότι ο διορισµός του Προέδρου και των εκπροσώπων 

∆ηµοσίου έχει δηµοσιευτεί στο ΦΕΚ, ενώ δεν έχει δηµοσιευθεί 

έως σήµερα η υπ' αριθ. 273α/15.6.1999 απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου περί συγκρότησης αυτού σε σώµα, αλλά αντίγραφο 

αυτής υποβλήθηκε εκπρόθεσµα στη ∆ιεύθυνση Εταιριών της 

Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης την 20.7.2001 και ακόµα δεν έχει 

εκδοθεί ανακοίνωση για την καταχώριση του στο Μ.Α.Ε. 

Ο Νοµικός Έλεγχος σηµειώνει ότι η καταχώριση στο Μ.Α.Ε. της 

ανωτέρω απόφασης του ∆.Σ. και η στη συνέχεια δηµοσίευση αυτής 

σε ΦΕΚ, έχει δηλωτικό (βεβαιωτικό) και όχι συστατικό 

χαρακτήρα. Η καταχώριση δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ισχύ 

της απόφασης αυτής, η οποία υφίσταται και παράγει έννοµα 

αποτελέσµατα από την ηµεροµηνία που ελήφθη από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Εταιρίας. 
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Το ∆.Σ. είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρίας που 

κατά κύριο λόγο διαµορφώνει τη στρατηγική και πολιτική ανά-

πτυξης αυτής, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της 

περιουσίας της. Ειδικότερα: 

■ Επιµελείται των υποθέσεων και συµφερόντων της Εταιρίας, 

■ Καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας και 

τον εποπτεύοντα Υπουργό προς έγκριση το Στρατηγικό Σχέδιο και 

το Επιχειρηµατικό Σχέδιο και προβαίνει στην αναθεώρηση ή 

αναµόρφωση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου, 

■ Εγκρίνει το ετήσιο πρόγραµµα των εκτελεστέων έργων 

κατασκευής, συµπληρώσεως και συντηρήσεως των δικτύων ύδρευσης 

και αποχέτευσης, καθώς και το σχετικό πρόγραµµα επενδύσεων. 

Μαζί µε τα ανωτέρω προγράµµατα, εγκρίνει τον ετήσιο 

προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων, το σκέλος των εξόδων του 

οποίου προσαρµόζεται στο πρόγραµµα εκτελεστέων έργων, 

■ Αποφασίζει την ανάθεση σύνταξης µελετών, κατασκευής έργων 

και προµηθειών, και την κατάρτιση των σχετικών συµβάσεων ποσού 

άνω των 150.000 ευρώ.  

■ Αποφασίζει τη σύσταση εταιριών ή κοινοπραξιών και τη 

συµµετοχή της Εταιρίας σε επιχειρήσεις και κοινοπραξίες εντός 

και εκτός Ελλάδος, 

■ Αποφασίζει την παροχή από την Εταιρία τεχνικών ή 

συµβουλευτικών υπηρεσιών προς φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 

■ Αποφασίζει για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της 

Εταιρίας, άσκηση ενδίκων µέσων, σύναψη δανείων κλπ. καθώς και 

την πώληση πάσης φύσεως πλεονάζοντος ή πεπαλαιωµένου υλικού,  

■ Εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις οικονοµικής κατάστασης της 

Εταιρίας, 

■ Εγκρίνει τους κανονισµούς σχετικά µε την εκπόνηση µελετών 

και την εκτέλεση δηµοσίων έργων,  

■ Εισηγείται στους αρµόδιους Υπουργούς την έγκριση ή 

τροποποίηση των κανονισµών λειτουργίας της Εταιρίας,  
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■ Αποφασίζει την υπογραφή Συλλογικών Συµβάσεων µε τους 

εργαζοµένους και για την κατάρτιση νέων κανονισµών προσωπικού 

ή την τροποποίηση τους, 

■ Αποφασίζει για την κατάρτιση ή τροποποίηση οιουδήποτε 

κανονισµού συµπεριλαµβανοµένων του κανονισµού προµηθειών και 

του οργανογράµµατος της Εταιρίας  

■ Αποφασίζει την κατάρτιση συµβάσεων πάνω από 150.000 ευρώ.  

■ Αποφασίζει για την κατάρτιση των συµβάσεων µεταξύ της 

Εταιρίας και του ελληνικού δηµοσίου, µεταξύ της Εταιρίας και 

της εταιρίας Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων. 

■ Παρέχει γνώµη σε σχέση µε τον καθορισµό των τιµολογίων των 

υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης,  

■ Υλοποιεί τις προβλεπόµενες στο άρθρο 22 του νόµου 2937/2001 

ενέργειες σχετικά µε τη µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων στην 

Ε.Υ.Α.Θ Παγίων. 

 

Στη χρήση του 2002, οι αποζηµιώσεις που καταβλήθηκαν για τις 

συνεδριάσεις του ∆.Σ. ανήλθαν στο ύψος των 99.190 €. (Το ∆.Σ. 

συνεδριάζει ως 4 φορές το µήνα, τα δε µέλη του αµείβονται ανά 

συνεδρία και αποτελείται από 11 µέλη και το Γραµµατέα. Η 

µέγιστη αµοιβή για συνεδριάσεις ανήλθε στα 9.174 µικτά και η 

ελάχιστη στα 3.530 €.) 

Οι αµοιβές και τα έξοδα παράστασης του Προέδρου και 

∆ιευθύνοντος Συµβούλου, όπως αυτές καθορίστηκαν από τη Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων της 30/12/2002, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στις διατάξεις του άρθρου 24 του κ.ν.2190/1920, ανήλθαν για 

όλο το έτος στο ύψος των 105.123 € µικτά. 

Για τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν από µέλη του ∆.Σ. µε 

έµµισθη σχέση εργασίας µε την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. καταβλήθηκαν 

συνολικά 103.289 € µικτά (3 υπάλληλοι) µε µέγιστο τα 37.296 € 

και ελάχιστο τα 34.159 €. 

Οι συνολικές αµοιβές των 2 Γενικών ∆ιευθυντών και των 9 

∆ιευθυντών της Εταιρίας για το 2002 ανήλθαν στο ύψος των 

480.102 € µε µέγιστο τα 64.932 € και ελάχιστο τα 35.176 €. 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 20 του καταστατικού, οι αµοιβές και οι 

αποζηµιώσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθορίζονται βάσει 

απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας δηλώνουν ότι 

δεν είναι µέτοχοι, ούτε ασκούν διοικητική επιρροή σε άλλες 

εταιρίες πλην της Εκδότριας. 

Παρατίθενται σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα του Προέδρου ∆.Σ. 

της Εταιρίας, καθώς και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών ανά 

διεύθυνση απασχόλησης: 

Τσόγκας Χρήστος του Ερατοσθένους, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος 

Γεννήθηκε το 1943 και είναι τοπογράφος µηχανικός. Ήταν 

Πρόεδρος του τ. Ο.Α.Θ. από το 1994 (Ο.Α.Θ.) και στη θέση του 

Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου είναι από της ιδρύσεως της 

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

Αναστασιάδης Αναστάσιος του Θεοδώρου, Γενικός ∆ιευθυντής 

∆ικτύων και Εγκαταστάσεων. 

Γεννήθηκε το 1955 και είναι πολιτικός µηχανικός. Στην Εταιρία 

εργάζεται από το 1983 και στη σηµερινή του θέση είναι από τις 

αρχές του 2003. 

Βαδράτσικας Μιχαήλ του Χρήστου, Γενικός ∆ιευθυντής Έργων και 

Ανάπτυξης 

Γεννήθηκε το 1947 και είναι πολιτικός µηχανικός. Στην Εταιρία 

εργάζεται από το 1979 (Ο.Α.Θ.) και στη σηµερινή του θέση είναι 

από το 2000. 

Παπαβασιλείου Βασίλειος του Νικολάου, ∆ιευθυντής Οικονοµικού 

Γεννήθηκε το 1952 και είναι πτυχιούχος οικονοµολόγος της 

Ανωτάτης Βιοµηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Στην Εταιρία 

εργάζεται από το 1975 (Ο.Α.Θ.) και στη σηµερινή του θέση είναι 

από το 1998. 

Καρίκας Λάζαρος του ∆ηµητρίου, ∆ιευθυντής ∆ιοικητικού 

Γεννήθηκε το 1948 και είναι πτυχιούχος Νοµικής και της 

Ανωτάτης Βιοµηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Στην Εταιρία εργά-
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ζεται από το 1975 (Ο.Α.Θ.) και στη σηµερινή του θέση είναι από 

το 2001. 

Γραµµένος Χρήστος του Νικολάου, ∆ιευθυντής Καταναλωτών 

Γεννήθηκε το 1942 και είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης 

Βιοµηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Στην Εταιρία εργάζεται από 

το 1969 (Ο.Υ.Θ.) και στη σηµερινή του θέση είναι από το 2001. 

Σιγιουλτζής Κωνσταντίνος του Φωτίου, ∆ιευθυντής Ύδρευσης 

Γεννήθηκε το 1947 και είναι τοπογράφος και αγρονόµος 

µηχανικός, Στην Εταιρία εργάζεται από το 1975 (Ο.Υ.Θ.) και στη 

σηµερινή του θέση είναι από το 2001. 

Καλογήρου Εµµανουήλ του Θωµά, ∆ιευθυντής ∆ικτύου Αποχέτευσης 

Γεννήθηκε το 1944 και είναι πολιτικός µηχανικός. Στην Εταιρία 

εργάζεται από το 1978 (Ο.Υ.Θ.) και στη σηµερινή του θέση είναι 

από το 2001. 

Καµπουρίδης Λάζαρος του Τριαντάφυλλου, ∆ιευθυντής 

Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 

Γεννήθηκε το 1955 και έχει δίπλωµα µηχανολόγου - ηλεκτρολόγου. 

Στην Εταιρία εργάζεται από το 1983 (Ο.Α.Θ.) και στη σηµερινή 

του θέση είναι από το 2001. 

Χαραλαµπίδου Αικατερίνη του Χριστόφορου, ∆ιευθύντρια Ποιοτικού 

και Περιβαλλοντικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων 

Γεννήθηκε το 1948 και είναι χηµικός βιολόγος µε µεταπτυχιακό 

και διδακτορικό δίπλωµα στη Βιολογική Χηµεία. Στην Εταιρία 

εργάζεται από το 1978 (Ο.Υ.Θ.) και στη σηµερινή της θέση είναι 

από το 2001. 

Μάντσιος ∆ηµήτριος του Κωνσταντίνου, ∆ιευθυντής Τεχνικών Έργων 

Γεννήθηκε το 1944 και είναι πολιτικός µηχανικός. Στην Εταιρία 

εργάζεται από το 1977 (Ο.Υ.Θ.) και στη σηµερινή του θέση 

υπηρετεί από το 1999. 

Βουγιατζής Γεώργιος του Βασιλείου, ∆ιευθυντής Ανάπτυξης 

Γεννήθηκε το 1948 και είναι τοπογράφος µηχανικός. Στην Εταιρία 

εργάζεται από το 1976 και στη σηµερινή του θέση υπηρετεί από 

τον Οκτώβριο του 2002. 
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Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχει συγγένεια κανενός βαθµού µεταξύ 

των µελών του ∆.Σ. και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας. 

Επίσης, κανένα εκ των µελών του ∆.Σ. ή των διευθυντικών 

στελεχών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δεν έχει καταδικαστεί για πράξεις 

ατιµωτικές ή οικονοµικά εγκλήµατα ή είναι αναµειγµένα σε 

δικαστικές εκκρεµότητες που αφορούν πτώχευση, εγκληµατική 

πράξη ή τους έχει απαγορευθεί η άσκηση: 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, χρηµατιστηριακών συναλλαγών, 

επαγγέλµατος ως σύµβουλος επενδύσεων, διευθυντικό στέλεχος 

τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών, ανάδοχος έκδοσης, στέλεχος 

χρηµατιστηριακών εταιριών κλπ. 

Σηµειώνεται ότι πέραν των συναλλαγών που αναφέρονται στο παρόν 

Ενηµερωτικό ∆ελτίο, ουδεµία άλλη επιχειρηµατική σχέση ή 

συναλλαγή υπήρξε κατά την τελευταία τριετία και την τρέχουσα 

χρήση µεταξύ των διοικητικών οργάνων, των οργάνων διεύθυνσης 

και εποπτείας της Εκδότριας και του κυρίου µετόχου µε την ίδια 

την Εταιρία. 

Όλα τα µέλη του ∆.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας 

έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Η ταχυδροµική διεύθυνση των 

µελών του ∆.Σ είναι τα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας:  

Εγνατία 127,  546 35 Θεσσαλονίκη. 

 

Συµµετοχές µελών του ∆.Σ. στη ∆ιοίκηση και το Κεφάλαιο 
άλλων εταιριών 
Τα µέλη του ∆.Σ. της Εταιρίας δεν συµµετέχουν στη ∆ιοίκηση και 

/ ή στο Κεφάλαιο άλλων εταιριών µε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο 

του 10%, ούτε ασκούν διοικητική επιρροή, ούτε έχουν 

οποιαδήποτε σχέση µε άλλες εταιρίες εκτός της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Η’ 

Προσωπικό 

Το προσωπικό της Εταιρίας αποτελείται από διάφορες ειδικότητες 

λόγω της πολυσχιδούς δραστηριότητας της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ο 

συνολικός αριθµός του κυµαίνεται τα τελευταία 4 χρόνια µεταξύ 

610 και 640 ατόµων και ανταποκρίνεται στις ανάγκες µιας 

περιοχής αρµοδιότητας που όµως επεκτείνεται. Παρά το γεγονός 

ότι ο µέσος όρος ηλικίας του προσωπικού αυξάνεται, και οι 

συνθήκες εργασίας είναι (για ορισµένες ειδικότητες) δύσκολες, 

η κτηθείσα εµπειρία το οδηγεί σε υψηλό βαθµό αποδοτικότητας. 

 

Κατηγορίες προσωπικού 1998 1999 2000 2001 2002

Επιστηµονικό Προσωπικό - - - - 3 

∆/κοι - Οικ/κοί (ΠΕ) 32 33 29 26 26 

∆ικηγόροι (ΠΕ) 3 3 3 3 3 

Μηχανικοί (ΠΕ) 34 36 36 38 41 

Χηµικοί (ΠΕ) 5 5 5 3 3 

∆/κοι - Λογιστές (ΤΕ) 11 10 10 11 11 

Τεχνολογικών εφαρµογών (ΤΕ) 24 25 22 22 26 

Επόπτες ∆ηµ.Υγείας Τεχνολόγοι 3 3 3 3 2 

∆Ε Εισπρ. – Σηµειωτών - - - - 2 

∆/κοι  87 89 89 96 92 

∆ακτυλογράφοι (∆Ε) 2 2 2 2 2 

Τεχνικοί (∆Ε) 299 314 299 296 301 

Τηλεφωνητές (∆Ε) 1 2 2 3 3 

Βοηθητικό προσωπικό (ΥΕ) 11 9 9 9 9 

Προσωπικό Καθαριότητας (ΥΕ) 7 7 7 6 6 

Φύλακες (ΥΕ) 8 10 10 9 8 

Εργάτες (ΥΕ) 73 77 75 75 76 

Εισπράκτορες (ΥΕ) 10 13 13 13 13 
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Σύνολο 610 638 614 615 627 

Το προσωπικό της Ε.Υ.Α.Θ. (τέως ΟΥΘ και ΟΑΘ) µέχρι την 

µετατροπή σε Ανώνυµες Εταιρείες αµειβόταν σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των Νόµων 1505/84, 1810/88 και 2470/97 περί ενιαίου 

µισθολογίου των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. 

Μετά τη µετατροπή των Ν.Π.∆.∆. σε Ανώνυµες Εταιρείες και την 

µετέπειτα συγχώνευση τους σε Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (1998) το προσωπικό 

αµείβεται µέσω Ε.Σ.Σ.Ε. 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΝ (σε χιλιάδες €) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1999 2000 2001 2002 

Μισθοί 14.851,

94 

15.600,

86 

16.581,

81 

17.919,

42 

Παρεπόµενες παροχές 82,46 124,81 173,76 125,40 

Εργοδοτικές εισφορές 2.945,2

7 

3037,40 3.128,1

8 

3.178,3

4 

Αποζηµιώσεις - - - - 

Σύνολο 17879,6

7 

18.763,

07 

19.883,

75 

21.223,

16 

Ετήσια µεταβολή  4,95% 5,97% 6,74% 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα η µέση ετήσια αύξηση της δαπάνης 

µισθοδοσίας είναι περίπου 5,90% που οφείλεται κυρίως στην 

οµογενοποίηση των 2 ξεχωριστών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας 

σε µία ενιαία, κατά τη συγχώνευση των Ο.Υ.Θ. Α.Ε. και Ο.Α.Θ. 

Α.Ε. Η δαπάνη αµοιβών προσωπικού για το 2002 επηρεάστηκε από 

την πρόσληψη 30 νέων υπαλλήλων από το Σεπτέµβριο 2002 σε 

συνδυασµό όµως και µε την αποχώρηση 10 παλαιών που 

συνταξιοδοτήθηκαν. 

Ακόµη πρέπει να σηµειωθεί ότι η διαρκώς διευρυνόµενη περιοχή 

ευθύνης της Εταιρίας απαιτεί πρόσθετη απασχόληση που, σε 

συνδυασµό µε τα ώριµα µισθολογικά δικαιώµατα και την 24ωρη 

λειτουργία των εγκαταστάσεων, επιβαρύνουν το κόστος των µισθών 

και αµοιβών γενικά. 
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Ως προς το ασφαλιστικό καθεστώς των υπαλλήλων, αυτοί, κατά 

κύριο λόγο, υπάγονται στο Ι.Κ.Α., µε διάκριση ως προς τη σχέση 

εργασίας. Έτσι, οι µόνιµοι υπάλληλοι των τέως Ο.Υ.Θ. και 

Ο.Α.Θ. διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3163/55 που ορίζει τα 

συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά τους δικαιώµατα, όπως αυτά των 

αντίστοιχων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. 

Οι υπόλοιποι που υπηρετούσαν µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού 

∆ικαίου διέπονται από τις κοινές ασφαλιστικές διατάξεις του 

Ι.Κ.Α. Υπάρχει και µερίδα υπαλλήλων που προέρχεται από το 

Υπουργείο Εθνικής Άµυνας (ΜΟΜΑ) και διατηρεί το 

∆ηµοσιοϋπαλληλικό καθεστώς ασφάλισης.  Επίσης οι Μηχανικοί της 

Εταιρίας υπάγονται και σε δεύτερο κύριο ασφαλιστικό φορέα που 

είναι το ΤΣΜΕ∆Ε. Ως προς τα Ταµεία Πρόνοιας για παροχή εφ’ 

άπαξ βοηθήµατος κατά την αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης, 

υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις: 

• Οι προερχόµενοι από τη ΜΟΜΑ (µεταταγέντες) καταβάλουν 

εισφορές στο Ταµείο ΤΑΜΠΥ –ΥΕΘΑ (Ταµείο Αρωγής Μονίµων 

Πολιτικών Υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Αµύνης) και κατά την 

αποχώρησή τους θα λάβουν αντίστοιχο εφ’ άπαξ από το φορέα 

αυτό. 

• Οι υπάλληλοι του τέως Οργανισµού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης 

υπάγονται σε Ειδικό Ταµείο Προνοίας για εφ’ άπαξ στο οποίο 

συνεισφέρουν οι ίδιοι 4,50% µηνιαίως και ο εργοδότης 3% 

µηνιαίως. Το Ταµείο είναι Ν.Π.∆.∆., έχει ίδια διαχείριση και 

πρόσφατα το ∆Σ της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., µε την 480/4-12-2001 απόφασή 

του κατέβαλε επιχορήγηση 586.940,57 € µε αντίστοιχη επιβάρυνση 

των εξόδων πολυετούς απόσβεσης. Ο λόγος ήταν τα ώριµα 

συνταξιοδοτικά δικαιώµατα και ο κίνδυνος ανεπάρκειας των πόρων 

των Ταµείων σε περίπτωση µαζικής αποχώρησης για 

συνταξιοδότηση. 

• Πάντως πρέπει να σηµειωθεί ότι τα διαθέσιµα του Ταµείου όπως 

και των λοιπών Ν.Π.∆.∆. ήταν κατατεθειµένα στην Τράπεζα της 

Ελλάδος και επί σειρά δεκαετιών µέχρι το 1989 δεν απέφεραν 

προσόδους τόκων. 
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• Το µόνιµο προσωπικό του τέως Οργανισµού Αποχέτευσης 

Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να υπάγεται για εφ’ άπαξ στον 

Ν.103/75 και καταβάλει εισφορές οι οποίες εµφανίζονται στον 

Ισολογισµό της Εταιρίας στον λογ/σµό 53 Πιστωτές διάφοροι. 

Έτσι, το εφ’ άπαξ βοήθηµα καταβάλλεται από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

κατά τη συνταξιοδότηση και προκειµένου να αντιµετωπισθεί ο 

κίνδυνος µαζικής αποχώρησης και ανεπάρκειας των πιστώσεων, η 

Εταιρία λογίζει κατ’ έτος προβλέψεις που να καλύπτουν, µαζί µε 

τις συσσωρευµένες πιστώσεις από εισφορές, όλο το προσωπικό που 

θεµελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωµα. 

• Ήδη στις 31/12/2002 η συνολική σχηµατισµένη πρόβλεψη γι’ 

αυτό το σκοπό ανέρχεται στο ποσό των 1.550.271,13 € και 

εµφανίζεται στον Ισολογισµό στο λογαριασµό «ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ» υπό 

στοιχεία Β1α. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ 

Επενδύσεις 

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. πριν την απόσχιση των παγίων και την 

δηµιουργία της Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων είχε εκπονήσει ένα αρκετά 

φιλόδοξο και «βαρύ» επενδυτικό πρόγραµµα στο πλαίσιο της 

αναδιάρθρωσής της και της επέκτασης των δραστηριοτήτων της σε 

ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές στους πέριξ ∆ήµους. Το 

πρόγραµµα αυτό σχεδιάστηκε σε συνδυασµό µε την νέα τιµολογιακή 

πολιτική της Εταιρίας και την προοπτική παροχής υπηρεσιών 

ύδρευσης και αποχέτευσης στους νέους πελάτες καταναλωτές των 

υπό δηµιουργία νέων οικιστικών ζωνών του πολεοδοµικού 

συγκροτήµατος, αλλά και των περιφερειακών ∆ήµων. 

Το πρόγραµµα αυτό σχεδιάστηκε σε συνεργασία µε την Βρετανική 

Εταιρία Hyder και προέβλεπε δαπάνες 350.000.000 € για την 

5ετία 2002 - 2006, από τα οποία, το µεγαλύτερο µέρος, θα ήταν 

χρηµατοδοτούµενο από το Γ’ Κ.Π.Σ. 

Μετά τη διάσπαση όµως της Εταιρίας και τη δηµιουργία του 

Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων», το µεγαλύτερο 

µέρος των προγραµµατισµένων επενδύσεων κυρίως έργων εντός του 

πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης, εκχωρήθηκε για 

υλοποίηση και κατασκευή από την Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων µε τριµερή 

χρηµατοδότηση.   

Η χρηµατοδότηση αυτή θα προέρχεται:  

• από την Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων  

• από τις κρατικές πιστώσεις µέσω Π∆Ε και  

• από τα Κοινοτικά προγράµµατα µέσω της περιφέρειας. 

Τα εκτελούµενα έργα από την «Παγίων» µετά την περάτωση τους θα 

παραδίδονται για χρήση στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., η οποία θα 

φροντίζει για την εύλογη ανάκτηση του κόστους κατασκευής τους 

εντός του χρόνου της ωφέλιµης ζωής τους. Το επενδυτικό 

πρόγραµµα της Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων για τα έτη 2002 - 2006 ανέρχεται 

στο ποσό των 180.000.000 €. 
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Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., βάσει του Ενηµερωτικού ∆ελτίου εισαγωγής στο 

Χ.Α.Α. έχει σχεδιάσει για υλοποίηση ένα ρεαλιστικό και 

αναπτυξιακό επενδυτικό πρόγραµµα, το οποίο κυρίως περιλαµβάνει 

ανακατασκευές, βελτιώσεις και συντηρήσεις των υφισταµένων 

δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης µε υιοθέτηση νέων 

επαναστατικών τεχνολογιών που αποσκοπούν στην όσο το δυνατόν 

λιγότερη όχληση του κοινωνικού συνόλου. Ακόµη το επενδυτικό 

πρόγραµµα της 5ετίας 2002 – 2006 ύψους 78 εκατοµµυρίων ευρώ 

προβλέπει βελτίωση των δοµών σε συστήµατα πληροφορικής και 

αυτοµατισµών, καθώς και δηµιουργία παγίων εγκαταστάσεων για τη 

στέγαση των Υπηρεσιών. 

Από τις επενδύσεις των ετών 2002 – 2003 ύψους 17,3 και 17 

εκατ. ευρώ αντιστοίχως, ένα µέρος θα καλυφθεί από τα 

αντληθέντα κεφάλαια µέσω της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου 

της Εταιρίας µε την ∆ηµόσια εγγραφή που έλαβε χώρα από 24 ως 

29 Αυγούστου 2001. Τα κεφάλαια αυτά, σύµφωνα µε το διανεµηθέν 

στο επενδυτικό κοινό Ενηµερωτικό ∆ελτίο, θα ανέρχονταν αρχικά 

στα 6.900.000 €. Με βάση τα πραγµατοποιηθέντα όµως έσοδα από 

τη ∆ηµόσια εγγραφή, αυτά ανήλθαν στα 5.910.000 εκατοµµύρια € 

(1.500.000 µετοχές x 3,94 €). Μετά την αφαίρεση 480.800 €, που 

ήταν τα έξοδα εισαγωγής στο ΧΑΑ, τα διαθέσιµα κεφάλαια για 

επενδυτικούς σκοπούς ανέρχονται σε 5.429.000 € και θα 

διατεθούν αποκλειστικά για ανέγερση ιδιόκτητου κτιρίου κόστους 

4.695.525 € για τα έτη 2003 – 2004, όπως εµφανίζει ο παρακάτω 

πίνακας διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του 

Μετοχικού Κεφαλαίου σε µετρητά. Τα υπόλοιπα 733.675 € έχουν 

ήδη διατεθεί στο Α’ τρίµηνο του 2003 για την αγορά ειδικών 

βυτιοφόρων οχηµάτων για την εξυπηρέτηση του τοµέα αποχέτευσης. 



 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 2002 - 2006  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2003 2004 2005 2006 ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

Κτίρια 2.347,7
6 

1.173,8
8 

0,00 0,00 3.521,64 

Μηχανολογικός 
Εξοπλισµός 

    0,00 

α. Υδρόµετρα 733,68 733,68 733,68 733,68 2.934,70 
β. Μηχανήµατα 293,47 0,00 293,47 0,00 586,94 
Μεταφορικά µέσα 586,94 0,00 293,47 0,00 880,41 
Έπιπλα, Εξοπλισµός 
γραφείων Η/Υ, Όργανα 
χηµείων κ.λπ. 

293,47 293,47 586,94 293,47 1.467,35 

     0,00 
∆ίκτυο Ύδρευσης     0,00 
α. Αγωγοί 4.695,5

2 
4.695,5

2 
4.695,5

2 
4.695,52 18.782,10 

β. Συντήρηση 
δεξαµενών 

0,00 293,47 0,00 0,00 293,47 

γ. Συντήρηση 
αντλιοστασίων  

440,21 440,21 440,21 440,21 1.760,82 

∆ίκτυο Αποχέτευσης     0,00 
α. Αγωγοί 5.282,4

7 
5.282,4

7 
5.282,4

7 
5.282,47 21.129,86 

β. Συντήρηση 
αντλιοστασίων 

440,21 440,21 440,21 440,21 1.760,82 

γ. Συντήρηση Ε.Ε.Λ. 146,74 293,47 293,47 440,21 1.173,88 
Μελέτες - Έρευνες 880,41 880,41 880,41 880,41 3.521,64 
Προγράµµατα 
Μηχανοργάνωσης SCADA, 
λοιπές επενδύσεις 
κ.λπ. 

880,41 880,41 880,41 880,41 3.521,64 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ 
Ε.Υ.Α.Θ. 

17.021,
28 

15.407,
19 

14.820,
25 

14.086,5
7 

61.335,29 

 

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. παρά την µεταβίβαση των παγίων στο Ν.Π.∆.∆. 

έχει την ευθύνη ολοκλήρωσης των εκτελουµένων έργων κατά την 

ηµεροµηνία απόσχισης των περιουσιακών της στοιχείων.  Σύµφωνα 

µε τον Ν.2937/2001 και τη συναφθείσα σύµβαση µε το Ελληνικό 

∆ηµόσιο, τα έργα αυτά, καθώς και τα νέα που περιλαµβάνονται 

στο επενδυτικό της πρόγραµµα, µετά την περάτωσή τους, θα 

παραµείνουν κατά κυριότητα και κατά χρήση στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. η 

οποία θα λογίζει τις αποσβέσεις του Π.∆. 100/98 και θα 

παραδώσει τα έργα αυτά στην Παγίων, µετά την εκπνοή της 

30ετούς σύµβασης, µε τις υπολειµµατικές (αναπόσβεστες) αξίες 

του χρόνου εκείνου.   



 

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ 2002 
Α/Α ΕΡΓΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α ΕΤΟΥΣ 
2002 

1 ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ Υ∆Ρ. ∆ΥΤ. ∆ΕΞ ∆1,∆2 101.317,76
2 ΚΑΤΑΣΚ. ΑΓΩΓΩΝ ΑΝΤΙΚ. ΤΜ Υ∆ΡΑΓ. ΣΙΝ∆ΟΥ 248.150,85
3 ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΤΡ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 154.032,09
4 ΚΑΤΑΣΚ. Ι∆ΙΩΤ. ∆ΙΑΚΛ. ∆ΙΚΤΥΟ ΤΠΟΝ. ∆Τ2002 525.353,07
5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΚΑΘ. Υ∆. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ∆. ΕΧΕ∆ΩΡΟΥ 936.241,53
6 ΕΓΚΑΤ. 50000Μ. ΣΤΙΣ ∆ΥΤ. ΠΕΡ. & ΚΕΝ ΠΟΛΕΩΣ 423.689,55
7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 50000Μ. ΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΤ. 

ΠΕΡΙΟΧ. 
257.854,78

8 ΜΙΚΡΟΕΡΓΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 2001∆ΥΤ. ΤΟΜ 400.580,90
9 ΜΙΚΡΟΕΡΓΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 2001 Α.Τα 342.600,00
10 ΜΙΚΡΟΕΡΓΑ ∆ΥΤ. ΤΟΜΕΑ 2002 247.364,41
11 ΜΙΚΡΟΕΡΓΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 2002 ΑΝΑΤ. ΤΟΜ 379.158,00
12 ΜΙΚΡΟΕΡΓΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 2002 ∆ΥΤ. ΤΟΜΕΑ 229.016,95
13 ΑΝΟΡΥΞ. Υ∆ΡΟΓ/ΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ∆ΥΤ. ΠΕΡ. 2001 118.455,57
14 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 100.000 Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 271.460,01
15 ΛΟΙΠΑ 378.159,59
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.013.435,06

 
Α/Α ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α ΕΤΟΥΣ 
2002 

1 ΣΥΛΛ. ΘΕΡΜΗΣ-ΚΑΛΛΑΜΑΡΙΑΣ Τα.Σ. 161.611,64
2 ΑΠΟΧ/ΣΗ ΒΙΠΕΘ ΣΙΝ∆ΟΥ-ΑΓΧΙΑΛΟΥ 1.099.467,25
3 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 2000 129.539,53
4 Γ΄ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 2000 266.402,04
5 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 2001 447.119,40
6 Β΄ ΟΜΑ∆Α ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 2001 366.937,34
7 Α΄ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 2001 456.639,76
8 ΕΠΕΙΓ. ΜΙΚΡΟΕΡΓΑ ΑΠΟΧ. 2001 541.714,41
9 ΕΠΕΚΤ. ∆ΙΚΤ. ∆.Τα ΠΟΛΕΩΣ 2002 248.720,34
10 ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΙΣ ∆ΥΤ. ΤΜ 2002 116.877,12
11 ∆ΙΑΚΛ. ΕΠΕΚΤ. ∆ΙΚΤ. Υ∆ΡΕΥΣ. ΠΥΚΝ. ΑΝΤΙΚ. 

∆ΥΚΛ. ΤΟΜ 2002 
269.995,76

12 ΕΠΕΚΤ. ∆ΙΚ. ΥΠΟΝ. ΜΕ ΕΠΙΣΠ. & ΣΥΜ. ΤΡΙΤ 2002 305.000,00
13 ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΕΥΑΘ 131.994,62
14 ∆ΙΚΤΥΑ ΘΕΡΜΗΣ- Γ΄ ΦΑΣΗ- & Ν. ΡΥΣΙΟΥ 1.315.235,69
15 ΛΟΙΠΑ 409.516,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.266.770,95

Η αξία των επενδύσεων που πραγµατοποίησε η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. κατά 

τα έτη 1998 – 2002 εµφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα: 



 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1998 - 2002 (χιλιάδες ευρώ) 

Περιγραφή 1998 1999 2000 2001 2002 

Γήπεδα - κτίρια 127,07 53,12 338,37 34,04 313,27 

Μηχανολογικός εξοπλισµός 638,88 767,13 1.346,7
4 

2.319,00 1.731,6

9 

Λοιπός εξοπλισµός - Μεταφορικά 

Μέσα 

175,79 438,74 290,83 467,79 1.458,1

3 

Έργα υπό εκτέλεση Ύδρευσης 2.991,34 3.190,90 3.939,8
4 

5.311,23 5.478,5

2 

Έργα υπό εκτέλεση Αποχέτευσης 18.897,4
3 

16.245,9
3 

11.883,
79 

10.505,0
6 

7.058,1

3 

Μελέτες - Έρευνες και λοιπές 

επενδύσεις (Η/Υ) 

689,07 368,89 941,75 2.053,12 788,88 

Σύνολο 23.519,5
9 

21.064,7
1 

18.741,
31 

20.690,2
4 

16.828,

62 

 

Από τα ποσά που δαπανήθηκαν για εκτέλεση έργων ένα µέρος 

χρηµατοδοτήθηκε από το Π∆Ε µέσω του Ταµείου Συνοχής. Οι 

χρηµατοδοτήσεις έχουν ως εξής: 

 

1998 12.464 Χιλιάδες € 

1999 4.032 Χιλιάδες € 

2000 2.882 Χιλιάδες € 

2001 1.975 Χιλιάδες € 

2002 1.658 Χιλιάδες € 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι’ 

Απολογιστικά στοιχεία δραστηριοτήτων 

Η κύρια δραστηριότητα της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. είναι η αποκλειστική 

παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στην ευρύτερη 

περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η Εταιρία, για το σκοπό αυτό, 

βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση για την αναζήτηση νέων υδάτινων 

πόρων εκτός των παραδοσιακών εγκαταστάσεων υδροληψιών. Οι 

υδάτινοι πόροι της Εταιρίας, σχεδόν εξ’ ολοκλήρου, είναι 

υπόγειοι και µεταφέρονται κατά το µεγαλύτερο µέρος από τις 

πηγές Αραβησού του Ν. Πέλλας (60 km βορειοδυτικά της 

Θεσσαλονίκης) 

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το 

δυνατόν µείωση των διαρροών και απωλειών του νερού από τις 

εγκαταστάσεις υδροληψιών ως το δίκτυο διανοµής και τον τελικό 

αποδέκτη του νερού, όπου είναι οι εγκατεστηµένοι υδροµετρητές. 

Παρόλα αυτά, το ποσοστό των απωλειών θεωρείται υψηλό, αλλά 

εκτιµάται ότι αυτό σύντοµα θα περιορισθεί αισθητά. 

Για το σκοπό αυτό εκπονείται µακρόπνοο πρόγραµµα – µελέτη σε 

συνεργασία µε την Εταιρία Hyder και ήδη σε ορισµένες πιλοτικές 

εφαρµογές τα αποτελέσµατα είναι ενθαρρυντικά. 

Παράλληλα όµως υλοποιείται η ολοκλήρωση του Γεωγραφικού 

Συστήµατος Πληροφοριών γνωστού ως G.I.S., ενώ έχει 

δροµολογηθεί σταδιακά αντικατάσταση όλων των παλαιών 

υδροµετρητών. Ταυτόχρονα εκτελούνται και πληθώρα έργων για 

αντικατάσταση τµηµάτων του απαξιωµένου χρονικά και λογιστικά 

δικτύου διανοµής. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ (εκατ. 

m3) 

ΕΤΗ 1998 1999 2000 2001 2002 

Παραγωγή νερού 91,5 93,7 95 89 86,9 

Τιµολόγηση νερού 68 68,7 67,7 67,2 67,9 

Μη τιµολογηθείσες 

ποσότητες 

23,5 25 27,3 21,8 19 



 

Ποσοστό 25,68% 26,68% 28,74% 24,49% 21.86% 

  
Όπως φαίνεται από τον πίνακα, υπάρχει για το 2001 µια 

σηµαντική ελάττωση του ποσοστού των απωλειών και µη 

τιµολογηµένων ποσοτήτων νερού σε σχέση µε το 2000. Η µείωση 

των απωλειών συνεχίσθηκε θεαµατικά και για το 2002 και έφθασε 

σε ποσοστό 21,86%. Αυτό σηµαίνει ότι παρά το ότι η παραγόµενη 

ποσότητα νερού µειώθηκε κατά 2,1 εκατοµµύρια m3 σε σχέση µε το 

2001, εντούτοις η τιµολογηθείσα ποσότητα αυξήθηκε κατά 700.000 

m3. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ (χιλ. m3) 

Κατηγορία  1998 1999 2000 2001 2002 

Κοινοί καταναλωτές (οικιακό 

τιµολόγιο) 

45.232 46.124 45.498 43.642 43.421

∆ηµόσιο 3.285 3.381 2.786 2.704 2.674 

ΟΤΑ 3.292 3.126 3.404 2.168 1.589 

Βιοµηχανίες 5.664 5.429 5.309 5.291 5.028 

ΕΚΟ - ΕΛ∆Α 9.150 9.125 9.150 9.125 9.125 

Επαγγελµατίες κλπ 1.424 1.554 1.553 4.222 6.023 

Σύνολο 68.047 68.739 67.700 67.152 67.860 

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η τιµολογηθείσα ποσότητα των 67.860 

χιλιάδες m3 αντιστοιχεί στην πραγµατική ετήσια κατανάλωση του 

2002 και όχι στην ποσότητα που αναφέρεται στα έσοδα του κύκλου 

εργασιών από πωλήσεις νερού. ∆ιότι η επιπλέον τιµολογηθείσα 

ποσότητα των 6.825.000 m3 αφορά δεδουλευµένο έσοδο προηγουµένων 

χρήσεων που βεβαιώθηκε εντός του 2002. Έτσι τα έσοδα από 

πωλήσεις νερού της χρήσης του 2002 αναφέρονται σε συνολική 

ποσότητα νερού 74.685 χιλιάδων m3. 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΕΤΗ 1998 1999 2000 2001 2002 

Κοινοί καταναλωτές (οικιακό 

λό )

66,47% 67,10% 67,20% 64,99% 63,98% 

∆ηµόσιο 4,83% 4,92% 4,12% 4,03% 3,94% 



 

ΟΤΑ 4,84% 4,55% 5,03% 3,23% 2,34% 

Βιοµηχανίες 8,32% 7,90% 7,84% 7,88% 7,41% 

ΕΚΟ - ΕΛ∆Α 13,45% 13,27% 13,52% 13,59% 13,45% 

Επαγγελµατίες κλπ 2,09% 2,26% 2,29% 6,28% 8,88% 

Σύνολο 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Όπως φαίνεται από τους πίνακες, η τιµολογούµενη ποσότητα 

ύδατος παραµένει σχεδόν σταθερή τα τελευταία 5 χρόνια. Αυτό, 

ως ένα σηµείο, εξηγείται και από την αναπροσαρµογή των 

τιµολογίων από 1/5/2001, αφού το 2001 υπάρχει µείωση της 

ποσότητας, παρά την αύξηση του αριθµού των πελατών της 

Εταιρίας. Όµως µια άλλη αιτία ασφαλώς είναι και η εσφαλµένη 

καταγραφή των ενδείξεων µέρους των υδροµετρητών, που σε 

ποσοστό 6% καταγράφουν µηδενικές ενδείξεις και χρεώνονται µε 

πάγια κατανάλωση των 10m3 ανά 4µηνο.  Όµως µε τη σταδιακή 

αντικατάστασή τους, αυτή η αιτία απωλειών στην τιµολογούµενη 

ποσότητα θα εξαλειφθεί. 

Πάντως, η επίπτωση των νέων τιµολογίων στα νοικοκυριά φαίνεται 

να ώθησε τους καταναλωτές σε περαιτέρω πιο συνετή κατανάλωση, 

αφού από το 67,20% της συνολικής τιµολογούµενης ποσότητας του 

2000 περιορίστηκαν στο 64,99% κατά το 2001 και στο 63,98% το 

2002. Στις άλλες βασικές κατηγορίες καταναλωτών δεν 

παρατηρείται ουσιώδης µεταβολή γεγονός που σηµαίνει ότι 

ανάγκες για νερό θεωρούνται ανελαστικές κυρίως στις 

βιοµηχανίες και την ΕΚΟ – ΕΛ∆Α.  Σε ότι αφορά στα έσοδα από 

πωλήσεις του νερού, αυτές διαµορφώνονται στον παρακάτω πίνακα 

για την περίοδο 1998 – 2002.  

ΕΣΟ∆Α ΠΩΛΗΣΕΩΝ Υ∆ΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1998 - 2002 (χιλιάδες €) 

Κατηγορία  1998 1999 2000 2001 2002 

Κοινοί καταναλωτές (οικ. 

τιµολόγιο) 

13.523,11 14.218,64 13.710,93 16.871,6
1 

22.606 

∆ηµόσιο 721,94 745,41 613,35 1.044,75 1.719 

ΟΤΑ 724,87 716,07 748,35 751,28 1.217 

Βιοµηχανίες 1.297,14 1.241,38 1.214,97 2.964,05 3.124 



 

ΕΚΟ - ΕΛ∆Α 1.663,98 1.661,04 1.663,98 2.694,06 3.621 

Επαγγελµατίες κλπ 578,14 610,42 692,59 2.494,50 1.683 

Σύνολο 18.509,17 19.192,96 18.644,17 26.820,2
5 

33.970 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, παρά του ότι η νέα τιµολογιακή 

πολιτική εφαρµόστηκε από τον Μάιο 2001, υπάρχει απόκλιση 

εσόδων +26% το 2002, σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι επιδράσεις της τιµολογιακής 

πολιτικής επηρέασαν τη χρήση του 2002 για 3 τετράµηνα, ενώ για 

το 2001 η επίδραση ήταν στα 2 τετράµηνα (1/5-31/12/2001). 

Εκτός αυτών, επιβλήθηκε και η µεσοσταθµική αύξηση του 3% 

σύµφωνα µε την ΚΥΑ 608 (27-7-2001). 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΧΜΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ 

Κατηγορία  1998 1999 2000 2001 2002 

Κοινοί καταναλωτές (οικιακό 

τιµολόγιο) 

73,06% 74,11% 73,54% 62,91% 66,55% 

∆ηµόσιο 3,90% 3,87% 3,29% 3,90% 5,06% 

ΟΤΑ 3,92% 3,72% 4,01% 2,80% 3,58% 

Βιοµηχανίες 7,01% 6,47% 6,52% 11,05% 9,20% 

ΕΚΟ - ΕΛ∆Α 8,99% 8,65% 8,92% 10,04% 10,66% 

Επαγγελµατίες κλπ 3,12% 3,18% 3,72% 9,30% 4,95% 

Σύνολο 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, ενώ τα έτη 1998 – 2000 τα 

νοικοκυριά εισέφεραν στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. το 74% περίπου των 

συνολικών δραχµικών εσόδων από πωλήσεις νερού, το ποσοστό αυτό 

µειώθηκε αισθητά στο 62,91% το 2001 και στο 66,55% το 2002.  

Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η νέα κλιµάκωση των βαθµίδων 

κατανάλωσης – χρέωσης του νερού προβλέπει αφενός µεν 

χαµηλότερο πλαφόν ανώτερης βαθµίδας (180 m3 το 4µηνο από 400 

m3/4µηνο που προέβλεπε η προηγούµενη) και αφετέρου πολύ υψηλό 

τίµηµα ανά m3 για κατανάλωση πέραν των 180 m3 που είναι 1200 

δρχ. το m3 (3,52 €). Η προηγούµενη τιµολόγηση για πέραν των 400 
m3 ανά 4µηνο κατανάλωση προέβλεπε 518 δρχ. το m3 (1,52 €). 
Έτσι, πολλοί από τους πελάτες της Εταιρίας φρόντισαν να 

µειώσουν την κατανάλωση, η οποία µείωση αφορούσε τιµολογήσεις 



 

υψηλών κλιµακίων χρέωσης. Άλλωστε αυτός ήταν και ένας από τους 

στόχους της τιµολογιακής πολιτικής που αποσκοπούσε στην 

επίτευξη άριστης ισορροπίας µεταξύ προσφοράς και ζήτησης του 

νερού, σε µια εποχή που οι υδάτινοι πόροι δεν είναι 

ανεξάντλητοι, εφόσον δεν επιδεικνύεται από τους χρήστες η 

ανάλογη ευαισθησία στη λογική χρήση.   

Όσον αφορά στις βιοµηχανίες, και κατ’ επέκταση την ΕΚΟ, 

παρατηρείται ότι µετά την εφαρµογή της νέας τιµολογιακής 

πολιτικής µια αύξηση κατά 5% του ποσοστού συµµετοχής στα έσοδα 

της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και αυτό εξηγείται από το ότι οι βιοµηχανίες 

επί σειράν ετών έχαιραν προνοµίων µε χαµηλό τίµηµα µόλις 78 

δρχ. το m3, ανεξαρτήτως κατανάλωσης.  Με τα νέα τιµολόγια 

κατέβαλαν κατά µέσο όρο περίπου 240 δρχ. το m3 (150 δρχ. το m3 

για τα πρώτα 500 m3 και 250 δρχ. το m3 για τα επιπλέον m3 το 

µήνα.). Έτσι παρατηρείται, κυρίως στις βιοµηχανίες, αύξηση των 

δραχµικών πωλήσεων κατά 150% µεταξύ των ετών 2001 και 2000, 

ενώ για το 2002 η εξέλιξη θεωρείται λογική.  

Σε ότι αφορά τη διασπορά των νοικοκυριών ανά βαθµίδα 

κατανάλωσης, δεν είναι δυνατόν να δοθούν αξιοποιήσιµα 

συγκριτικά στοιχεία, διότι µε τη νέα τιµολογιακή πολιτική 

άλλαξε και το εύρος των κλιµακίων χρέωσης, καθώς και το 

ανωτέρω πλαφόν.  Έτσι, για πληροφόρηση µόνο, παρατίθενται οι 

ποσοστιαίες αναλογίες των νοικοκυριών µε το προηγούµενο και το 

ισχύον σύστηµα χρέωσης. 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ 

ΧΡΕΩΣΗΣ 1998 - 2000 

Σταθερά τιµολόγια 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ 

2001 και ύστερα 

Κλίµακα 

κατανάλωσης 

4µηνη βάση 

Ποσοστό 

Νοικοκυριών

Κλίµακα 

κατανάλωσης 

4µηνη βάση 

Ποσοστό 

Νοικοκυριών 

2001 

Ποσοστό 

Νοικοκυρι

ών 

2002 

Από 0 – 20 m3 40% Από 0 – 10 m3 23,21% 21,01% 

Από 21- 60 m3 47% Από 11- 30 m3 31,97% 30,36% 

Από 61 – 120 m3 11% Από 31 – 60 m3 33,03% 33,29% 

Από 121 – 200 m3 1,50% Από 61 – 120 m3 10,63% 13,87% 

Από 201 – 400 m3 

και

0,40% Από 121 – 180 m3 

και 
0,79% 1,03% 



 

και 

Από 401 m3 και 

άνω 

0,10% Από 181 m3 και 
άνω 

0,37% 0,44% 

Σύνολο νοικοκυριών 400.000 περίπου 100% 100% 

 

Ανάλυση εκµετάλλευσης και αποτελεσµάτων περιόδου 1999 - 

2002 

Όπως είναι γνωστό, η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δηµιουργήθηκε µε το 

Ν.2651/3-12-98, ο οποίος προέβλεπε ειδικά για την 1η χρήση να 

είναι υπερδωδεκάµηνη µε έναρξη την 1/1/1999 και λήξη 

31/12/2000. Για τις ανάγκες όµως εισαγωγής στο Χρηµατιστήριο 

Αξιών Αθηνών, κρίθηκε αναγκαίο να γίνει διάσπαση της χρήσης σε 

ετήσιες χρήσεις 1999 και 2000. Οι χρήσεις αυτές δεν είναι 

συγκρίσιµες µε την παρούσα χρήση του 2002 καθώς και του 2001, 

επειδή η µεταβίβαση των παγίων στο Ν.Π.∆.∆. διαφοροποιεί 

καθοριστικά το οικονοµικό αποτέλεσµα, λόγω της διαφοράς των 

αποσβέσεων που δηµιουργεί η απόσχιση των περιουσιακών 

στοιχείων. 

Ένας ακόµη σοβαρός λόγος που καθιστά µη συγκρίσιµα τα 

αποτελέσµατα του 2002 και 2001 µε τις χρήσεις 1999 και 2000 

(∆ηµοσιευµένη ενιαία 1999 –2000) είναι το ότι από 1/5/2001 οι 

τιµολογηθείσες ποσότητες νερού αναφέρονται στην νέα 

τιµολογιακή πολιτική της εταιρίας που έθεσε σε νέα βάση, πιο 

ορθολογιστική, τη σχέση κόστους παρεχοµένων υπηρεσιών και 

οφέλους απ’ αυτές. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται η 

ανάλυση εκµετάλλευσης ξεχωριστά των ετών 1999 – 2000, καθώς 

και τα αποτελέσµατα του 2001 και 2002, που ουσιαστικά είναι οι 

πρώτες χρήσεις της Εταιρίας που αναφέρονται στα πραγµατικά 

στοιχεία της Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε. και θα αποτελέσουν το συγκριτικό 

αντικείµενο για τις µελλοντικές χρήσεις. 

Πάντως, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να αναφερθεί ότι η 

κερδοφορία προ φόρων των 24.559 χιλιάδων ευρώ που παρατηρείται 

για το 2002, επηρεάζεται θετικά και από το γεγονός της 

επιπλέον τιµολόγησης 6.800.000 m3 περίπου, που αφορούσαν 



 

δεδουλευµένο έσοδο προηγουµένων χρήσεων που βεβαιώθηκε και 

τιµολογήθηκε εντός του 2002, ύστερα από την πρόοδο που υπήρξε 

στο σύστηµα έκδοσης λογαριασµών υδροληψίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETH 1999 2000 1999/200
0 

2001 2002 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
Τοµέας Ύδρευσης 22.947,32 22.473,37 45.420,69 33.160,3

8 
42.629,0

0 
Τοµέας Αποχέτευσης 6.528,83 7.374,61 13.903,45 11.501,3

9 
14.858,0

0 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 29.476,16 29.847,98 59.324,14 44.661,7

8 
57.487,0

0 
ΜΕΙΟΝ      
Κόστος πωλήσεων  19.092,88 21.672,19 40.765,08 23.192,6

6 
27.823,0

0 
ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 10.383,27 8.175,79 18.559,06 21.469,1

1 
29.664,0

0 
% κύκλου Εργασιών 35,23% 27,39% 31,28% 48,07% 51,60% 
Πλέον: Άλλα έσοδα εκµ/σεως 9.683,64 9.653,41 19.337,05 9.489,07 9.007,00
ΣΥΝΟΛΟ   20.066,91 17.829,20 37.896,11 30.958,1

8 
38.671,0

0 
ΜΕΙΟΝ      
Έξοδα ∆/κής Λειτουργίας 3.510,79 3.894,64 7.405,43 4.907,41 6.389,00
Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης 2.070,14 2.229,49 4.299,63 2.851,94 3.637,00
Έξοδα Ερευνών - Ανάπτυξης 0,00 0,00 0,00 268,53 425,00 
Σύνολο Γενικών Εξόδων προ 
αποσβέσεων 

5.580,92 6.124,14 11.705,06 8.027,88 10.451,0
0 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 14.485,99 11.705,06 26.191,05 22.930,3
0

28.220,0
0



 

0 0 
% κύκλου Εργασιών 49,14% 39,22% 44,15% 51,34% 49,09% 
Πλέον: Έκτακτα Έσοδα 105,06 209,54 314,60 625,39 1.312,00
Μείον: Έκτακτα Έξοδα 525,90 890,39 1.416,29 2.794,72 620,00 
Έκτακτα αποτελέσµατα 420,84 680,85 1.101,69 2.169,33 692,00 
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ-ΤΟΚΩΝ-ΑΠΟΣΒ. 14.065,15 11.024,21 25.089,36 20.760,9

7 
28.912,0

0 
% κύκλου Εργασιών 47,72% 36,93% 42,29% 46,48% 50,29% 
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι 2.371,24 1.829,79 4.201,03 459,87 336,00 
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι 1.633,46 1.511,96 3.145,41 1.120,47 889,00 
Καθαρό χρηµατοοικονοµικό 
Αποτέλεσµα 

737,78 317,83 1.055,61 -660,60 -553,00

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΣΒ. 14.802,93 11.342,04 26.144,97 20.100,3
7 

28.359,0
0 

% κύκλου Εργασιών 50,22% 38,00% 44,07% 45,01% 49,33% 
Μείον: Συνολικές Αποσβέσεις 10.720,18 10.900,07 21.620,25 2.537,05 3.800,00
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 4.082,76 441,97 4.524,72 17.563,3

2 
24.559,0

0 
% κύκλου Εργασιών 13,85% 1,48% 7,63% 39,33% 42,72% 
Φόρος Εισοδήµατος 702,86 7.129,57 7.569,00
ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 3.821,86 10.433,7

5 
16.990,0

0 
% κύκλου Εργασιών 6,44% 23,36% 29,55% 

Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών που περιγράφεται στην σελίδα 9 

και µετά από στασιµότητα 3 ετών (1998- 2000) λόγω καθήλωσης 

των τιµολογίων, παρουσιάζει το 2001 µια θεαµατική αύξηση της 

τάξεως του 49,50%, λόγω της εφαρµογής των νέων τιµολογίων από 

1/5/2001. 

Για το έτος 2002, επίσης παρατηρείται αύξηση του κύκλου 

εργασιών κατά 28,50%, παρά τη µικρή µεσοσταθµική αύξηση επί 

των πωλήσεων νερού κατά 3% από 1/5/2002. Η υπόλοιπη διαφορά 

του 25,50% οφείλεται εν µέρει στην τιµολόγηση µεγαλυτέρων 

ποσοτήτων νερού πέραν της ετήσιας κατανάλωσης που αφορούσαν 

δεδουλευµένα έσοδα του 2001 και κατά ένα µεγάλο µέρος επίπτωση 

επί του κύκλου εργασιών των νέων τιµολογίων που ίσχυσαν για 

ολόκληρη τη χρήση του 2002, εν αντιθέσει µε το 2001 που 

ίσχυσαν για 2 τετράµηνα. 

Το περιθώριο του µικτού κέρδους προ αποσβέσεων ανέρχεται στο 

49,33% και εµφανίζεται αυξηµένο κατά 4,32% σε σχέση µε το 2001 



 

(45,01%) και κοντά στο 5,26% σε σχέση µε την υπερδωδεκάµηνη 

χρήση 1999 – 2000 (44,07%). 

Αντίθετα, το περιθώριο καθαρού προ φόρων κέρδους, ενώ στην 

υπερδωδεκάµηνη χρήση 1999 – 2000 ήταν 7,63%, κατά το 2001 

εκτινάχθηκε στο 39,33% και στην κλειόµενη χρήση του 2002 

ανέβηκε στο 42,72%, παρά την αύξηση του κόστους πωληθέντων 

κατά 20%. Η εξήγηση δίδεται από το γεγονός ότι µέχρι το 2000 η 

εταιρία διατηρούσε τα πάγια στην κυριότητα της και λόγιζε 

υψηλές αποσβέσεις, ενώ από το 2001 δηµιουργήθηκε το Ν.Π.∆.∆. 

Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων, όπου µεταβιβάστηκε ο κύριος όγκος των παγίων 

στοιχείων, µε αντίστοιχα θετική επίπτωση στα οικονοµικά 

αποτελέσµατα της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., λόγω µειωµένων αποσβέσεων. 

Όπως όµως ήδη προαναφέρθηκε, η βελτίωση του περιθωρίου κέρδους 

οφείλεται κατά ένα µεγάλο µέρος στη νέα πιο ορθολογική 

πολιτική τιµών που υιοθετήθηκε από το 2001.  

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας εξέλιξης του κόστους πωλήσεων 

(παραγωγικής διαδικασίας) 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (χιλιάδες ευρώ) 

∆ΑΠΑΝΕΣ 1999 2000 2001 2002

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 14.068,97 14.764,4
9 

14.741,01 15.71

5 

Αµοιβές - Έξοδα τρίτων 5,87 58,69 258,25 271 

Παροχές τρίτων Ενέργεια - επισκευές 

- συντηρήσεις 

4.827,59 6.541,45 7.509,90 9.324

Φόροι - Τέλη 0,00 0,00 161,41 178 

∆ιάφορα έξοδα 128,83 307,56 522,08 2.335

Σύνολο 19.031,25 21.672,1
9 

23.192,66 27.82

3 

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, υπάρχει µια σηµαντική αύξηση 20% 

στο κόστος πωλήσεων και αυτό κυρίως οφείλεται αφ’ ενός µεν 

στην πληρωµή, βάσει της σχετικής σύµβασης, του τιµήµατος του 

νερού που παρέχεται στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. από την «Παγίων» ( 

1.467.351 €) και αφετέρου στα αυξηµένα κόστη λειτουργίας και 

συντήρησης των τεχνικών εγκαταστάσεων της Εταιρίας, µετά την 



 

ανάληψη της λειτουργίας των µεγάλων µονάδων διύλισης του νερού 

και επεξεργασίας λυµάτων. 

Στον παραπάνω πίνακα της εξέλιξης του κόστους πωλήσεων για τα 

έτη 1999 – 2002 δεν περιλαµβάνονται οι αποσβέσεις παγίων 

στοιχείων λόγω έλλειψης µέτρου σύγκρισης, αφού η περιουσιακή 

διάρθρωση της Εταιρίας έχει µεταβληθεί καταλυτικά από την 

προαναφερθείσα απόσχιση των παγίων και τη µεταβίβαση τους στο 

Ν.Π.∆.∆. Ωστόσο ενώ για τις αποσβέσεις γίνεται σχετική µνεία 

στις επόµενες σελίδες, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το 

µεγαλύτερο µέρος του κόστους πωλήσεων αντιστοιχεί στις δαπάνες 

προσωπικού, που για το 2002 ανέρχεται στο 57%. Αυτό θεωρείται 

λογικό, αφού η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. θεωρείται κατά κανόνα εταιρία 

παροχής υπηρεσιών σε 24ωρη βάση και δικαιολογηµένα 

επιβαρύνεται µε ανάλογο κόστος απασχόλησης. 

 

Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 

Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης κατά την τελευταία τετραετία 

1999-2002 παρουσιάζουν µια σταθερότητα η οποία οφείλεται στο 

γεγονός ότι δεν σχετίζονται µε την κύρια δραστηριότητα της 

εταιρίας και κατά 95% περίπου προέρχονται από το Ελληνικό 

∆ηµόσιο, στο πλαίσιο του αντισταθµίσµατος της απώλειας του 

ειδικού πόρου 3%, ο οποίος καταργήθηκε µε το άρθρο 43 του 

Ν.2065/92. 

Σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, ο 

πόρος αυτός αποτελεί τακτικό έσοδο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. από το 

1994 µέχρι σήµερα και µετά την εισαγωγή στο ΧΑΑ προβλέπεται να 

χορηγηθεί για 3 ακόµη έτη µε απόδοση 3 δις το 2002, 2 δις το 
2003 και 1 δις το 2004.  Από την 1/1/2005 δεν εγγράφεται το 
έσοδο αυτό στους προϋπολογισµούς της εταιρίας και εκτιµάται 

ότι µέχρι τότε η απώλεια θα έχει καλυφθεί από πρόσθετα έσοδα 

που θα προέλθουν από τη σταδιακή αύξηση του ποσοστού του 

τέλους χρήσης υπονόµων από το 50% στο 60%, από τη σύνδεση νέων 

πελατών µε το δίκτυο και από την επιβολή τελών χρήσης υπονόµων 

στην ΒΙ.ΠΕ.Θ., στο ∆ηµόσιο και στους Ο.Τ.Α. 



 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (χιλιάδες ευρώ) 
Έσοδο 1999 2000 2001 2002 
Ειδικές επιχορηγήσεις (επιδότηση 
Ο.Α.Ε.∆. κ.λπ.) 

17,61 17,61 22,60 16,20 

Έσοδο πόρου αντί του 3%  9.209,10 9.209,10 9.291,27 8.804,1
0 

Λοιπά έσοδα επιχορηγήσεων 52,82 32,28 0,00 32,90 
Έσοδα υπηρεσιών σε τρίτους 2,93 2,93 2,64 4,70 
Έσοδα υπηρεσιών στο προσωπικό 140,87 46,96 43,14 94,80 
Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων 20,54 26,41 46,07 44,70 
Πρόστιµα πελατών κ.λπ. 240,65 316,95 83,35 9,00 
Σύνολο 9.684,52 9.652,24 9.489,07 9.006,4

0 
 

Έξοδα ∆ιοίκησης – ∆ιάθεσης - Ανάπτυξης 

Στον πίνακα που ακολουθεί, γίνεται η διαχρονική ανάγνωση των 

γενικών εξόδων της εταιρίας για τις χρήσεις 1999-2002. 

Παρατηρείται µια αύξηση 8% από το 1999 προς το 2000 ενώ το 

2001 υπάρχει µια αισθητή αύξηση 21% σε σχέση µε το 2000. Το 

2002 η αύξηση των γενικών εξόδων είναι της τάξεως του 29%, που 

κατά το ½ περίπου οφείλεται στην απόδοση ειδικής επιχορήγησης 

450.000 € ετησίως στην Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων, βάσει των όρων της 

Σύµβασης που υπογράφηκε µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατά την 

εισαγωγή στο Χ.Α.Α για την κάλυψη των λειτουργικών της εξόδων. 

Η υπόλοιπη αύξηση οφείλεται κυρίως στις δαπάνες για ανάπτυξη 

µηχανογραφικών εφαρµογών, που υπαγορεύουν τη διεύρυνση των 

συνεργασιών µε εξωτερικά γραφεία. 

Σύµφωνα µε την διάρθρωση των γενικών εξόδων, οι δαπάνες 

∆ιοικητικής Λειτουργίας καλύπτουν το 64% του συνόλου έναντι 

32% των εξόδων διάθεσης και 4% περίπου των εξόδων Ανάπτυξης 

και Έρευνας. 



 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 1999 – 2002 (χιλιάδες ευρώ) 
ΕΤΗ 1999 2000 2001 2002 
ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.236,24 2.344,83 2.966,10 3.176,8
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 366,84 325,75 527,07 819,5 
Παροχές τρίτων 322,82 437,27 301,98 508,2 
Φόροι - Τέλη 187,82 199,56 123,55 98,5 
∆ιάφορα έξοδα 396,18 584,01 923,26 1.652,6
Αποσβέσεις παγίων 1.282,47 1.305,94 1.241,67 1.427,6
Προβλέψεις 2,93 2,93 65,15 133,1 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

4.795,30 5.200,29 6.148,79 7.816,3

ΕΞΟ∆Α ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ     
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 117,39 123,26 197,51 211,5 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 58,69 52,82 71,02 213,3 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

176,08 176,08 268,53 424,8 

ΕΞΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ     
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.458,55 1.531,91 1.979,16 2.119,5
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 61,63 52,82 105,94 349,7 
Παροχές τρίτων 108,58 146,74 134,12 309,5 
Φόροι - Τέλη 0,00 0,00 26,41 30,3 
∆ιάφορα έξοδα 132,06 193,69 22,30 26,6 
Αποσβέσεις παγίων 428,47 437,27 289,36 332,4 
Προβλέψεις 135,00 129,13 466,62 802,3 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 2.324,28 2.491,56 3.023,92 3.970,3
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 7.295,67 7.867,94 9.441,23 12.211,

4 
 

Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα 

Η κατηγορία αυτή εκτάκτων αποτελεσµάτων είχε επηρεασθεί 

σηµαντικά κατά το 2001 από το λογαριασµό των προστίµων και των 

προσαυξήσεων του φορολογικού ελέγχου, πριν την εισαγωγή της 

εταιρίας στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. 

Συγκεκριµένα, ενώ η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε κατά πάγια τακτική, λόγιζε τα 

έσοδά της στην περίοδο τιµολόγησης των παροχών νερού, οι 

φορολογικοί ελεγκτές θεώρησαν ότι το έσοδο έπρεπε να 

καταχωρείται στο χρόνο που ήταν δεδουλευµένο, δηλαδή στην 

περίοδο της κατανάλωσης.  Έτσι, έγινε διαδοχικά νέος 

υπολογισµός των αποτελεσµάτων χρήσεων 2000, 1999, 1998 και 



 

προέκυψε αναδροµική φορολογική υποχρέωση που δηµιούργησε 

φορολογικές προσαυξήσεις για τον τοµέα ύδρευσης και τα 

αναλογούντα πρόστιµα που ανήλθαν στο ποσό των 1.743.213 € και 

βάρυναν τη χρήση 2001. 

Κατά το 2002 παρατηρείται σχεδόν διπλασιασµός των εκτάκτων 

εσόδων της Ε.Υ.Α.Θ Α.Ε. σε σχέση µε το 2001, αφού από 625,4 

χιλιάδες ευρώ, ανήλθαν στα 1.312,3 χιλιάδες ευρώ.  Αυτό 

οφείλεται κατά κανόνα στα κέρδη που προήλθαν από την επιτυχή 

πώληση οικοπέδου (λόγω προσκύρωσης και αναγκαστικής 

απαλλοτρίωσης) και ήταν της τάξεως των 641.000 ευρώ. 

Τα έκτακτα έξοδα εµφανίζονται µειωµένα κατά 7,8% σε σχέση µε 

την προηγούµενη χρήση του 2001, αφού η Εταιρία δεν είχε 

φορολογικές υποχρεώσεις από προηγούµενες χρήσεις, δεδοµένου 

ότι αυτές τακτοποιήθηκαν στην χρήση του 2001. 

Το 50% περίπου των εκτάκτων εξόδων οφείλεται σε ζηµίες που 

προήλθαν από την αντικατάσταση 75.000 περίπου παλαιών 

υδροµέτρων, τα οποία θα εκποιηθούν ως άχρηστο υλικό.   

Όπως έχει προαναφερθεί, αυτή η επένδυση της τοποθέτησης νέων 

υδροµετρητών σε αντικατάσταση των παλιών που ήταν απαξιωµένοι 

χρονικά, λειτουργικά και λογιστικά επηρέασε εν µέρει και τη 

µείωση των απωλειών του νερού, µε θετικές συνέπειες στα 

οικονοµικά αποτελέσµατα της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για το 2002. 

 



 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1999 – 2002 (χιλιάδες ευρώ) 
ΕΤΗ 1999 2000 2001 2002 
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα   
Έσοδα από κατάπτωση εγγυήσεων  2,93 0,00 21,13 0,00 
Έσοδα από προσαυξήσεις και πρόστιµα 5,87 5,87 0,00 1,60 
Αναλογούσες στη χρήση επιχ/σεις παγίων 
επενδύσεων 

0,00 0,00 127,95 445,90

Έσοδα από τεύχη δηµοπρατήσεων 11,74 17,61 0,00 8,30 
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,00 85,11 39,03 3,10 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 20,54 108,58 188,11 458,90
Έκτακτα και ανόργανα κέρδη     
Κέρδη από εκποίηση ακινήτων 29,35 61,63 104,77 680,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ 29,35 61,63 104,77 680,00
Έσοδα προηγουµένων χρήσεων      
Έσοδα εγγυήσεων ∆ΕΗ προηγ.χρήσεων 0,00 0,00 134,70 0,00 
Έσοδα χρήσεως υπονόµων 55,76 41,09 19,08 64,60 
Λοιπά έσοδα προηγ.χρήσεων 0,00 0,00 1,17 108,80
Αναλογούσες επιχ/σεις παγίων επενδύσ. 
προηγ. χρήσεων 

0,00 0,00 177,55 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ  55,76 41,09 332,50 173,40
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ 105,65 211,30 625,39 1.312,3

0 
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα     
Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις 5,87 14,67 0,00 5,10 
Εισφορές για οικόπεδα Ο.Τ.Α. 8,80 2,93 13,21 60,60 
Φόρος υπεραξίας ακινήτων 0,00 8,80 0,00  
Αποζηµιώσεις τρίτων για ατυχήµατα 26,41 11,74 24,94 14,40 
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα 70,43 11,74 1,47 84,50 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 111,52 49,89 39,62 164,60
Έκτακτες και Ανόργανες ζηµίες     
Ζηµιές από αντικατάσταση υδροµετρητών 0,00 0,00 562,88 310,90
Εκποίηση ακινήτων 14,67 96,85 0,00 0,00 
Αποκατάσταση ζηµιών σε εγκατ.τρίτων 14,67 0,00 1,76 5,30 
Λοιπές ζηµιές 32,28 2,93 0,00 0,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 61,63 99,78 564,64 316,20
Έξοδα Προηγούµενων Χρήσεων     
Φόροι τέλη προηγουµένων χρήσεων 0,00 0,00 1743,21 3,20 
Εισφορές ασφαλιστικών ταµείων 11,74 8,80 14,38 0,00 
Καταβολή αναδροµικών αποδοχών 0,00 0,00 202,79 0,00 
Λοιπά έξοδα προηγουµένων χρήσεων 102,71 149,67 6,16 135,80
Ζηµία από µελέτη κτιρίου τ. ΟΑΘ 0,00 0,00 223,92 0,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 114,45 158,47 2190,46 139,00
Προβλέψεις από έκτακτους κινδύνους 237,71 581,07 0,00 0,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ 525,31 889,21 2794,72 619,80



 

Προβλέψεις 

Για τη χρήση 2002 η Εταιρία λόγισε προβλέψεις συνολικού ύψους 

935.343.91 € από τα οποία τα 270.000,00 € αφορούν επισφαλείς 

απαιτήσεις και τα υπόλοιπα αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω ώριµων 

συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων. Ο κατωτέρω πίνακας εµφανίζει τις 

προβλέψεις των ετών 1999 –2002. 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1999 - 2002 (χιλιάδες €) 

ΕΤΗ 1999 2000 2001 2002 

Προβλέψεις από έκτακτους 

κινδύνους 

238,00 579,90 0,00  

Προβλέψεις από επισφαλείς 

απαιτήσεις (Ι) 

135,58 128,54 205,4
3 

270 

Προβλέψεις από έξοδο από την 

υπηρεσία (Ι) 

3,52 3,55 326,3
4 

665,3

Σύνολο 377,11 711,99 531,7
7 

935,3

 

Αποσβέσεις 

Η µεταβίβαση των παγίων στοιχείων στο ΝΠ∆∆ «Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων» 

µε τις αξίες αυτών όπως ήταν διαµορφωµένες στις 26/7/2001, 

είχε σηµαντική επίδραση στο οικονοµικό αποτέλεσµα της 

Εταιρίας, µέσω των αποσβέσεων, αφού η Εταιρία για τις χρήσεις 

του 2001 και 2002 λόγισε αποσβέσεις µόνο επί των υφισταµένων 

περιουσιακών στοιχείων της 31/12/2001. 

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει την εξέλιξη των αποσβέσεων της 

τετραετίας 1999 – 2002, χωρίς υπολογισµό των παγίων που 

µεταφέρθηκαν και στο Ν.Π.∆.∆. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ (∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ) ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 1999-2002 (χιλιάδες ευρώ) 

Αποσβέσεις 
ενσωµατωµένες 

Μετά την µεταβίβαση των παγίων 

EΤΗ 1999 2000 2001 2002 
στο κόστος 
πωληθέντων 

258,25 381,51 1.006,31 2.040,2 

στα έξοδα ∆ιοίκησης 915,63 936,17 1.241,67 1.427,6 
στα έξοδα ∆ιάθεσης 337,49 343,36 289,07 332,4 
Σύνολο αποσβέσεων 1.511,37 1.661,04 2.537,05 3.800,2 



 

% επί του κύκλου 
εργασιών 

5,15% 5,64% 5,68% 6,61% 

 

Όπως δείχνει ο πίνακας εξέλιξης του ποσοστού των αποσβέσεων 

επί του κύκλου εργασιών, υπάρχει σταθερή αυξητική τάση στην 

διάρκεια των ετών 1999 – 2002 που γίνεται ιδιαίτερα αισθητή 

στο 2002, όπου παρατηρείται αύξηση 1% σε σχέση µε το 2001 και 

µάλιστα σε κύκλο εργασιών αυξηµένο κατά 30% περίπου. 

Έτσι, ενώ οι αποσβέσεις κατά το 2001 ανήλθαν στο ποσό των 

2.537.051 ευρώ, κατά το 2002 διαµορφώθηκαν στα 3.800.289 ευρώ, 

παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 50% περίπου. Αυτό 

οφείλεται στη δηµιουργία νέων παγίων περιουσιακών στοιχείων, 

κυρίως όµως στην απόκτηση άυλων περιουσιακών στοιχείων 

(Μηχανογραφικές εφαρµογές και Εξοπλισµός), τα οποία έχουν 

επιταχυνόµενο ρυθµό αποσβέσεων.   

Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 

 Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, υπάρχει µια φθίνουσα 

τάση όσον αφορά τόσο τους πιστωτικούς όσο και τους χρεωστικούς 

τόκους των χρήσεων 1999 – 2002. Αυτό οφείλεται αφενός µεν στη 

µείωση των τραπεζικών επιτοκίων, αλλά και των διαθεσίµων της 

Εταιρίας και αφετέρου στη µείωση του µακροχρόνιου δανεισµού 

της. 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α – ΕΞΟ∆Α 
(χιλιάδες ευρώ) 

1999 2000 2001 2002 

Έσοδα χρεογράφων  
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 2.371,2

4 
1.828,3

2 
459,87 336,1 

Χρεωστικοί τόκοι δανείων 1.634,6
3 

1.511,3
7 

1.120,7
6 

888,9 

Καθαρό Χρηµατοοικονοµικό 
Αποτέλεσµα 

736,61 316,95 -660,90 -552,8 

 

Σύµφωνα µε τον πίνακα, µέχρι το 2000 και παρά την ύπαρξη 

µεγάλων µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων δανεισµού υπήρχε θετικό 

χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα που οφειλόταν στη διατήρηση 

υψηλής ρευστότητας µε διαθέσιµα της τάξεως των 30.000.000 ευρώ 

που σε συνδυασµό µε τα υψηλά τραπεζικά επιτόκια απέφεραν 

υψηλές προσόδους στην εταιρία. 



 

Βαθµιαία βέβαια, όπως προαναφέρθηκε, υπήρχε φθίνουσα τάση στα 

έσοδα αυτής της πηγής, µε αποτέλεσµα από το 2001 και ύστερα να 

υπάρξει αναστροφή του χρηµατοοικονοµικού αποτελέσµατος, µε 

προοπτική όµως αυτό το φαινόµενο να εξοµαλυνθεί, λόγω της 

προοδευτικής µείωσης των δανειακών υποχρεώσεων και µε την 

προσδοκία ότι οι κρατούσες συνθήκες δεν θα ωθήσουν την 

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. σε νέο δανεισµό. 



 

ΜΕΓΕΘΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2000 - 2002 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2000 2001 2002 
  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
Έξοδα εγκατάστασης 1.066 2.626 3.035,31
Μείον (Αποσβέσεις) -274 -856 1.492,22
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 792 1.770 1.543,08

   
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 1.627 2.267 2.926,08
Γήπεδα - Οικόπεδα 40.605 9.576 9.070,53
Κτίρια και τεχνικά έργα 12.709 6.082 6.806,89
Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις 820 942 1.108,60
Τοποθετηµένοι υδροµετρητές 4.180 6.353 7.942,39
Αγωγοί και τεχνικές Εγκαταστάσεις 
ύδρευσης 

95.444 6.795 10.564,84

Αγωγοί και τεχνικές Εγκαταστάσεις 
αποχέτευσης 

137.870 3.949 14.745,66

Μεταφορικά µέσα 1.545 1.545 2.343,28
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 1.216 1.683 2.340,79
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση - 
προκαταβολές 

46.154 13.955 13.163,67

Εκτελούµενα έργα για λογαριασµό τρίτων  3.609 1.246,46
Μείον (Αποσβέσεις) -21.346 -4.612 7.565,79
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 10 168 183,10 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 320.835 52.314 64.876,50
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Αποθέµατα 5.280 4.705 4.474,70
Απαιτήσεις    
Πελάτες 6.238 11.734 11.630,84
∆εσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων 57 56 103,88 
Χρεώστες διάφοροι 1.482 5.348 5.648,68
Λογαριασµοί διαχείρ. Προκαταβολών και 
πιστώσεων 

63 131 155,78 

Σύνολο απαιτήσεων 7.840 17.268 17.539,19
Ταµείο 196 80 211,60 
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 19.086 19.047 14.471,07
∆ιαθέσιµα 19.282 19.127 14.682,67
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 32.402 41.100 36.696,56
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ 0 92 101,60 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 354.029 95.276 103.217,7
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ΜΕΓΕΘΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2000 - 2002 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2000 2001 2002 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ  
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
Μετοχικό κεφάλαιο 278.79

6 
16.500 18.150,00

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 0,0 4.410 2.829,99
Επιχορηγήσεις επενδύσεων 39.679 3.131 4.719,29
Αποθεµατικά κεφάλαια 3.902 21.247 22.044,83
Αποτελέσµατα εις νέον 0 2.745 13.492,30
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 322.37

8 
48.033 61.236,41

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ   0,00 
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 240 281 671,67 
Προβλέψεις για εφάπαξ βοήθηµα προσωπικού 1.065 1.320 1.550,27
Λοιπές Προβλέψεις 625 625 625,37 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 1.930 2.226 2.847,30
ΜΑΚΡΟΠΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
∆άνεια τραπεζών 16.027 13.448 11.296,66
∆άνεια Ταµ. Παρακατ. & ∆ανείων 475 214 114,62 
Ληφθείσες Εγγυήσεις 4.897 5.341 5.811,99
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 21.399 19.003 17.223,28
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Προµηθευτές 1.237 549 1.914,51
Επιταγές Πληρωτέες 260 2.224 281,20 
Προκαταβολές πελατών 3 3 0,00 
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 1.465 14.874 9.775,08
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 609 632 693,09 
Μακρ. υποχρ. πληρωτέες στην επόµενη 
χρήση 

3.047 2.840 2.250,80

Μερίσµατα Πληρωτέα 665 2.970 5.503,97
Πιστωτές διάφοροι 1.035 1.646 1.188,96
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 8.321 25.739 21.607,61
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 29.721 44.742 38.830,90
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0 275 303,13 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 354.02

9 
95.276 103.217,7

4 
 



 

 

ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΞΟ∆Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ &  

ΕΞΟ∆Α ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

ΕΤΗ 2000 2001 2002 
 Αξία 
κτήσεως

Αποσβέσε
ις 

Αξία Αξία 
κτήσεως

Αποσβέσε
ις 

Αξία Αξία 
κτήσεως 

Αποσβέσε
ις 

Αξία 

Έξοδα ίδρυσης 
& 1ης 
εγκατάστασης 

463,57 76,33 387,23 469,38 170,36 299,02 519,36 274,24 245,12

Λοιπά έξοδα 
εγκατάστασης & 
έξοδα πολυετούς 
απόσβεσης 

602,38 197,33 405,05 2.157,0
9 

685,99 1.471,1
1 

2.515,9
4 

1.217,98 1.297,9
6

Σύνολο 1.065,9
4 

273,66 792,28 2.626,4
7 

856,35 1.770,1
2 

3.035,3
0 

1.492,22 1.543,0
8

 

Στα έξοδα εγκατάστασης παρουσιάζονται τα έξοδα ίδρυσης της 

εταιρίας και νέας εγκατάστασης, καθώς και τα λοιπά έξοδα 

εγκατάστασης και πολυετούς απόσβεσης. 

Ως προς τα έξοδα 1ης εγκατάστασης υπάρχει φθίνουσα τάση µεταξύ 

του ισολογισµού της υπερδωδεκάµηνης χρήσης 1999-2000 και αυτή 

της 31/12/2002. Τα λοιπά έξοδα όµως εγκατάστασης και τα έξοδα 

πολυετούς απόσβεσης σχεδόν τριπλασιάσθηκαν κατά τη διάρκεια 

της χρήσης του 2001 και αυτό εξηγείται από τους παρακάτω 

λόγους: 

Η εταιρία κατέβαλε 581.071 ευρώ ως έξοδα της εισαγωγής στο 

Χ.Α.Α και αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου. 

Το ∆.Σ. µε την 480/4-12-2001 απόφασή του (µνεία γίνονται στις 

σηµειώσεις του Ισολογισµού της 31/12/2001) επιχορήγησε το 

Ταµείο Προνοίας υπαλλήλων τέως Ο.Υ.Θ µε 586.940,57 ευρώ που 

αφορά πρόσθετη εργοδοτική εισφορά για τα επόµενα πέντε (5) έτη 

στο πλαίσιο της αντιµετώπισης του πιθανού κινδύνου µαζικής 

αποχώρησης προσωπικού για συνταξιοδότηση και αδυναµίας των 

πόρων του ταµείου να καλύψει τις εφ’άπαξ αποζηµιώσεις. 

Κατά το 2002 παρατηρείται µείωση της αναπόσβεστης αξίας των 

λοιπών εξόδων εγκατάστασης κατά 12% σε σχέση µε την χρήση του 

2001. 



 

Τα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης παρουσιάζονται αυξηµένα κατά 

10% σε σχέση µε την 31/12/2001. Και αυτό, διότι βρίσκονται σε 

εξέλιξη αναπτυξιακά προγράµµατα καταπολέµησης των διαρροών και 

εφαρµογών αυτοµατισµών της ή εγκατάσταση G.I.S. κλπ. 



 

 

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Κατά το έτος 2001 έλαβαν χώρα ραγδαίες και καθοριστικές 

µεταβολές ως προς την περιουσιακή διάρθρωση  του παγίου 

ενεργητικού της εταιρίας.  Έτσι, σε καµιά περίπτωση δεν είναι 

συγκρίσιµα µεταξύ τους τα πάγια στοιχεία των ισολογισµών 

31/12/2000, 31/12/2001 και 31/12/2002. 

Όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό της 31/12/2001 που είναι 

ενσωµατωµένος στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, οι ενσώµατες 

ακινητοποιήσεις από 340.542.920,03 ευρώ το 2000 περιορίστηκαν 

σε 50.774.945 € την 31/12/2001, διότι σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν.2937/2001, τα περισσότερα κτίρια, οικόπεδα και όλα τα 

δίκτυα ύδρευσης- αποχέτευσης καθώς και οι λοιπές τεχνικές 

εγκατάστασης µεταβιβάστηκαν στο ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία  

«Ε.Υ.Α.Θ. παγίων». 

Στις 31/12/2002 η αναπόσβεστη αξία του παγίου ενεργητικού σε 

ότι αφορά τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις ανήλθε στα 63.190.481 

ευρώ, είναι δηλαδή αυξηµένη κατά 24% λόγω παράδοσης στην χρήση 

νέων έργων και λοιπών τεχνικών εγκαταστάσεων. 

 

Αποθέµατα 

Η εταιρία διατηρεί στην Κεντρική Αποθήκη Καλοχωρίου ικανή 

παρακαταθήκη υλικών, ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων που είναι 

απαραίτητα για τις προγραµµατισµένες ή απρόβλεπτες ανάγκες της 

στο πλαίσιο της άσκησης των δραστηριοτήτων της και της 

επιτυχίας των στόχων της. 

Είναι γεγονός όµως ότι γρήγορες αλλαγές τεχνολογιών συνέτειναν 

προϊόντος του χρόνου στη δηµιουργία στατικών αποθεµάτων, από 

τα οποία ορισµένα είναι βραδέως κινούµενα και άλλα ενδεχόµενα 

µη συµβατά µε τα δίκτυα. 

Στην προσπάθεια µείωσης του stock της αποθήκης κατά το 2001 

επιτεύχθηκε µείωση της αποτιµηµένης αξίας των αποθεµάτων κατά 

575.000 ευρώ περίπου.  Έτσι από 5.280.000 ευρώ το 2000 

περιορίστηκε η αξία τους στα 4.704.000 ευρώ στις 31/12/2001 



 

και αντίστοιχα µειώθηκαν περαιτέρω κατά την χρήση του 2002 στα 

4.474.700 ευρώ (Ισολογισµός 31/12/2002).  Να σηµειωθεί ότι µε 

την 24/03 απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Υ.Α.Θ.  εγκρίθηκε υποτίµηση 

της αξίας των αποθεµάτων κατά 806.546,28 € µε αντίστοιχη 

επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της χρήσης του 2002. 

 

Πελάτες 

Οι απαιτήσεις της εταιρίας κατά το 2002, παρά τη βεβαίωση 

δεδουλευµένων εσόδων προηγούµενης χρήσης κυµάνθηκαν σχεδόν στα 

ίδια επίπεδα µε την 31/12/2001. Αυτό σηµαίνει ότι υπήρξε 

µεγαλύτερη κινητικότητα ως προς τη συλλογή τους κάτι που 

ικανοποιεί άριστα ως προς τους δείκτες ρευστότητας της 

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Η επικείµενη συνεργασία µε τα ΕΛ.ΤΑ για 

ταχυπληρωµή λογαριασµών καθώς και είσπραξης µέσω τραπεζών 

αναµένεται να συµβάλλουν καταλυτικά στην διαµόρφωση µικρότερου 

ύψους συνολικής απαίτησης. 

Από πλευράς διάρθρωσης των απαιτήσεων, αυτές παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα για τα έτη 2001 και 2002. 

 

Πελάτες 31/12/2001 % 31/12/2002 % 
Κοινοί 
καταναλωτές 

8.940,87 64,83% 9.877,90 70,77% 

∆ηµόσιο 1.070,87 7,77% 501,70 3,59% 
ΟΤΑ 1.299,49 9,43% 1.832,98 13,13% 
Βιοµηχανίες - 
ΕΚΟ 

2.190,17 15,88% 1.092,77 7,83% 

Λοιποί 288,77 2,09% 651,60 4,68% 
Σύνολο 13.790,17 100,00% 13.956,95 100,00% 

 

Χρεώστες ∆ιάφοροι 

Ο λογαριασµός «χρεώστες διάφοροι» παρουσίασε µια αύξηση της 

τάξεως του 5,50% περίπου σε σχέση µε το 2001 και από 5.347,8 

χιλιάδες ευρώ στις 31/12/2001 ανήλθε στα 5.648,7 χιλιάδες ευρώ 

την 31/12/2002. Η διαφορά οφείλεται κυρίως στην εγγραφή για 

συµψηφισµό στην επόµενη χρήση της προκαταβολής του 55% του 

φόρου εισοδήµατος έτους 2002.  



 

 

 

 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α (ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ) 

 

ΕΤΗ 2000 2001 2002 

Αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 

Υπηρεσία 

239,74 280,85 671,67 

Εφ’ άπαξ βοήθηµα προσωπικού λόγω εξόδου από 

την Υπηρεσία 

1.065,36 1.319,
77 

1.550,

27 

Λοιπές προβλέψεις 625,36 625,36 625,37 

 1.930,45 2.225,
97 

2.847,

31 

 

Το σύνολο των προβλέψεων εµφανίζεται αυξηµένο κατά 24,50% 

εντός του 2002 και αποκλειστικά αυτή η µεταβολή οφείλεται σε 

σχηµατισµό νέων προβλέψεων για αντιµετώπιση κινδύνων 

αποζηµίωσης προσωπικού λόγω αποχώρησης για συνταξιοδότηση. 

Οι συσσωρευµένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών 

εµφανίζονται αφαιρετικά από τους λογαριασµούς του ενεργητικού. 

Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για ενδεχόµενη µελλοντική 

υποτίµηση αποθεµάτων η Εταιρία δεν προέβη σε υπολογισµό 

προβλέψεων, λόγω της πιθανολογούµενης µελλοντικής 

χρησιµοποίησής τους. Παρ’ όλα αυτά όµως µε την απόφαση 24/03 

του ∆.Σ. της Εταιρίας και στην προσπάθεια της ορθολογικότερης 

επανεκτίµησης της αξίας των βραδέως κινουµένων αποθεµάτων, 

εγκρίθηκε η υποτίµηση ορισµένων ειδών συνολικά κατά 806.546,28 

ευρώ, ποσό που επιβάρυνε άµεσα την κλειόµενη χρήση 2002.  

Ο πίνακας που ακολουθεί, αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 

υπ’αριθµ. 24/03 απόφασης του ∆.Σ. της Εταιρίας που πάρθηκε 

κατά την 3η συνεδρίαση του στις 21/01/2003 και εµφανίζει τα 

είδη τα οποία υποτιµήθηκαν. 

 

 



 

 

 

 

 

ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ - ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (31/12/2002) 
Α/Α Είδος Υλικού & Ποσότητα Αξία 

Αποτίµησης 
31/12/2002

Νέα 
Υπολειµµατική 
Αξία µετά την 

Υποτίµηση 

Υποτίµηση 
(Ζηµιά) 

   % € % € 
1 Σωλήνες φυγοκεντρικής 

χύτευσης Φ100-Φ500  
Ποσότητα: 12.046 m 

295.481,50 20% 59.096,3
5 80% 236.385,

15 

2 ∆ικλείδες σύρτου ευθέων 
άκρων (µαύρες) Φ100-
Φ150 
Ποσότητα: 376 τεµάχια 

32.938,54 30% 9.881,58 70% 23.056,9
6 

3 Κινητήρες όλων των 
τύπων Κάθετοι & 
Οριζόντιοι 
Ποσότητα: 79 τεµάχια 

285.113,39 30% 85.534,0
2 70% 199.579,

37 

4 Μετασχηµατιστές KVA 
75/100/150/200          
Ποσότητα: 8 τεµάχια 

1.286,07 10% 128,61 90% 1.157,46

5 Σωλήνες µαύρες Σιδήρου 
& Γεωτρήσεων Φ125-Φ400 
Ποσότητα: 997 m 

30.415,82 10% 3.041,59 90% 27.374,2
3 

6 Σωλήνες Χαλύβδινες   
Φ100-Φ1600              
Ποσότητα: 6.747 m 

257.702,68 40% 103.081,
08 60% 154.621,

60 

7 Σωλήνες Αµιάντου 
Φ60-Φ800                
Ποσότητα: 40.270 m 

205.464,39 20% 41.092,8
8 80% 164.371,

51 

 ΣΥΝΟΛΑ 1.108.402,
39 27,23% 301.856,

11 72,77% 806.546,28 
 

Το ποσό που αφορά στην αξία των βραδέως κινουµένων αποθεµάτων 

που σύµφωνα µε το πιστοποιητικό του Σ.Ο.Λ ανέρχεται στα 

1.707.000 € σταδιακά θα µειωθεί στις επόµενες χρήσεις σύµφωνα 

και µε την κίνηση των ειδών και υλικών της αποθήκης (σωλήνες 

διάφοροι, δικλείδες κ.λπ., υλικά δικτύου ύδρευσης – 

αποχέτευσης) χωρίς όµως περαιτέρω σηµαντική επίπτωση στα 

αποτελέσµατα. 



 

      

 

 

 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ) 

ΕΤΗ 2000 2001 2002 

∆άνεια Τραπεζών 16.027,7
3 

74% 13.447,
81 

70,77% 11.296,6
6 

65,59

% 

∆άνεια Ταµείου 
Παρακαταθηκών & 
∆ανείων 

474,66 2,2% 214,29 1,13% 114,62 0,67% 

Ληφθείσες εγγυήσεις 
και λοιπές υποχρεώσεις 

4.897,08 22,9% 5.341,1
3 

28,12% 5.812,00 33,74
% 

 21.399,4
7 

100% 19.003,
23 

100% 17.223,2
8 

100% 

 

Οι µακροχρόνιες υποχρεώσεις της εταιρίας κατά το 2002 

σηµείωσαν µείωση στο σύνολό τους κατά 1.780.000 ευρώ. Στην επί 

µέρους διάρθρωσή τους παρατηρείται µείωση της τάξεως των 

2.250.800 ευρώ όσον αφορά στη µείωση του µακροπρόθεσµου 

δανεισµού, ενώ αντίθετα έχουµε αύξηση υποχρεώσεων κατά 470.870 

ευρώ από ληφθείσες εγγυήσεις νέων πελατών υδροληψίας για 

τοποθέτηση υδρόµετρων και κατανάλωση νερού. 

Η εξέλιξη του µακροχρόνιου δανεισµού της Ε.Υ.Α.Θ. δείχνει να 

έχει µια φθίνουσα τάση, γεγονός που µελλοντικά θα επηρεάσει 

θετικά τις ταµειακές ροές της εταιρίας, όπως φαίνεται και στον 

πίνακα που παρατίθεται ανωτέρω. 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ) 

ΕΤΗ 2000 2001 2002 
Προµηθευτές 1.236,54 548,67 1.914,51
Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες) 260,04 2.223,74 281,20 
Προκαταβολές πελατών 3,35 3,35 - 
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 1.464,59 14.874,22 9.775,08
Ασφαλιστικοί οργανισµοί 609,48 631,87 693,09 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην 
επόµ. χρήση 

3.047,13 2.840,29 2.250,80

Μερίσµατα πληρωτέα 665,12 2.969,98 5.503,97
Πιστωτές διάφοροι 1.035,10 1.646,49 1.188,96
Σύνολο 8.321,35 25.738,61 21.607,61

 



 

Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρίας για το έτος 2001 

παρουσιάζουν στις 31/12/2001 µεγάλη αύξηση της τάξεως των 

17.417.260 ευρώ σε σχέση µε το 2000 και αυτό οφείλεται σχεδόν 

εξ ολοκλήρου στη µεγάλη φορολογική υποχρέωση που δηµιούργησε η 

υψηλή κερδοφορία της εταιρίας καθώς και οι υποχρεώσεις που 

δηµιουργήθηκαν από τις διαφορές φορολογικού ελέγχου προ της 

εισαγωγής στο Χ.Α.Α. Επίσης η υψηλή κερδοφορία δηµιούργησε και 

υποχρέωση διανοµής ικανοποιητικού µερίσµατος στους µετόχους 

της εταιρίας ύψους 2.970.000 ευρώ έναντι µερίσµατος µόλις 

665.120 ευρώ το 2000. 

Στις 31/12/2002 οι λογαριασµοί των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 

εµφανίζονται µειωµένοι κατά 4.131.000 ευρώ σε σχέση µε την 

31/12/2001, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη µείωση των 

φορολογικών υποχρεώσεων που είχαν δηµιουργηθεί από την επιβολή 

φόρων προηγουµένων χρήσεων κατά το φορολογικό έλεγχο του 2001. 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002 
ΕΞΕΛΙΞΗ ∆ΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 

ΕΤΟΣ ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΤΟΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 
2003 2.250.802 690.248 2.941.050 
2004 1.908.169 557.317 2.465.486 
2005 1.625.057 444.344 2.069.401 
2006 1.560.346 359.298 1.919.644 
2007 1.600.090 273.720 1.873.810 
2008 1.607.792 184.341 1.792.133 
2009 1.180.573 100.111 1.280.684 
2010 689.129 52.747 741.876 
2011 620.822 32.582 653.404 
2012 467.444 15.099 482.543 
2013 151.832 3.425 155.257 
2014 44 0 44 

ΣΥΝΟΛΟ 13.662.100 2.713.232 16.375.332 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ 

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΧΡΙ 31/12/2002 

Όπως είναι γνωστό, µετά από µια µακροχρόνια προετοιµασία 

περίπου 4 ετών ολοκληρώθηκε ο στόχος της εισαγωγής της 

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Η ∆ηµόσια 

εγγραφή έλαβε χώρα από 24–28 Αυγούστου 2001 και ως πρώτη ηµέρα 

διαπραγµάτευσης της µετοχής της Εταιρίας ορίσθηκε η 21η 

Σεπτεµβρίου 2001. Παρά το γεγονός ότι ήταν νωπές οι εντυπώσεις 

από το θλιβερό γεγονός της 11ης Σεπτεµβρίου στην Ν. Υόρκη και 

παρά την παρατεταµένη ύφεση που υπόβοσκε στην εγχώρια αλλά και 

στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, η µετοχή της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

κινήθηκε ικανοποιητικά τις πρώτες 100 µέρες και στις 

31/12/2001 σηµείωσε µία αύξηση της τάξεως του 48% πολύ 

καλύτερα από το Γενικό ∆είκτη που κέρδισε το 23% της τιµής του 

για το αντίστοιχο διάστηµα. 

Η τιµή εισαγωγής της µετοχής στις 21/9/2001 ορίσθηκε στα 3,94 

€ αλλά για λόγους συγκριτικούς θα λαµβάνεται υπόψη η 

αναπροσαρµοσµένη τιµή της όπως διαµορφώνεται µε την αύξηση του 

Μετοχικού Κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών κατά την 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30/12/2002, οπότε και δόθηκαν 1 

δωρεάν µετοχή για κάθε 10 παλιές.  Έτσι ως τιµή εισαγωγής θα 

λαµβάνεται από τούδε και εφεξής η τιµή των 3,58 € που 

προκύπτει από την σχέση:  

Μ1 
16.500.0

00 Ρ2 = Ρ1 Χ 

Μ2 

= 3,94 Χ
18.150.0

00 

= 
3,58

€ 

Όπου  

Ρ1: Τιµή εισαγωγής 

Μ1: Αριθµός µετοχών κατά την εισαγωγή στο ΧΑΑ 

Μ2: Αριθµός µετοχών µετά την κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και 

διανοµή 1 δωρεάν µετοχής για κάθε 10 παλιές. 

Έτσι η µετοχή από 3,58 € στην έναρξη (21/9/2001) έκλεισε στα 

5,31 € στο τέλος του 2001. 



 

Κατά το 2002 που αναµφίβολα ήταν µια πολύ δύσκολη χρονιά τόσο 

για το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών όσο και για τα ∆ιεθνή 

Χρηµατιστήρια η µετοχή της ΕΥΑΘ κινήθηκε και πάλι 

ικανοποιητικά µε απώλειες έτους µόλις στο –9,50%, ενώ κατά το 

ίδιο διάστηµα ο Γενικός ∆είκτης µετρούσε απώλειες της τάξεως 

του – 32%.   

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του έτους 2002 ο µήνας Φεβρουάριος ήταν 

ο καλύτερος, ενώ ο Οκτώβριος βρίσκεται στον αντίποδα. Τα 

βασικά στοιχεία των 2 µηνών έχουν ως εξής:  

 

Στοιχεία / Μήνας Φεβρουάριος 2003 Οκτώβριος 2003 

Κεφαλαιοποίηση 

Εταιρίας  
114.180.000 € 91.410.000 € 

Μέγιστη/Ελάχιστη τιµή 

µετοχής 
6,44 € 4,64 € 

Μεγαλύτερος/Μικρότερο

ς Μ.Ο. ηµέρας 
55.996 τεµ. 5.458 τεµ. 

Μεγαλύτερη/Μικρότερη 

εµπορευσιµότητα 
6,79% 0,73% 

Μεγαλύτερος/Μικρότερο

ς τζίρος 
7.474.291 € 645.648 € 

 

Το ελεύθερο ποσοστό διαπραγµάτευσης των µετοχών της Εταιρίας 

από 25,45% κατά την εισαγωγή έχει µετατραπεί σε 25,984% µετά 

τη διανοµή 2 δωρεάν µετοχών για κάθε 10 παλαιές που δόθηκαν 

σαν κίνητρο διακράτησης 6 µηνών κατά την 21/03/2002. 

Το σύνολο των µετόχων της Εταιρίας έχει µειωθεί από 1.788 στο 

τέλος του 2001 στους 1.636 στο τέλος του 2002. 

Απ’ αυτούς περίπου το 80% (1.302 µέτοχοι) κατέχουν από 10–

1.000 µετοχές (σύνολο 519.000 µετοχές) ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό του 2001 ήταν 88,31% (που κατείχε 10 – 1.000 µετοχές) 

µε σύνολο 557.000 µετοχές. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει 

συγκέντρωση µετοχών σε µεγάλους επενδυτές. 

Τέλος, µετά τη διαµόρφωση και επικαιροποίηση των οικονοµικών 

αποτελεσµάτων της ΕΥΑΘ  για το 2002 διαµορφώνεται εξαιρετικός 



 

µετοχικός δείκτης, αφού η σχέση Ρ/Ε µε βάση την τιµή 

κλεισίµατος τέλους 2002 είναι 3,56 έναντι 5,48 του τέλους του 

2001, γεγονός που καθιστά την τιµή της µετοχής πολύ ελκυστική  

και µε δεδοµένο την υψηλή απόδοση που ξεπερνά το 6%.  Στον 

πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα γενικά στοιχεία της 

µετοχής: 

 



 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 

 Εισαγωγή 

µετοχών 

21/09/2001 

2001 2002 

Αριθµός µετοχών  16.500.000 16.500.000 16.500.000 

Μετά την αύξηση Μ.Κ. 18.150.000 18.150.000 18.150.000 

Ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες 4.200.000 4.200.000 4.715.999 

Ονοµαστική αξία µετοχής 1 € 1 € 1 € 

Τιµή εισαγωγής (3,94€) 3,58 € 3,58 € 3,58 € 

Υψηλότερη τιµή έτους - 5,44 € 6,53 € 

Χαµηλότερη τιµή έτους - 3,36 € 4,55 € 

Μέσος όρος έτους - 4,63 € 5,41 € 

Κλείσιµο έτους (31/12) - 5,31 € 4,81 € 

Χρηµατιστηριακή αξία  ΕΥΑΘ 

(31/12) 
- 

96.376.500 87.301.500 

Μεγαλύτερη µηνιαία 

εµπορευσιµότητα 
- 

(Οκτ) 18,18 

% 

(Φεβ) 6,79 

%  

Ρ/Ε πρό φόρων - 5,48 3,56 

Ρ/Ε µετά τους φόρους - 9,24 5,15 

Ρ/ΒV - 2,006 1,43 

Κέρδη ανά µετοχή προ φόρων - 0,65 1,35 

Μέρισµα - 0,18 € 0,30 € 

Μερισµατική απόδοση - 3,39 % 6,24 % 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ 2002
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Προβλέψεις για το έτος 2003 

Οι προοπτικές για την τρέχουσα χρήση του 2003 αναµένονται 

θετικές και σε κάθε περίπτωση η επαλήθευσή τους θα 

ικανοποιηθεί από την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της 

ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών αφενός αλλά και την 

εισοδηµατική τιµολογιακή δανειοληπτική και πολιτική προσλήψεων 

της εταιρίας αφετέρου. 

Η εισοδηµατική πολιτική κινείται στο πλαίσιο των οδηγιών του 

Υπουργείου Οικονοµίας και θεωρείται επιτυχία η προώθηση για 

πρώτη φορά υπογραφής διετούς ΣΣΕ για τα έτη 2003 –2004 κάτι 

που εξασφαλίζει την εργασιακή ειρήνη.   

Η τιµολογιακή πολιτική της Εταιρίας είναι δεδοµένη και από 

1/5/2003 επιβάλλεται µεσοσταθµική αύξηση 4% επί των πωλήσεων 

νερού του έτους 2002, η οποία επιβαρύνει ανάλογα το οικιακό 

τιµολόγιο δεδοµένου ότι στις λοιπές κατηγορίες (βιοµηχανίες – 

επαγγελµατίες κ.λπ.) οι τιµές θα παραµείνουν σταθερές έως το 

2006.  Επίσης από 1/5/2003 το τέλος χρήσης των υπονόµων 

αυξάνεται από 50% στο 55% των πωλήσεων του νερού.   

Ως προς την δανειοληπτική πολιτική της εταιρίας τα τελευταία 

χρόνια καταβάλλονται προσπάθειες να αποφευχθεί ο δανεισµός 

παρά το ότι η εταιρία έχει µεγάλη αύξηση των λειτουργικών 

δαπανών της, λόγω της διεύρυνσης του χώρου ευθύνης της, λόγω 

της προοδευτικής κλίµακας των µισθών και των νέων 

µηχανογραφικών εφαρµογών και συστηµάτων αυτοµατισµού που 

αναπτύσσονται στο πλαίσιο της καλύτερης λειτουργικότητας των 

υπηρεσιών, µε αποτελέσµατα όµως που θα είναι περισσότερο ορατά 

στο µέλλον. 

Κατά κανόνα ο δανεισµός ή όχι της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. θα εξαρτηθεί 

από τους εξής παράγοντες. 

α) Από τον βαθµό αποτελεσµατικότητας σε ό,τι αφορά την άντληση 

εσόδων από τους Περιφερειακούς ∆ήµους στους οποίους συν τω 

χρόνω παρέχονται όλο και περισσότερες υπηρεσίες κυρίως του 

τοµέα αποχέτευσης καθώς και από τους νέους πελάτες υδροληψίας 

λόγω επέκτασης του δικτύου ύδρευσης. 



 

β) Από την µείωση της κρατικής επιχορήγησης του ειδικού τέλους 

3% που για το 2003 θα ανέλθει στα 5.869.405 € έναντι 8.804.109 

€ το προηγούµενο έτος. Το εν λόγω τακτικό έσοδο δεν θα 

υφίσταται από 1/5/2005. 

γ) Από την βασισµένη σε αντικειµενικό προγραµµατισµό πρόσληψη 

νέου προσωπικού, για την κάλυψη τόσο των νέων αναγκών που 

δηµιουργούνται από την επέκταση των δικτύων Ύδρευσης – 

Αποχέτευσης αλλά και λόγω της «γήρανσης» του υφιστάµενου 

προσωπικού και της αναγκαιότητας της σταδιακής διαδοχής του. 

δ) Από τις δεσµεύσεις της εταιρίας για υλοποίηση του τεχνικού 

προγράµµατος 2002 – 2006 του οποίου η ολοκλήρωση θα συντείνει 

στην µελλοντική διεύρυνση του κύκλου εργασιών της. 

Σε κάθε περίπτωση ακόµη κι αν απαιτηθεί η εταιρία να καταφύγει 

σε δανεισµό στις αρχές του 2004 αυτό δεν θα επιβαρύνει αισθητά 

τις οικονοµικές της καταστάσεις µελλοντικά, αφού είναι βέβαιο 

ότι οι βασικοί δείκτες που αφορούν τόσο την σχέση ιδίων 

κεφαλαίων προς ξένα κεφάλαια, όσο και την σχέση βραχυχρόνιων 

λογαριασµών ενεργητικού και παθητικού είναι εντυπωσιακά 

θετικοί. 

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του κύκλου εργασιών της ΕΥΑΘ για το 

2003 εκτιµάται ότι θα κυµανθεί λίγο πιο πάνω από τα επίπεδα 

του 2002 κοντά στα 60.000.000 €, ενώ το οικονοµικό αποτέλεσµα 

αναµένεται οριακά στα επίπεδα των 24.000.000 €, ελαφρά 

µειωµένο σε σχέση µε την χρήση του 2002 και αυτό λόγω της 

αύξησης των δαπανών λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας 

λυµάτων της Σίνδου αλλά και του κεντρικού διυλιστηρίου, το 

οποίο θα υποδεχθεί το νερό του Αλιάκµονα. 

Το βέβαιο είναι πάντως ότι µε την ολοκλήρωση του έργου της 

υδροδότησης της πόλης από τον Αλιάκµονα, θα υπάρχει µεγαλύτερη 

επάρκεια νερού, θα αποκατασταθεί η ισορροπία στην προσφορά και 

την ζήτηση του και θα αναστραφεί η µικρή πτωτική τάση που 

παρατηρήθηκε τελευταία στην συνολική κατανάλωση και 

τιµολογούµενη ποσότητα νερού που ως ένα σηµείο όµως σχετίζεται 



 

και µε την εφαρµογή και της νέας τιµολογιακής πολιτικής από 

1/5/2001. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  ΤΟΥ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   ΤΗΣ  31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2002 

(Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920), 
Της Ανώνυµης Εταιρείας  

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 
ΑΡ. Μ.Α.Ε.  41913/62/Β/98/264 

 
 

§ 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της 
πραγµατικής εικόνας. 

 

  
α) Άρθρο 42α παρ.3.Παρέκκλιση από τις 
σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των 
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, που κρίθηκε 
απαραίτητη για την εµφάνιση, µε απόλυτη 
σαφήνεια, της πραγµατικής εικόνας που 
απαιτεί η διάταξη της παρ.2. Του άρθρου 
αυτού. 

∆εν έγινε 

  
β) Άρθρο 42β παρ.1: Παρέκκλιση από την αρχή 
του αµετάβλητου της δοµής και µορφής 
εµφανίσεως του ισολογισµού και του  
λογαριασµού «αποτελέσµατα χρήσεως». 

∆εν έγινε 

  
γ) Άρθρο 42β παρ.2: Καταχώρηση στον 
προσιδιάζοντα λογαριασµό   στοιχείου 
σχετιζόµενου µε περισσότερους υπο-χρεωτικούς 
λογαριασµούς. 

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

  
δ) Άρθρο 42β παρ.3: Προσαρµογή στη δοµή και 
στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική 
αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης 
το απαιτεί. 
 

Έγιναν οι κάτωθι περιπτώσεις: 
1. Στις Ενσώµατες ακινητοποιήσεις: 
    4α. Τοποθετηµένοι  Υδροµετρητές 
   4β. Αγωγοί Τεχνικές εγκ/σεις δικτύου 

Ύδρευσης 
   4γ. Αγωγοί  Τεχνικές εγκ/σεις δικτύου 

Αποχ/σης 
2. Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα: 
   1α. Προβλέψεις για εφάπαξ βοήθηµα 

προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. 
3. Υποχρεώσεις: 
   3α. ∆άνεια Ταµείου Παρακαταθηκών και 

∆ανείων. 
    8α.  Ληφθείσες Εγγυήσεις. 

  
ε) Άρθρο 42β παρ.4: Συµπτύξεις λογαριασµών 
του ισολογισµού που αντιστοιχούν σε 
αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες 
(συµπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 
διατάξεως αυτής. 

∆εν έγινε 

  
στ) Άρθρο 42β παρ.5: Αναµορφώσεις κονδυλίων 
προηγούµενης χρήσεως για να καταστούν 
οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα 
κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως. 

∆εν έγιναν 

  
§ 2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
  
α) Άρθρο 43α παρ.1-α: Μέθοδοι αποτιµήσεως 1) Τα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία αποτιµήθηκαν 



 

Περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των 
αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για 
υποτιµήσεις τους.  

στην αξία κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής 
τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό 
νόµο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξηµένη µε 
την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και 
µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από το νόµο 
αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίσθηκαν µε τους 
συντελεστές του   Π∆ 100/98. Η εταιρία κατά 
παγία τακτική αρχίζει να αποσβένει τους 
εγκατεστηµένους  υδροµετρητές της χρήσεως στην 
επόµενη χρήση. 

  
 2) ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού 

προβλέψεων υποτιµήσεως των πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων. 

  
 3) Οι τίτλοι µε χαρακτήρα προθεσµιακής 

καταθέσεως και µη εισηγµένοι στο χρηµατιστήριο 
αποτιµήθηκαν όπως και οι προθεσµιακές 
καταθέσεις. 

  
 4) Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα 

(αναλώσιµα και ανταλλακτικά παγίων) 
αποτιµήθηκαν στην κατ΄ είδος χαµηλότερη τιµή 
µεταξύ της τιµής κτήσεως και της κατά το τέλος 
της χρήσεως τρέχουσας τιµής αγοράς τους.  
Σχετικά αναφερόµαστε και στην παρ.5β του 
παρόντος. 

  
 5) Η µέση τιµή κτήσεως όλων των αποθεµάτων 

προσδιορίστηκε µε τη µέθοδο της µέσης τιµής. 
  
β) Άρθρο 43 α § 1-α: Βάσεις µετατροπής σε 
ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασµένων σε 
ξένο νόµισµα και λογιστικός χειρισµός των 
συν/κων διαφορών. 

∆εν έγινε, γιατί δεν υπάρχουν περιουσιακά 
στοιχεία, απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο 
νόµισµα. 

  
γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις µεθόδους 
και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως. Εφαρµογή 
ειδικών µεθόδων αποτιµήσεως. 
 

∆εν έγινε 

δ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή µεθόδου 
υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους 
παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών 
αξιών. 

∆εν έγινε 

  
ε) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, 
µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των αποθεµάτων 
και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιµής 
αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη. 

∆εν είναι αξιόλογη η διαφορά 

  
στ) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της 
γενόµενης µέσα στην χρήση, µε βάση ειδικό 
νόµο, αναπροσαρµογή της αξίας των πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της 
κινήσεως του λογαριασµού «∆ιαφορές 
αναπροσαρµογής». 

∆εν έγινε 

  
& 3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

 

  
α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων 
και εξόδων εγκαταστάσεως (Πολυετούς 
αποσβέσεως). 

Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, µε τις 
πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.  

  
β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων 
αποσβέσεων. 
 

∆εν έγιναν 

γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίµηση ∆εν σχηµατίστηκαν 



 

ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 
  
δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των 
ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς 
αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση. 

Παρατίθεται ανάλυση, µε τη µορφή πίνακα. 

ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός 
χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που 
προέκυψαν στην παρούσα χρήση  
κατά την πληρωµή των δόσεων ή την αποτίµηση 
στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων 
χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις 
παγίων στοιχείων.  

∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

  
στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄: Ανάλυση 
και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών 
και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και 
δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας» & 
«Υπεραξία επιχειρήσης» (GOOD WILL) 

α) Έξοδα  Ερευνών Ύδρευσης                       
509.091,31 ευρώ 
β) Έξοδα ερευνών – Μελετών αποχ/σης            

1.567.757,00 ευρώ       
γ) Ερευνητικά Προγρ. Περιβαλ. Ελέγχου  
του νερού Θερµαϊκού κόλπου                       

55.414,27 ευρώ 
δ) Μελέτη Χηµείου                                
293.815,40 ευρώ                               
ΣΥΝΟΛΟ:                                          
2 .926.077,97ευρώ 
  

 
  
§ 4.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ  
  

α) Άρθρο 43 α § 1-β΄: Συµµετοχές στο 
κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό 
µεγαλύτερο από 10%. 

∆εν υπάρχουν, τέτοια κονδύλια. 

  
β) Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων 
επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι 
απεριόριστα ευθυνόµενος εταίρος. 

∆εν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 

  
γ) Άρθρο 43 α § 1-ιε΄: Σύνταξη ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες 
περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρείας. 

∆εν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 

  
§ 5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  
  

Α) Άρθρο 43 α § 1-ια: Αποτίµηση αποθεµάτων 
κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιµήσεως 
του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών 
ελαφρύνσεων. 

∆εν έγινε παρέκκλιση. 

  
Β) Άρθρο 43 α § 1-ι: ∆ιαφορές από υποτίµηση 
κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και 
λόγοι στους οποίους οφείλονται. 

Σύµφωνα µε την από 21.1.2003 συνεδρίαση του 
∆.Σ. της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. αποφασίσθηκε να γίνει 
αποτίµηση µερικών υλικών και εξαρτηµάτων που 
βρίσκονται στην Κεντρική Αποθήκη Καλοχωρίου µε 
τρέχουσες αξίες οι οποίες ήταν χαµηλότερες από 
της κτήσεως, µε συνολική επιβάρυνση των 
αποτελεσµάτων της χρήσεως κατά  806.546,28 
ευρώ. Επίσης υπάρχουν ακίνητα και βραδέως 
κινούµενα αποθέµατα αναλωσίµων υλικών και 
ανταλλακτικών παγίων στοιχείων  ύψους 
1.707.236,12 ευρώ τα οποία κατά την άποψη της 
εταιρίας δεν έχουν απαξιωθεί και αποτιµήθηκαν 
σε τιµές κτήσεως. 

  
§ 6. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
  
Α) Άρθρο 43 α § 1-δ: Κατηγορίες µετοχών, Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ την 



 

στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο. 31.12.2002 είναι σε  18.150.000 ευρώ 
διαιρούµενο σε 18.150.000 κοινές ονοµαστικές  
µετοχές του 1 ευρώ  εκάστη. 

  
Β) Άρθρο 43 α § 1-γ: Εκδοθείσες µετοχές µέσα 
στη χρήση για αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου. 

Με την από 30.12.2002 απόφαση της Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευση των Μετόχων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 
έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της 
εταιρίας µε κεφαλαιοποίηση ∆ιαφοράς από έκδοση 
µετοχών υπέρ το άρτιο ποσού 1.580.015 ευρώ και 
∆ιαφοράς από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών 
περιουσιακών στοιχείων ποσού 69.985 ευρώ µε 
έκδοση 1.650.000 νέων ονοµαστικών µετοχών, 
ονοµαστικής αξίας 1 ευρώ (Απόφ. Κ2-
107/14.1.2003 Υπουργείου Ανάπτυξης).    

  
Γ) Άρθρο 43 α  § 1-ε και 42ε & 10: 
Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ’ αυτούς 
δικαιώµατα. 

∆εν εκδόθηκαν 

  
δ) Άρθρο 43 α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων 
µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση. 

∆εν αποκτήθηκαν 

§ 7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
α) Άρθρο 43 ε § 14 εδαφ. δ΄: Ανάλυση του 
λογαριασµού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό 
του είναι σηµαντικό. 

α) Προβλέψεις για αποζ. Προσ/κου  
    λόγω εξόδου από την υπηρεσία:  671.668,96 
ευρώ  
β) Προβλέψεις για εφάπαξ βοήθηµα  
     Προσωπικού λόγω εξόδου  
      από την υπηρεσία 
1.150.271,13 ευρώ 
γ) Λοιπές Προβλέψεις για πιθανές αποζ. Τρίτ. 
625.365,33 ευρώ 
ΣΥΝΟΛΟ:                                          
2.847.304,72 ευρώ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 43α § 1-ιζ΄, παρατίθεται 
και ο τρόπος υπολογισµού των προβλέψεων 
αποζηµιώσεως του προσωπικού. 

α) Σχηµατίσθηκε στη χρήση 2002 συµπληρωµατική 
πρόβλεψη ύψους  230.498,11 ευρώ, για εφάπαξ 
χρηµατικού βοηθήµατος (Ν103/1975) για 98 
υπαλλήλους του τέως Ο.Α.Θ. που την 1.1.2003 
έχουν τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση. 
β) Σχηµατίσθηκε στη χρήση 2002 συµπληρωµατική 
πρόβλεψη για αποζηµίωση 73 υπαλλήλων του τέως 
Ο.Υ.Θ.  ύψους 371.490,00 ευρώ που Την 1.1.2003 
έχουν τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση. 
 
γ) Σχηµατίσθηκε στην χρήση 2002 συµπληρωµατική 
πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού Ν.2112/20 για 
96 υπαλλήλους της Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ µε σχέση 
εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού ∆ικαίου αορίστου 
χρόνου ύψους 63.426,00 ευρώ 

  
β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονοµικές 
δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π. που δεν 
εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως. 
Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων 
παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για 
συνδεµένες επιχειρήσεις. 

∆εν υπάρχουν 

  
γ) Άρθρο 43 α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές 
σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που 
ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της 
κλειόµενης και των προηγούµενων χρήσεων, 
εφόσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή 
στις προβλέψεις.  

Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά  µέχρι και 
τη χρήση 2000. 

  
δ) Άρθρο 43 α  § 1-στ: Μακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. 

 Πληρωτέα 
2003 - 2007 

Πληρωτέα 
2008-2013 

 − ∆άνεια Ελληνικού 
∆ηµοσίου τεως ΟΑΘ 
ΑΕ  

 
2.870.902,4

3 
1.883.880,66



 

− ∆άνεια Τ.Π. & 
∆ανείων τέως ΟΥΘ ΑΕ 

 
214.298,73 -

− ∆άνεια Ελληνικού 
∆ηµοσίου τέως ΟΑΘ 
ΑΕ 

 
5.859.260,2

2 2.833.749,81

 

ΣΥΝΟΛΟ 8.944.461,3
8 4.717.630,47

  
ε) Άρθρο 43 α § 1-ιστ: Υποχρεώσεις 
καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες. 
 

∆εν υπάρχουν 

  
§ 8. METABATIKΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  
  
Άρθρο 42 ε § 12:Ανάλυση των κονδυλίων των 
µεταβατικών λογ/σµών «Έσοδα χρήσεως 
εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως  δουλεµένα»  

α) Στους µεταβατικούς λογαριασµούς Ενεργητικού 
περιλαµβάνεται ποσό 92.352 ευρώ το οποίο αφορά 
έξοδα ενοικίων, καθώς και ποσό 9.244,31 ευρώ, 
που αφορά έξοδα επισκευών και συντηρήσεων. 
β) Στους µεταβατικούς λογαριασµούς Παθητικού 
περιλαµβάνεται ποσό 303.133,40 ευρώ το οποίο 
αφορά έξοδα πληρωτέα από λογαριασµούς ∆ΕΗ. 

  
§ 9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ  
Άρθρο 42 ε § 11: Ανάλυση των λογαριασµών 
τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η 
υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της 
επόµενης & 10. 

α) Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία                
296.776,01 ευρώ   
β) Χρεωστικοί Λογαριασµοί εγγυήσεων και  
   εµπράγµατων ασφαλειών                        
17.142.708,23 ευρώ 
γ) Λοιποί λογαριασµοί τάξεως                     
8.252,25 ευρώ 

  
§10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

 

Άρθρο 42 ε § 9. Εγγυήσεις και εµπράγµατες 
ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία. 

Ληφθείσες Ε/Ε από εργολάβους για συµµετοχή σε 
διαγωνισµούς, καθώς και για την καλή εκτέλεση 
έργων: 17.086.596,71 ευρώ 
∆οθείσες Ε/Ε των τραπεζών Μακ. – Θράκης, 
Εθνικής προς ∆ήµους:                             
56.111,52 ευρώ 

  
§ 11. ΑΜΟΙΒΕΣ , ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

 

  
α) Άρθρο 43 α § 1- ιγ: Αµοιβές µελών οργάνων 
διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 

Αµοιβές Προέδρου ∆.Σ. και ∆ιευθ.Συµβούλου: 
109.873,39 ευρώ 
Έξοδα παραστάσεως ∆.Σ: 99.190,14 ευρώ 

β) Άρθρο 43 α § 1- ιγ: Υποχρεώσεις που 
δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα 
σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση µέλη 
οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της 
εταιρείας. 

∆εν υπάρχουν  

  
γ) Άρθρο 43 α § 1-ιδ: ∆οθείσες προκαταβολές 
και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη 
διοικητικών συµβουλίων και διαχειριστές).. 

∆εν υπάρχουν 

  
§ 12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ  
α) Άρθρο 43 α § 1-η: Κύκλος εργασιών κατά 
κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές 
αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαµβάνεται όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 42 ε & 15 εδαφ. Α΄) 

1)  Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε 
57.470.622,39 ευρώ  και αφορά: 
α) Πωλήσεις Υπηρεσιών Ύδρευσης:            
42.507.724,86 ευρώ 
β) Πωλήσεις Υπηρεσιών Αποχ/σης:            
14.962.897,53 ευρώ 

     Γ) ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ             
16.525,42 ΕΥΡΩ  
 
       ΣΥΝΟΛΟ                                   



 

57.470.622,39 ΕΥΡΩ    
  
β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του 
απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως 
προσωπικού και κατηγορίες αυτού, µε το 
συνολικό κόστος τους. ∆ιευκρινίζεται ότι, 
στο «∆ιοικητικό υπαλληλικό προσωπικό» 
περιλαµβάνεται το µε το µηνιαίο µισθό 
αµειβόµενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό 
προσωπικό» οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο. 

1) Ο Μέσος όρος προσωπικού άτοµα:                
631          
2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: 
   Υπαλληλικό Προσωπικό άτοµα:                  
631 
 
3) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού: 
    Αµοιβές Έµµισθου Προσωπικού:           
17.919.414,83 ευρώ 
   Εργοδοτικές Εισφορές;                        
3.178.340,40 ευρώ 
 
    Σύνολο                                       
21.097.755,23 ευρώ 

  
γ) Άρθρο 42 ε § 15-β: Ανάλυση των έκτακτων 
και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των 
λογαριασµών έκτακτα και ανόργανα έσοδα). Αν 
τα ποσά των λογαριασµών έκτακτα κέρδη είναι 
σηµαντικά, κατ’ εφαρµογή της διατάξεως του 
άρθρου 43 α & 1-ιγ, παραθέτεται και αυτών 
ανάλυση (µε βάση τους λογαριασµούς 81.02 και 
81.03 του γενικού λογιστικού σχεδίου. 

(1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα:               
- Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλ.ταµείων       
4.065,53 ευρώ 
- Αποζηµιώσεις που καταβλ. σε τρίτους   

   για ζηµίες                                
14.363,16 ευρώ 

- Λοιπά έξοδα                                    
9.451,66 ευρώ 
- Εισφορές σε χρήµα για οικόπεδα σε ΟΤΑ          
60.551,60 ευρώ 
- Συνψηφισµός οφειλών ∆ήµου Εχεδώρου             
76.158,05 ευρώ 
 
     Σύνολο                                      
164.590 ευρώ    
 
(2) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα:                 
- Αναλογ.στη χρήση επιχ/σεις παγίων  
  επενδύσεων                                     
445.904,68 ευρώ 
- Έσοδα από προσαυξήσεις και πρόστιµα            
1.572,00 ευρώ 
- Λοιπά έσοδα                                   
11.408,72 ευρώ 
   Σύνολο                                        
458.885,40 ευρώ  

(3) Έκτακτες ζηµίες                              
- Αποκατάσταση ζηµιών σε εγκ/σεις τρίτων         
3.145,15 ευρώ 
- Ζηµίες αντικ/σης υδροµέτρων  χρ. 2002         
313.045,39 ευρώ 
 
   Σύνολο                                        
316.190, 54 ευρώ   
      
(4) Έκτακτα Κέρδη                                
 - Κέρδη από εκποίηση ακινήτων                  
641.716,39 ευρώ 
- Κέρδη από αποζηµ. ρυµοτοµούµενων  
τµηµάτων περιοχής Μετεώρων                       
38.320,77 ευρώ 
 Σύνολο                                          
680.037,16 ευρώ 

  
δ) Άρθρο 42 ε § 15-β: Ανάλυση των 
λογαριασµών «Έσοδα προηγούµενων χρήσεων», 
«Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων» 
και «Έξοδα προηγούµενων χρήσεων» 

(1) Έξοδα Προηγούµενων χρήσεων :         
- Φόροι-Τέλη Προηγ. Χρησ. 
2.944,00 ευρώ  
- Εισφορές Ασφαλ.Ταµείων Προηγ. 

   Χρήσεων                                    
15.606,72 ευρώ 



 

- Ζηµίες σε εγκατ.τρίτων προηγ.χρήσεων 
5.124,15 ευρώ 
- Καταβολή αναδροµικών επιδοµάτων 
110.450,43 ευρώ  
- Λοιπά έξοδα προηγούµενων Χρήσεων 
4.638,33 ευρώ 
- Φορολογικά Πρόστιµα και προσαυξ. 
264,79 ευρώ 
 
  Σύνολο                                         
139.028,42 ευρώ      
(2) Έσοδα Προηγούµενων Χρήσεων           
- Έσοδα από επιστροφές αχρεωστ. καταβλ. 
  φόρων, εισφορών ταµείων                        
8.525,80 ευρώ  
- Έσοδα από ποσά αχρεωστ. καταβληθ.  
 λόγω στάσης, απεργιών                          

84.202,12 ευρώ 
- Τέλη χρήσης υπονόµων ∆ήµου Πυλαίας   
       χρήσεως 2000-2001:                        
64.640,32 ευρώ 
- Λοιπά έσοδα προηγ. χρήσεων                     
15.984,97 ευρώ 
 
  Σύνολο                                         
173.353,21 ευρώ 

  
  
§ 13. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 

 

  
δ) Άρθρο 43α § 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες 
πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές 
διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την 
αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και των 
τρίτων της αρχής της πιστής εικόνας. 

Με την από 30.12.2002 απόφαση της Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας τροποποιήθηκε ο 
πίνακας διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων και θα 
υλοποιηθεί στις χρήσεις 2003-2004.  

 



 



 



 

 
 
 
 
 
 

Αριθµοδείκτες ρευστότητας: 31-∆εκ-02 31-∆εκ-01 
 
 

Έµµεση ή Γενική ρευστότητα:  1,68 1,58
Άµεση ή ειδική ρευστότητα:  1,47 1,4
Ταµειακή ρευστότητα (στατικός)       0,67 0,74

 
Αριθµοδείκτες κυκλοφοριακής 
ταχύτητας: 

 

 
 

Αποθεµάτων  56,1 70,96
Απαιτήσεων  74,17 73,44
Προµηθευτών                          32,34 7,78
Ίδιων κεφαλαίων                      1,05 0,93

 
∆ανειακής επιβάρυνσης  

 
∆ανειακής επιβάρυνσης  0,38 0,47
Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια 
Κεφάλαια                        

0,19 0,35

 
Χρηµατοοικονοµικής επιβάρυνσης  

 
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα /Μικτό 
κέρδος                    

0,03 0,05

 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα / Κέρδη προ 
φόρων,  

 

αποσβ. & τόκων                       0,04 0,05
 
 

Αριθµοδείκτες αποδοτικότητας:  
 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων  40,11% 36,56%
Αποδοτικότητα Ενεργητικού            44,70% 42,46%
Απόδοση µετοχής 6,24% 3,39%
P/E προ φόρων 3,54 5,48

 



 



 



 



 




