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Απολογισµός Βιωσιµότητας ΕΥΑΘ

Περιεχόµενα ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ & ∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α. ΠΕ∆ΙΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗ

Β. Η ΕΥΑΘ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
     Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Γ.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

∆. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ GLOBAL REPORTING INITIATIVE

Ε. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

203.  ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

264. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Α. Η ΕΥΑΘ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
       1. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
       2. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
       3. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

       4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Β.  ΟΡΑΜΑ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
      ΟΙ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021

Γ.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 2019
      ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
      ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4548/2018 ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ∆.Σ
      ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
      ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
      ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
      ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

∆.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 2020
       ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
      ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
      ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
       ∆ΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ε. ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΣΤ. ΠΛΑΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2020–2026

Ζ. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
       1. ΑΡΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       2. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

       3. ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
          ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 
          ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

       4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΟΜΗ

       5. ΘΕΣΜΙΚΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

       6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

       7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
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1087.  ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

A. ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

B. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ – ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Γ.  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1349. ΠΙΝΑΚΑΣ GRI

1208. ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Α. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Β. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

605. ΟΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

Α.  Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Β.  ΤΟΜΕΙΣ & ΑΡΙΘΜΟΙ

       Y∆ΡΕΥΣΗ

       ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

       ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Ε.Ε.Λ.Θ.

          – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΝΕΙΑ.

          – ΜΟΝΑ∆Α ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΜΚΑ)

          – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ

Γ.   ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ – ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
       1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ
       2. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
       3. EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
       4. ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ
       5. ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ (%)
       6. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ
          ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Η  ΕΥΑΘ ∆ΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

826. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Α.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

      Α∆ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ.
      ΤΗΡΗΣΗ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
      ΑΡΧΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ
       ΒΙΩΣΙΜΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
          – 1. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ
          – 2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
      ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ

         – ∆ίκτυο συλλογής ποσοτικών υδρολογικών δεδοµένων.

         – Smart Water: Έξυπνη υποδοµή συστηµάτων τηλεµέτρησης της κατανάλωσης 
             και διαχείρισης ζήτησης νερού ύδρευσης.

         –  ∆ιάσπαση µικρο-ρυπαντών σε λύµατα υπό την επίδραση καταλυτικής οζόνωσης

         – «Enhancing Standardization strategies to integrate innovative technologies 
             for Safety and Security in existing water networks, aqua 3S» (έναρξη: 09/2019 – διάρκεια: 3 έτη)

     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ∆ΑΤΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
       ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ (PPCPS)

 Β.  ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ

        –  Το µεγάλο Σχολείο της Φύσης

         –  Φέρτε µας το λάδι απ’ το τηγάνι σας να το ανακυκλώσουµε!

         –  Ανθεκτικότητα και νερό

Γ.  Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ, ΠΟΥ ∆ΙΑΘΕΤΟΥΝ ΥΓΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 
          ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε.

        –  Ειδικός Κανονισµός Λειτουργίας ∆ικτύου Αποχέτευσης
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ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
& ∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ1.

1. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
& ∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Για µία εταιρεία που λειτουργεί τις κρίσιµες υποδοµές της ύδρευσης και της αποχέτευσης του 
ευρύτερου Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης, η βιώσιµη ανάπτυξη είναι όχι µόνο 
στρατηγικός στόχος, αλλά και το “εργαλείο” για τη µεσοπρόθεσµη αντιµετώπιση της κλιµατικής 
αλλαγής και την προστασία των ευαίσθητων υδάτινων οικοσυστηµάτων µας, από τον Αλιάκµονα 
και τον υδροφόρο ορίζοντα της Κεντρικής Μακεδονίας ως τον Θερµαϊκό κόλπο. 
Η επίτευξη της βιωσιµότητας και η µετάβαση από τη γραµµική στην κυκλική οικονοµία απαιτούν 
επενδύσεις, χρόνο και προσπάθεια. Απαιτούν προγραµµατισµό, θέσπιση στόχων και συνεπή 
παρακολούθηση της πορείας. Στην κατεύθυνση αυτή ο πρώτος απολογισµός βιωσιµότητας της ΕΥΑΘ 
Α.Ε. είναι ένα πολύτιµο εργαλείο, καθώς αποτελεί µία ακτινογραφία του πού βρισκόµαστε σήµερα 
και παράλληλα έναν χάρτη της πορείας που θέλουµε να ακολουθήσουµε τα επόµενα χρόνια. 
Συντάσσεται µάλιστα αυτός ο πρώτος απολογισµός σε µια πρωτοφανή συγκυρία υγειονοµικής και 
ανθρωπιστικής κρίσης λόγω πανδηµίας, γεγονός που καθιστά πλέον κοινωνική επιταγή την 
ευθυγράµµιση µε τους ESG στόχους. Βασίζεται στο Πλαίσιο GRI G4 και αποτυπώνει τη 
δραστηριότητα της εταιρείας ως αποτέλεσµα της κοινωνικά υπεύθυνης λειτουργίας της. 
Παρουσιάζονται οι αρχές της εταιρικής υπευθυνότητας που εφαρµόζει η εταιρία αναφορικά µε το 
ανθρώπινο δυναµικό της, η σχέση της µε τους πελάτες, τους προµηθευτές και τους κοινωνικούς 
φορείς, η συνεισφορά της στην τοπική -και όχι µόνο- κοινωνία και βεβαίως, η έµφαση που δίνεται 
στην προστασία του περιβάλλοντος, µε επενδύσεις και δράσεις που έχουν στόχο τη µείωση του 
υδατικού και ενεργειακού της αποτυπώµατος. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι ταυτόχρονα µία εισηγµένη στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρεία, µε κύριο µέτοχο το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Η εφαρµογή των αρχών της 
βιωσιµότητας, της εταιρικής διακυβέρνησης και των ορθών πρακτικών της σύγχρονης διοίκησης 
αποτελούν ουσιαστικό τµήµα της µετεξέλιξής της σε µία σύγχρονη επιχείρηση, που θα 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καταναλωτών της, θα στηρίζει την αναπτυξιακή προοπτική της 
οικονοµίας του τόπου και θα καλύπτει τις προσδοκίες εργαζοµένων και µετόχων. ∆εσµευόµαστε για 
έναν πληρέστερο απολογισµό την επόµενη χρονιά κι ευελπιστούµε στη διάρκειά της να 
συντελέσουµε κατά το δυνατόν στην απορρόφηση των κραδασµών, κοινωνικών και οικονοµικών, 
αυτής της πρωτόφαντης κρίσης.

Χαιρετισµός του Προέδρου της ΕΥΑΘ Α.Ε

Τον τελευταίο ενάµιση χρόνο, ως χώρα, ως κοινωνία και οικονοµία, µάθαµε να ζούµε µέσα σε πρωτόγνωρες 
συνθήκες. Η κρίση της πανδηµίας Covid-19 κατέδειξε µε τον πιο εµφατικό τρόπο την ανάγκη τοποθέτησης 
πανανθρώπινων αξιών στο επίκεντρο κάθε δραστηριότητας, είτε πρόκειται για κράτη, επιχειρήσεις και οργανισµούς. 
Κληθήκαµε όλοι -πολίτες, εργαζόµενοι και διοικήσεις- να επαναπροσδιορίσουµε τις προτεραιότητές µας και να 
προσαρµόσουµε τις λειτουργίες µας στα νέα δεδοµένα που ανέτρεψαν ό,τι θεωρούσαµε δεδοµένο για δεκαετίες. 
Πέρα από κάθε αµφιβολία, το διακύβευµα στην µετά – Covid εποχή συνοψίζεται σε τρεις λέξεις: Ενίσχυση της 
βιωσιµότητας. Βιώσιµη ανάπτυξη µε επίκεντρο τον άνθρωπο και την υγεία, πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής 
προστασίας και αειφορίας, βιώσιµες πρακτικές διακυβέρνησης σε όλους τους τοµείς λειτουργίας. Στο πλαίσιο αυτό, 
ο στρατηγικός στόχος της ΕΥΑΘ υπήρξε διττός κατά το προηγούµενο διάστηµα:
Αφενός, η διασφάλιση της υγείας των εργαζοµένων και της δηµόσιας υγείας µε ταυτόχρονη θωράκιση των 
εταιρικών λειτουργειών και αφετέρου, η ενίσχυση της παραγωγής έργου και υπεραξίας για την κοινωνία της 
Θεσσαλονίκης, η προστασία του περιβάλλοντος και όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Τα αποτελέσµατα δικαιώνουν τις 
επιλογές µας και αποτελούν πιστοποίηση ότι ως οργανισµός καταφέραµε να ανταποκριθούµε επιτυχώς στις 
πρωτόγνωρες και ισχυρές προκλήσεις που κληθήκαµε να αντιµετωπίσουµε. Ιδιαίτερα, ως οργανισµός που 
διαχειρίζεται ένα κοινό αγαθό ύψιστης σηµασίας για τη ζωή όπως το νερό, η ΕΥΑΘ αναγνωρίζει και αγκαλιάζει την 
κοινωνική ευθύνη που συνοδεύει το ρόλο και την αποστολή της. Αποτελεί πάγια πεποίθησή µας ότι οφείλουµε να 
λειτουργούµε µε όρους επιχειρηµατικής βιωσιµότητας, φροντίζοντας διαχρονικά να αφήνουµε ένα ξεκάθαρο θετικό 
αποτύπωµα στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης και στο περιβάλλον της πόλης µας. Αυτό το πετυχαίνουµε, έχοντας 
υιοθετήσει σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς µας, τους σύγχρονους όρους βιωσιµότητας. Προς αυτή την 
κατεύθυνση, αποτελεί κεντρική στρατηγική επιλογή η ενσωµάτωση των κριτηρίων ESG (Environmental, Social, 
Governance) τόσο στον επενδυτικό όσο και στον επιχειρησιακό σχεδιασµό µας.
Έχοντας απόλυτη επίγνωση της σηµαντικότητας της αποστολής µας, που δεν είναι άλλη από την απρόσκοπτη διαρκή 
υδροδότηση περίπου ενός εκατοµµυρίου νοικοκυριών, επιχειρήσεων και βιοµηχανιών της Θεσσαλονίκης, αλλά και 
τη διαχείριση του αποχετευτικού συστήµατος της πόλης, φροντίζουµε να λειτουργούµε µε απόλυτη διαφάνεια και µε 
όρους χρηστής διακυβέρνησης, όπως αρµόζει σε έναν σύγχρονο «εταιρικό πολίτη» όπως είναι η ΕΥΑΘ. Αποτελεί 
αδιαπραγµάτευτο όρο για όλους εµάς, η διατήρηση της ισορροπίας ανάµεσα στην επίτευξη θετικών οικονοµικών 
αποτελεσµάτων και η επιστροφή αξίας στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης, µέσω της υψηλής ποιότητας παρεχόµενων 
υπηρεσιών για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες – δίνοντας έµφαση στις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, αλλά και 
µέσω του εκσυγχρονισµού των υφιστάµενων υποδοµών και της αναβάθµισης του φυσικού κεφαλαίου της πόλης. 
Κάθε κρίση δίνει τη δυνατότητα για την ανάπτυξη ευκαιριών. Στην ΕΥΑΘ, ενεργοποιώντας γρήγορα αντανακλαστικά, 
χαρτογραφήσαµε εγκαίρως τις προκλήσεις και αξιοποιήσαµε τις ευκαιρίες. Έχοντας υπόψη ότι ο ψηφιακός 
µετασχηµατισµός αποτελεί πλέον συνθήκη επιβίωσης στο νέο-αναδυόµενο επιχειρηµατικό περιβάλλον, 
προχωρήσαµε στην υλοποίηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού πλάνου συνολικού προϋπολογισµού 83 εκ. ευρώ το 
οποίο περιλαµβάνει έργα που θα συµβάλλουν στον ψηφιακή αναβάθµιση και εξέλιξη της ΕΥΑΘ, βελτιώνοντας 
ταυτόχρονα σηµαντικά το κοινωνικό, οικονοµικό και περιβαλλοντικό της αποτύπωµα και κατά συνέπεια 
αναβαθµίζοντας σηµαντικά τις υπηρεσίες που απολαµβάνουν οι καταναλωτές. Η ΕΥΑΘ, διαθέτει άρτια 
καταρτισµένο και έµπειρο ανθρώπινο δυναµικό καθώς επίσης τεχνογνωσία υψηλών απαιτήσεων, στοιχεία τα οποία 
σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη της εξωστρέφειας και των συνεργειών, παράγει καθηµερινά σηµαντικό έργο για την 
πόλη και τους πολίτες της. Η αξιοποίηση δε των νέων ψηφιακών και περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογικών λύσεων 
και έργων αναβαθµίζει την ποιότητα ζωής στην πόλη. Έχοντας ως προτεραιότητα τις αρχές βιωσιµότητας, 
πετυχαίνουµε τους στόχους µας, υλοποιούµε το πρόγραµµά µας και συµβάλουµε στην αειφόρο ανάπτυξη και 
ευρωστία της πόλης της Θεσσαλονίκης, των όµορων περιοχών και των συµπολιτών µας.

Χαιρετισµός του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Άνθιµος Α. Αµανατίδης

Καθ. Άγις Μ. Παπαδόπουλος
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΈΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ2.

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης της εταιρείας ΕΥΑΘ 
Α.Ε. για τα έτη 2019–2020 αναδεικνύει το σύνολο 
των επιδόσεων και των πρωτοβουλιών πάνω σε 
θέµατα κοινωνικά, περιβαλλοντικά, οικονοµικά και 
εταιρικής διακυβέρνησης, σύµφωνα µε τις 
κατευθυντήριες οδηγίες σύνταξης εκθέσεων 
βιώσιµης ανάπτυξης του GRI.

Το Σεπτέµβριο του 2015 υιοθετήθηκε από όλα τα µέλη του Οργανισµού 

Ηνωµένων Εθνών η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, η οποία αποτελεί µια 

συλλογική προσπάθεια προς τη δηµιουργία ενός πιο δίκαιου, ειρηνικού και υγιούς 

πλανήτη και µέσω των 17 κύριων στόχων της και τους 169 συνδεόµενους µε αυτούς 

σκοπούς προάγει την αειφορία και την ευηµερία των πολιτών. 

Με αυτό το πλαίσιο ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών επιχειρεί έως το 2030 να 

επιτύχει τη βιώσιµη ανάπτυξη για όλους, δηλαδή την ανάπτυξη που ενσωµατώνει 

τις τρεις διαστάσεις της αειφορίας, την κοινωνική, την περιβαλλοντική και την 

οικονοµική, προς όφελος όχι µόνο των σηµερινών αλλά και των µελλοντικών 

γενεών. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι Στόχοι Βιώσιµης Ανάπτυξης (Sustainable 

Development Goals – SDGs) αναφέρονται σε οικονοµικούς, κοινωνικούς και 

περιβαλλοντικούς τοµείς και είναι µεταξύ τους αλληλένδετοι.

Η ΕΥΑΘ δεσµεύεται στο όραµά της, να είναι ένας οικονοµικά εύρωστος, 

εξωστρεφής οργανισµός, που αναπτύσσει και λειτουργεί σύγχρονες, ανθεκτικές 

υποδοµές και διασφαλίζει τη βιωσιµότητα του υδατικού οικοσυστήµατος. Υπό αυτή 

την έννοια, προτεραιότητά µας αποτελούν οι στόχοι που έχουν άµεση συνάφεια µε 

τη στρατηγική Βιώσιµης Ανάπτυξης που έχουµε υιοθετήσει έτσι ώστε να 

δηµιουργούµε διαχρονικά προστιθέµενη αξία στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στην 

αγορά και στο ανθρώπινο δυναµικό µας.

Ειδικότερα υιοθετούµε την ατζέντα των Ηνωµένων Εθνών για το 2030, όπως αυτή 

εκφράζεται από τους 17 Στόχους της Βιώσιµης Ανάπτυξης για το 2030. Απόφαση 

της ∆ιοίκησης είναι να συµβάλλουµε ενεργά στην επίτευξή τους, µέσω της 

προώθησης της ευηµερίας και της ασφάλειας του πληθυσµού, της προστασίας του 

περιβάλλοντος και της καταπολέµησης της φτώχειας.

Η παρούσα έκθεση αποτελεί την πρώτη προσπάθεια της εταιρείας να αποτυπώσει τη 

στρατηγική και τις ετήσιες δραστηριότητές της σε θέµατα Βιώσιµης Ανάπτυξης για 

τη χρονική περίοδο 2019–2020 (01/01/2019 – 31/12/2020)

ΠΕ∆ΙΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗΑ.

Η ΕΥΑΘ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΒ.

1 ΜΗΔΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ 2 3 ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ 

ΚΑΙ 
ΕΥΗΜΕΡΙΑ 4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5 ΙΣΟΤΗΤΑ
ΦΥΛΩΝ 6 ΚΑΘΑΡΟ 

ΝΕΡΟ ΚΑΙ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

7
ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 8

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

9
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 
ΚΑΝΟΤΟΜΙΑ 
ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

10 ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ 
ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 12 ΥΠΕΥΘΥΝΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

16ΖΩΗ ΣΤΗ 
ΣΤΕΡΙΑ 15ΖΩΗ ΣΤΟ

ΝΕΡΟ14ΔΡΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΛΙΜΑ 13

ΕΙΡΗΝΗ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ 

17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ

11 ΒΙΩΣΙΜΕΣ 
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ
ΠΕΙΝΑ 
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΈΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ2.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Η ΕΥΑΘ επιστρέφει αξία στους καταναλωτές και τις τοπικές 
κοινωνίες που δραστηριοποιείται.
∆ιασφαλίζει ότι όλοι έχουν πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες 
ύδρευσης και αποχέτευσης και εφαρµόζει Ειδικό Κοινωνικό 
τιµολόγιο για τις ευπαθείς οµάδες (µε αυτό τον τρόπο 
εξυπηρετούµε το στόχο 1.4).

Η ΕΥΑΘ επενδύει στην εκπαίδευση και στη συνεχή κατάρτιση 
των εργαζοµένων χωρίς διακρίσεις.

Συνεργάζεται µε Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα και παρέχει 
υποτροφίες σε µεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους 
διδάκτορες. Παρέχει δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε 
προπτυχιακούς φοιτητές.

Η ΕΥΑΘ υιοθετεί την αρχή της µη διάκρισης Εφαρµόζει πολιτικές 
ίσων ευκαιριών µε αποτροπή κάθε διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, 
εθνοτικής καταγωγής, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου 
προσανατολισµού (µε αυτό τον τρόπο εξυπηρετούµε το στόχο 5.1). 
∆ιασφαλίζει την ισότιµη πρόσβαση των γυναικών σε ανώτερες 
θέσεις της ∆ιοίκησης (µε αυτό τον τρόπο εξυπηρετούµε το στόχο 5.5).

Η ΕΥΑΘ παρέχει  άριστης ποιότητας πόσιµο νερό και αποχέτευση 
σε όλους (µε αυτό τον τρόπο εξυπηρετούµε τους στόχους 6.1 & 
6.2).
Προβαίνει στη συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο της 
αποχέτευσης ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρύπανσης (µε 
αυτό τον τρόπο εξυπηρετούµε το στόχο 6.3) και να διασφαλίζει 
τον ποιοτικό έλεγχο των επεξεργασµένων απορροών.
Εποπτεύει και συντηρεί το δίκτυο ύδρευσης ώστε να µειώνονται οι 
απώλειες νερού (µε αυτό τον τρόπο εξυπηρετούµε το στόχο 6.4)
- Στοχεύει στην ορθολογική διαχείριση και διασφάλιση της 
Βιωσιµότητας του συστήµατος των υδάτινων πόρων (Άδειες 
Χρήσης Νερού και Εγκεκριµένα Σχέδια ∆ιαχείρισης Λεκανών 
Απορροής, Τήρηση Ζωνών Προστασίας, ∆ίκτυο συλλογής 
ποσοτικών υδρολογικών δεδοµένων) (µε αυτό τον τρόπο 
εξυπηρετούµε τους στόχους 6.5 & 6.6).
- Παρακολουθεί συνεχώς την ποιότητα του πόσιµου νερού.

1. ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ

2. ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ ΠΕΙΝΑ 

3. ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

4. ΠΟΙΟΤΙΚΗ
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

5. ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ 

6. ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ 
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

- Η ΕΥΑΘ προάγει ως εναλλακτικό καύσιμο την 
αφυδατωμένη ιλύ, που παράγεται από την επεξεργασία των 
λυμάτων.
- Ενισχύει τη μονάδα παραγωγής κι εκμετάλλευσης 
βιοαερίου από λυματολάσπη, που υπάρχει ήδη στον 
βιολογικό της Σίνδου (με αυτό τον τρόπο εξυπηρετούμε το 
στόχο 7.2).  

7. ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Με τους συνεχείς ελέγχους στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης 
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρύπανσης του νερού και του εδάφους 
και κατ’ επέκταση ο κίνδυνος προσβολής της δηµόσιας υγείας (µε 
αυτό τον τρόπο εξυπηρετούµε το στόχο 3.9).

Συµβάλλει στην παρακολούθηση της πανδηµίας του COVID19 στη 
Θεσσαλονίκη µέσω του πρωτοποριακού προγράµµατος 
ανίχνευσης του ιού στα λύµατα της πόλης.

- Η ΕΥΑΘ τηρεί απαρέγκλιτα την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή 
νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις που σχετίζονται με 
την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία καθώς και την εργατική 
νομοθεσία. 
- Υποστηρίζει την επαγγελματική και ατομική ανάπτυξη των 
εργαζομένων.
- Οργανώνει συνεχείς εκπαιδεύσεις του Ανθρώπινου Δυναμικού
- Ενθαρρύνει τη συμμετοχή του προσωπικού σε εθελοντικές 
δράσεις.
- Διασφαλίζει την εναρμόνιση της οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής (με αυτό τον τρόπο εξυπηρετούμε τους 
στόχους 8.5 & 8.6).

- Πραγματοποιεί επενδύσεις αναβάθμισης των εγκαταστάσεών 
τους για τη βέλτιστη απόδοσή τους και τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας.
- Σχεδιάζει και εφαρμόζει δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις της (με 
αυτό τον τρόπο εξυπηρετούμε το στόχο 11.6).
- Παρέχει πρόσβαση σε όλους τους πολίτες σε καθαρό νερό και 
εξασφαλίζει την ποιοτική διαχείριση και επεξεργασία των 
αστικών λυμάτων(με αυτό τον τρόπο εξυπηρετούμε τους 
στόχους 11.2 & 11.6).
- Προάγει τον εξορθολογισμό των επαγγελματικών 
μετακινήσεων του προσωπικού της.

8. ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 9.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

10.ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ 
ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 

11. ΒΙΩΣΙΜΕΣ 
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

- Η ΕΥΑΘ υιοθετεί πολιτικές ίσων ευκαιριών με αποτροπή κάθε 
διάκρισης.
- Υιοθετεί ισότιμη μεταχείριση καταναλωτών βάσει 
θεσμοθετημένων και συγκεκριμένων διαδικασιών.
- Ενισχύει φορείς και δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα.

- Η ΕΥΑΘ αναβαθμίζει τις υποδομές της, εκσυγχρονίζει και 
συντηρεί τα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις της, εκσυγχρονίζει τα 
εργαστήριά της και προάγει τον τηλε-έλεγχο και αυτοματισμό 
του συστήματος ύδρευσης (με αυτό τον τρόπο εξυπηρετούμε 
τους στόχους 9.1 & 9.4).
- Εξελίσσει την ενδοεταιρική έρευνα και καινοτομία, συμμετέχει 
σε ερευνητικά προγράμματα (εθνικά ή διεθνή) και 
συνεργάζεται με  ομοειδείς ευρωπαϊκές εταιρείες και φορείς 
στο πλαίσιο ερευνητικών δράσεων για την επίδραση της 
κλιματικής αλλαγής στον υδροφόρο ορίζοντα, συνεισφέροντας 
στην προώθηση λύσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην 
περιοχή μας και ευρύτερα στη ΝΑ Ευρώπη. Χρηματοδοτεί την 
εκπόνηση ειδικών μελετών και ερευνητικών έργων, 
ενδιαφέροντός της, από ερευνητικά ιδρύματα (με αυτό τον 
τρόπο εξυπηρετούμε το στόχο 9.5).

1 ΜΗΔΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

5 ΙΣΟΤΗΤΑ
ΦΥΛΩΝ

6 ΚΑΘΑΡΟ 
ΝΕΡΟ ΚΑΙ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

7
ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

3 ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ 
ΚΑΙ 
ΕΥΗΜΕΡΙΑ

2 ΜΗΔΕΝΙΚΗ
ΠΕΙΝΑ 8

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

9
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 
ΚΑΝΟΤΟΜΙΑ 
ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

10 ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ 
ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 

11 ΒΙΩΣΙΜΕΣ 
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΈΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ2.

Στην ΕΥΑΘ διενεργούµε ανάλυση ουσιαστικότητας, στο πλαίσιο της συνεχούς 

βελτίωσης της προσέγγισης του Οµίλου σε θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης και 

κοινωνικής υπευθυνότητας, ώστε να ιεραρχούµε τα θέµατα του Οµίλου που έχουν 

τις σηµαντικότερες οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις, αλλά 

και όσα επηρεάζουν σηµαντικά τα ενδιαφερόµενά του µέρη.

Συνδέουµε τα ουσιαστικά θέµατα µε τους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης (SDGs) 

του Ο.Η.Ε., συνεισφέροντας στην επίτευξή τους µέσω της υπεύθυνης λειτουργίας, 

των προγραµµάτων µας και των σχετικών αποτελεσµάτων.

Ενηµερώνουµε τα ενδιαφερόµενά µας µέρη για το διενεργούµενο έργο στον 

τοµέα της Βιώσιµης Ανάπτυξης, δηµοσιεύοντας την 1η σχετική Έκθεση σύµφωνα µε 

διεθνώς αποδεκτά πρότυπα Βιώσιµης Ανάπτυξης. 

Η ∆ιοίκηση δεσµεύεται για την εφαρµογή της Πολιτικής Βιώσιµης Ανάπτυξης, 

σε όλα τα επίπεδα, τις εταιρείες και τους τοµείς δραστηριοποίησης της εταιρείας.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣΓ.

- Η ΕΥΑΘ καλλιεργεί την οικολογική συνείδηση στους 
καταναλωτές της με διάφορες δράσεις, όπως π.χ. τη συλλογή 
των τηγανέλαιων, δενδροφυτεύσεις, ενημερωτικές εκδηλώσεις 
και υποστήριξη του περιβαλλοντικού εθελοντισμού.
- Διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα απόβλητα σύμφωνα με τις 
αρχές της κυκλικής οικονομίας. 

- ΕΥΑΘ εναρμονίζεται πλήρως με την περιβαλλοντική 
νομοθεσία.
- Προάγει τη μείωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού της 
αποτυπώματος.
- Προάγει θέματα ανθεκτικότητας των πόλεων, με απώτερο 
στόχο και πάλι την εξασφάλιση του μέλλοντος του ευρύτερου 
πολεοδομικού συγκροτήματος απέναντι σε «πιέσεις» που  
προκαλεί η κλιματική αλλαγή. 
- Υποστηρίζει περιβαλλοντικές υποδομές στον αστικό ιστό, 
την αποτελεσματική αξιοποίηση των αποβλήτων, τη βιώσιμη 
και δίκαιη ενεργειακή πολιτική καθώς και την ανθεκτικότητα 
των αστικών υδατικών συστημάτων.

12. ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

13. ∆ΡΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 

- Η ΕΥΑΘ επιστρέφει τα επεξεργασμένα λύματα καθαρά στο 
περιβάλλον.
- Σε συνεργασία με το ΑΠΘ, υλοποιεί Πρόγραμμα 
Παρακολούθησης της ποιότητας νερού του Θερμαϊκού.

14. ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 

Προάγει την Προστασία Υδάτινων Οικοσυστημάτων 
• Προστατεύει τους φυσικούς πόρους, τον υδροφόρο 
ορίζοντα και τη βιοποικιλότητα

Η ΕΥΑΘ βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με το Εθνικό και 
Κοινοτικό Δίκαιο.
Ελέγχεται Τακτικά από Ορκωτούς Λογιστές.
Έχει θεσπίσει:
• Κανονισμό Υδροληψίας
• Κανονισμό Αποχέτευσης
• Ειδικό Κανονισμό Αποχέτευσης
• Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας 
• Kανονισμό Λειτουργίας Επιτροπής Αμοιβών Υποψηφιοτήτων 
• Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ.
• Πολιτική Καταλληλόλητας Μελών Δ.Σ.
• Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων με πιστή κατ’εφαρμογή του 
σχετικού νόμου

15. ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ 

16. ΕΙΡΗΝΗ 
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ
ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 

17. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΔΡΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΛΙΜΑ 13

ΖΩΗ ΣΤΟ
ΝΕΡΟ14

ΖΩΗ ΣΤΗ 
ΣΤΕΡΙΑ 15

12 ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

16
ΕΙΡΗΝΗ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ 

17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΈΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ2.

Στόχος της έκθεσης Βιώσιµης Ανάπτυξης είναι η πλήρης και ολοκληρωµένη 

ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων µερών της ΕΥΑΘ σχετικά µε τις πρακτικές 

υπεύθυνης λειτουργίας που εφαρµόζει. Η έκθεση λαµβάνει υπόψη της τις 

κατευθυντήριες οδηγίες GRI-G4 καθώς και όσα προβλέπει ο Ελληνικός Κώδικας 

Βιωσιµότητας και ο Οδηγός ∆ηµοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ GLOBAL REPORTING INITIATIVE∆.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόµενων Μερών της Εταιρείας, η Έκθεση Εταιρικής 

Υπευθυνότητας θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ www.eyath.gr, 

ενώ σχετικά µε τη δυνατότητα καταγραφής απόψεων και σχολίων σύντοµα θα 

διατίθεται ειδική ηλεκτρονική φόρµα προς συµπλήρωση. Για περισσότερες 

πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά µε το περιεχόµενο της Έκθεσης, αρµόδια 

είναι το Γραφείο Επενδυτικού Προγράµµατος της Εταιρείας ΕΥΑΘ Α.Ε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗΕ.

∆ιεύθυνση/Τµήµα: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τσιµισκή 91, 54622, Θεσσαλονίκη 

Τηλ.: 2310 966610

e-mail: dspiridi@eyath.gr
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3.

ΤΑ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΜΕΡΗ
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ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ3.

Αναγνωρίζουµε ως ενδιαφερόµενα µέρη όσους επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα τη 

λειτουργία και τη λειτουργικότητα της εταιρείας, καθώς και όσους επηρεάζονται από τις 

επιχειρηµατικές δραστηριότητές της.

 Τα ενδιαφερόµενά µας µέρη αξιολογούνται κι επαναπροσδιορίζονται σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα µε γνώµονα τις αξίες και τη στρατηγική της εταιρείας µας, καθώς και τις 

γενικότερες επιχειρηµατικές συγκυρίες, η επικοινωνία και ο διάλογος µε τα 

ενδιαφερόµενα µέρη είναι µια διαδικασία, η οποία έχει αντίκτυπο στη λειτουργία και στη 

λήψη αποφάσεων της εταιρείας, ενώ παράλληλα συµβάλλει στην ενίσχυση των σχέσεων 

εµπιστοσύνης ανάµεσα στα εµπλεκόµενα µέρη.

ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΕΥΑΘ Παγίων 

ΜΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΕΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Τα ενδιαφερόµενα µέρη της ΕΥΑΘ είναι:
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ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ3.

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Ενδιαφέρονται για την υπεύθυνη και σύννοµη
δραστηριοποίηση της εταιρείας, την προστασία του 
περιβάλλοντος, τις κοινωνικές δράσεις, το σεβασµό και την 
προστασία των δικαιωµάτων και της υγείας και ασφάλειας των 
εργαζοµένων.

∆ιαρκής ενηµέρωση µέσω ανακοινώσεων, ∆ελτίων 
Τύπου και παρουσιάσεων και της Έκθεσης Βιώσιµης 
Ανάπτυξης της εταιρείας.
• Απευθείας επικοινωνία µέσω συναντήσεων µε τη 
∆ιοίκηση.

Μέσω της ιστοσελίδας και των ΜΜΕ σε πραγµατικό χρόνο 
και διαρκή βάση.
Σε ετήσια βάση µέσω της Έκθεσης Βιώσιµης Ανάπτυξης και 
της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης.
• Κατά περίπτωση ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Ενδιαφέρονται για τη δηµιουργία και τη διανοµή οικονοµικής αξίας, τις  
επιχειρηµατικές εξελίξεις στη δραστηριότητά της, καθώς και την επίδοση 
αναφορικά µε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέµατα.Επιθυµούν τη 
διαφύλαξη της βιωσιµότητας της εταιρείας και τη διοίκησή του µε βάση 
αυστηρά πρότυπα και αρχές εταιρικής διακυβέρνησης.

• ∆ιαρκής ενηµέρωση µέσω ανακοινώσεων, ∆ελτίων 
Τύπου και παρουσιάσεων της Έκθεσης Βιώσιµης 
Ανάπτυξης της Εταιρείας.
• Τακτικές συναντήσεις µε τη ∆ιοίκηση.

• Μέσω της ιστοσελίδας και των ΜΜΕ σε πραγµατικό χρόνο 
και διαρκή βάση.
• Σε ετήσια βάση µέσω της Έκθεσης Βιώσιµης Ανάπτυξης 
και της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης.
• Κατά περίπτωση ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν.

ΜΜΕ

Τα ΜΜΕ επιθυµούν να ενηµερώνονται για
τις ενέργειες Βιώσιµης Ανάπτυξης της εταιρείας,
τις µεταβολές και τα οικονοµικά περιβαλλοντικά
και κοινωνικά στοιχεία, τις επιχειρηµατικές
εξελίξεις και τις δραστηριότητές της

•  ∆ιαρκής ενηµέρωση µέσω ανακοινώσεων, ∆ελτίων 
Τύπου και παρουσιάσεων.
• Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης Τακτικές συναντήσεις 
µε τη ∆ιεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας.

• Σε πραγµατικό χρόνο και διαρκή βάση.
• Σε ετήσια βάση µέσω της Έκθεσης Βιώσιµης Ανάπτυξης.
• Κατά περίπτωση ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Τα µέλη των τοπικών κοινωνιών στις περιοχές που δραστηριοποιούµαστε 
για την παροχή ευκαιριών απασχόλησης, καθώς και για τις δράσεις της 
εταιρείας  σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος όπως η προστασία
του περιβάλλοντος και οι δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης.

• ∆ιαρκής επικοινωνία µε τους κατά τόπους 
Εκπροσώπους /Υπεύθυνους.

Κατά περίπτωση ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν.
Σε ετήσια βάση µέσω της
• Έκθεσης Βιώσιµης Ανάπτυξης της εταιρείας. 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Οι καταναλωτές  επιθυµούν να έχουν µια άψογη συνεργασία µε 
την εταιρεία σε όλους τους τοµείς και να προµηθεύονται 
ποιοτικές και σύµφωνα µε εγκεκριµένες προδιαγραφές 
υπηρεσίες.

Απευθείας επικοινωνία µέσω του Τµήµατος 
Εξυπηρέτησης πελατών.
• Έρευνες Ικανοποίησης πελατών. 

Σε συνεχή βάση και σύµφωνα µε τις ανάγκες του 
καταναλωτή.
• Τουλάχιστον ετήσιες.

ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 
Οι συνεργάτες επιθυµούν να βελτιώσουν το µερίδιο 
τους στη σχετική αγορά.

• Ενηµέρωση µέσω ανακοινώσεων, ∆ελτίων Τύπου 
και παρουσιάσεων.
• Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης.

• Μέσω της ιστοσελίδας και των ΜΜΕ σε πραγµατικό χρόνο 
και διαρκή βάση.
• Σε ετήσια βάση µέσω της Έκθεσης Βιώσιµης Ανάπτυξης 
και της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Οι εργαζόµενοι επιθυµούν να εργάζονται σε ένα ασφαλές 
περιβάλλον, να αµείβονται δίκαια, να έχουν ευκαιρίες για 
ανάπτυξη µέσα στην εταιρεία, να αντιµετωπίζονται µε σεβασµό 
και αξιοκρατία.

• Συνεχής και άµεση επικοινωνία µέσω του intranet της 
εταιρείας για όλες τις εξελίξεις και τις αλλαγές.
• Εκπαίδευση Κατάρτιση. 
• ∆ιαρκής Επικοινωνία µε τη ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης και οργάνωσης. 
• Εταιρικές Εκδηλώσεις.

• Μέσω του intranet, σε διαρκή βάση και σε πραγµατικό χρόνο 
από την όποια εξέλιξη.
• Σε συνεχή βάση και σύµφωνα µε τις ανάγκες που προκύπτουν.
• Μέσω ειδικών εκδηλώσεων.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
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4.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
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ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ4.

4. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι η εταιρεία που παρέχει καθηµερινά 
υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης σε 
περισσότερους από 1,2 εκατοµµύρια πολίτες του 
ευρύτερου Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 
Θεσσαλονίκης.  Η εταιρεία είναι εισηγµένη στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών ήδη από το 2001 και 
ειδικεύεται στη µελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, 
λειτουργία, εκµετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, 
επέκταση και αναβάθµιση των συστηµάτων ύδρευσης 
και αποχέτευσης. 

Στις δραστηριότητές της συµπεριλαµβάνονται 

έργα µεγάλης σηµασίας για τη βιώσιµη 

διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής, 

όπως η αφαλάτωση, άντληση, επεξεργασία, 

αποθήκευση, µεταφορά, διανοµή και η 

διαχείριση υδάτων κάθε είδους, αλλά και η 

συλλογή, µεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση 

και διαχείριση λυµάτων (εκτός των τοξικών).

Επίσης, η εταιρεία αναλαµβάνει την 

εκµετάλλευση προϊόντων που προέρχονται από 

την επεξεργασία λυµάτων, την παροχή 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών µέσα από τα 

δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης που 

λειτουργεί, ενώ δραστηριοποιείται και στην 

παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας ως 

ιδιοπαραγωγή (µε εκµετάλλευση ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκά, 

συµπαραγωγή θερµότητας-ηλεκτρισµού και 

µικρά υδροηλεκτρικά από πηγές, φράγµατα, 

υδραγωγεία, αγωγούς). 

Στις αρµοδιότητες της ΕΥΑΘ Α.Ε. εντάσσονται 

επίσης η επέκταση σε νέες περιοχές ή η 

τροποποίηση συστηµάτων ύδρευσης – 

αποχέτευσης (δίκτυα και εγκαταστάσεις), µε 

σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και της 

ποσότητας του νερού που παρέχεται στους 

καταναλωτές.

Στην ΕΥΑΘ διενεργούµε ανάλυση ουσιαστικότητας, στο πλαίσιο της συνεχούς 

βελτίωσης της προσέγγισης του Οµίλου σε θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης και 

κοινωνικής υπευθυνότητας, ώστε να ιεραρχούµε τα θέµατα του Οµίλου που έχουν 

τις σηµαντικότερες οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις, αλλά 

και όσα επηρεάζουν σηµαντικά τα ενδιαφερόµενά του µέρη.

Συνδέουµε τα ουσιαστικά θέµατα µε τους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης (SDGs) 

του Ο.Η.Ε., συνεισφέροντας στην επίτευξή τους µέσω της υπεύθυνης λειτουργίας

των προγραµµάτων µας και των σχετικών αποτελεσµάτων.

Ενηµερώνουµε τα ενδιαφερόµενά µας µέρη για το διενεργούµενο έργο στον 

τοµέα της Βιώσιµης Ανάπτυξης, δηµοσιεύοντας την 1η σχετική Έκθεση σύµφωνα µε 

διεθνώς αποδεκτά πρότυπα Βιώσιµης Ανάπτυξης. 

Η ∆ιοίκηση δεσµεύεται για την εφαρµογή της Πολιτικής Βιώσιµης Ανάπτυξης, 

σε όλα τα επίπεδα, τις εταιρείες και τους τοµείς δραστηριοποίησης της εταιρείας.

Η ΕΥΑΘ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑΑ.

Εταιρικά στοιχεία
1.

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

71,911
εκατ.

75,9 14
εκατ. εκατ. εκατ.

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ
ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
(2020–2026)

173,94

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

328
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∆ραστηριότητα
2.

Υ∆ΡΕΥΣΗ

Οι εγκαταστάσεις που διαθέτει ή διαχειρίζεται η ΕΥΑΘ για την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης περιλαµβάνουν (α) 

τα έργα υδροληψίας, (β) τα εξωτερικά υδραγωγεία µε τις γεωτρήσεις και τους σχετικούς αγωγούς, (γ) τα 

αντλιοστάσια και τις δεξαµενές και (δ) το δίκτυο διανοµής µε τους αγωγούς και τα υδρόµετρα.

     Οι 3 πηγές υδροληψίας είναι οι εξής:
     • ο ποταµός Αλιάκµονας

     • οι πηγές Αραβησσού στο νοµό Πέλλας

     • οι γεωτρήσεις στην πεδιάδα Θεσσαλονίκης

Για τη µεταφορά, αποθήκευση και διανοµή του πόσιµου νερού, η Εταιρεία λειτουργεί και συντηρεί 39 

αντλιοστάσια και 41 δεξαµενές, ενώ το συνολικό µήκος των αγωγών ύδρευσης υπερβαίνει τα 2.733,83 χλµ.

Σηµαντικός κρίκος για την υδροδότηση της Θεσσαλονίκης από τον ποταµό Αλιάκµονα είναι η Εγκατάσταση 

Επεξεργασίας Νερού της Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.), στην οποία πραγµατοποιείται επεξεργασία του επιφανειακού 

νερού µε τις πλέον σύγχρονες µεθόδους που το καθιστά υγιεινό και πόσιµο.

1,2
Υδροδοτεί πάνω από

Πολίτες  / Επιχειρήσεις / Βιοµηχανίες

AΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης περιλαµβάνει τη συλλογή, µέσω των δικτύων υπονόµων, τη µεταφορά, τον 

καθαρισµό στα κέντρα επεξεργασίας λυµάτων και την εν συνεχεία διάθεση στο φυσικό περιβάλλον, των υγρών 

αστικών λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων. Οι κύριες υποδοµές του τοµέα της αποχέτευσης περιλαµβάνουν:

  • το δίκτυο 

  • τα αντλιοστάσια 

  • τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων και αποβλήτων και 

  • τη Μονάδα Θερµικής Ξήρανσης Αφυδατωµένης Ιλύος

Στο πολεοδοµικό συγκρότηµα Θεσσαλονίκης 

λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως 60 αντλιοστάσια 

αποχέτευσης, τα οποία καλύπτουν τις περιοχές από 

την περιοχή του Πλαγιαρίου έως τη βιοµηχανική 

περιοχή της Σίνδου.

Στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων 

Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) µεταφέρονται τα λύµατα 

που συλλέγονται από τις κεντρικές και δυτικές 

περιοχές.

Στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων 

Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης (ΑΙΝΕΙΑ) 

µεταφέρονται τα λύµατα από τις ανατολικές 

περιοχές.

Στη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων 

Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΜΚΑ) 

συλλέγονται και επεξεργάζονται τα απόβλητα της 

Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης.

Η Μονάδα Θερµικής Ξήρανσης Αφυδατωµένης 

Ιλύος δέχεται ποσότητες αφυδατωµένης λάσπης 

που παράγεται καθηµερινά από την ΕΕΛΘ, µε 

σκοπό τη θερµική επεξεργασία της, την εξάτµιση 

του περιεχόµενου στην ιλύ νερού και την 

παραγωγή τελικού ξηρού προϊόντος, το οποίο 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως καύσιµο σε 

βιοµηχανίες ή ως εδαφοβελτιωτικό υλικό.
εκατ.
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Η Εταιρεία µε την επωνυµία τον διακριτικό τίτλο ΕΥΑΘ (εφεξής η Εταιρεία ή Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.), ιδρύθηκε το 

1998 Νόµος 2651/2.11.1998 Φ.Ε.Κ. Α’248/3.11.1998) και προήλθε από τη συγχώνευση των Ανωνύµων 

Εταιρειών Οργανισµός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.  (ΟΥΘ Α.Ε.) και Οργανισµός Αποχέτευσης 

Θεσσαλονίκης Α.Ε.  (ΟΑΘ Α.Ε.). Είχε προηγηθεί στις 25 Ιουνίου 1997 η µετατροπή των ΝΠ∆∆ ΟΥΘ και ΟΑΘ 

σε ανώνυµες εταιρείες. Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε σε ενενήντα εννέα (99) έτη από την 3η 

Νοεµβρίου 1998, δηλ. µέχρι την 3η Νοεµβρίου 2097.

Είναι εισηγµένη στο ΧΡΗΜΑΤΙΣTHΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. και διέπεται από τις διατάξεις της εκάστοτε 

ισχύουσας νοµοθεσίας περί ανωνύµων εταιρειών. Επίσης υπάγεται στο κεφάλαιο Β’ του νόµου 

3429/2009 περί ∆ΕΚΟ. Το Αρχικό Καταστατικό της εγκρίθηκε µε την Αρ.ΕΓΑ/606/26–7–2001 (ΦΕΚ

989/30–7–2001) απόφαση και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.) µε αριθµό 

41913/06/B/98/32 και στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο µε αριθµό ΓΕΜΗ58240404000. Η έδρα της Εταιρείας 

είναι στην οδό Τσιµισκή 91, στη Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54622, τηλ. 2310209231. 

Η ∆ιυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων (∆.Ε.Α.) µε τις από 563/17.10.2000 και 605/27.7.2001 

αποφάσεις της, αποφάσισε την εισαγωγή της Εταιρείας �Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Θεσσαλονίκης Α.Ε.� στο Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε., η οποία πραγµατοποιήθηκε µε την πώληση µετοχών 

που προήλθαν από την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου και την πώληση υφισταµένων µετοχών 

κυριότητας του ελληνικού δηµοσίου, το οποίο ήταν και ο αποκλειστικός µέτοχος έως τότε.

Κατά την εισαγωγή της, 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.

Με σύµβαση διαρκείας 30 ετών, που υπογράφηκε στις 27–07–2001, µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, της ΕΥΑΘ 
Παγίων και της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. χορηγήθηκε στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. το αποκλειστικό δικαίωµα παροχής ύδρευσης και 
αποχέτευσης στη γεωγραφική περιοχή αρµοδιότητάς της. Με την ίδια σύµβαση η ΕΥΑΘ 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 πωλούµενου 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.

Στις 26.04.2016 εγκρίθηκε από το ∆Σ του ΤΑΙΠΕ∆ το επικαιροποιηµένο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αξιοποίησης 
(Asset Development Plan/ADP), το οποίο στις 25–05–2016 εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συµβούλιο Οικονοµικής 
Πολιτικής (ΦΕΚΒ1472). Σύµφωνα µε το ανωτέρω πρόγραµµα πρόκειται να αξιοποιηθεί το 23% των µετοχών της 
Εταιρείας. Η ∆ιυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων στη συνεδρίαση της 21–02–2018 
αποφάσισε:
1. Την ανάκληση της 195/27.10.2011(Β’754) απόφασης της ∆ιυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και 
Αποκρατικοποιήσεων κατά το µέρος µε το οποίο µεταβιβάζονται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο στην ανώνυµη εταιρεία 
µε την επωνυµία «Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου Α.Ε.» 14.520.000 µετοχές της ΕΥΑΘ, µε 
ισχύ από 01/01/2018.
2. Την ανάκληση της 206/25.4.2012 (ΦΕΚΒ’ 1363/26.4.2012) απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής 
Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων κατά το µέρος µε το οποίο µεταβιβάζονται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο 
στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου Α.Ε.» 3.630.001 
µετοχές της ΕΥΑΘ, µε ισχύ από 01/01/2018.

Η παραπάνω απόφαση δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚΒ’ 614/22.02.2018. Κατόπιν, σύµφωνα µε την σχετική υποβολή 
γνωστοποίησης του Υπουργείου Οικονοµικών, την οποία η Εταιρεία έλαβε ηλεκτρονικά στις 21 Μαρτίου 2018, την 
20 Μαρτίου 2018 έγινε µεταβίβαση κατόπιν εκτέλεσης εξωχρηµατιστηριακής συναλλαγής άνευ ανταλλάγµατος, 
µε ηµεροµηνία 20 Μαρτίου 2018 από το Ελληνικό ∆ηµόσιο στην ΕΕΣΥΠ ΑΕ 18.150.001 µετοχών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., 
σύµφωνα µε την παρ.20 του άρθρου 380 του Ν.4512/2018, όπως τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 197 του 
Ν.4389/2016 από 01–01–2018.

Η ΕΕΣΥΠ ΑΕ κατέχει άµεσα το 50%+1 µετοχή της ΕΥΑΘ και έµµεσα το 24,02% µέσω ΤΑΙΠΕ∆, το οποίο κατέχει άµεσα 
ποσοστό 24,02%. Το συνολικό ποσοστό δικαιωµάτων ψήφου της ΕΕΣΥΠ ΑΕ ανέρχεται σε ποσοστό 74,02%.
Το σύνολο των δικαιωµάτων ψήφου που ελέγχει το Ελληνικό ∆ηµόσιο στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. παραµένει 74,02%. Η 
«Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (ΕΕΣΥΠ Α.Ε.), κατέχει άµεσα το 50%+1 µετοχή της ΕΥΑΘ και 
έµµεσα το 24,02% µέσω ΤΑΙΠΕ∆, το οποίο κατέχει άµεσα ποσοστό 24,02%. Το συνολικό ποσοστό δικαιωµάτων 
ψήφου της ΕΕΣΥΠ ΑΕ ανέρχεται σε ποσοστό 74,02%.

Το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατέχει το 100% των δικαιωµάτων ψήφου της.

Βιώσιµη Ανάπτυξη
3.

Ιστορικό
3.

Σηµαντικές αποφάσεις για τη βελτιστοποίηση της εταιρικής διακυβέρνησης

Εφαρµογή βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων 
(αυτοµατισµοί, ψηφιακός µετασχηµατισµός κ.α.)

Σηµαντικές επενδύσεις σε έργα υποδοµής, σε καινοτόµες τεχνολογικές εφαρµογές και στην εκπαίδευση
του ανθρώπινου κεφαλαίου της, καθώς και πραγµατοποίηση τακτικών και αυστηρών ελέγχων 
για τη διασφάλιση της ποιότητας πόσιµου νερού 

Εφαρµογή ολοκληρωµένου Σύστηµατος ∆ιαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Εφαρµογή µιας πολιτικής ίσων ευκαιριών και πολυµορφίας στην εργασία

Προώθηση της συµµετοχής των εργαζοµένων σε εκπαιδευτικά προγράµµατα

Υλοποίηση και στήριξη δράσεων περιβαλλοντικής ενηµέρωσης

Εκτενές πρόγραµµα δράσεων κοινωνικής προσφοράς

∆ιασφάλιση της πρόσβασης σε νερό των ευπαθών (ευάλωτων ή ειδικών) οµάδων πολιτών

Το συνολικό ποσοστό συµµετοχής (άµεσης και έµµεσης) του Ελληνικού ∆ηµοσίου στις άνω εταιρείες δεν 

έχει µεταβληθεί. Κατόπιν των ανωτέρω µεταβιβάσεων και γνωστοποιήσεων, η µετοχική σύνθεση της 

Εταιρείας την 31η ∆εκεµβρίου 2020  διαµορφώνεται ως εξής:

ΜΕΤΟΧΟΣ

ΕΕΣΥΠ 

ΤΑΙΠΕ∆

Λοιποί Μέτοχοι

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ 

18.150.001 

8.717.999

9.432.000 

36.300.000

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2020 

50,00% +1 

24,02%

25,98% 

100,00%
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Το νερό αποτελεί πόρο ζωτικής σηµασίας για την ανθρώπινη υγεία και ευηµερία, 

όπως και για την εξέλιξη της οικονοµίας και των επιχειρήσεων. Ωστόσο, εξαιτίας 

της δηµογραφικής έκρηξης, της οικονοµικής ανάπτυξης και των εξελίξεων στο 

µοντέλο κατανάλωσης η παγκόσµια ζήτηση για νερό αναµένεται να αυξηθεί κατά 

20–30% ως το 2050, ενώ τα παλαιωµένα δίκτυα και οι απώλειες νερού στα 

συστήµατα παροχής και διανοµής νερού αποτελούν ένα παγκόσµιο πρόβληµα.

¸ ¶Ë°£ °.¶. äéáøåéòÝúåôáé Ûîá ðïìàôéíï, ëïéîÞ áçáõÞ, ôï îåòÞ, ðáòÛøïîôÀ÷ ôï óå ðåòéóóÞôåòïù÷ áðÞ Ûîá åëáôïííàòéï ðïìÝôå÷, 

åðéøåéòÜóåé÷ ëáé âéïíèøáîÝå÷ óôèî åùòàôåòè £åóóáìïîÝëè. ¦áòÀììèìá, äéáøåéòÝúåôáé ôï áðïøåôåùôéëÞ óàóôèíá ôè÷ ðÞìè÷, 

íå âéïìïçéëïà÷ ëáõáòéóíïà÷, áóôéëñî ëáé âéïíèøáîéëñî ìùíÀôöî, âÀúïîôá÷ ôï äéëÞ ôè÷ áðïôàðöíá óå Ûîá ëïéîÞ áçáõÞ ùðÞ 

ðòïóôáóÝá, ôï ðåòéâÀììïî.

Η Στρατηγική που χαράσσει και αναπτύσσει η Εταιρεία εστιάζει στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων 

υπηρεσιών µέσω του επενδυτικού της προγράµµατος, µε τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, την επέκταση των 

τεχνολογικών υποδοµών µε τη χρήση εξελιγµένων πακέτων λογισµικού και την ανάπτυξη εξειδικευµένων 

µηχανογραφικών εφαρµογών. 

Στρατηγικός στόχος µας είναι να εξασφαλιστεί η βιώσιµη λειτουργία και ανάπτυξη της ΕΥΑΘ, ανταποκρινόµενοι 

στις απαιτήσεις όλων των ενδιαφερόµενων µερών, παρέχοντας ολοκληρωµένες, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 

ύδρευσης & αποχέτευσης στους πελάτες µας, διασφαλίζοντας άριστο εργασιακό περιβάλλον για τους 

ανθρώπους µας και σχέσεις αµοιβαίου οφέλους για όλους τους προµηθευτές και συνεργάτες µας, 

δηµιουργώντας προστιθέµενη  αξία για τους µετόχους µας, µε αειφόρες πρακτικές περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και επενδύοντας στην κοινωνική ευηµερία. ¦òïôåòáéÞôèôÀ íá÷ åÝîáé ï óùîäùáóíÞ÷ ôè÷ åðéøåéòèíáôéëÜ÷ 

äòáóôèòéÞôèôá÷ íå ôèî ëïéîöîéëÜ åùõàîè, ðáòÛøïîôá÷ ùãèìïà åðéðÛäïù ùðèòåóÝå÷ àäòåùóè÷ ëáé áðïøÛôåùóè÷ íå ôï 

åìÀøéóôï äùîáôÞ ëÞóôï÷. ÆáùôÞøòïîá, ö÷ äéáøåéòéóôÜ÷ ëáé ðÀòïøï÷ åîÞ÷ ëïéîöæåìïà÷ áçáõïà Þðö÷ åÝîáé ôï  îåòÞ, 

äéáóæáìÝúïùíå ôèî ðáòïøÜ ôïù óôé÷ åùðáõåÝ÷ (åùÀìöôå÷ Ü åéäéëÛ÷) ïíÀäå÷ ðïìéôñî, ñóôå îá ëáìàðôïîôáé óå ëÀõå ðåòÝðôöóè 

ïé âáóéëÛ÷ ôïù÷ áîÀçëå÷. Για την επίτευξη του στρατηγικού µας στόχου, δεσµευόµαστε για τη συνεχή προσπάθεια 

βελτίωσης της οικονοµικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής µας επίδοσης.

ΟΡΑΜΑ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗB.

Τα τελευταία χρόνια 

παρατηρείται αύξηση της 

παγκόσµιας ζήτησης νερού 

λόγω κυρίως 4 παραγόντων…]]
Αύξηση 

παγκόσµιου 
πληθυσµού 

παράγοντες

401 02

03 04

Επέκταση
αρδευόµενης
γεωργίας 

Αύξηση της 
κατά κεφαλήν 

κατανάλωσης νερού 

∆ιαρκής 
βιοµηχανική 
ανάπτυξη

»å äåäïíÛîï ôï ðáçëÞóíéï áðÞõåíá ùäÀôéîöî ðÞòöî, ôá áðïõÛíáôá îåòïà íåéñîïîôáé äéáòëñ÷.

40% 1,7 δισ 20% 2050
Πάνω από το 40% 
του παγκόσµιου 
πληθυσµού 
αντιµετωπίζει 
προβλήµατα 
λειψυδρίας.

Το 20% των 

υδροφορέων αντλείται 

ταχύτερα από ό,τι 

ανατροφοδοτείται 

από τις βροχοπτώσεις.

Μέχρι το 2050, 1 στους 

4 θα ζει σε χώρα που 

πλήττεται από χρόνιες 

ή επαναλαµβανόµενες 

ελλείψεις νερού. 

Περισσότεροι από 1,7 
δισ. άνθρωποι ζουν σε 
λεκάνες απορροής, 
στις οποίες η 
ανανέωση των 
αποθεµάτων γίνεται 
µε πιο βραδύ ρυθµό 
σε σχέση µε την 
κατανάλωσή νερού.
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ΟΙ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021

¦òï÷ áùôÜ ôèî ëáôåàõùîóè, ëàòéïé óôÞøïé ôè÷ ¶ôáéòåÝá÷ åÝîáé:

Η εξασφάλιση της αδιάλειπτης και ασφαλούς λειτουργίας των συστηµάτων ύδρευσης, µε παροχή άριστης 

ποιότητας νερού, σύµφωνα µε τους κανόνες και απαιτήσεις που προσδιορίζονται από το υφιστάµενο 

κανονιστικό πλαίσιο.

Η αύξηση της περιβαλλοντικής ασφάλειας, τόσο σε επίπεδο ρύπανσης όσο και της προστασίας των 

υδάτινων πόρων, προσαρµόζοντας και µετριάζοντας τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής.

Η βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη µε παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ύδρευσης και 

αποχέτευσης µε το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Ο συνδυασµός της επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε την κοινωνική ευθύνη.

Η αναβάθµιση των υποδοµών, για την βελτίωση της παραγωγικής/φέρουσας ικανότητας των υφιστάµενων 

συστηµάτων, που θα οδηγήσει στη µείωση του λειτουργικού κόστους της εταιρείας, και ειδικότερα του 

ενεργειακού.

Η επέκταση της γεωγραφικής ζώνης δραστηριότητας στην ύδρευση και αποχέτευση.

Η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την συνεισφορά της επιχείρησης στο κοινωνικό σύνολο, όπως πως και 

η ενηµέρωσή τους των κύριων θεµάτων της επιχείρησης και του έργου που επιτελεί.

Η εταιρεία, µε στόχο να αυξήσει το θετικό περιβαλλοντικό 
της αποτύπωµα, σκοπεύει εντός του έτους 2021 να προβεί σε 
ένα σηµαντικό βήµα, το οποίο θα αφορά στη µελέτη και 
αδειοδότηση τριών φωτοβολταϊκών σταθµών µε το 
καθεστώς του Net Metering, στις εγκαταστάσεις της στο 
αντλιοστάσιο Ευόσµου στη Μαιάνδρου, στη µεγάλη δεξαµενή 
Ευόσµου (στην προέκταση Μαιάνδρου) και στην 
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) 
στη Σίνδο.

Η εταιρεία σκοπεύει εντός 
του 2021 να υλοποιήσει 
µελέτη προκειµένου να 
λάβει και προτάσεις 
εξοικονόµησης ενέργειας σε 
υποδοµές σηµαντικών 
ενεργειακών 
καταναλώσεων.

Η εταιρεία εντός του 2021 σκοπεύει να οργανώσει έναν 
πρωτότυπο διαγωνισµό καινοτοµίας κι επιχειρηµατικότητας, 
µε θέµα τη δέσµευση και την επιµέρους επεξεργασία 
ρυπαντικού φορτίου στα λύµατα που εισέρχονται στην 
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης και
στη συνέχεια, την ανάκτηση πολύτιµων υλικών από αυτό.

Η εταιρεία σκοπεύει εντός του 
2021 να εκπονήσει µελέτες 
εφαρµογής του υπό 
ανακαίνιση κτιρίου διοίκησης 
της ΕΥΑΘ, µε ζητούµενο να 
είναι ένα πολύ χαµηλής 
κατανάλωσης ενέργειας 
κτίριο, τουλάχιστον 
ενεργειακής κατηγορίας Α.

Η εταιρεία εντός του 2021 
σκοπεύει να  θέσει σε 
λειτουργία και εφαρµογή το 
webportal πελατών και την 
αντίστοιχη mobile 
εφαρµογή µε στόχο τη 
βελτίωση των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών εξυπηρέτησης 
των πελατών της.

Η εταιρεία σκοπεύει εντός 
του 2021 να προβεί σε 
επισκόπηση της πολιτικής 
της για την καταπολέµησης 
της διαφθοράς και της 
δωροδοκίας.

Η εταιρεία σκοπεύει εντός 
του 2021 να προβεί σε 
επισκόπηση του Κώδικα 
Δεοντολογίας και 
Επαγγελµατικής 
Συµπεριφοράς και στην 
ανάρτηση αυτού στην 
ιστοσελίδα της εταιρείας.

H εταιρεία σκοπεύει εντός του 
2021 να αναθέσει σε 
συγκεκριµένο µέλος του 
Διοικητικού Συµβουλίου 
αποκλειστική αρµοδιότητα σε 
θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης 
και εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης.

Η εταιρεία σκοπεύει εντός του 2021 να συντάξει σε συνεργασία 
µε την ΕΕΣΥΠ πολιτική και διαδικασίες για την καταγγελία 
παραβατικών συµπεριφορών/πράξεων, η οποία θα υλοποιείται 
µέσω on line πλατφόρµας, που θα διαθέσει η ΕΕΣΥΠ προς όλες 
τις θυγατρικές της.

Η εταιρεία σκοπεύει εντός του 2021 να θέσει σε λειτουργία ένα 
σύστηµα διαχείρισης αλληλογραφίας και διαχείρισης εγγράφων 
µέσω της προµήθειας Λογισµικού Διαχείρισης Εγγράφων και 
Ροής Εργασιών, µε απώτερο στόχο την εξοικονόµηση πόρων, την 
ψηφιοποίηση και αρχειοθέτηση όλων των εγγράφων τη 
διευκόλυνση των χρηστών, την ταχύτερη διακίνηση των 
εγγράφων, τη βελτίωση της εσωτερικής επιχειρησιακής 
λειτουργίας της ΕΥΑΘ Α.Ε. και τέλος τη βελτίωση της 
εξυπηρέτησης του πελάτη-καταναλωτή µε παροχή υψηλού 
επιπέδου υπηρεσιών.
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Αγορά 3 ηλεκτρικών οχηµάτων που θα καλύπτουν ανάγκες της ∆ιεύθυνσης 

Οργάνωσης και ∆ιοίκησης. Με την αγορά αυτή θα γίνει απόσβεση της διαφοράς 

τιµής µεταξύ ηλεκτρικού- βενζινοκίνητου σε βάθος 8ετίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, µε 

κάθε επόµενο  έτος κυκλοφορίας, θα επωφελείται η ΕΥΑΘ περίπου 1600ευρώ/έτος 

από την εξοικονόµηση καυσίµου.

Εγκατάσταση δύο σταθµών φόρτισης για 

τα ηλεκτροκίνητα οχήµατα, ενός στα 

Σφαγεία και ενός στην Πυλαία.

7 υβριδικά οχήµατα για περιβαλλοντικούς λόγους 

και µείωση του ανθρακικού αποτυπώµατος.

Επιπλέον, για το 2021 µε απόφαση της ∆ιοίκησης η Εταιρεία θα προβεί στην αγορά 10 νέων φιλικών προς 

το περιβάλλον αυτοκινήτων (των οποίων η  προµήθεια θα υλοποιηθεί στις αρχές του έτους 2022). 

Ειδικότερα αναµένεται:

45.000.000 œ

Συνολικός Προϋπολογισµός Επενδύσεων ανά Άξονα Προτεραιότητας*

40.000.000 œ

35.000.000 œ

30.000.000 œ

25.000.000 œ

20.000.000 œ

15.000.000 œ

10.000.000 œ

  5.000.000 œ

0 œ

Αγορά 10 φιλικών 

προς το περιβάλλον 

αυτοκινήτων

3 2 710
Αγορά 

3 ηλεκτρικών 

οχήµατων

Εγκατάσταση

2 σταθµών 

φόρτισης

Αγορά 

7 υβριδικών 

αυτοκίνητων
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 * Συμεριλαμβάνονται επενδύσεις στο σύστημα ύδρευσης που ολοκληρώνονται κατα τα έτη 2027,2028 ύψους 23.087.046 €

Επ
έκ

τα
ση

 σε
 νέ

ες
 πε

ριο
χέ

ς 

Εκ
συ

γχ
ρο

νισ
μό

ς Κ
τη

ρια
κώ

ν Υ
πο

δο
μώ

ν

Επ
εμ

βά
σε

ις 
 Λε

ιτο
υρ

γικ
ής

 Αν
αβ

άθ
μισ

ης

Επ
εμ

βά
σε

ις 
 Λε

ιτο
υρ

γικ
ής

 Βε
λτ

ίω
ση

ς

Αν
αβ

άθ
μισ

η Π
λη

ρο
φο

ρία
κώ

ν  

& Β
ελ

τίω
ση

 Υπ
οδ

ομ
ών

Συ
στ

ημ
άτ

ων
 κα

ι Ψ
ηφ

ιακ
ός

Με
τα

σχ
ημ

ατ
ισμ

ός



40 / 412019–2020 Απολογισµός Βιωσιµότητας

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ4.

Επιπροσθέτως, εντός του 2019 ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης αναδόχου για 

την χρηµατοδοτούµενη από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προµήθεια µε τίτλο 

«Τηλε-έλεγχος και αυτοµατισµός του συστήµατος ύδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ» 

προϋπολογισµού € 3,4εκ.€ (χωρίς ΦΠΑ), έργο που αναβαθµίζει σηµαντικά τη λειτουργικότητα του 

δικτύου. 

Τέλος, κατά το 2019 µελετήθηκαν περιπτώσεις επεκτάσεων του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, 

µε συµµετοχή τρίτων στη δαπάνη, συνολικού µήκους περίπου 1,5 χλµ σε διάφορες περιοχές, καθώς 

και ανακατασκευές/αντικαταστάσεις αποχετευτικών αγωγών, συνολικού µήκους περίπου 10 χλµ.

Σηµαντικά επενδυτικά έργα σε εξέλιξη

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγµατοποιήθηκε στις 20/12/2019, οι µέτοχοι 

αποφάσισαν την τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της εταιρείας (πλην των 

άρθρων 12, 41,53, 54) στο πλαίσιο εναρµόνισης µε τον Ν. 4548/2018 «Αναµόρφωση 

του δικαίου των Ανωνύµων Εταιρειών» και την έγκριση πολιτικής αµοιβών µελών 

διοίκησης και διοικητικού συµβουλίου.

¶îôÞ÷ ôïù 2019, è ¶Ë°£ êåëÝîèóå ôè äéáçöîéóôéëÜ äéáäéëáóÝá áîÀäåéêè÷ áîáäÞøöî çéá ôèî ùìïðïÝèóè 

6 Ûòçöî ðïù áæïòïàî óôèî åðÛëôáóè, åðéóëåùÜ ëáé óùîôÜòèóè ôöî äéëôàöî àäòåùóè÷ ëáé áðïøÛôåùóè÷. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 2019Γ.

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Κατασκευή 
επέκτασης 
εγκατάστασης 
επεξεργασίας 
νερού 
Θεσσαλονίκης 
(Ε.Ε.Ν.Θ.) – 
Φάση Α2

Συµφωνία – 
Πλαίσο για την 
Ενίσχυση – 
Επισκευή του 
Υδαταγωγού 
του Αραβησσού

Επέκταση του 
τηλε-ελέγχου 
και 
αυτοµατισµού 
(SKADA) του 
δικτύου 
ύδρευσης 

Αποχετευτικά έργα 
αναβάθµισης 
αντλιοστάσιων, 
καταθλιπτικών 
αγωγών, παραλιακού 
συλλεκτηρίου αγωγού 
και κεντρικού αγωγού 
ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ 

Έργα 
ολοκλήρωσης 
της σύνδεσης 
των χαµηλών 
περιοχών 
Θεσσαλονίκης, 
η οποία 
περιλαµβάνει 
7 υποέργα 
αποχέτευσης 
στην περιοχή 
κατασκευής του 
συγκοινωνιακού 
κόµβου Κ16
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21,4 3,1 3,7* 2,4* 2,9*

¶¦¹¦ÄÃª£¶Æ¿ª ¶¤¸¼£¸ »¹° ª¶¹Ä° °¦Ã¼°ª¶¿Á ¹¢¹°¹Æ¶Ä° ª¸»°ÁÆ¹º¿Á ¡¹° Æ¸ 

µ¶¤Æ¹ªÆÃ¦Ã¹¸ª¸ Æ¸ª ¶Æ°¹Ä¹º¸ª ¢¹°ºËµ¶ÄÁ¸ª¸ª. °Á°¤ËÆ¹º°:

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4548/2018
ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ∆.Σ.

Η Εταιρεία και το Σωµατείο Εργαζοµένων ΣΕΕΥΑΘ υπέγραψε τριετή Συλλογική Σύµβαση 

Εργασίας µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος αυτής την 1η Σεπτεµβρίου 2019.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στις 19/12/2019, µε την 578/2019 απόφαση του ∆Σ, αποφάσισε την τοποθέτηση µε των 

επικεφαλής των διευθύνσεων από 1.1.2020.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η ∆ιοίκηση της ΕΥΑΘ Α.Ε. σε εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισµού του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών, ανακοίνωσε ότι µε την υπ. αριθ. 576/2019 απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου προχώρησε σε νέα εταιρική δοµή µε ισχύ από τις αρχές Ιανουαρίου 2020.

Συγκεκριµένα:

• ∆ηµιουργείται Γενική ∆ιεύθυνση Εγκαταστάσεων &Λειτουργίας ∆ικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

• ∆ηµιουργούνται ανεξάρτητες ∆ιευθύνσεις Λειτουργίας ∆ικτύων και Εγκαταστάσεων στους τοµείς     

της ύδρευσης και της αποχέτευσης.

• ∆ηµιουργείται ∆ιεύθυνση Ψηφιακού Μετασχηµατισµού.

• Ενισχύεται η ∆ιεύθυνση Έργων µε την ανάληψη της ευθύνης του στρατηγικού σχεδιασµού και της 

ανάπτυξης της εταιρίας.

• ∆ηµιουργείται Επιτελική Μονάδα Κανονιστικής Συµµόρφωσης (Compliance) και ∆ιαχείρισης 

Κινδύνων& Κρίσεων µε απευθείας αναφορά στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 2020∆.

Σηµαντικά επενδυτικά έργα σε εξέλιξη

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Κατασκευή 
επέκτασης 
εγκατάστασης 
επεξεργασίας 
νερού 
Θεσσαλονίκης 
(Ε.Ε.Ν.Θ.) – 
Φάση Α2

Συµφωνία – 
Πλαίσο για την 
Ενίσχυση – 
Επισκευή του 
Υδαταγωγού 
του Αραβησσού

Ανακαίνιση, 
ενεργειακή 
βελτίωση και 
λειτουργική 
αναβάθµιση 
της 
εγκατάστασης
επεξεργασία 
λυµάτων 
Θεσσαλονίκης 
(ΕΕΛΘ)

Επέκταση του 
τηλε-ελέγχου 
και 
αυτοµατισµού 
(SKADA) του 
δικτύου 
ύδρευσης 

Έργα 
ολοκλήρωσης 
της σύνδεσης 
των χαµηλών 
περιοχών 
Θεσσαλονίκης, 
η οποία 
περιλαµβάνει 
7 υποέργα 
αποχέτευσης 
στην περιοχή 
κατασκευής του 
συγκοινωνιακού 
κόµβου Κ16
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Εκ βάθρων 
ανακαίνιση του 
κτιρίου της έδρας 
της εταιρείας  
“Πράσινο” κτίριο

4,0

Από 10/6/2019 η ∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Καταναλωτών λειτουργεί σε νέα, σύγχρονα 

γραφεία επί της οδού Αγγελάκη 6, στα οποία εξυπηρετείται το σύνολο των 

καθηµερινών συναλλαγών και αιτηµάτων των πελατών της ΕΥΑΘ. Στόχος της 

µετεγκατάστασης είναι η βέλτιστη εξυπηρέτηση και επικοινωνία µε τους καταναλωτές 

σε έναν ενιαίο, εργονοµικό χώρο υψηλής αισθητικής και µε ταχύτερες διαδικασίες.

Η Εταιρεία ανάρτησε τη νέα ιστοσελίδα της τον Μάιο του 2019, η οποία µεταξύ άλλων 

βελτιώνει τα «κανάλια» επικοινωνίας µε τον πελάτη δίνοντάς του τη δυνατότητα να 

εκτελέσει διάφορα αιτήµατα ηλεκτρονικά.

Επιπρόσθετα, εντός του 2019 έλαβε χώρα ο σχεδιασµός και η σταδιακή υλοποίηση της 

περαιτέρω βελτίωσης των υπηρεσιών τηλεφωνικής αλλά και ηλεκτρονικής 

εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας µέσω ολοκληρωµένης υπηρεσίας παραλαβής, 

καταγραφής και διαχείρισης τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών, διαµέσου της 

ιστοσελίδας ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αιτηµάτων πελατών.

Για αυτό το σκοπό έλαβε χώρα σχετικός διαγωνισµός εξασφάλισης υπηρεσιών 

τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πελατών και υπογράφηκε η σχετική 

σύµβαση. 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
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Η ∆ιοίκηση της ΕΥΑΘ Α.Ε. σε εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισµού του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών, ανακοίνωσε ότι µε την υπ. αριθ. 576/2019 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

τη νέα εταιρική δοµή µε ισχύ από τις αρχές Ιανουαρίου 2020 και µε τις υπ. αριθ. 588/11–09–2020 και 

636/24–9–2020αποφάσεις ενέκρινε τη µερική διαφοροποίησή της εταιρικής δοµής.

Συγκεκριµένα αποφάσισε:

• Τη δηµιουργία Γενικής ∆ιεύθυνσης η οποία θα έχει υπό την εποπτεία της όλες τις ∆ιευθύνσεις της Εταιρείας.

• Τη διαφοροποίηση ορισµένων Τµηµάτων των ∆ιευθύνσεων της Εταιρείας.

• Τη δηµιουργία Γραφείου Επενδυτικού Προγράµµατος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Από 01/01/2020 τοποθετήθηκαν οι επικεφαλής των διευθύνσεων σύµφωνα µε την 

578/2019 απόφαση του ∆Σ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

∆ΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Σηµαντικά επενδυτικά έργα προς συµβασιοποίηση

Ανακαίνιση, 
ενεργειακή 
βελτίωση και 
λειτουργική 
αναβάθµιση της 
εγκατάστασης 
επεξεργασία 
λυµάτων 
"Αινεία"

Μελέτη, 
προµήθεια, 
εγκατάσταση 
και θέση σε 
παραγωγική 
λειτουργία, 
ολοκληρωµένου 
συστήµατος 
τηλε-ελέγχου, 
τηλε-εποπτείας
αντλιοστάσιων 
αποχέτευσης

Υλοποίηση 
ολοκληρωµένου 
συστήµατος 
εξυπηρέτησης και 
τιµολόγησης 
πελατών της 
ΕΥΑΘ ΑΕ* 
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Εντός του 2020, η ΕΥΑΘ ξεκίνησε τη διαγωνιστική διαδικασία 
ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση έργων που αφορούν στην 
επέκταση, επισκευή και συντήρηση των δικτύων ύδρευσης και 
αποχέτευσης καθώς και την αναβάθµιση του κτηρίου ∆ιοίκησης. 

Κατά το 2020 µελετήθηκαν περιπτώσεις επεκτάσεων του δικτύου αποχέτευσης 

ακαθάρτων, µε συµµετοχή τρίτων στη δαπάνη, συνολικού µήκους περίπου 1,5 

χλµ σε διάφορες περιοχές, καθώς και ανακατασκευές/αντικαταστάσεις 

αποχετευτικών αγωγών, συνολικού µήκους περίπου 10 χλµ.

Τέλος , µία από τις σηµαντικές εξελίξεις για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυµάτων της εταιρείας µας εντός του 2020 ήταν και η έκδοση τον Ιούνιο της 

άδειας λειτουργίας της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων της Βιοµηχανικής 

Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΜΚΑ ΒΙΠΕΘ) µαζί µε το αντίστοιχο πιστοποιητικό 

πυροπροστασίας. Με τη διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε η προσπάθεια για την 

αδειοδοτική τακτοποίηση της ΜΚΑ που εκκρεµούσε για αρκετά χρόνια.

¦åòáéôÛòö âåìôÝöóè ðáòåøÞíåîöî 
èìåëôòïîéëñî ùðèòåóéñî áðÞ ôèî 
éóôïóåìÝäá ôè÷ ¶ôáéòåÝá÷. ¶îôÞ÷ 

ôïù Ûôïù÷ 2020 ðòáçíáôïðïéÜõèëå 
ëáé è èìåëôòïîéëÜ æÞòíá 

ëìåéóÝíáôï÷ òáîôåâïà.

ÃìïëìÜòöóè åîåòçåéñî 
åêáóæÀìéóè÷ ùðèòåóéñî ëåîôòéëÜ÷ 

åëôàðöóè÷ óôïù÷ øñòïù÷ 
åêùðèòÛôèóè÷ ëáôáîáìöôñî ôè÷ 

¶Ë°£ °.¶. óôèî °ççåìÀëè ëáé óôïî 
µáòäÀòè.

ËéïõÛôèóè ëáé óôáäéáëÜ 
åðÛëôáóè ôïù íïîôÛìïù 

áðïíáëòùóíÛîè÷ åòçáóÝá÷ 
(ôèìåòçáóÝá - ôèìåëðáÝäåùóè) 
íå øòÜóè óàçøòïîöî íåõÞäöî:

Προµήθεια σχετικού τερµατικού εξοπλισµού πληροφορικής για τους χρήστες

Εξασφάλιση αναγκαίων διαδικτυακών υπηρεσιών ασφαλούς πρόσβασης

Προµήθεια σχετικού λογισµικού τηλεδιάσκεψης

Υποστήριξη χρηστών

¦òÞâìåãè ùìïðïÝèóè÷ äéáóàîäåóè÷ 
óùóôèíÀôöî ôè÷ ¶Ë°£ íå åêöôåòéëÀ 

óùóôÜíáôá ôòÝôöî íå óôÞøï ôè 
âåìôÝöóè ôè÷ åêùðèòÛôèóè÷ ðåìáôñî. 
Æï óùçëåëòéíÛîï Ûòçï áîáíÛîåôáé îá 

Ûøåé ïìïëìèòöõåÝ åîôÞ÷ ôïù Ûôïù÷ 
2021.

¢éåêáçöçÜ ôåóóÀòöî (4) 
åðéëïéîöîéáëñî 

åëóôòáôåéñî ôè÷ ¶ôáéòåÝá÷ 
íå îÛá ãèæéáëÀ ëáîÀìéá 
åðéëïéîöîÝá÷ (Viber, SMS,

¶mail).

¶êáóæÀìéóè åçëåëòéíÛîöî 
ãèæéáëñî ùðïçòáæñî çéá 
¢éåùõùîôéëÀ ëáé ¶ðéôåìéëÀ 

ªôåìÛøè ôè÷ ¶ôáéòåÝá÷.

Παράλληλα, το έτος 2020 πραγµατοποιήθηκαν δράσεις προς την κατεύθυνση του 

ψηφιακού µετασχηµατισµού της εταιρείας. Ειδικότερα:
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Η ΕΥΑΘ ΑΕ παραµένει µια σταθερά υγιής και βιώσιµη εταιρεία και έχει διατηρήσει 

τα τελευταία χρόνια υψηλή κερδοφορία και µερισµατική απόδοση. Παρά τη 

δύσκολη συγκυρία λόγω της υγειονοµικής κρίσης, τα οικονοµικά δεδοµένα της 

εταιρείας κατά την περίοδο αναφοράς, επιδεικνύουν περιορισµένη διακύµανση, 

χωρίς σηµαντικές επιδράσεις επί των επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων και τη 

ρευστότητά της. Η υγιής χρηµατοοικονοµική κατάσταση της εταιρείας και τα υψηλά 

ταµειακά της διαθέσιµα, επιτρέπουν την απρόσκοπτη συνέχιση του επενδυτικού της 

σχεδίου, µε έµφαση σε σηµαντικά έργα υποδοµής και αναβάθµισης των 

εγκαταστάσεών της. 

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗE.

2020
2019

2020
2019

2020
2019

2020
2019

2020
2019

2020
2019

2020
2019

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ∆ΕΙΚΤΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ∆Η 

ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΕΡ∆Η 

ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ΚΕΡ∆Η 

71.911 χιλ

72.688 χιλ

-1.07%

44.290 χιλ

43.617 χιλ

+ 1,54% 

81.916 χιλ

75.844 χιλ

+8,01% 

185.394 χιλ

183.212 χιλ

+1,19%

27.621 χιλ 

29.069 χιλ

-4.98%

16.709 χιλ

20.652 χιλ

-19,09%

11.868 χιλ

14.658 χιλ 

-19,03%

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 
(GROSS PROFIT MARGIN)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡ∆ΟΥΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ,
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (E.B.I.T.D.A.) 

ΚΕΡ∆Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Ε.Β.Ι.Τ)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ (Ε.Β.Τ.)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ (Ε.Α.Τ.)

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

01/01/2020 –
31/12/2020

01/01/2019 –
31/12/2019 ΑΠΟΚΛΙΣΗ

31/12/2020 31/12/2019 ΑΠΟΚΛΙΣΗ

38,41%

31,44%

22,75%

23,24%

16,50%

39,99%

35,67%

26,71%

28,41%

20,17%-

-1,58%

-4,23%

-3,96%

-5,18%

-3,66%

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 
(GROSS PROFIT MARGIN)

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΙ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

38,41% 38,41% 38,41%

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

512,98 518,03% -5,05%

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) 11,13 0,4038 -3,32%
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Οι αναπτυξιακοί της στόχοι, όπως έχουν τεθεί στο εγκεκριµένο Στρατηγικό & Επιχειρησιακό
Σχέδιο της Εταιρείας, σχετίζονται µε µία σειρά έργων, µελετών και δράσεων:

Για την αναβάθµιση, βελτίωση και επέκταση των συστηµάτων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Για την αυτοµατοποίηση των εγκαταστάσεων και των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Για την εξασφάλιση νέων ποσοτήτων καθαρού πόσιµου νερού που θα καλύπτουν τις υφιστάµενες και 

µελλοντικές ανάγκες της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ. 

Για την αναβάθµιση της σχέσης της Εταιρείας µε τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, µέσω της βελτίωσης των 

υφιστάµενων παρεχόµενων υπηρεσιών, της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών, της µετάβασης σε ένα σύγχρονο 

πελατοκεντρικό σύστηµα εξυπηρέτησης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών για τη συνεισφορά της ΕΥΑΘ 

στο κοινωνικό σύνολο.

Για την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό των υποδοµών της Εταιρείας, η οποία θα οδηγήσει σε βελτίωση 

της παραγωγικής/φέρουσας ικανότητας των υφιστάµενων συστηµάτων και σε µείωση του 

ενεργειακού/περιβαλλοντικού κόστους.

Για την καθιέρωση της Εταιρείας ως ενός φορέα έρευνας και καινοτοµίας µεταξύ των εταιρειών ύδρευσης 

και αποχέτευσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η στρατηγική ανάπτυξης της ΕΥΑΘ αναπτύσσεται σε µία σειρά αξόνων 

προτεραιότητας οι οποίοι διασφαλίζουν την υγιή ανάπτυξη της εταιρείας µε όρους 

βιώσιµης ανάπτυξης και υπεύθυνης εταιρικής λειτουργίας.  Οι στόχοι της ΕΥΑΘ για 

την περίοδο 2020–2026 είναι:

ΠΛΑΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2020–2026ΣΤ.

Aύξηση
εσόδων

Έλεγχος
διαρροών νερού

Περιβαλλοντική
προστασία

Βελτίωση 
λειτουργιών

Έλεγχος
ποιότητας

παρεχόµενου
νερού

Κάλυψη
αναγκών 
για νερό 

σε περιοχές 
µε έλλειψη

Εξοικονόµηση
ενέργειας

Βελτίωση
της αναγκαίας

παροχής 
του νερού

Μείωση
λειτουργικών

εξόδων
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ:

Για την εξυπηρέτηση των στρατηγικών αυτών προτεραιοτήτων, η ΕΥΑΘ έχει 

καταρτίσει ένα ολοκληρωµένο επενδυτικό πρόγραµµα συνολικού ύψους 173,94 

εκατ. ευρώ που κατανέµεται ως ακολούθως:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕA ∆ΑΠΑΝΗΣ 2020–2026 

59%

1%

2%

4%
10%

5%
3%

14%

1%1%

0%

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ
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ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Υ∆ΡΕΥΣΗ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΕΕΝΘ

ΕΕΛΘ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Τηρούµε τη νοµοθεσία και εφαρµόζουµε δικλείδες ελέγχου συµµόρφωσης µε 

τους κανόνες που αφορούν στη δραστηριότητά µας. Έχουµε αναπτύξει και 

εφαρµόζουµε Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και σχετικές επιµέρους 

πολιτικές.

Έχουµε υιοθετήσει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης για τις 

εισηγµένες εταιρείες. Υιοθετούµε εταιρική δοµή και διακυβέρνηση που να 

επιτρέπει τη στενή σχέση µε τους επενδυτές, µε απώτερο σκοπό τη δηµιουργία 

περαιτέρω αξίας για τους µετόχους. Αξιολογούµε και διαχειριζόµαστε τους 

επιχειρηµατικούς κινδύνους µε σκοπό τη διασφάλιση των συµφερόντων όλων των 

ενδιαφερόµενων µερών µας. ∆ιαθέτουµε αρµόδιες επιτροπές, λαµβάνουµε µέτρα 

και ακολουθούµε πολιτικές και διαδικασίες για την ενίσχυση της διαφάνειας και 

την παρεµπόδιση και καταπολέµηση της απάτης, της διαφθοράς και δωροδοκίας 

και κάθε συµπεριφοράς που αντίκειται στον Κώδικα ∆εοντολογίας.

H Εταιρεία ακολουθώντας τα προβλεπόµενα από την παράγραφο 3δ του άρθρου 43

α του Κ.Ν.2190/20, γνωστοποιεί ότι εφαρµόζει µε τον Κώδικα Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης για τις εισηγµένες εταιρείες του Συνδέσµου Επιχειρήσεων & 

Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), όπως αυτός δηµοσιοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2011 και ο 

οποίος βρίσκεται αναρτηµένος στην ιστοσελίδα του ΣΕΒ www.sev.org.gr.

Οι αρχές της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που ακολουθούνται έχουν ενσωµατωθεί στον 

Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της Εταιρείας, ο οποίος είναι διαθέσιµος στο 

κοινό σε έντυπη µορφή στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δροµολόγησε το 2020 την επικαιροποίηση των Κανονισµών τόσο του 

Εσωτερικού Ελέγχου όσο και της Επιτροπής Ελέγχου του ∆Σ ώστε να συµβαδίζουν 

µε τις προβλέψεις του πρόσφατου νόµου 4706/2020 περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

και τα σύγχρονα ελεγκτικά πρότυπα.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗZ.

Αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης

.1
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Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του  Κωδικοποιηµένου Καταστατικού της ΕΥΑΘ Α.Ε., το οποίο εγκρίθηκε µε 

την αρ. Κ2–16550/19–11–2007 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 13309/20–11–2007), η 

εταιρεία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) ή έντεκα (11) µέλη 

εκλεγµένα από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας. Η θητεία τους είναι τετραετής.

Τα µέλη διακρίνονται σε εκτελεστικά και µη εκτελεστικά, εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο είναι 

ανεξάρτητα. ∆ύο µέλη του ∆.Σ. είναι εκπρόσωποι των εργαζοµένων.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αµέσως µετά το σχηµατισµό του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα 

εκλέγοντας τον πρόεδρο και έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους. Μπορεί επίσης να εκλέγει από τα 

µέλη του τον διευθύνοντα σύµβουλο. Η ιδιότητα του προέδρου και του διευθύνοντος συµβούλου 

µπορεί να συµπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε απόφασή του επιλέγει τους γενικούς διευθυντές καθορίζοντας 

συγχρόνως τις αρµοδιότητές τους.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Καταστατικού της Εταιρείας, και συνεδριάζει µέχρι τέσσερις φορές το µήνα.

∆ιοικητικό Συµβούλιο

.2

Άγις Παπαδόπουλος του Μιχαήλ

Πρόεδρος, µη εκτελεστικό µέλος. Ηµεροµηνία εκλογής 2/08/2019 και λήξη θητείας 1/08/2023

Άνθιµος Αµανατίδης του Αναστασίου

∆ιευθύνων Σύµβουλος εκτελεστικό µέλος. Ηµεροµηνία εκλογής 30/04/2020 και λήξη θητείας 29/04/2024

Γρηγόριος Πενέλης του Γεωργίου
Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος.

Ηµεροµηνία εκλογής την 21/02/2019 και λήξη θητείας 20/02/2023

Θεόδωρος Κουλούρης του Νικηφόρου

Εκτελεστικό µέλος. Ηµεροµηνία εκλογής την 27/08/2019 και λήξη θητείας 26/08/2023.

Νικόλαος Κλείτου του Κωνσταντίνου
Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό µέλος, (Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου).

Ηµεροµηνία εκλογής την  21/2/2019 και λήξη θητείας 20/02/2023

Γεώργιος Σάτλας του Νικολάου

Μη εκτελεστικό µέλος. Ηµεροµηνία εκλογής 30/04/2020 και λήξη θητείας 29/04/2024

Σοφία Αµµανατίδου του Ηλία

(Ανεξάρτητο) Μη εκτελεστικό µέλος. Ηµεροµηνία εκλογής 30/04/2020 και λήξη θητείας 29/04/2024

Κατερίνα Τσικαλουδάκη του Γεωργίου

Μη εκτελεστικό µέλος. Ηµεροµηνία εκλογής 30/04/2020 και λήξη θητείας 29/04/2024

Μαρία Πεταλά του ∆ηµητρίου

 (Ανεξάρτητο) Μη εκτελεστικό µέλος. Ηµεροµηνία εκλογής 30/04/2020 και λήξη θητείας 29/04/2024

Γεώργιος Αρχοντόπουλος του Σάββα
Εκπρόσωπος εργαζοµένων, µη εκτελεστικό µέλος.

Ηµεροµηνία εκλογής 28/05/2009 και λήξη θητείας 18/06/2024

Ιωάννης Μήτζιας του Κωνσταντίνου
Εκπρόσωπος εργαζοµένων, µη εκτελεστικό µέλος.

Ηµεροµηνία εκλογής 19/06/2020 και λήξη θητείας 18/06/2024

Την 31η ∆εκεµβρίου 2020 η σύνθεση του ∆.Σ, ήταν η ακόλουθη:
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ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ4.

Κύρια χαρακτηριστικά του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου
και ∆ιαχείρισης Κινδύνων σε σχέση µε τη διαδικασία σύνταξης 
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων

.3

Η αποστολή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ) είναι:

Η εξέταση και αξιολόγηση της 
επάρκειας και αποτελεσµατικότητας του 
Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.) 
της Εταιρείας και του Οµίλου και η 
διαπίστωση του κατά πόσον αυτό το 
Σύστηµα παρέχει λογική διαβεβαίωση 
σχετικά µε τη(ν):

Συµµόρφωση µε τις πολιτικές, τις 
διαδικασίες, τις οδηγίες και τις 
αποφάσεις της ∆ιοίκησης της 
Εταιρείας και τη νοµοθεσία που 
διέπει τη λειτουργία της.

Αποδοτική και αποτελεσµατική αξιοποίηση 
των διαθέσιµων πόρων της Εταιρείας και 
την επισκόπηση των µέσων προστασίας 
των περιουσιακών της στοιχείων καθώς 
και αυτή καθ’ αυτή την επιβεβαίωση της 
ύπαρξης των στοιχείων αυτών (π.χ. µέσω 
απογραφών, καταµετρήσεων, κλπ.).

Αξιοπιστία και αρτιότητα των 
στοιχείων, των πληροφοριών και των 
µέσων που χρησιµοποιούνται για τη 
λήψη αποφάσεων.

Αξιολόγηση των ενεργειών που 
γίνονται προκειµένου να διορθωθούν 
ελεγκτικά θέµατα που έχουν 
αναγνωριστεί και κοινοποιηθεί κατά 
το παρελθόν.

Αξιοπιστία των 
οικονοµικών 

καταστάσεων.

Ενηµέρωση της ∆ιοίκησης, µέσω της 
Επιτροπής Ελέγχου, για τα 

αποτελέσµατα των τακτικών και των 
έκτακτων ελέγχων.

Επαρκή αξιολόγηση των συστηµάτων 
επεξεργασίας δεδοµένων, προκειµένου να 

διαπιστωθεί κατά πόσον τα συστήµατα 
αυτά επιτυγχάνουν τους σκοπούς και 

στόχους τους και έχουν ενσωµατωθεί σε 
αυτά επαρκείς ελεγκτικές διαδικασίες.

01.

02. 03.

04.

06. 07.

05.
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ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ4.

Εταιρική ∆οµή

.4
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Οι βασικές αρχές λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου, έχουν ως εξής:

Ετησίως καταρτίζεται σχετικό Πλάνο 
Ελέγχων, το οποίο περιλαµβάνει τις 
περιοχές που πρόκειται να ελεγχθούν κατά 
τη διάρκεια του έτους, το αντικείµενο και το 
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του εκάστοτε 
ελεγκτικού έργου. Το ετήσιο Πλάνο Ελέγχων 
καταρτίζεται βάσει της σχετικής 
αξιολόγησης κινδύνων και εγκρίνεται από 
την Επιτροπή Ελέγχου.

Πέραν των προγραµµατισµένων ελέγχων η 
ΜΕΕ αναλαµβάνει την εκτέλεση ειδικών ή 
έκτακτων ελέγχων που τυχόν ανατίθενται 
από τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας.

Το ελεγκτικό έργο διενεργείται από τους 
Ελεγκτές Α’ και Ελεγκτές Β’ µε την 
απαιτούµενη επαγγελµατική επιµέλεια, 
συµπεριφορά, εµπιστευτικότητα, 
αντικειµενικότητα και ακεραιότητα–σε 
συµµόρφωση µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα για την 
Επαγγελµατική Εφαρµογή του Εσωτερικού 
Ελέγχου (Πρότυπα) και µε τον Κώδικα 
∆εοντολογίας του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου 
Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA).

Οι πρακτικές και οι αναλυτικές διαδικασίες 
που εφαρµόζονται από τη ΜΕΕ και 
γενικότερα το πλαίσιο λειτουργίας του 
Εσωτερικού Ελέγχου περιγράφεται 
αναλυτικά στο Εγχειρίδιο Εσωτερικού 
Ελέγχου.

Το αναλυτικό εύρος των ελέγχων και τα 
ευρήµατα που προκύπτουν από την 
εκάστοτε ελεγκτική εργασία καταγράφονται 
αναλυτικά στις σχετικές Εκθέσεις Ελέγχου 
της ΜΕΕ. Καταρτίζονται από τους Ελεγκτές 
Α’ και Ελεγκτές Β’ που συµµετείχαν στο 
ελεγκτικό έργο και επισκοπούνται από τον 
επικεφαλής της ΜΕΕ.

Μέσω της Επιτροπής Ελέγχου ενηµερώνεται 
σε περιοδική βάση η ∆ιοίκηση της Εταιρείας 
για θέµατα τα οποία υποπίπτουν στην 
αντίληψη του ελεγκτή είτε κατά τη 
διενέργεια του ελεγκτικού έργου, είτε από 
άλλες πηγές και απαιτούν περαιτέρω 
διερεύνηση από εξειδικευµένους ερευνητές.

Η παρακολούθηση υλοποίησης των 
συµφωνηµένων διορθωτικών ενεργειών 
(Follow-Up), πραγµατοποιείται από την ΜΕΕ 
σε τακτικά χρονικά διαστήµατα βάσει της 
διαβάθµισής τους.

Ο εσωτερικός έλεγχος ως λειτουργία ασκείται µε τρόπο 
ανεξάρτητο και αντικειµενικό και ως εκ τούτου δεν έχει εξουσία ή 
άλλου είδους ευθύνη για τις δραστηριότητες τις οποίες εποπτεύει. 

Η οργανωτική δοµή της Εταιρείας είναι διαρθρωµένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κύριων επιχειρησιακών τοµέων στους οποίους 

δραστηριοποιείται. Η αποτελεσµατική οργανωτική δοµή, η σαφήνεια στον καθορισµό των 

ορίων ευθύνης και οι επαρκείς έλεγχοι, διασφαλίζουν όχι µόνο την εύρυθµη λειτουργία της 

Εταιρείας αλλά και τον εντοπισµό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την αναφορά 

κινδύνων, τους οποίους ενδέχεται να αναλαµβάνει η Εταιρεία στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων της. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ανάπτυξη και διάχυση ενιαίας 

επιχειρηµατικής αντίληψης. 

Την 1η Ιανουαρίου του 2020, τέθηκε σε ισχύ το νέο οργανόγραµµα που εγκρίθηκε από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο τον ∆εκέµβριο του 2019, στο οποίο αποτυπώνεται η έµφαση που δίνει η 

εταιρεία στον σχεδιασµό, στην ανάπτυξη και στη λειτουργία των εγκαταστάσεων ύδρευσης και 

αποχέτευσης.

Από την αξιολόγηση της απόδοσης της νέας δοµής, αλλά και µε δεδοµένες τις αλλαγές στις 

επιχειρησιακές συνθήκες, προέκυψε η ανάγκη µερικών διαφοροποιήσεων του 

οργανογράµµατος, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις νεότερες απαιτήσεις που 

εγκρίθηκαν µε τις υπ’ αριθµ. 588/11–09–2020 και 636/24–9–2020 αποφάσεις του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου.

Για την καλή λειτουργία & ανάπτυξη της Εταιρείας σηµαντική είναι η συνεισφορά του 

Συµβουλίου ∆ιεύθυνσης, που συσκέπτεται ανελλιπώς, σύµφωνα µε τον επικαιροποιηµένο 

κανονισµό λειτουργίας του.
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ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ4.
Το εταιρικό οργανόγραµµα από τις 12/9/2020 διαµορφώνεται ως εξής:

Η Εταιρεία διέπεται από  τους Νόµους 2937/2001 (ΦΕΚ 159 Α΄ – άρθρα 18 – 27), 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄

104), 3016/2002 (ΦΕΚ Α΄ 110 – άρθρα 1 – 10), 3429/2005 (ΦΕΚ  Α΄ 314 – Β΄ µέρος), 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 

- 94), 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄136/17.07.2020) όπως ισχύουν, καθώς και τις λοιπές διατάξεις,  που 

εφαρµόζονται σε κάθε εισηγµένη σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά ανώνυµη εταιρεία και 

συµπληρωµατικά από τον  Α.Ν.1563/1939 (ΦΕΚ Α 14) και το Ν.∆. 787/1970 (ΦΕΚ 292 Α΄). Η Εταιρεία 

τελεί υπό την εποπτεία των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Μακεδονίας – Θράκης και 

λειτουργεί µε βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας, χωρίς να µεταβάλλεται ο χαρακτήρας της 

ως Εταιρείας που ασκεί δραστηριότητες κοινής ωφέλειας.

Θεσµικό & Κανονιστικό πλαίσιο

.5

Επίσης η ΕΥΑΘ έχει συντάξει και εφαρµόζει απαρέγκλιτα
τους κάτωθι κανονισµούς:

Υπεύθυνη Επικοινωνία & Μάρκετινγκ

.6

Σηµαντικός τοµέας για την εύρυθµη προώθηση του προϊόντος και των υπηρεσιών µας 

αποτελεί ο τοµέας της υπεύθυνης επικοινωνίας και του µάρκετινγκ. Στόχος µας είναι η 

επικοινωνία µε τους πελάτες µας να είναι αξιόπιστη και έγκυρη γι’ αυτό ακολουθούµε πιστά 

και αυστηρά όλους τους σχετικούς νόµους και εθελοντικούς κώδικες για διαφηµιστικές και 

προωθητικές δράσεις, τόσο στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης όσο και στα Μέσα Κοινωνικής 

∆ικτύωσης. Επίσης, στον Κώδικα Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας και Ηθικής γίνεται αναφορά 

στις συνέπειες της µη εξουσιοδοτηµένης δηµοσιοποίησης πληροφοριών όπως το να θιγεί η 

αξιοπιστία και το κύρος της Εταιρείας. Γι' αυτό τον λόγο διευκρινίζεται ότι µόνο 

εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί µας µπορούν να προβαίνουν σε δηλώσεις ή να παρέχουν 

στοιχεία και πληροφορίες, ενώ τονίζεται ότι σε πάσης φύσεως επικοινωνία, είτε εσωτερικά 

είτε µε τρίτους, οι παρεχόµενες πληροφορίες πρέπει να είναι ακριβείς, έγκυρες και στο 

πλαίσιο των κατάλληλων εξουσιοδοτήσεων. Ειδικότερα, στελέχη, εργαζόµενοι ή συνεργάτες 

που προγραµµατίζουν να προβούν σε οµιλίες, παρουσιάσεις, συνεντεύξεις, αρθρογραφία, 

µελέτες κ.λ.π. οφείλουν να λαµβάνουν έγκριση της ∆ιοίκησης, εφόσον επιθυµούν να 

εκπροσωπούν την ΕΥΑΘ και να ενηµερώνουν τη ∆ιεύθυνση Εταιρικών και Ρυθµιστικών 

∆ραστηριοτήτων, προκειµένου να λαµβάνουν σχετική καθοδήγηση και να αποφεύγουν να 

εκφράζουν απόψεις ή να απαντούν σε ερωτήµατα που δεν εµπίπτουν στον τοµέα της 

εξειδίκευσής τους. 

Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων

.7

Αναφορικά µε την προστασία του απορρήτου σχετικά µε 

τα προσωπικά δεδοµένα των πελατών µας, η ΕΥΑΘ 

δεσµεύει µέσω του Κώδικα Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας 

και Ηθικής όσους – λόγω της θέσης τους στην Εταιρεία – 

διαχειρίζονται ή έχουν πρόσβαση σε εµπιστευτικές 

πληροφορίες να τις προστατεύσουν και να µην τις 

χρησιµοποιούν, τις εκµεταλλεύονται ή τις δηµοσιοποιούν. 

Στις πληροφορίες αυτές περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων 

οι πληροφορίες τιµολόγησης όπως και οι κατάλογοι 

πελατών. Η υποχρέωση προστασίας και ορθής χρήσης 

των πληροφοριών και των δεδοµένων αυτών 

εξακολουθεί να ισχύει και όταν παύουν να εργάζονται 

στην Εταιρεία. Η παράβαση των κανόνων αυτών δεν 

αποτελεί µόνο παράβαση των κανόνων του Κώδικα 

Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας, αλλά και παράβαση της 

σχετικής νοµοθεσίας, µε διοικητικές και ποινικές 

συνέπειες.

Υπεύθυνος προστασίας δεδοµένων 

(DPO) της εταιρείας είναι ο 

∆ιευθυντής Ψηφιακού 

Μετασχηµατισµού και 

Πληροφορικής, ∆ρ. Γ. Αγγέλου, 

ενώ ειδικός σύµβουλος επί των 

θεµάτων αυτών είναι ο Καθηγητής 

∆ικαίου και Πληροφορικής της 

Νοµικής Σχολής του ΑΠΘ, Ιωάννης 

Ιγγλεζάκης.

Το 2019 και το 2020, δεν υπήρξε 
κανένα παράπονο σχετικά µε 
παραβιάσεις του απορρήτου των 
προσωπικών δεδοµένων των 
πελατών µας .

Κανονισµός Υδροληψίας
Κανονισµός Αποχέτευσης
Ειδικός Κανονισµός Αποχέτευσης
Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας 
Kανονισµός Λειτουργίας Επιτροπής Αµοιβών Υποψηφιοτήτων 
Πολιτική Αποδοχών Μελών ∆.Σ.
Πολιτική Καταλληλόλητας Μελών ∆.Σ.

Στο πλαίσιο της συµµόρφωσης 
της εταιρείας µε τη νοµοθεσία 
και το κανονιστικό πλαίσιο, 
σηµειώνεται ότι τα έτη 2019 
και 2020, δεν καταγράφηκε 
κανένα περιστατικό διαφθοράς 
ή δωροδοκίας καθώς επίσης 
και κανένα περιστατικό 
παράβασης του Κώδικα 
Επιχειρηµατικής ∆εοντολογίας.
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Οι εγκαταστάσεις που διαθέτει ή διαχειρίζεται η ΕΥΑΘ Α.Ε. βάσει της από 

27–7–2001 Σύµβασης µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο, είναι (α) τα έργα υδροληψίας, (β) τα 

εξωτερικά υδραγωγεία µε τις γεωτρήσεις και τους σχετικούς αγωγούς, (γ) τα 

αντλιοστάσια και τις δεξαµενές και (δ) το δίκτυο διανοµής µε τους αγωγούς

και τα υδρόµετρα.

ΤΟΜΕΙΣ & ΑΡΙΘΜΟΙΒ.

Υ∆ΡΕΥΣΗ

5. ΟΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΑ.

ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

 1. Προστατεύουµε το καθαρό πόσιµο νερό

 2. Εξασφαλίζουµε επάρκεια νερού για όλους

 3. Βελτιώνουµε την αξιοπιστία των συστηµάτων παροχής πόσιµου νερού

 4. Προστατεύουµε τα κρίσιµα αποθέµατα πόσιµου νερού

 5. Επιτυγχάνουµε τη βέλτιστη ποιότητα νερού για όλους τους πελάτες

ΠΕΛΑΤΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 1. Συνεργαζόµαστε στενά µε πελάτες και τις κοινότητες που εξυπηρετούµε

 2. ∆ιασφαλίζουµε την παροχή προσιτών υπηρεσιών προς τους πελάτες

 3. Υποστηρίζουµε τις κοινωνικά ευπαθείς οµάδες

 4. Παρέχουµε κορυφαίες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών

 5. Αυξάνουµε τη χρήση «έξυπνων» συστηµάτων διαχείρισης νερού

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 1. Υποστηρίζουµε τα οικοσυστήµατα και τη βιοποικιλότητα

 2. ∆ιατηρούμε καθαρότερα ποτάµια και θάλασσες

 3. Προωθούμε την κυκλική οικονοµία και αγκαλιάζοντας τη διαχείριση της κλιµατικής αλλαγής

∆ιανοµή 
νερού 
στους 
πελάτες

Συλλογή & 
διαχείριση 
λυµάτων

Επιστροφή
νερού σε 
ποτάµια 
και θάλασσες 

∆ιάθεση
ξηράς ιλύος

για πολλές
εφαρµογές

Συλλογή
νερού

Επεξεργασία
νερού

Π
Ο

ΣΙ
ΜΟ Ν

ΕΡΟ

ΠΕΛΑΤΕΣ & ΚΟΙΝΟ
ΤΗ

ΤΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

(Αλιάκµονας, Αραβησσός, Γεωτρήσεις Σίνδου – 

Καλοχωρίου, Γεωτρήσεις Αξιού – Χαλκηδόνας)

4 39
41

Υ∆ΡΟΦΟΡΕΙΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ 

∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ

56.243.116
ΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ (2020)

1.670µ νέων αγωγών (2019) και 

2.883µ νέων αγωγών (2020) (επεκτάσεις νέων αγωγών)

2.150µ αγωγών (2019) και 

3.150µ αγωγών (2020) (αντικαταστάσεις αγωγών)

~ 926.000
ΑΤΟΜΑ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ 

2.733,83 χλµ
∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
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Σύµφωνα µε το Γενικό Σχεδιασµό που εκπονήθηκε στα τέλη του 1970 και στη 

συνέχεια υλοποιήθηκε, η ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης διαιρέθηκε στις εξής 

ζώνες συλλογής αποβλήτων:

α. Τα λύµατα από τις κεντρικές και δυτικές περιοχές, στις οποίες είναι 

εγκατεστηµένες οι περισσότερες από τις αστικές και βιοµηχανικές δραστηριότητες, 

συλλέγονται και µεταφέρονται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων 

Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ) στην περιοχή Σίνδου.

β. Τα λύµατα από τις ανατολικές (τουριστικές) περιοχές συλλέγονται και 

µεταφέρονται σε άλλη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων στην περιοχή ΑΙΝΕΙΑ 

(Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ) του ∆ήµου Θερµαϊκού.

γ. Τα απόβλητα της Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ.Θ.) συλλέγονται 

και επεξεργάζονται στη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (Μ.Κ.Α.), που περιήλθε 

για χρήση στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. τον Ιανουάριο του 2003.

∆υναµικότητα εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων (σε µονάδες ισοδύναµου 

πληθυσµού-ι.π.). ∆υναµικότητα οργανικού φορτίου (σχεδιασµού): 

296.000m3/d* (βάση µελέτης σχεδιασµού, Οδηγία 91/271/ΕΟΚ)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Ε.Ε.Λ.Θ.

AΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

27 χλµ ~ 315 χλµ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ 140 τµχ

25,000 τµχ

42,000 τµχ

60,000 τµχ

ΚΑΑ 2.000 – 2.400mm
ΚΑΑ από 600 – 1.600mm

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ∆ΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ

∆ΙΑΤΟΜΕΣ

ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΟΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Συνολικό µήκος αγωγών ακαθάρτων και παντορροϊκών: 

περίπου 1.800 χλµ. εκ. των οποίων ποσοστό 

περίπου 35% είναι παντορροϊκό.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ

1.100.000 άτοµα

9.000 εκτάρια (ha)

60

ΕΕΛΘ

155–160.000
m3/ηµέρα

(κατά µέσο όρο σε ξηρή περίοδο)

ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ περίπου

8.000
m3/ηµέρα

µε προοπτική µέχρι τα 

15.000 

m3/ηµέρα

Εξυπηρετούµενος 
πληθυσµός 
(πληθυσµός
σχεδιασµού)

 1
.3

33
.0

0
0

Στοιχεία 
Παροχών 

για το έτος 
2020

Μ
έσ

η
 η

µ
ερ

ή
σ

ια

π
α

ρ
ο

χή
 (

m
3 )

:

15
2.

63
0

 

Είδος λυµάτων- 
ποσότητες 
(m3/ηµέρα)

α. Αστικά λύµατα: 

151.965
β. Βιοµηχανικά λύµατα:

γ. Βοθρολύµατα: 

665
-

Ετήσια 
µεταφορά 
ξηραµένης 

ιλύος

6.
91

5
τό

νο
ι

53
.4

54
.6

0
0

Όγκος 
επεξεργασµένων 

λυµάτων 
για το 

2020(m3)
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Η ΕΥΑΘ δεν διαχειρίζεται επικίνδυνα υλικά στις Μονάδες 

Επεξεργασίας Λυµάτων που έχει υπό την ευθύνη λειτουργίας της.

Οι ποσότητες αφυδατωµένης ιλύος που διατέθηκαν εκτός 

από καθεµιά εγκατάσταση ευθύνης της ΕΥΑΘ είναι:

∆υναµικότητα οργανικού φορτίου (σχεδιασµού): 87.000m3*
(βάσει µελέτης σχεδιασµού, Οδηγία 91/271/ΕΟΚ)

10.000–15.000 m3/ηµέρα βιοµηχανικών αποβλήτων από την περιοχή της ΒΙ.ΠΕ.Θ.

Βαθµός απόδοσης αποµάκρυνσης οργανικού φορτίου  >90% 

Μέση ηµερήσια παροχή (m3): 10.370

Ετήσια µεταφορά αφυδατωµένης ιλύος (m3): 5360

∆ιασφάλιση Ποιότητας-Ποιοτικός έλεγχος 

Στοιχεία 
παροχών

για το έτος 
2020

8
.7

43
Μ

έσ
η

 η
µ

ερ
ή

σ
ια

π
α

ρ
ο

χή
 (

m
3 )

:

Είδος λυµάτων- 
ποσότητες 
(m3/ηµέρα)

α. Αστικά λύµατα: 

8.126
β. Βιοµηχανικά λύµατα:

γ. Βοθρολύµατα: 

617
-

Ετήσια 
µεταφορά 

αφυδατωµένης
ιλύος

(τόνοι, 
κατά προσέγγιση)

3.
64

5
τό

νο
ι

3.
26

0
.5

0
0

Όγκος 
επεξεργασµένων 

λυµάτων 
για το 

2020(m3)

Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας 
Λυµάτων ΑΙΝΕΙΑ

1.

Μονάδα Κατεργασίας 
Αποβλήτων Βιοµηχανικής 
Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΜΚΑ)

2.

∆ιαχείριση
Λυµάτων

3.

Εντός του 2020 εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων 
των έργων τεχνικής ανασυγκρότησης και το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό πυροπροστασίας.

∆ιάκριση µεταξύ ποσοτήτων επικίνδυνων και µη επικίνδυνων λυµάτων

2020
ΕΕΛΘ = 6.806 τόνοι

ΑΙΝΕΙΑ = 3.644 τόνοι

ΜΚΑ = 5.360 τόνοι

2019
ΕΕΛΘ = 7.665 (+4.156 ασβεστοποιηµένη)  τόνοι

ΑΙΝΕΙΑ = 3.044 τόνοι

ΜΚΑ = 7.711 τόνοι

Από την επεξεργασία λυµάτων προκύπτει η αφυδατωµένη ιλύς οι ποσότητες της οποίας αναφέρθηκαν 

ανωτέρω για καθεµιά από τις εγκαταστάσεις ευθύνης της ΕΥΑΘ.

Επίσης, προκύπτει και η ξηραµένη ιλύς (είναι το προϊόν που προκύπτει από τη επεξεργασία της 

αφυδατωµένης ιλύος που παράγεται στην ΕΕΛΘ και προωθείται στη Μονάδα Θερµικής Ξήρανσης).

∆ιάκριση µεταξύ υγρών και στερεών αποβλήτων 
που προκύπτουν από τη χρήση λυµάτων

2018
8.435,17 τόνοι

2019
7.647,13 τόνοι

2020
6.806,72 τόνοι
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Από τις 2/2/2018 το Εργαστήριο της Ε.Ε.Ν.Θ. λειτουργεί εξ ολοκλήρου από την ΕΥΑΘ. ∆ιενεργεί 

εργαστηριακές αναλύσεις στην είσοδο της ΕΕΝΘ, στα ενδιάµεσα στάδια επεξεργασίας σύµφωνα µε 

συγκεκριµένο πρόγραµµα και στην έξοδό της (∆3) για την παρακολούθηση της διεργασίας και τη 

διαπίστωση ότι αυτό πληροί τους όρους της ισχύουσας υγειονοµικής διάταξης (ΦΕΚ 3282/19.9.2017) 

πριν δοθεί στην κατανάλωση.

Το 2020 εξετάστηκαν συνολικά περισσότερα από 9.400 δείγµατα και το 2019 περισσότερα από 9.000 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία του πόσιµου ΚΥΑ Αρ.Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/2017 (ΦΕΚ 3282/10- 

9–2017) και του επιφανειακού ΚΥΑ 46399/4352/86 ΦΕΚ 438Β/03–07–1986).

Πραγµατοποιείται το σύνολο των αναλύσεων των οργανικών παραµέτρων (φυτοφάρµακα, πολυκυκλικοί 

αρωµατικοί υδρογονάθρακες, πτητικές οργανικές ενώσεις) και υλοποιήθηκε η επικύρωση των µεθόδων 

αυτών προς διαπίστευση κατά 17025.

Πραγµατοποιήθηκε επιθεώρηση στις 5 και 6/3/2020 από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆) και 

από τις 30/7/2020 διαθέτει Σύστηµα Ποιότητας ∆ιαπίστευσης ISO 17025/2017 µε Αρ. 1217 για χηµικές 

δοκιµές που απαιτεί η νοµοθεσία στο πόσιµο νερό (θολότητα, αγωγιµότητα, pH, υπολειµµατικό χλώριο, 

ολικός οργανικός άνθρακας, 153 φυτοφαρµάκων, πτητικών οργανικών ενώσεων).

Το Εργαστήριο επίσης παρακολουθεί τις παραµέτρους που προκύπτουν απο την τήρηση των 

υποχρεώσεων των Αποφάσεων ‘Έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της Ε.Ε.Ν.Θ., όπως διάθεση 

στο Γαλλικό και διάθεση ακαθάρτων προς την Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων.

Η ΕΥΑΘ αναγνωρίζει τη πρόσβαση σε ασφαλές και καθαρό πόσιµο νερό ως θεµελιώδες 

ανθρώπινο δικαίωµα σύµφωνα µε τον 6ο Στόχο Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Με σηµαντικές επενδύσεις σε έργα υποδοµής, σε καινοτόµες τεχνολογικές εφαρµογές  και 

στην εκπαίδευση του ανθρώπινου κεφαλαίου της, η ΕΥΑΘ εξασφαλίζει εξαιρετική ποιότητα 

πόσιµου νερού στους καταναλωτές της.

Ως προς τα προϊόντα  της η ΕΥΑΘ  εφαρµόζει συνεχείς δειγµατοληπτικούς ελέγχους στην 

ποιότητα του νερού µε βάση τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισµούς στα κατά ΕΝ17025 

διαπιστευµένα εργαστήριά της.

Σηµειώνεται πως δεν υπήρξε για το 2020 περιστατικό µη συµµόρφωσης .

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

Έλεγχος και ποιότητα νερού

.1

Το πόσιµο νερό της πόλης µας είναι νερό µε 

εξαιρετικά φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά.

Έχει ευχάριστη γεύση, είναι άοσµο και 

διαυγές.

Είναι τρεχούµενο και φτάνει στον 

καταναλωτή στη σωστή θερµοκρασία.

Περιέχει σε διάλυση φυσικά µεταλλικά άλατα 

και ιχνοστοιχεία, που του δίνουν γεύση και 

θρεπτική αξία.

Είναι υγιεινό και µικροβιολογικά ασφαλές.

Είναι φιλικό προς το περιβάλλον, επειδή δεν 

συσκευάζεται.

Είναι περίπου 1000 φορές πιο φτηνό από 

άλλους τύπου νερού.

Ελέγχεται από την Ε.Υ.Α.Θ. σε καθηµερινή 

βάση 7 µέρες την εβδοµάδα, 365 µέρες το 

χρόνο από το εργαστήριό µας και πληροί τις 

προδιαγραφές που ορίζει η ισχύουσα 

νοµοθεσία (ΚΥΑ Αρ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/ΦΕΚ 

Β’ 3282/19.09.2017 σε συµµόρφωση µε την 

Οδηγία 98/83/ΕΚ «ποιότητα νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως αυτή έχει 

τροποποιηθεί.

Το νοµοθετικό πλαίσιο για το πόσιµο νερό 

διακρίνεται από ιδιαίτερη αυστηρότητα, 

τόσο όσον αφορά την συχνότητα των 

ελέγχων (πιο συχνοί έλεγχοι), όσο και για τα 

όρια των παραµέτρων που ελέγχονται (πιο 

χαµηλά όρια), σε σύγκριση µε τους άλλους 

τύπους νερού που µπορεί κανείς να 

καταναλώσει. Το πλαίσιο αυτό αποτελεί 

επιπλέον εγγύηση για την καλή ποιότητα του 

πόσιµου νερού.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ – ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥΓ.

∆ιάθεση ξηραµένης ιλύος για τη θερµική αξιοποίησή της. Ένα µέρος παραλαµβάνεται και αξιοποιείται 

θερµικά στις εγκαταστάσεις των εργοστασίων παραγωγής τσιµέντου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο και ένα 

µέρος προωθείται για κοµποστοποίηση.

Συµβολή υποπροϊόντων στην Κυκλική Οικονοµία (CE)

Η ποσότητα σε m3 εξόδου (επεξεργασµένων λυµάτων) από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων 

(ΕΕΛΘ), όπως σηµειώθηκαν και ανωτέρω, είναι: 

Συνολικός όγκος ανακτηµένου νερού (m3) από τα 
επεξεργασµένα λύµατα που επαναχρησιµοποιούνται

2019
54.197.015 m3

2020
53.454.600 m3

Το νερό είναι θεµελιώδες αγαθό, 
απαραίτητο για τη διατήρηση της ζωής 
και την ανάπτυξη και ευηµερία της κοινωνίας.
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Το Τµήµα Εργαστηριακού Ελέγχου Πόσιµου Νερού της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. διενεργεί καθηµερινούς ελέγχους, 

δειγµατοληψίες και αναλύσεις πόσιµου νερού από το δίκτυο διανοµής της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., καθώς και νερού 

των πηγών υδροληψίας, τηρώντας κατ’ ελάχιστο τις σχετικές νοµοθετικές υποχρεώσεις της εταιρείας.

Παρακολουθεί την εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία για θέµατα που σχετίζονται µε την ποιότητα του 

πόσιµου νερού και ενηµερώνει σχετικά τις συναρµόδιες ∆ιευθύνσεις.

Τηρεί τα απαιτούµενα αρχεία και αναφέρει προς τις αρµόδιες Κρατικές Αρχές για θέµατα ποιότητας 

πόσιµου νερού.

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Στο πλαίσιο αυτό πραγµατοποιούνται:

Παρακολούθηση 
της ποιότητας του 
πόσιµου νερού 

Ο έλεγχος της ποιότητας του πόσιµου νερού πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε την ισχύουσα µε την ΚΥΑ Αριθµ. 
Γ1(δ)/ΓΠοικ. 67322/2017 (ΦΕΚ3282/19–09–2017) για την “Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης” σε 
συµµόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ εκ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης 
Νοεµβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία (ΕΕ)2015/1787 (L260,7–10–2015).
Έτσι, σύµφωνα µε τις ισχύουσες Υγειονοµικές ∆ιατάξεις, για την αποτελεσµατική προστασία της δηµόσιας 
υγείας, πραγµατοποιείται καθηµερινά παρακολούθηση των παραµέτρων της Οµάδας Α  της νοµοθεσίας. 
Επίσης, πραγµατοποιήθηκε παρακολούθηση των παραµέτρων της Οµάδας Β της νοµοθεσίας 16 φορές καθ΄ 
όλο το έτος (2019 & 2020), η οποία µεταξύ άλλων περιλαµβάνει παραµέτρους που αφορούν τοξικές ουσίες, 
βαρέα µέταλλα και αναλύσεις οργανικών ενώσεων (φυτοφάρµακα, πολυκυκλικοί αρωµατικοί 
υδρογονάνθρακες, πτητικές οργανικές ενώσεις). 
Το 2019, 38 συνολικά, αντιπροσωπευτικά του δικτύου ύδρευσης, δείγµατα υποβλήθηκαν, σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα, στην παρακολούθηση αυτή. Σε παρακολούθηση υποβλήθηκαν ξεχωριστά οι πηγές και όλες οι 
υδρογεωτρήσεις της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., που βρίσκονται σε λειτουργία (12 δείγµατα από τις πηγές Αραβησσού, 52 
δείγµατα εξόδου ∆εξ. Καθίζησης, 14 δείγµατα από τη ∆εξ. Καληράχης, 52 δείγµατα από υδρογεωτρήσεις).
Το 2020, 41 συνολικά αντιπροσωπευτικά του δικτύου ύδρευσης, δείγµατα υποβλήθηκαν, σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα, στην παρακολούθηση αυτή. Σε παρακολούθηση υποβλήθηκαν ξεχωριστά οι πηγές και όλες οι 
υδρογεωτρήσεις της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. που βρίσκονται σε λειτουργία (12 δείγµατα από τις πηγές Αραβησσού, 52 
δείγµατα εξόδου ∆εξ. Καθίζησης, 14 δείγµατα από τη ∆εξ. Καληράχης, 52 δείγµατα από υδρογεωτρήσεις).

Για την εξασφάλιση της καταλληλόλητας 
του πόσιµου νερού πραγµατοποιούνται 
συστηµατικοί έλεγχοι, στις πηγές 
υδροληψίας και στο δίκτυο διανοµής.
Στο εργαστήριο γίνονται µικροβιολογικές 
εξετάσεις για Total Coliforms, Εscherichia 
Coli, Enterococci, Clostridium perfringens 
και συνολικά βακτηρίδια στους 37οC και 
22οC, σε δείγµατα που προέρχονται από 
το δίκτυο διανοµής και από τα σηµεία που 
τίθεται το νερό στην κατανάλωση.

Υγιεινολογικός–
µικροβιολογικός 
έλεγχος

Για την πιο αποτελεσµατική προστασία της ποιότητας του πόσιµου νερού από µικροβιολογικής άποψης:
• Πραγµατοποιείται απολύµανση µε διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου (ΝaΟCl) στα κεντρικά αντλιοστάσια 
σε συνεχή 24ώρη βάση, καθ΄ όλο το έτος. Ειδικότερα στο Α/σιο ∆ενδροποτάµου, εντός του 2019, 
προγραµµατίσθηκε κι έλαβε χώρα µελετηµένη µετάβαση από την χλωρίωση µε άνυδρο υγρό χλώριο, στη 
χλωρίωση µε διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου. 

• Πραγµατοποιείται απολύµανση µε άνυδρο υγρό χλώριο στην Ε.Ε.Ν.Θ. Η παρουσία υπολείµµατος 
ελεύθερου χλωρίου είναι συνεχής και ανιχνεύεται ως και τα ακρότατα σηµεία του δικτύου διανοµής, µε 
κατώτατο όριο συγκέντρωσης 0,2 mg/l υπολείµµατος ελεύθερου χλωρίου, σύµφωνα µε την Υγειονοµική 
διάταξη ΥΜ 5673 (ΦΕΚ 5Β΄/9.1.58) «περί απολυµάνσεως του ύδατος των υδρεύσεων».
Το Τµήµα Εργαστηριακού Ελέγχου Πόσιµου Νερού διενεργεί τους ελέγχους υπολειµµατικής απολυµαντικής 
δράσης στο δίκτυο διανοµής.

Απολύµανση του 
πόσιµου νερού

Εντός του 2019 το ΤΕΕΠΝ προέβη σε ενέργειες επέκτασης του Ειδικού Πεδίου ∆ιαπίστευσης (ΕΠΕ∆) 
17025:2005 (Αρ. Πιστοποιητικού ΕΣΥ∆ 1139) σε επιπλέον έντεκα (11) φυσικοχηµικές παραµέτρους και τρεις 
(03) µικροβιολογικές, καλύπτοντας πλέον πολύ σηµαντικό µέρος των φυσικοχηµικών παραµέτρων και το 
σύνολο των µικροβιολογικών παραµέτρων της νοµοθεσίας. Εντός του 2020 το ΤΕΕΠΝ προέβη σε 
ενέργειες επέκτασης του Ειδικού Πεδίου ∆ιαπίστευσης (ΕΠΕ∆) 17025:2005 (Αρ. Πιστοποιητικού ΕΣΥ∆ 1139) 
σε επιπλέον δεκαπέντε (15) φυσικοχηµικές παραµέτρους, καλύπτοντας πλέον το σύνολο των 
φυσικοχηµικών παραµέτρων και το σύνολο των µικροβιολογικών παραµέτρων της νοµοθεσίας.

Πιστοποίηση –
∆ιαπίστευση
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Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. διαθέτει δύο σύγχρονα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου:

Το Τµήµα Εργαστηριακού Ελέγχου Πόσιµου Νερού (ΤΕΕΠΝ) µε κύρια αρµοδιότητα τον έλεγχο του νερού 

του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ) και των γεωτρήσεων και Το Εργαστήριο της 

Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.) µε κύριο αντικείµενο τον ποιοτικό έλεγχο 

της επεξεργασίας του νερού του ποταµού Αλιάκµονα και της διώρυγας προσαγωγής, καθώς και τον 

προσδιορισµό όλων των οργανικών παραµέτρων του νερού της Θεσσαλονίκης.

Tα δύο εργαστήρια καλύπτουν όλο το φάσµα των φυσικοχηµικών, οργανικών και µικροβιολογικών  

παραµέτρων των οποίων η εταιρεία έχει υποχρέωση να παρακολουθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία ΚΥΑ Αρ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/ΦΕΚ Β’ 3282/19.09.2017 και σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 

98/83/ΕΚ «ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί.

Ο έλεγχος γίνεται µε την εφαρµογή αναγνωρισµένων µεθόδων δοκιµών και εκτελείται ως προς τις 

οργανοληπτικές, φυσικοχηµικές και τοξικές παραµέτρους, που αφορούν οργανικούς και ανόργανους 

µικρορυπαντές, καθώς και µικροβιολογικό φορτίο σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Τα εργαστήριά µας διαθέτουν εξειδικευµένο προσωπικό µε ένα εύρος ειδικοτήτων που περιλαµβάνει 

µεταξύ άλλων εκείνες του Χηµικού, Χηµικού Μηχανικού, Υδροβιολόγου, Μηχανικού Περιβάλλοντος και 

Τεχνολόγου Τροφίµων. Το προσωπικό των Εργαστηρίων Ποιοτικού Ελέγχου εκπαιδεύεται και 

ενηµερώνεται συνεχώς, µέσω συµµετοχής σε σεµινάρια και ηµερίδες, για όλες τις νέες εξελίξεις και 

τεχνολογίες στο επιστηµονικό πεδίο των εργαστηριακών αναλύσεων του πόσιµου νερού.

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΣ

Το Εργαστήριο Ύδρευσης της ∆ιεύθυνσης Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων Ύδρευσης είναι διαπιστευµένο ως 

ικανό σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ αρ. 1139) να διενεργεί δοκιµές, όπως καθορίζεται στο Επίσηµο Πεδίο Εφαρµογής της 

∆ιαπίστευσης (ΕΠΕ∆). Η διαπίστευση ενός εργαστηρίου είναι η επίσηµη αναγνώριση από το Εθνικό 

Σύστηµα ∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆), ότι το εργαστήριο είναι ικανό να διενεργεί συγκεκριµένες δοκιµές και ως 

εκ τούτου αποτελεί απόδειξη της αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων του. 

Βασικός στόχος της διαπίστευσης, όπως περιγράφεται και στις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου 

ISO/IEC 17025, είναι η µείωση της πιθανότητας εµφάνισης σφαλµάτων τόσο στη διενέργεια των 

αναλύσεων όσο και στα στάδια πριν και µετά τη διενέργειά τους. Επίσης, είναι σε εξέλιξη η επέκταση του 

ΕΠΕ∆ του πιστοποιητικού του Εργαστηρίου.

Επιπροσθέτως, και τα δυο εργαστήρια συµµετέχουν σε διεργαστηριακά σχήµατα µε στόχο τον τακτικό 

έλεγχο της αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων που εκδίδουν, την παρακολούθηση της επίδοσης των 

εργαστηριακών δοκιµών κι εποµένως τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας τους και των παρεχόµενων 

υπηρεσιών στον πολίτη της Θεσσαλονίκης.

∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Τα εργαστήρια διαθέτουν τον πλέον σύγχρονο εξοπλισµό για την πραγµατοποίηση του ποιοτικού  

ελέγχου του πόσιµου νερού. Πιο συγκεκριµένα, διαθέτουν:

ΟΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Η ΚΥΑ Αρ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/ΦΕΚ Β’ 3282/19.09.2017 σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 98/83/ΕΚ 

«ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, ορίζει τη συχνότητα και το 

είδος των αναλύσεων ανάλογα µε τον ηµερήσιο όγκο διανεµόµενου ή παραγόµενου νερού.

Στα εργαστήρια της ΕΥΑΘ  εφαρµόζονται αναλυτικές µέθοδοι και εξετάζεται µια σειρά παραµέτρων 

(οργανοληπτικές, φυσικοχηµικές, µέταλλα, µικροβιολογικές και οργανικές) για τον προσδιορισµό των 

στοιχείων που απαιτούνται σε δείγµατα νερού προκειµένου να επιτυγχάνεται υψηλή ευαισθησία, 

ακρίβεια και επαναληψιµότητα µέτρησης.

Η ΕΥΑΘ ενηµερώνει σε µηνιαία βάση µέσω της ιστοσελίδας της, καθώς και µέσω της ιστοσελίδας του 

ΥΠΕΝ για τα χαρακτηριστικά και την ποιότητα του νερού  που διαθέτει. 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Υγρή χρωµατογραφία µε ανιχνευτή 
µάζας τριπλού τετραπόλου (LC-MS/MS), 
για τον προσδιορισµό ηµι-πτητικών 
φυτοφαρµάκων, φαινολικών ενώσεων, 
και λοιπών µη πτητικών µικρορυπαντών 
του νερού

Ατοµική απορρόφηση 
µε φούρνο γραφίτη 
και σύστηµα 
υδριδίων για τον 
προσδιορισµό 
µετάλλων και 
µεταλλοειδών

Σύστηµα ιοντικής 
χρωµατογραφίας 
και για ανιόντα 
και για κατιόντα 
(υπό 
εγκατάσταση)

Φασµατοφωτόµετρ
α ορατού και 
υπεριώδους

Εξοπλισµός IDEXX 
Colilert (Quan-
ti-Tray Sealer 
PLUS, Λυχνία UV 
και UV Viewing 
Cabinet)

Επωαστικούς 
κλιβάνους και 
κλιβάνους υγρής 
και ξηρής 
αποστείρωσης

Όργανο 
προσδιορισµού 
ολικού οργανικού 
άνθρακα

Εκλεκτικό ηλεκτρόδιο 
φθορίου

Αγωγιμόμετρα, 
θολόμετρα, pH-μετρα

Φωτόµετρα 
µέτρησης 
υπολειµµατικού 
χλωρίου

Συσκευές 
παραγωγής 
υπερκαθαρού και 
απιονισµένου 
νερού

Οξυγονόμετρα

Αναλυτικούς 
ζυγούς

Αέριο χρωµατογράφο µε ανιχνευτή 
µάζας (GC/MS) για τον προσδιορισµό 
φυτοφαρµάκων και πτητικών οργανικών 
ενώσεων και διαλυτών, ενώσεων οσµής 
και γεύσης

Υγρή 
χρωµατογραφία 
υψηλής πίεσης µε 
ανιχνευτή 
υπεριώδους για 
τον προσδιορισµό 
των πολυκυκλικών 
αρωµατικών 
υδρογονανθράκων
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Οι απαιτούµενοι ειδικοί όροι για τη διάθεση υγρών αποβλήτων – λυµάτων καθορίζονται από τις 

κείµενες νοµοθετικές διατάξεις που υιοθετεί πλήρως ΕΥΑΘ:

•  Απόφαση Αριθ. 30/οικ. 2885 ΦΕΚ 1079/Β΄/15–7–2010: Καθορισµός χρήσεων επιφανειακών υδάτων 

και ειδικών όρων για τη διάθεση λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων σε κάθε αποδέκτη του Ν. 

Θεσσαλονίκης.

•  Απόφαση Αριθ. 1836 ΦΕΚ 1793/Β΄/21–5–2018: Έγκριση του Ειδικού Κανονισµού Λειτουργίας ∆ικτύου 

Αποχέτευσης της Εταιρείας Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ.

•  Απόφαση µε αριθ. 163295/30–7–2014: Ανανέωση – Τροποποίηση-Αναδιατύπωση των εγκεκριµένων 

Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοµηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Θεσσαλονίκης 

(Ανανέωση-Τροποποίηση-Αναδιατύπωση της ΚΥΑ 119371/21–09–2006).

•  των επεξεργασµένων απορροών από τις 

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων της 

εταιρείας µας (ΕΕΛΘ, ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ),

•  των επεξεργασµένων απορροών από την 

Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) στη 

ΒΙΠΕΘ, και

•  των υγρών αποβλήτων και λυµάτων που 

διατίθενται στο αποχετευτικό δίκτυο της 

εταιρείας µας, από κάθε είδους δραστηριότητα 

και φορέα, τα οποία ενδέχεται να παράγουν 

υγρά απόβλητα, πέραν της αστικής κατοικίας.

Ποιοτικός έλεγχος αποχέτευσης-Περιβαλλοντική µέριµνα

.2

Το Εργαστήριο Ελέγχου Αποχέτευσης 
και Περιβάλλοντος (Εργαστήριο Αποχέτευσης, 
ΕΕΑ&Π) ασχολείται:

ΚΥΡΙΩΣ 
ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ:

Α.

Το Τµήµα Εργαστηριακού Ελέγχου Αποχέτευσης κατά τη διάρκεια του 2020, 

εν µέσω πανδηµίας COVID 19, προώθησε τα παρακάτω θέµατα:

Πραγµατοποίησε συστηµατικούς ελέγχους, µε περίπου 850 αυτοψίες 

& δειγµατοληψίες και 5100 φυσικοχηµικές αναλύσεις, σε:

•  παραγωγικές δραστηριότητες που είναι εγκατεστηµένες στα όρια αρµοδιότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε. (τουλάχιστον µια φορά ανά έτος)

•  καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος και επαγγελµατικές δραστηριότητες που είναι συνδεδεµένες στο δίκτυο της  

ΕΥΑΘ Α.Ε. ή δίκτυα που διαχειρίζεται η ΕΥΑΘ Α.Ε., 

•  Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων (Ε.Ε.Λ.Θ., ΑΙΝΕΙΑ), στο δίκτυο των αγωγών ακαθάρτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. και στη Μονάδα   

Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) που βρίσκεται στη ΒΙΠΕΘ.

•  περιπτώσεις διαρροής υδάτων, 

•  έκτακτες ανάγκες.

Πραγµατοποίησε, συστηµατική παρακολούθηση της ποιότητας εκροής των βιοµηχανιών που είναι εγκατεστηµένες στη ΒΙ.ΠΕ.Θ., 

επεξεργασία των δεδοµένων και αποστολή αυτών στη ∆ΕΚ ανά τετράµηνο, προκειµένου να γίνει ο προσδιορισµός των τελών αποχέτευσης 

για αυτές τις δραστηριότητες και ο επιµερισµός των δαπανών λειτουργίας της ΜΚΑ.

Συµµετείχε σε διεργαστηριακές δοκιµές, στις οποίες ελέγχθηκαν 22 παράµετροι. Η αξιολόγηση συµµετοχής, σύµφωνα µε τις εκθέσεις 

αποτελεσµάτων ήταν 90% επιτυχία.

Σχεδίασε και τροποποίησε, κατάλληλα, το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας (Σ∆Π) που εφαρµόζει, ώστε να πληροί τις απαιτήσεις της 

ισχύουσας έκδοσης ISO/IEC 17025:2017 µε ηµεροµηνία 19/03/2020,συµπεριλαµβάνοντας την παράµετρο της ∆ειγµατοληψίας και 

επεκτείνοντας µε αυτό τον τρόπο το υπάρχον Επίσηµο Πεδίο ∆ιαπίστευσης (ΕΠΕ∆) του Εργαστηρίου. Λόγω των έκτακτων υγειονοµικών 

συνθηκών, που επέβαλε η πανδηµία του Sars-Cov2, δεν πραγµατοποιήθηκε η µετάβαση από την παλιά έκδοση του προτύπου στην πιο 

πρόσφατη έκδοση αυτού, ενώ είχε προταθεί Οµάδα Αξιολόγησης από το ΕΣΥ∆ µε καταληκτική ηµεροµηνία επιθεώρησης την 17/11/2020.

Τροποποίησε, εκ νέου, το υφιστάµενο Σ∆Π γιατί, εξαιτίας της µετεγκατάστασης του Εργαστηρίου της Ύδρευσης στην ΕΕΝΘ έγινε ο 

απαραίτητος διαχωρισµός του από κοινού Σ∆Π που διατηρούσαν τα εργαστήρια Ύδρευσης – Αποχέτευσης και παρέλαβε από το ΕΣΥ∆ στις 

23/12/2020 το νέο Πιστοποιητικό µε αρ.1139–2. Παράλληλα κατέθεσε εκ νέου, στο ΕΣΥ∆ δύο αιτήσεις µετάβασης και επέκτασης στις 

15/12/2020.

Υποστήριξε τις εργασίες της Επιτροπής Ελέγχου Μελετών Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης Λυµάτων και Υγρών Βιοµηχανικών Αποβλήτων 

(συστάθηκε µε τις 10/2005 & 173/2007 και τροποποιήθηκε µε τις 251/2007, 498/2010& 063/2013, 22/2018, 76/2018, 458/2018, 530/2019, 

399/2020 & 773/2020 Απόφ. ∆.Σ. της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) µε αυτοψίες, παραλαβές εγκαταστάσεων δειγµατοληψίες, και αναλύσεις δειγµάτων από 

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΕΕΑ), παραλαµβάνοντας και διακινώντας τα δικαιολογητικά για την έκδοση αδειών διάθεσης και 

των εγγράφων των αδειοδοτήσεων µετά τη σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής (εξετάσθηκαν 250 περίπου θέµατα το 2020).

Εφάρµοσε ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα για το σύνολο των διαδικασιών που σχετίζονται µε τους ελέγχους και τις 

εργαστηριακές αναλύσεις (µητρώο πελατών, καταχώρηση ελέγχων [αυτοψίες – δειγµατοληψίες], καταχώρηση αποτελεσµάτων 

εργαστηριακών αναλύσεων, έκδοση αναφορών).

Πραγµατοποίησε συστηµατική ενηµέρωση σε επαγγελµατικές δραστηριότητες στην περιοχή αρµοδιότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε. για τις 

απαιτήσεις του Ειδικού Κανονισµού λειτουργίας του δικτύου Αποχέτευσης – ΕΚΑ (ΚΥΑ 1836/2018-ΦΕΚ 1793 Β΄/21–05–2018) µε ενηµερωτικές 

επιστολές. Επιτήρησε την εφαρµογή του ΕΚΑ και εισηγήθηκε στο ∆Σ της ΕΥΑΘ την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις µη τήρησης των 

όρων του.

ΜΕ ΤΗΝ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ 
ΠΟΥ ∆ΙΑΘΕΤΟΥΝ ΥΓΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΑ 
ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ

Β.
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Ερευνητικά Έργα

.3

Οι πελάτες της ΕΥΑΘ Α.Ε. µπορούν να αιτηθούν τη χορήγηση αποτελεσµάτων δείγµατος/ων υγρών 

αποβλήτων-λυµάτων, που ελήφθησαν από την ΕΥΑΘ Α.Ε., καταθέτοντας συµπληρωµένη αίτηση και 

πληρώνοντας το ανάλογο αντίτιµο.

ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

•  Το Εργαστήριο Ελέγχου Αποχέτευσης και Περιβάλλοντος (Εργαστήριο  Αποχέτευσης) της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

είναι διαπιστευµένο κατά ISO/IEC 17025:2005 από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης – Ε.ΣΥ.∆. (Αρ. 

Πιστοποιητικού 1139–2).

•  Το Επίσηµο Πεδίο Εφαρµογής της ∆ιαπίστευσης (Ε.Π.Ε.∆) του Εργαστηρίου Αποχέτευσης (Παράρτηµα 

F1/3 του Πιστοποιητικού Ε.ΣΥ.∆. Αρ. 1139–2) περιλαµβάνει τον προσδιορισµό διαφόρων παραµέτρων 

που αφορούν στην παρακολούθηση της λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων (Ε.Ε.Λ.) 

και της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (Μ.Κ.Α.), καθώς και στις εκροές δραστηριοτήτων που 

παράγουν υγρά απόβλητα.

•  Η Πολιτική Ποιότητας του Εργαστηρίου Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τη 

διεξαγωγή των δραστηριοτήτων και των δοκιµών πάντα µε ορθό και επιστηµονικό τρόπο, ο οποίος 

διασφαλίζει την ανεξαρτησία κρίσης, την αµεροληψία, την ακεραιότητα και το απόρρητο.

•  Το Εργαστήριο Αποχέτευσης συµµετέχει δύο φορές ετησίως σε προγράµµατα διεργαστηριακών 

συγκρίσεων και δοκιµών ικανότητας, στα οποία ανταποκρίνεται επιτυχώς, τεκµηριώνοντας έτσι την 

αξιοπιστία των µετρήσεών του.

∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ

Η εταιρία έχει ως στόχο τη διαρκή παρακολούθηση των επιστηµονικών, ερευνητικών και 

τεχνολογικών εξελίξεων στον ευρύτερο Τοµέα του Νερού και θέτει τους παρακάτω βασικούς άξονες 

ερευνητικών δράσεων:

1. Η συνεργασία µας µε το ΑΠΘ είναι σταθερή και 

συστηµατική εδώ και χρόνια. Συνεργαζόµαστε σε 

επίπεδο επιχειρησιακό, ερευνητικό και στο πλαίσιο της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

Από την αρχή της υγειονοµικής κρίσης, σε συνεννόηση 

και µε τους Ευρωπαίους οµολόγους µας της ύδρευσης 

και της αποχέτευσης, ‘είδαµε’ τα λύµατα ως ένα 

σπουδαίο εργαλείο ανίχνευσης της πορείας της 

πανδηµίας προς όφελος της δηµόσιας υγείας και 

προφανώς ανταποκριθήκαµε άµεσα στο κάλεσµα του 

ΑΠΘ. Τα λύµατα αποτελούν πλέον πολύ υπολογίσιµο 

κριτήριο που συνεξετάζεται για τη λήψη των µέτρων 

πρόληψης, ένα πραγµατικό "υγειονοµικό περισκόπιο" 

της Θεσσαλονίκης. 

Το µοντέλο δειγµατοληψίας και πρόγνωσης αποτέλεσε 

πολύτιµο εργαλείο για την παρακολούθηση της εξέλιξης 

της πανδηµίας από την πολιτεία και η χρήση του 

επεκτάθηκε και σε άλλα αστικά κέντρα.

2. Χορήγηση υποτροφιών ύψους 23.500 ευρώ ετησίως, µε 

δυνατότητα έρευνας σε πραγµατικό χρόνο στο εργασιακό 

περιβάλλον της ΕΥΑΘ, περιλαµβάνει το Σύµφωνο 

Συνεργασίας που υπέγραψαν το 2017 το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και η Εταιρεία Ύδρευσης & 

Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, προβλέπεται η 

χορήγηση δύο υποτροφιών ετησίως (από 7.000 ευρώ) σε 

φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Θετικών 

Επιστηµών του ΑΠΘ, για µεταπτυχιακά προγράµµατα 

συναφή µε τις δραστηριότητες της ΕΥΑΘ, και µίας 

υποτροφίας ανά τετραετία σε υποψήφιο διδάκτορα του 

Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, µε συνολική 

διάρκεια τα 4 έτη για κάθε υπότροφο (9.500 ευρώ τον 

χρόνο). Ιδιαίτερα σηµαντική είναι επίσης η πρόβλεψη για 

διεξαγωγή πρακτικής άσκησης φοιτητών σε υπηρεσίες κι 

εγκαταστάσεις της ΕΥΑΘ, µε παράλληλη εκπόνηση 

εργασιών σε θέµατα που αποτελούν κοινό τόπο ανάµεσα 

στις δράσεις της εταιρείας και τα εκπαιδευτικά αντικείµενα 

των τµηµάτων του ΑΠΘ.

Επιπρόσθετα σηµειώνεται:

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΑΘ

Από τους άξονες αυτούς, 
οι δύο πρώτοι είναι διαχρονικά ενεργοί 
και ο τελευταίος είναι ένα πεδίο διαρκούς ανάπτυξης.

Συµµετοχή 

σε ερευνητικά

προγράµµατα

(εθνικά ή διεθνή)

Χρηµατοδότηση 

εκπόνησης ειδικών 

µελετών και 

ερευνητικών έργων, 

σε αντικείµενα του 

ενδιαφέροντός της, 

προς ερευνητικά 

ιδρύµατα

Εξέλιξη της 

ενδοεταιρικής 

έρευνας και 

καινοτοµίας
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Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία που λήφθηκαν από τη βάση δεδοµένων του 
βλαβοληπτικού συστήµατος που τηρεί η ΕΥΑΘ σε συνεργασία µε εξωτερικό 

συνεργάτη προκύπτουν τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία για το 2019 και το 2020:

Απόδοση της εταιρείας στον τοµέα των διαρροών

.4

2019
5538 (ποσοστό 82,87%) επιλύθηκαν – επισκευάστηκαν την ίδια ηµέρα ή την επόµενη

810 (ποσοστό 12,12%) επιλύθηκαν – επισκευάστηκαν µέσα σε 7 ηµέρες

336 (ποσοστό 5,03%) επιλύθηκαν – επισκευάστηκαν σε χρόνο µεγαλύτερο των 7 ηµερών

Οι πελάτες της  ΕΥΑΘ Α.Ε. µπορούν να αιτηθούν τη χορήγηση αποτελεσµάτων δείγµατος/ων υγρών 

αποβλήτων-λυµάτων, που ελήφθησαν από την ΕΥΑΘ Α.Ε., καταθέτοντας συµπληρωµένη αίτηση και 

πληρώνοντας το ανάλογο αντίτιµο.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑΘ ΕΙΝΑΙ:

KΗΛΙ∆Α – «Ανάπτυξη και Εγκατάσταση ενός Συστήµατος Έγκυρης και Έγκαιρης ανίχνευσης και 

ενηµέρωσης για την παρουσία Υδρογονανθράκων στην Τεχνητή Λίµνη Πολυφύτου, µε χρήση 

δορυφορικών µέσων» Νοε.2020-Αυγ.2021.

Σε ό,τι αφορά τη χρηµατοδότηση της έρευνας, η εταιρεία στο πλαίσιο µνηµονίου συνεργασίας µε το 

ΑΠΘ, χρηµατοδοτεί την εκπόνηση µίας διδακτορικής διατριβής και δύο µεταπτυχιακών εργασιών από 

φοιτητές/φοιτήτριες της Πολυτεχνικής Σχολής, που  αφορούν τα προαναφερθέντα επιστηµονικά 

αντικείµενα.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΘ

Α.

 Εφαρµογή 

Προηγµένων/Έξυπνων 

Τεχνολογιών στις 

Υπηρεσίες 

Ύδρευσης/Αποχέτευσης

Β.
Βελτιστοποίηση 

διεργασιών και 

ενεργειακής απόδοσης 

στη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων Λυµάτων 

και Νερού

Γ.
Τεχνολογίες ελέγχου 

ρύπανσης και καινοτόµες 
λύσεις διασφάλισης 

ποιότητας στο πόσιµο 
νερό και στην 
επεξεργασία 

λυµάτων/ιλύος

∆.
Θέµατα Κυκλικής Οικονοµίας 

στον Τοµέα Νερού

Ε.
Θέµατα Αντιµετώπισης 

Κλιµατικής Αλλαγής

ΣΤ.
Θέµατα Ασφάλειας και 

Προστασίας στον Τοµέα 

του Νερού

Προστασία & υπεύθυνη 

διαχείριση υδάτινων πόρων

Βέλτιστες πρακτικές που 

εφαρµόζονται

Σύστηµα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

Αποχέτευση & Επεξεργασία 

Λυµάτων

Ενδεικτικά αναφέρονται τα σηµαντικότερα
ερευνητικά έργα που ήταν το 2020 υπό εξέλιξη:

Ευρωπαϊκής Χρηµατοδότησης, Horizon2020 

AQUA3S – «Enhancing Standardisation strategies to integrate innovative technologies 
for Safety and Security in existing water networks» Sep.2019-Aug.2022

PathoCERT – «Pathogen Contamination Emergency Response Technologies»
Sep.2020-Aug.2023

Κρατικής Χρηµατοδότησης,  ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ- ΕΥ∆Ε ΕΤΑΚ

SmartWater– «Έξυπνη υποδοµή συστηµάτων τηλεµέτρησης της κατανάλωσης 
και διαχείρισης ζήτησης νερού ύδρευσης» Ιαν.2018-∆εκ.2020

MOREM – Greece-China Bilateral Cooperation –« Παρακολούθηση και Μεθοδολογίες 
Αποµάκρυνσης Αναδυόµενων Ρύπων από Υγρά Απόβλητα»Νοε.2019-Σεπ.2022

∆ηλώθηκαν 6.683 πιθανές διαρροές – προβλήµατα υδροδότησης από τις οποίες: 

2020
5368 (ποσοστό 80,67%) επιλύθηκαν – επισκευάστηκαν την ίδια ηµέρα ή την επόµενη

847 (ποσοστό 12,73%) επιλύθηκαν – επισκευάστηκαν µέσα σε 7 ηµέρες

439 (ποσοστό 6,6%) επιλύθηκαν – επισκευάστηκαν σε χρόνο µεγαλύτερο των 7 ηµερών

∆ηλώθηκαν 6.654 πιθανές διαρροές – προβλήµατα υδροδότησης από τις οποίες:

Ο Μ.Ο. των βλαβών ανά ηµέρα που επιλύονται είναι περίπου 13–14 βλάβες, 
συµπεριλαµβανοµένου και τα Σαβ/κα όλο το χρόνο.
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ΟΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ5.

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. υπερκαλύπτει τις ηµερήσιες 
ανάγκες σε νερό, ενώ ο δείκτης ασφαλείας 
εφοδιασµού αγγίζει το 99%. 

Ετήσιος µέσος όρος ηµερήσιας παροχής νερού 
και δείκτης ασφάλειας εφοδιασµού (%)

.5

Αναφέρεται ότι ένα σωστό τιµολόγιο εξοφλείται 
βάσει θεσπισµένης πολιτικής εντός 45–60 ηµερών. 
Συνήθως η αποπληρωµή του εκάστοτε παραστατικού 
δεν ξεπερνάει τις 30–45 ηµέρες. 

Ως προς τις ηµέρες που χρειάστηκαν για την πληρωµή 
του προµηθευτή κατά τη λήψη του σωστού τιµολογίου 
η  ΕΥΑΘ διακρίνεται για την ταχύτητα πληρωµών.

.6
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6.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ6.

Ο σεβασµός και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν αναπόσπαστη προτεραιότητα της 

Εταιρείας µας.  Η µέτρηση των επιδράσεων της δραστηριότητας της ΕΥΑΘ στο φυσικό περιβάλλον 

αποτελεί βασική στόχευση της εταιρείας ενώ παράλληλα συνιστά µια δυναµική διαδικασία. Μέσα 

από δράσεις και λειτουργίες, προσπαθούµε να συνεισφέρουµε αλλά και να ευαισθητοποιήσουµε 

την κοινωνία σε θέµατα που αφορούν στην ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων, στη βιώσιµη 

διαχείριση των υγρών αποβλήτων, στη σταθεροποίηση και µείωση του περιβαλλοντικού µας 

αποτυπώµατος και γενικά στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Η δέσµευση της ΕΥΑΘ για την προστασία του περιβάλλοντος περνά µέσα από την καθηµερινή 

λειτουργία της εταιρείας, την πρακτική της κάθε µέρας, τη διαχρονική συµµόρφωσή της µε τη 

σχετική νοµοθεσία, τις επενδύσεις αναβάθµισης των  παραγωγικών µονάδων, αξιοποιώντας τις 

νέες τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και από την εφαρµογή βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών ανά 

τοµέα επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης.

Η διασφάλιση της πρόσβασης για όλους σε υπηρεσίες ύδρευσης – αποχέτευσης µέχρι το 2030, 
η ορθή και βιώσιµη διαχείριση των υδάτινων πόρων για τις µελλοντικές γενιές είναι θέµατα 

πρώτης προτεραιότητας στη διεθνή ατζέντα, αποτελώντας µάλιστα τον Στόχο 6 για τη Βιώσιµη 

Ανάπτυξη του ΟΗΕ.

Τέλος, ο σχεδιασµός και η διαχείριση των εγκαταστάσεων, κτιρίων και δραστηριοτήτων της 
ΕΥΑΘ  γίνεται πάντα µε γνώµονα την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόµηση 

ενέργειας.

Βασικοί άξονες
περιβαλλοντικής
πολιτικής της ΕΥΑΘ 

6. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εκτίµηση των επιπτώσεων των 
δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, 

καταγραφή & αξιολόγηση των 
πιθανών κινδύνων, λήψη των 
απαραίτητων προληπτικών 

µέτρων, διενέργεια τακτικών  
ελέγχων & ασκήσεων 

επιβεβαίωσης εφαρµογής και 
αξιολόγησης των µέτρων.

Υπεύθυνη χρήση ενέργειας, 
νερού και άλλων φυσικών 

πόρων.

Έλεγχος και δέσµευση για 
σταθεροποίηση και µείωση των 

αέριων εκποµπών, καθώς και ορθή 
διαχείριση και συνεχή µείωση των 
στερεών και υγρών αποβλήτων µε 

τεχνικές ανάκτησης, 
επαναχρησιµοποίησης και 

ανακύκλωσης όπου είναι εφικτό.

∆ιαρκής ενηµέρωση, εκπαίδευση 
και ευαισθητοποίηση του 
προσωπικού κατά τρόπο 

προσαρµοσµένο στα καθήκοντα 
και στις ανάγκες του κάθε 

εργαζόµενου για την προώθηση 
µιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης 

κουλτούρας.

Αναγνώριση των αναγκών και 
προσδοκιών των Κοινωνικών 

Εταίρων σχετικά µε 
περιβαλλοντικά θέµατα, επίδειξη 
ευαισθητοποίησης προς αυτές και 
προώθηση κλίµατος συνεργασίας.
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ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ6.

Η ΕΥΑΘ προάγει προοδευτικά δράσεις εξοικονόµησης 
ενέργειας. Πιο συγκεκριµένα την περίοδο 2019–2020 η 
ΕΥΑΘ εµφανίζει µια µείωση της ενεργειακής της 
κατανάλωσης της τάξεως του 4,9%.

0
1.

0
2.

0
3.

0
4.

0
5.

0
9.

0
6.

Στην πλήρη εφαρµογή της κοινοτικής και 
εθνικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας 
στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο 
περιβάλλον.

Στην ενσωµάτωση αρχών της Βιώσιµης 
Ανάπτυξης στις αποφάσεις και διαδικασίες 
της.

Στην ανάπτυξη δράσεων έρευνας και 
ανάπτυξης µε γνώµονα πάντα την 
προστασία και την αναβάθµιση του 
περιβάλλοντος.

Σε επενδύσεις εκσυγχρονισµού των δικτύων 
ύδρευσης µε σκοπό την µείωση απωλειών 
σε νερό.

Σε επενδύσεις αναβάθµισης των 
εγκαταστάσεών της για τη βέλτιστη 
απόδοσή τους και τη µείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας.

Στην αποχέτευση των αστικών και 
βιοµηχανικών λύµατών του Πολεοδοµικού 
Συγκροτήµατος µε ένα ευρύ σύγχρονο 
δίκτυο αποχέτευσης,  το οποίο να ελέγχεται 
µε συστήµατα τηλε-ελέγχου – τηλεχειρισµού 
για την προληπτική συντήρηση και την 
άµεση αντιµετώπιση βλαβών.

11
. Στη συστηµατική εφαρµογή προγραµµάτων 

ανακύκλωσης εντός των χώρων εργασίας 
και χρησιµοποιεί υλικά φιλικά προς το 
περιβάλλον.

Στην εφαρµογή σε έκτακτες περιπτώσεις 
προγράµµατος επαναχρησιµοποίησης 
επεξεργασµένου νερού στην  ΕΕΛΘ για την 
άρδευση εκτάσεων στην πεδιάδα Χαλάστρας – 
Καλοχωρίου σε περιόδους λειψυδρίας.

0
7.

0
8.Στη συνεργασία µε οµοειδείς ευρωπαϊκές 

εταιρείες και φορείς στο πλαίσιο ερευνητικών 
δράσεων για την επίδραση της κλιµατικής 
αλλαγής στον υδροφόρο ορίζοντα, 
συνεισφέροντας στην προώθηση λύσεων για 
τη βιώσιµη ανάπτυξη στην περιοχή µας και 
ευρύτερα στη ΝΑ Ευρώπη. Τέτοια είναι η 
ενεργή συµµετοχή της στην Ένωση των 
Εταιρειών Ύδρευσης – Αποχέτευσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUREAU).

Στην ενεργή συµβολή της στον επιφανειακό 
καθαρισµό των νερών του όρµου της 
Θεσσαλονίκης από επιπλέοντα αντικείµενα 
και κηλίδες ή περιστατικά ρύπανσης.

10
. Στην επωφελή περιβαλλοντικά και κοινωνικά 

διαχείριση της λυµατολάσπης και την ενίσχυση της 
µονάδας παραγωγής κι εκµετάλλευσης βιοαερίου 
από λυµατολάσπη, που υπάρχει ήδη στον βιολογικό 
της Σίνδου, όπως και στην εκµετάλλευση της 
θερµογόνου δύναµης που διαθέτει.

12
. Στον εξορθολογισµό των επαγγελµατικών 

µετακινήσεων και την εφαρµογή περιβαλλοντικών 
κριτηρίων στις προµήθειες.

13
. Στην εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας 

κατά ISO 17025 στα εργαστήρια αποχέτευσης – 
περιβάλλοντος και πόσιµου νερού.  

13. Στην εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 17025 στα εργαστήρια αποχέτευσης – 
περιβάλλοντος και πόσιµου νερού.  

Το Εργαστήριο Ελέγχου Αποχέτευσης & Περιβάλλοντος που πραγµατοποιεί καθηµερινούς 
περιβαλλοντικούς ελέγχους στις εκροές εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων και βιοµηχανιών 
(περίπου 850 ελέγχους που καταλήγουν σε άνω των 5.000 ποιοτικών αναλύσεων) 

Το Τµήµα Εργαστηριακού Ελέγχου Πόσιµου Νερού που συνεργάζεται µε το Εργαστήριο Ποιοτικού 
Ελέγχου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού, λαµβάνει πάνω από 3.000 δείγµατα νερού και 
πραγµατοποιεί περίπου 50.000 χηµικές και µικροβιολογικές δοκιµές ετησίως, εφαρµόζοντας την 
κείµενη νοµοθεσία. 

Και τα δύο εργαστήρια συµµετέχουν συστηµατικά σε ετήσια βάση σε διεργαστηριακές δοκιµές και 
εφαρµόζουν πλέον σύστηµα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 17025.

Πιο συγκεκριµένα η ΕΥΑΘ στοχεύει:

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

ΣΥΝΟΛΟ

116.653.909

39.922.297

156.576.206,12 KWh

116.340.670

32.916.814

149.257.484,44 KWh

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2019 2020
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ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ6.

Για την απόδοση της Ενεργειακής 
Έντασης (GRI 302–3), η ΕΥΑΘ κάνει  
χρήση των παρακάτω

Σηµειώνουµε ότι και οι 2 δείκτες εµφανίζουν φθίνουσα πορεία. 

Αναφορικά µε τα παραπροϊόντα  (εσχαρίσµατα και ιλύς) που παράγονται από την 
επεξεργασία των λυµάτων στις εγκαταστάσεις της ΕΥΑΘ, η διαχείρισή τους γίνεται πάντα 
σε πιστοποιηµένους φορείς. Πιο συγκεκριµένα, η ιλύς που προκύπτει χρησιµοποιείται ως 
εδαφοβελτιωτικό προϊόν και για την ανάκτηση ενέργειας και χρήση της. 

Τα µετρήσιµα αποτελέσµατα µας βοηθούν να µάθουµε και να αξιολογήσουµε τις διαδικασίες µας για 
να βελτιώσουµε τη δραστηριότητά µας και τις παρεχόµενες υπηρεσίες µε σκοπό για να ενισχύσουµε τη 
δέσµευσή µας στους Στόχους της Παγκόσµιας Αειφόρου Ανάπτυξης. 

Οι ποσότητες ξηραµένης 
ιλύος τα τελευταία έτη 

ανήλθαν σε:

2019

2020

2.154,15

2.075,59

2,76

2,65

∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΤΑΣΗΣ 1

∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΤΑΣΗΣ 2

180.000.000 œ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (KWh)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

2019

160.000.000 œ

140.000.000 œ

120.000.000 œ

100.000.000 œ

80.000.000 œ

60.000.000 œ

40.000.000 œ

20.000.000 œ

0 œ

116.653.909

39.922.297

2020

116.340.670

32.916.814

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΞΗΡΑΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ (Τ/ΕΤΟΣ)

2018

1.000,00 œ

2.000,00 œ

3.000,00 œ

4.000,00 œ

5.000,00 œ

6.000,00 œ

7.000,00 œ

8.000,00 œ

9.000,00 œ

0 œ

8.435,17 7.647,13 6.806,72

2019 2020

2 δεικτών

Ο ∆είκτης Ενεργειακής 

Έντασης 1 που εξετάζει την 

ενέργεια που καταναλώνει 

σε σχέση µε τον κύκλο 

εργασιών της  6 

Ο ∆είκτης Ενεργειακής 

Έντασης 2 που εξετάζει την 

ενέργεια που καταναλώνει 

σε σχέση µε τις πωλήσεις 

νερού 7  

δείκ
τη

ς

δείκ
τη

ς

∆είκτης Ενεργειακής Έντασης 2
Στοιχεία 2019 : 
Ενέργεια (∆ΕΗ+ΦΑ) / Τιµολογούµενο νερό = 
156.576.206,12 KWh / 56.648.373 m3 νερού = 2,76 
KWh / m3 νερού  
Στοιχεία 2020: 
Ενέργεια (∆ΕΗ+ΦΑ) / Τιµολογούµενο νερό = 
149.257.484,44 KWh / 56.243.116 m3 νερού = 2,65  
KWh / m3 νερού  
GRI 306–1 Waste generation and significant 
waste-related impacts &
GRI 306–2 Management of significant waste-relat-
ed impacts

∆είκτης Ενεργειακής Έντασης 1
Στοιχεία 2019 : 
Ενέργεια (∆ΕΗ+ΦΑ) / Κύκλος Εργασιών = 156.576.206,12 KWh 
/ 72.686 εκ. € = 2.154,15 KWh / εκ.€
Στοιχεία 2020: 
Ενέργεια (∆ΕΗ+ΦΑ) / Κύκλος Εργασιών = 149.257.484,44 KWh 
/ 71.911 εκ.€ = 2.075,59 KWh / εκ.€  

6 7

2018

2019

2020

8.435,17 τόνοι

7.647,13 τόνοι

6.806,72 τόνοι
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ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ6.

Στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ), και στο πλαίσιο των 

υποχρεώσεων της τρέχουσας (από το ∆εκέµβριο 2020) σύµβασης µε ανάδοχο, θα υλοποιηθεί 

προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία µίας µονάδας επεξεργασίας βιοαερίου 

δυναµικότητας τουλάχιστον Q=844Nm3/h επιτυγχάνοντας ικανοποιητικό βαθµό αποθείωσης ώστε 

να τηρείται το όριο των 50 ppm στην έξοδό της. Στόχος της µονάδας καθαρισµού βιοαερίου είναι η 

κατεργασία του παραγόµενου βιοαερίου από τη διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης, προκειµένου 

να καταστεί κατάλληλο προς αξιοποίηση ως καύσιµο στη µονάδα Συµπαραγωγής (ΣΗΘ), και στην 

Μονάδα Ξήρανσης Ιλύος, µηδενίζοντας έτσι την καύση του στο δαυλό.

Ένας από τους βασικούς στόχους της νέας σύµβασης για τη λειτουργία και συντήρηση της 

Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης αποτελεί η βελτιστοποίηση του ενεργειακού 

αποτυπώµατος της εγκατάστασης, προκειµένου να επιτευχθεί µείωση του λειτουργικού κόστους. 

Σε συνδυασµό µε ένα σύνολο νέων έργων στρατηγικής σηµασίας και ενεργειακής αναβάθµισης της 

εγκατάστασης, όπως είναι τα έργα διασύνδεσης και επεξεργασίας του βιοαερίου, η βελτίωση της 

αφυδάτωσης, η θέση σε λειτουργία των µονάδων συµπαραγωγής θερµικής/ηλεκτρικής ενέργειας 

3,5 MWatt, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (η οποία θα διατίθεται στο δίκτυο Μέσης Τάσης 

της Εγκατάστασης) και θερµότητας (η οποία θα διατίθεται για τη θέρµανση των χωνευτών και 

υποστηρικτικά στη µονάδα θερµικής ξήρανσης) και η αύξηση του όγκου αναερόβιας χώνευσης, 

αποτελεί και η µελέτη για προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού 

σταθµού, ισχύος 1MW, για τον οποίο έγινε εκτίµηση της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αναµένεται 

να παραχθεί από τον προτεινόµενο σχεδιασµό φωτοβολταικού σταθµού της Ε.Ε.Λ.Θ. 

Ενεργειακή
∆ιαχείριση

Εκποµπές αερίων 
του θερµοκηπίου 

Ένταση GHG – τοµέας νερού kgCO2e/ML (ποσότητα CO2/ ποσότητα 
παραγόµενου νερού) – – τοµέας λυµάτων kgCO2e/ML

Αναφορικά µε τους δείκτες, στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι σχετικοί υπολογισµοί, 
λαµβάνοντας υπόψη ότι:

2019 2020Καταναλώσεις ΕΥΑΘ

Η παραγωγή ενέργειας της ΕΥΑΘ από ΑΠΕ (υδροηλεκτρικοί σταθµοί, βιοαέριο)

Ηλεκτρική Ενέργεια (∆ΕΗ)

Φυσικό Αέριο

116.653.908,85 KWh

39.922.297,27 KWh

116.340.670,00 KWh

32.916.814,44 KWh

2019

2020

81.171.289

80.953.328

Συντελεστές  kgCO2eq

Αέριο Ηλεκτρισµός

7.110.032

8.623.216 1,397

1,398

Ανηγµένη Τιµή

Λυµάτων
kgCO2eq / m3

Νερού
kgCO2eq / m3

1,566

1,585

Ανηγµένη Τιµή
Συνολικής Λειτουργίας

kgCO2eq / m3

0,739

0,743

Συνολικές Εκποµπές

kg CO2eq

88.063.360

89.794.506

2019 2020Όγκος Λυµάτων σε m3

ΕΕΛΘ

ΑΙΝΕΙΑ

56.516.990 m3

3.202.165 m3

55.610.750 m3

ΜΚΑ 4.543.422 m3 4.143.286 m3

3.232.870 m3

2019 2020Ποσότητα νερού σε m3

56.648.373 m3 56.243.116 m3
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Σύµφωνα µε τις κείµενες Νοµοθετικές ∆ιατάξεις όλες οι πηγές υδροληψίας νερού που χρησιµοποιεί 

η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για την υδροδότηση των περιοχών ευθύνης της είναι νοµίµως αδειοδοτηµένες µε την 

Άδεια Χρήσης Νερού (για το Αλιάκµονα, την Αραβησσό και τις γεωτρήσεις). 

Παράλληλα, και σύµφωνα µε την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία, η ΕΥΑΘ συµµετείχε τόσο στη σύνταξη 

όσο και τη διαβούλευση των Σχεδίων ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής υπό την αιγίδα της Ειδικής 

Γραµµατείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε σκοπό τον συνδυασµό 

ποιοτικών, οικολογικών και ποσοτικών στόχων για την προστασία υδάτινων οικοσυστηµάτων και 

την καλή κατάσταση όλων των υδατικών πόρων, θέτοντας ως κεντρική ιδέα την ολοκληρωµένη 

διαχείρισή τους στη γεωγραφική κλίµακα των Λεκανών Απορροής Ποταµών. 

Α∆ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. συµµορφώνεται µε την 1η τροποποίηση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής 

Ποταµών αναφορικά µε τις πηγές Αραβησσού και τις γεωτρήσεις και τις οριζόµενες προσωρινές 

ζώνες προστασίας για τα σηµεία υδροληψίας, από υπόγεια υδατικά συστήµατα (πηγές, πηγάδια, 

γεωτρήσεις) καθώς και τα πεδία υδροληψιών από τα οποία αντλούνται ύδατα µε σκοπό την 

παραγωγή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και σε ποσότητες άνω των 10 m3 ηµερησίως, κατά 

µέσον όρο το έτος, ή εξυπηρετούν περισσότερα από 50 άτοµα. 

ΤΗΡΗΣΗ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝΑ.

Ποσότητα παραγωγής 
επαναχρησιµοποιηµένων
επεξεργασµένων λυµάτων 
αφαλατωµένου νερού

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΛΥΜΑΤΑ
ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ M3 ΕΞΟ∆ΟΥ ΕΕΛΘ ΣΥΝΟΛΙΚΑ:

2019 > 54.197.015 m3
2020 > 53.454.600 m3

max 140m3/h *24 *365

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ M3 ΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗ:

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ M3 ΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΞΗ ΤΗΣ ΜΘΞ :

max 120m3/h *24 *365 (για τις πρέσες) 

2019 > 337.500 m3
2020 > 319.740 m3

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ M3 ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕΛΘ:

Η ΕΥΑΘ παρέχει το νερό εξόδου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) 
στους αγρότες της περιοχής από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο που αποτελεί την αρδευτική 

περίοδο. Η ποσότητα αυτή σε m3 ανέρχεται ετησίως περίπου σε 31.000.000 m3 .
 Σηµειώνεται ότι οι αγρότες προβαίνουν σε παραλαβή αυτής της ποσότητας νερού από την 

έξοδο της εγκατάστασης κυρίως σε περιόδους καύσωνα όταν οι απαιτήσεις νερού είναι ιδιαίτερα 
υψηλότερες. Οι αγρότες λαµβάνουν κατά κύριο λόγο το νερό που χρειάζονται από τον Αλιάκµονα 

χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση για τους ίδιους.

(Οι ποσότητες αφορούν στο βιοµηχανικό νερό (τελική εκροή) που χρησιµοποιείται για την πλύση των πρεσσών)
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ΒΙΩΣΙΜΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
Ποσό εξοικονόµησης 
νερού στο δίκτυο διανοµής 
πόσιµου νερού

Το SCADA Ύδρευσης θα συµβάλλει στην εξοικονόµηση του νερού στο δίκτυο 

διανοµής πόσιµου νερού. Το 2020 από 32% το µη τιµολογούµενο νερό ανήλθε σε 28%. Στόχο 

αποτελεί η ετήσια µείωση του ανωτέρου ποσού κατά 1% έως ότου λειτουργήσει πλήρως το SCADA 

Ύδρευσης σε 2 έτη.

Αποτελεσµατικότητα δικτύων πόσιµου νερού (όγκος πόσιµου νερού που καταναλώνεται/όγκος 
πόσιµου νερού που παράγεται (για να αποτυπωθούν τυχόν απώλειες από βλάβες/διαρροές).

Οι απώλειες νερού στο δίκτυο της ΕΥΑΘ για το 2019 ανήλθαν σε ένα ποσοστό της τάξης του 32% 

και στην τρέχουσα περίοδο το ποσοστό αυτό έχει µειωθεί στο 28%, µείωση η οποία επήλθε λόγω 

άµεσης επέµβασης στις διαρροές καθώς και στο συστηµατικό έλεγχο των παράνοµων 

υδροληψιών. 

Σηµειώνεται ότι η τιµολογηθείσα ποσότητα νερού για το 2019 
ανήλθε σε  56.243.116 m3  και για το 2020 σε 56.648.373 m3.

Μελέτη για τις πηγές της Αραβησσού

Η µελέτη ξεκίνησε το Νοέµβριο του 2019 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2020. 

Αποσκοπεί στην προστασία τόσο του συστήµατος τροφοδοσίας όσο και της ευρύτερης περιοχής 
εκδήλωσης των αναβλύσεων των πηγών Αραβησσού µε τον καθορισµό Ζωνών Προστασίας.

Η µελέτη εστιάζει στη χάραξη ζωνών προστασίας των έργων υδροληψίας, δηλαδή στον καθορισµό 

εδαφικών περιοχών για τις οποίες επιβάλλονται περιοριστικά µέτρα στις δραστηριότητες που µπορούν να 

αναπτυχθούν σε αυτές, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόµενο ρύποι, σε επικίνδυνες συγκεντρώσεις, να 

φτάσουν στις περιοχές άντλησης. Συνεπώς, οι ζώνες προστασίας των έργων υδροληψίας, έχουν την 

πρακτική έννοια της περιγραφής των δραστηριοτήτων που επιτρέπονται και απαγορεύονται ώστε να 

διατηρούνται τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού των πηγών Αραβησσού τα οποία 

καλύπτουν το 40% των ηµερήσιων αναγκών της περιοχής ευθύνης της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Προκειµένου να υλοποιηθεί ο στόχος της µελέτης αρχικά πραγµατοποιήθηκε συγκέντρωση και επεξεργασία 

της διαθέσιµης βιβλιογραφίας και των δηµοσιεύσεων, (τοπογραφικά υπόβαθρα ορθοφωτοχάρτες και 

αεροφωτογραφίες, στοιχεία από κάθε είδους υφιστάµενες γεωλογικές, υδρογεωλογικές, σεισµολογικές, 

γεωτεχνικές έρευνες και µελέτες) που έχουν εκπονηθεί από διάφορους ιδιωτικούς ή δηµόσιους φορείς καθώς 

και άλλες επιστηµονικές δηµοσιεύσεις τόσο της ελληνικής όσο και διεθνούς βιβλιογραφίας που αναφέρονται 

στην ευρύτερη περιοχή µελέτης. 

Τέσσερις χρονοσειρές 
σταθµηµετρήσεων, µε 
αναφορά και κατανοµή 
στις “υγρές και ξηρές 
περιόδους” των 
υδρολογικών ετών.  
Οι µετρήσεις έγιναν µε 
φορητό ηλεκτρονικό 
σταθµήµετρο, σε 
πιεζόµετρα εντός του 
χώρου των αναβλύσεων 
καθώς και σε 
γεωτρήσεις της 
ευρύτερης περιοχής 
Αραβησσού – 
Πλαγιαρίου.

Καταγραφή των σηµείων υδροληψίας 
(γεωτρήσεων) για άλλες χρήσεις όπως 
άρδευση ή βιοµηχανική.

Καταγραφή των εστιών ρυπαντικής 
επικινδυνότητας περιµετρικά του χώρου 
των αναβλύσεων (όπως στάνες, 
λατοµεία, αποθέσεις µπάζων κλπ).

Σηµαντική για την υλοποίηση της 
µελέτης, ήταν η διάθεση στον ανάδοχο 
των µεγάλων χρονοσειρών δεδοµένων 
στάθµης και βροχόπτωσης που 
καταγράφει το Γραφείο Υδατικών Πόρων 
εδώ και πολλά χρόνια στην περιοχή των 
πηγών.

Οι ΕΡΓΑΣΙΕΣ πεδίου 
αναφέρονται σε 

Τα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ της 
µελέτης καθορίζουν τις 
ζώνες προστασίας 
‘Πηγών Αραβησσού’ 
εντός των οποίων άµεσα 
και µακροπρόθεσµα 
µέτρα αποσκοπούν στην 
αποτελεσµατική 
προστασία των 
υδροληψιών και του 
υπόγειου υδροφορέα.
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Η µελέτη Ζωνών Προστασίας Υδροληπτικών Έργων και κατ’ επέκταση η προστασία των υδατικών 

πόρων είναι, όχι µόνο επιβεβληµένη από την εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία, αλλά πρωτίστως, 

από την ανάγκη επιβίωσης τόσο των ανθρώπων, όσο και του φυσικού περιβάλλοντος, δεδοµένου 

ότι οι υπόγειοι υδατικοί πόροι αποτελούν τη βασικότερη πηγή υδροληψίας και συνεπώς, καθίσταται 

προφανής η ανάγκη προστασίας της ποιότητάς τους.

Η οριοθέτηση Ζωνών Προστασίας των σηµείων υδροληψίας ύδατος που προέρχεται από Υπόγεια 

Υδατικά Συστήµατα και προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, εντάσσεται, µε κωδικό Μ10Β

0401, στα “βασικά” µέτρα της Αριθ. οικ. 905/2017 Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 

Β΄ 4675) «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου ∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών 

του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Κεντρικής Μακεδονίας». 

Τα βασικά µέτρα αποτελούν στοιχειώδεις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται προκειµένου να 

επιτευχθούν οι Περιβαλλοντικοί Στόχοι του Άρθρου 4 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση 

πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων».  

Το καρστικό Υπόγειο Υδατικό Σύστηµα Πάικου EL1000020, το οποίο εκτείνεται ανάντη των 

υδροληψιών της Αραβησσού και το ΥΥΣ Λουδία EL1000010, στο βόρειο όριο του οποίου 

εντάσσεται η Αραβησσό”, αποτελούν τα δύο από τα τρία ΥΥΣ του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος 

Κεντρικής Μακεδονίας που χαρακτηρίζονται ως «προστατευόµενες περιοχές πόσιµου ύδατος».  

Νοµικό πλαίσιο

Στο σηµείο (β) της περιγραφής του µέτρου Μ10

Β0401 σηµειώνεται ότι «οι ζώνες προστασίας 

των σηµείων ή πεδίων υδροληψίας που 

εξυπηρετούν δίκτυα ύδρευσης τα οποία 

λειτουργούν ∆ήµοι, Σύνδεσµοι ∆ήµων, ∆.Ε.Υ.Α., 

∆ιαδηµοτικές Ε.Υ.Α. και Εταιρείες Ύδρευσης 

καθορίζονται κατόπιν εκπόνησης ειδικών 

υδρογεωλογικών µελετών, οι οποίες θα είναι 

σύµφωνες µε τις προδιαγραφές που έχουν ήδη 

καταρτιστεί και δηµοσιοποιηθεί από την ΕΓΥ».

Στο σηµείο (δ), σηµειώνεται ότι οι ζώνες 

προστασίας θα πρέπει να έχουν καθοριστεί έως 

το 2021.  Ως φορείς υλοποίησης του µέτρου 

αναφέρονται η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση (διά 

της ∆/νσης Υδάτων) και οι Πάροχοι νερού 

ύδρευσης (∆ήµοι, Σύνδεσµοι, ∆ΕΥΑ, κ.τ.λ., όπως 

παραπάνω).

¶¹¢¹ºÃÆ¶Ä°: 

υλοποιήθηκε η ανάπλαση των τεχνητών λιµνών και του περιβάλλοντος χώρου 

στο υδρολογικό πάρκο των πηγών της Αραβησσού. Ο περιβάλλοντος χώρος  

αποτελεί σηµείο αναφοράς όχι µόνο για τον οικισµό της Αραβησσού αλλά και 

της ευρύτερης περιοχής, καθώς και τόπο εκδροµών και επίσκεψης σχολικών 

µονάδων. Η παρουσία των τεχνητών λιµνών  προσθέτει ποικιλία στο τοπίο, 

βοηθά στη δηµιουργία αντιθέσεων αλλά και στην αισθητική και περιβαλλοντική 

αναβάθµιση του τοπίου. Οι λίµνες αποτελούν ασφαλή χώρο ενδιαιτήµατος για 

τα πτηνά που ενδηµούν στην περιοχή και συµβάλλουν στην διατήρηση της 

βιοποικιλότητας. Ωστόσο, για να έχει τις παραπάνω ευεργετικές ιδιότητες θα 

πρέπει να έχει την ανάλογη αισθητική και κατασκευαστική ποιότητα. Το πρώτο 

επιτυγχάνεται µε την ποιοτική διαµόρφωση της περιφερειακής γραµµής της 

λίµνης και το σχήµα της, ενώ το δεύτερο µε την τοποθέτηση των κκατάλληλων 

υλικών, στρώσεων και αγκυρώσεών τους. 

Στο πλαίσιο του έργου 
«Συντήρηση Εγκαταστάσεων

 ΕΥΑΘ Α.Ε. έτους 2018» 
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Έναρξη: 2018
Συγχρηµατοδότηση: στο πλαίσιο Ενιαίας ∆ράσης Κρατικών Ενισχύσεων  Ερευνητικών Έργων «Ερευνώ – ∆ηµιουργώ– 
Καινοτοµώ», από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ 
(ΕΣΠΑ 2014–2020)

Για την υποστήριξη της βιώσιµης διαχείρισης των υδατικών πόρων η Ε.Α.Υ.Θ. Α.Ε. έχει υλοποιήσει 

δίκτυο συλλογής υδρολογικών δεδοµένων στην περιοχή των πηγών της Αραβησσού. Η ενόργανη 

παρακολούθηση των υδρολογικών παραµέτρων (βροχόπτωση-θερµοκρασία, παροχή πηγών, 

στάθµη υπόγειου νερού) των πηγών Αραβησσού άρχισε ουσιαστικά από τον ∆εκέµβριο του 2007 

και περιλαµβάνει:

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ

προέκυψε από τη φθορά και την αστοχία των φύλλων πολυαιθυλενίου, 

κυρίως των αγκυρώσεών τους, εξαιτίας ισχυρών βροχοπτώσεων και 

πληµµύρας του χώρου λόγω ανάβλυσης των υδάτων του υπόγειου 

ορίζοντα. Σκοπός της µελέτης ήταν η ανακατασκευή των τεχνητών λιµνών 

και του περιβάλλοντος χώρου για την ποιοτική και περιβαλλοντική 

αναβάθµιση του τοπίου στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της 

εταιρείας.  Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν τον Μάιο του 2021. Εντός του 

2020, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδηµίας, 

πραγµατοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο µόνο χωµατουργικές εργασίες.

Η ανάγκη για την ανάπλαση
και ανακατασκευή

των τεχνητών λιµνών  

∆ίκτυο συλλογής 
ποσοτικών υδρολογικών 
δεδοµένων.

1.

Το έργο Smart-Water – Έξυπνη υποδοµή συστηµάτων τηλεµέτρησης της κατανάλωσης και 

διαχείρισης της ζήτησης νερού ύδρευσης αποτελεί µια ερευνητική συνεργασία µεταξύ της 

Εταιρείας Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ), της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Apifon, και 

του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και εστιάζει στους παρακάτω στόχους:

Smart Water: Έξυπνη υποδοµή 
συστηµάτων τηλεµέτρησης 
της κατανάλωσης και διαχείρισης 
ζήτησης νερού ύδρευσης.

2.

01.

02.

03.

04.

01 02 03 04

Βροχόµετρο 
(πηγές 

Αραβησσού)

Σταθµηγράφο 
(γεώτρηση Γ15)

Πλήρη µετεωρολογικό 
σταθµό (Μ. Λιβάδια), 
σε συνεργασία µε τον  
τοµέα Υδραυλικής στο 

Τµήµα Πολιτικών 
Μηχανικών του Α.Π.Θ.

Μετρητή 
επιφανειακής 

απορροής τύπου 
RADAR (ρέµα 

Πλατάνου)

Σχεδιασµός πρωτότυπης ολοκληρωµένης υποδοµής 
για την έξυπνη διαχείριση του δικτύου ύδρευσης η 
οποία θα αξιοποιεί τεχνολογίες τηλεµέτρησης και 
τηλε-ελέγχου για να προσφέρει καινοτόµες 
υπηρεσίες στην εταιρεία ύδρευσης και στον τελικό 
καταναλωτή.

Έρευνα και ανάπτυξη εναλλακτικών τεχνολογιών για 
την υλοποίηση του δικτύου τηλεµέτρησης και 
τηλε-ελέγχου µε πιλοτική δοκιµή υπό πραγµατικές 
συνθήκες, στο αστικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης, 
για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας και 
αποδοτικότητάς τους.

Έρευνα, ανάπτυξη και πιλοτική δοκιµή 
συστήµατος διαχείρισης, απεικόνισης και 
ανάλυσης δεδοµένων κατανάλωσης νερού για την 
υποστήριξη αποφάσεων, τον αυτόµατο εντοπισµό 
συµβάντων µε αποστολή ειδοποιήσεων, την 
παροχή προσωποποιηµένης πληροφόρησης προς 
τον καταναλωτή και την αυτοµατοποίηση 
διαδικασιών της εταιρείας ύδρευσης.

Αξιολόγηση της συνολικής υποδοµής µε κριτήρια 
όπως επιχειρησιακή απόδοση, ευχρηστία και 
αξιοπιστία, οικονοµικό όφελος για την εταιρεία 
ύδρευσης, ικανοποίηση του χρήστη/καταναλωτή 
και οικονοµική απόδοση της επένδυσης.



2021 Απολογισµός Βιωσιµότητας2021 Απολογισµός Βιωσιµότητας 100 / 1012019–2020 Απολογισµός Βιωσιµότητας

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ6.

Το αντικείµενο του έργου «∆ιάσπαση µικρο-ρυπαντών σε λύµατα υπό την επίδραση καταλυτικής 
οζόνωσης» είναι η διερεύνηση της ανάπτυξης και η δοκιµαστική εφαρµογή µιας αποτελεσµατικής και 

οικονοµικά αποδοτικής µεθόδου αποµάκρυνσης των µικρορυπών και του διαλυτού µη-βιοδιασπάσιµου 

υπολειµµατικού οργανικού φορτίου (DOC) σε πραγµατικές συνθήκες από την εκροή µιας εγκατάστασης 

επεξεργασίας αστικών λυµάτων.

∆ιάσπαση µικρο-ρυπαντών 
σε λύµατα υπό την επίδραση 
καταλυτικής οζόνωσης «Enhancing Standardization 

strategies to integrate innovative 
technologies for Safety and Security 
in existing water networks, aqua 3S» 
(έναρξη: 09/2019 – διάρκεια: 3 έτη)

4.

3.

Το έργο aqua3S αναµένεται να έχει επίδραση στην ασφάλεια και προστασία του συστήµατος 

υδροδότησης της ευρύτερης µητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης. Αντικείµενό του είναι,

η ανάδειξη του βέλτιστου συνδυασµού σύγχρονης online οργανολογίας και της βέλτιστης 

τοπογραφίας της στο δίκτυο ύδρευσης, για τον εντοπισµό ενός εύρους ρυπαντικών ουσιών για την 

πρόληψη ατυχηµατικών ή και εσκεµµένων συµβάντων ρύπανσης του πόσιµου νερού. Επιπλέον, τα 

αποτελέσµατα αυτού του έργου θα καθορίσουν τα κατάλληλα µέτρα και δράσεις µετριασµού 

σχετικά µε τις µεθόδους παρακολούθησης των υδάτινων πόρων, τις διαδικασίες επικοινωνίας 

µεταξύ των αρµόδιων ελεγκτικών φορέων «άµεσης επέµβασης», τις µεθόδους συλλογής 

πληροφοριών για την αξιοποίηση των κοινωνικών µέσων δικτύωσης κ.λπ. Θα αναδείξει έτσι, τους 

γενικούς κανόνες και τις διαδικασίες για την ενσωµάτωσή τους σε ένα πλαίσιο µιας σταθερής 

τυποποιηµένης µεθοδολογίας για την αντιµετώπιση εκτάκτων συµβάντων, προς τη διασφάλιση της 

ποιότητας του τελικού προϊόντος.

Έναρξη: Άνοιξη 2018
Πλαίσιο Χρηµατοδότησης: 
ΕΡΕΥΝΩ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 
Βασικοί Εταίροι του έργου 
είναι η εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 
και το ΑΠΘ. Η ΕΥΑΘ ΑΕ 
υποστηρίζει το εν λόγω έργο 
παρέχοντας τις εγκαταστάσεις της 
στην ΕΕΛ Αίνεια, όπου θα 
πραγµατοποιηθεί η πιλοτική εφαρµογή.

Συγχρηµατοδότηση: στο πλαίσιο Ενιαίας ∆ράσης Κρατικών 
Ενισχύσεων  Ερευνητικών Έργων «Ερευνώ – ∆ηµιουργώ– 
Καινοτοµώ», από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 
2014–2020).

Έναρξη: Σεπτέµβριος 2019 ∆ιάρκεια: 3 έτη

Συγχρηµατοδότηση:  στα πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Η2020
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ∆ΑΤΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣΒ.

Για περιβαλλοντικά θέµατα και ενηµέρωση 
των πολιτών, ιδίως στις παγκόσµιες ηµέρες 
νερού και περιβάλλοντος, η εταιρεία µας 
επένδυσε τα εξής χρηµατικά ποσά:

Με στόχο τη µελέτη του θαλάσσιου περιβάλλοντος πλησίον των υποβρύχιων αγωγών διάθεσης των 

δύο ΕΕΛ της, καθώς και παραλιακά πλησίον του Λευκού Πύργου, η εταιρεία σύναψε σύµβαση 

έργου, ιδίας χρηµατοδότησης, µε τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης και το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, για την υλοποίηση του 

«Προγράµµατος Παρακολούθησης της Ποιότητα του Θερµαϊκού». Πραγµατοποιήθηκαν τρεις 

εποχιακοί πλόες (άνοιξη, καλοκαίρι και φθινόπωρο) για το έτος 2018.

Η ΕΥΑΘ συνεργάζεται µε επίσηµους φορείς (δήµους, πανεπιστήµια, συλλόγους, σωµατεία) σε 

θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος και βιωσιµότητας. Σταδιακά η εταιρεία «ανοίγει» διάλογο 

µε αστικά κοινωνικά κινήµατα (grassroot movements) για τον µετασχηµατισµό και την προστασία 

του δηµόσιου χώρου και του αστικού περιβάλλοντος. Ενισχύει επίσης ή αναλαµβάνει η ίδια δράσεις 

περιβαλλοντικού εθελοντισµού, για την εµπέδωση της οικολογικής αντίληψης στην τοπική 

κοινωνία. Η βιώσιµη ανάπτυξη άλλωστε είναι µία δυναµική πορεία προσαρµογής για την 

ικανοποίηση των αναγκών του παρόντος και τη διασφάλιση αναγκών των µελλοντικών γενεών. Με 

ειλικρινή, τεκµηριωµένο διάλογο µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών, η ΕΥΑΘ ανταποκρίνεται σε 

κάθε συλλογικό ή µεµονωµένο κάλεσµα για τη δηµιουργία πλαισίων και τη χάραξη πολιτικών 

βιωσιµότητας και ανάπτυξης σε συνεργασία µε την  Πολιτεία, επιχειρήσεις, µη-κυβερνητικές 

οργανώσεις και φορείς που εκπροσωπούν ευρύτερα την κοινωνία των πολιτών.

Η εταιρεία δίνει επίσης δυναµικό «παρών» σε θέµατα ανθεκτικότητας των πόλεων, µε απώτερο 

στόχο και πάλι την εξασφάλιση του µέλλοντος της πόλης µας και των δοµηµένων περιοχών της 

απέναντι σε «πιέσεις» που  προκαλεί η κλιµατική αλλαγή. Η υποστήριξη των περιβαλλοντικών 

υποδοµών στον αστικό ιστό, η αποτελεσµατική αξιοποίηση των αποβλήτων, η βιώσιµη και δίκαιη 

ενεργειακή πολιτική, αλλά και η ανθεκτικότητα των αστικών υδατικών συστηµάτων, είναι βασικές 

παράµετροι ανθεκτικότητας µιας πόλης. Ειδικά τα υδατικά συστήµατα, είναι η κινητήρια δύναµη 

που δίνει ζωή στις πόλεις, δηµιουργεί έναν σύνθετο ιστό αλληλένδετων (φυσικών, 

περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και κοινωνικοοικονοµικών) µηχανισµών και φέρνει τελικά σε 

αλληλεπίδραση ένα ποικιλόµορφο πλήθος θεσµών, φορέων και κοινωνικών εταίρων.

Παράλληλα, µέσα από τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του Μουσείου Ύδρευσης, που περιλαµβάνουν 

οδηγίες για εξοικονόµηση νερού, προετοιµάζουµε κατ' ουσία τους αυριανούς οικολογικά 

ευαισθητοποιηµένους πολίτες. Η ΕΥΑΘ µε αίσθηµα ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, 

επενδύει στο Μουσείο Ύδρευσης και στις δράσεις του. Η χρηµατοδότηση του Μουσείου και των 

προγραµµάτων του, διαµορφώθηκε το 2019 στις 43.352 € και το 2020 στις 50.350 €, µε την αύξηση 

της χρηµατοδότησης του έτους 2020 να οφείλεται στη διαµόρφωση βίντεο και γενικότερα στη 

δηµιουργία ψηφιακού υλικού προκειµένου να ανταποκριθεί καλύτερα και στις έκτακτες 

υγειονοµικές συνθήκες που προκλήθηκαν από την πανδηµία COVID-19.

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ (PPCPS)

Στο πεδίο της Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, κινείται και η σύµβαση για τον 

«Προσδιορισµό Φαρµακευτικών Ενώσεων και Προϊόντων Προσωπικής Φροντίδας (PPCPs) στις δύο 

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ (ΕΕΛΘ και ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ)», µε το Εργαστήριο 

Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τµήµατος Χηµείας Α.Π.Θ, από τον Μάιο του 2018 έως τον Μάιο 

του 2019. Το συγκεκριµένο ερευνητικό πρόγραµµα αφορά στον συστηµατικό έλεγχο των 

υπολειµµάτων φαρµακευτικών ουσιών και προϊόντων προσωπικής φροντίδας σε λύµατα των 

Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων (Ε.Ε.Λ.) ΑΙΝΕΙΑ & ΣΙΝ∆ΟΣ. Ο συστηµατικός έλεγχος 

περιλαµβάνει τη συλλογή δειγµάτων από την είσοδο και την έξοδο των µονάδων επεξεργασίας, 

προκειµένου να εκτιµηθούν τα επίπεδα συγκεντρώσεών τους στα λύµατα, καθώς και ο βαθµός 

αποµάκρυνσής τους. Το έργο έχει ως κυρίαρχο στόχο το συνδυασµό και την εφαρµογή χηµικών 

τεχνικών για την εκτίµηση της παρουσίας, την τύχη και των επιπτώσεων των φαρµακευτικών 

ενώσεων στο περιβάλλον.

2019 202022.000
ευρώ

10.500
ευρώ
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Σε συνέχεια των δράσεων δενδροφύτευσης και δηµιουργίας λαχανόκηπου που έλαβαν χώρα το 2019, η 

ΕΥΑΘ ανταποκρίθηκε στο αίτηµα του “Φάρου” για τη δηµιουργία βιωµατικού κήπου στο κέντρο 

προστασίας ανηλίκων στον ∆ενδροπόταµο.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Η ΕΥΑΘ, σε συνεργασία µε τη “Revive”, 

µαζεύει χρησιµοποιηµένο µαγειρικό λάδι 

και το στέλνει για ανακύκλωση µε σκοπό 

την παραγωγή βιοντίζελ. Το βιοντίζελ είναι 

εναλλακτικό καύσιµο, βιοδιασπώµενο, 

φιλικό στο περιβάλλον, µε µειωµένη 

εκποµπή αιθάλης και διοξειδίου του 

άνθρακα. Η χρήση του βοηθά στη µείωση 

των φαινοµένων του θερµοκηπίου.

Στόχος της ΕΥΑΘ είναι να περιοριστεί 

σηµαντικά η απόρριψη από τα Βρώσιµα 

λίπη και έλαια σε νεροχύτες και τουαλέτες, 

η οποία προκαλεί  εµφράξεις στους 

αγωγούς και τα αντλιοστάσια του δικτύου 

της αποχέτευσης, ενώ παράλληλα 

απαιτείται επιπλέον επεξεργασία στους 

βιολογικούς καθαρισµούς της ΕΥΑΘ. 

ΦΕΡΤΕ ΜΑΣ ΤΟ ΛΑ∆Ι ΑΠ’ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙ ΣΑΣ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΟΥΜΕ!

Οι εργαζόµενοι της ΕΥΑΘ και οι καταναλωτές µας πετάνε 
τα λάδια τους στους ειδικούς κάδους των εγκαταστάσεων 
της εταιρείας στη συσκευασία που βολεύει τον καθένα.  
Τα σηµεία στα οποία έχουν τοποθετηθεί κάδοι είναι τα εξής:

Σε τοπικό επίπεδο, η ΕΥΑΘ απαντώντας στην πρόσκληση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης συµµετέχει από το 

καλοκαίρι του 2018 στο πρόγραµµα «City Water Resilience Framework – CWRF», που διαχειρίζεται η 

ARUP και οι 100 Ανθεκτικές Πόλεις (100 Resilient Cities). Στόχος του προγράµµατος είναι η ανάπτυξη 

ενός διεθνούς πρότυπου πλαισίου για την εκτίµηση της Ανθεκτικότητας στον Τοµέα Νερού, που κάθε 

πόλη θα µπορεί να εφαρµόσει στο υδατικό της διαµέρισµα (λεκάνη – City Water Basin), αντλώντας  

συγκεκριµένες πληροφορίες για ένα Ανθεκτικό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Αστικού Νερού. H προσέγγιση αυτή, 

σκοπό έχει να προσδώσει προστιθέµενη επιρροή στις πόλεις, ως µια δύναµη συνεκτική ανάµεσα στους 

εταίρους από όλο το εύρος της Λεκάνης Απορροής, µε σκοπό τη λήψη κοινών αποφάσεων προς την 

κατεύθυνση πάντα της ανθεκτικότητας.

ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟ (CWRF) ΩΣΤΕ:

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ

ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΜΑΣ, ΤΣΙΜΙΣΚΗ 91

ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 98 (∆ΙΑΓΩΝΙΟΣ)

ΣΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΒΑΡ∆ΑΡΙ, 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 26, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ, 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 17, ∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ ΦΙΞ

ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ «INTERNI»-“MAISON”, ΛΕΩΦ. Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 6

ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ, 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (Λ.Χ. ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, TONER) ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ.

]]
Να εντοπίσει τα 
πιο αδύναµα (µη 

ανθεκτικά) σηµεία 
στη διαχείριση του 

νερού της.

Να διαχειριστεί ευκολότερα την 
πολυπλοκότητα των αστικών 

συστηµάτων νερού και να 
κατανοήσει πώς αυτά µπορούν να 

γίνουν ανθεκτικά.

Να ενδυναµώσει τα 
σηµεία αυτά 

εφαρµόζοντας 
βέλτιστες, 
συνεκτικές 
αποφάσεις.
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Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ, 
ΠΟΥ ∆ΙΑΘΕΤΟΥΝ ΥΓΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΑ 
ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε.Γ.

Ειδικός Κανονισµός 
Λειτουργίας ∆ικτύου 
Αποχέτευσης

Με στόχο την προστασία και τη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας των δικτύων αποχέτευσης 

και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. και µε βασικό γνώµονα την 

προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος η ΕΥΑΘ Α.Ε. συνέταξε τον Ειδικό 
Κανονισµό Λειτουργίας ∆ικτύου Αποχέτευσης.

Ο Κανονισµός αφορά στους όρους και τις προϋποθέσεις, που επιβάλλονται σε επαγγελµατικές, 

βιοµηχανικές, βιοτεχνικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικά ιδρύµατα (ΝΠ∆∆), εργαστήρια κ.λπ., και 

κάθε είδους δραστηριότητα και φορέα, τα οποία ενδέχεται να παράγουν υγρά απόβλητα, πέραν 

της αστικής κατοικίας, για την διάθεση υγρών αποβλήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων  

της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Η διαδικασία Ελέγχου µελετών & Έκδοσης Αδειών διάθεσης υγρών αποβλήτων αφορά  

επαγγελµατικές, βιοµηχανικές, βιοτεχνικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικά ιδρύµατα (ΝΠ∆∆), 
εργαστήρια κ.λπ. και κάθε είδους δραστηριότητα και φορέα, τα οποία ενδέχεται να παράγουν 

υγρά απόβλητα πέραν της αστικής κατοικίας, για την διάθεση υγρών αποβλήτων στο δίκτυο 

αποχέτευσης ακαθάρτων  της ΕΥΑΘ Α.Ε. Ο Κανονισµός καλύπτει το σύνολο της περιοχής 

αρµοδιότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε., όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 26 ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 

169/Α΄/26.7.2001) και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.

Επαγγελµατικές δραστηριότητες από την παραγωγική διαδικασία των οποίων δεν 
προκύπτουν υγρά βιοµηχανικά απόβλητα αλλά µόνο οικιακά λύµατα, χορηγείται άδεια 
διάθεσης για την απευθείας διάθεση των λυµάτων στο δίκτυο αποχέτευσης.

Ο Κανονισµός  εγκρίθηκε µε την απόφαση αριθ. 1836/2018 – ΦΕΚ 1793Β’/21.5.2018

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ:

Οι επιχειρήσεις εντάσσονται
στις ακόλουθες 

Επαγγελµατικές δραστηριότητες από 

τις οποίες κατά την παραγωγική 

διαδικασία τους δεν προκύπτουν υγρά 

βιοµηχανικά απόβλητα αλλά µόνο 

οικιακά λύµατα.

Επαγγελµατικές δραστηριότητες µε όγκο 
υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων 

V>2m3/ηµ. Στην κατηγορία Γ εντάσσονται 
επίσης ανεξαρτήτως παροχής, τα 
αργυροχρυσοχοΐα, εργαστήρια 

επεξεργασίας µετάλλων και πολυτίµων 
λίθων όπως και τα οδοντοτεχνικά 

εργαστήρια.

Ειδικές δραστηριότητες µε µέτρια ρύπανση 
οφειλόµενη κυρίως σε χρήση 

απορρυπαντικών ουσιών (πλυντήρια 
αυτοκινήτων, πλυντήρια ρούχων και 

ταπητοκαθαριστήρια), ανεξαρτήτως της 
τιµής V του όγκου των υγρών αποβλήτων.

Επαγγελµατικές δραστηριότητες µε όγκο υγρών 
βιοµηχανικών αποβλήτων V<2m3/ηµ. 

Εξαιρούνται α) Πλυντήρια αυτοκινήτων, 
πλυντήρια ρούχων και ταπητοκαθαριστήρια που 

εντάσσονται στη κατηγορία ∆ και β) 
Επαγγελµατικές δραστηριότητες που αφορούν 

παραγωγικές διαδικασίες όπως 
επιµεταλλωτήρια, βυρσοδεψία, χηµικές 

βιοµηχανίες, φαρµακοβιοµηχανίες οι οποίες 
εντάσσονται στη κατηγορία Γ ανεξάρτητα από 

τον όγκο αποβλήτων.

4 κατηγορίες:
Α

Γ

Β

∆
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7.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ
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Οι εργαζόµενοί µας αποτελούν το πολυτιµότερο κεφάλαιο της ΕΥΑΘ και τον ακρογωνιαίο λίθο, για 

την επιτυχία της. Όλοι οι εργαζόµενοι της εταιρείας είναι πλήρους απασχόλησης µε συµβάσεις 

αορίστου χρόνου. Υπάρχουν και κάποιοι λίγοι σε αριθµό εργαζόµενοι µε συµβάσεις ορισµένου 

χρόνου (8µηνες). Η Εταιρεία και το Σωµατείο Εργαζοµένων ΣΕΕΥΑΘ υπέγραψε τριετή Συλλογική 

Σύµβαση Εργασίας µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος αυτής, την 1η Σεπτεµβρίου 2019 που αφορά 

στο σύνολο των εργαζοµένων.

Εφαρµόζουµε υπεύθυνες πρακτικές διοίκησης του ανθρώπινου δυναµικού και µεριµνούµε για τη 

διαµόρφωση ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος. Σεβόµαστε, προασπίζουµε και 

προάγουµε τα διεθνώς αναγνωρισµένα ανθρώπινα δικαιώµατα µέσω των πολιτικών που 

υιοθετούµε και των πρωτοβουλιών που αναλαµβάνουµε. Προσφέρουµε ένα εργασιακό 

περιβάλλον αξιοκρατίας και ίσων ευκαιριών, µε πολιτικές δίκαιης πρόσληψης, ανταµοιβής και 

επαγγελµατικής εξέλιξης, στο σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού µας χωρίς καµία διάκριση. 

Επενδύουµε στη διαρκή εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού µας, καθώς και τη 

συστηµατική και αξιοκρατική αξιολόγησή του.

∆εσµευόµαστε για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων µας, µε την 

εφαρµογή αντίστοιχων Συστηµάτων ∆ιαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία και µε 

την πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε ένα µεγάλο εύρος γνωστικών 

αντικειµένων. Η εταιρεία µας εξασφαλίζει για τους εργαζόµενους και στα µέλη των οικογενειών 

τους, πλήρη ιατροφαρµακευτική κάλυψη.

Παρέχονται όλες οι προβλεπόµενες κοινωνικές παροχές βάσει νοµοθεσίας και σύµφωνα µε τη 

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας.

Με σκοπό την εναρµόνιση της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής, η ΕΥΑΘ ενισχύει τις 

οικογένειες του προσωπικού, καλύπτοντάς τους δαπάνες για βρεφονηπιακούς σταθµούς και για 

κατασκηνωτικά προγράµµατα των παιδιών των εργαζοµένων της. Οι παροχές αυτές αφορούν στο 

σύνολο των εργαζοµένων γονέων. Οι τελευταίοι αποτελούν περίπου το 53% των εργαζοµένων της 

Εταιρείας.

Επίσης, η εταιρεία, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, παρέχει τη γονική άδεια σε οποιονδήποτε από τους 

δύο γονείς τη ζητήσει.

Επιπλέον η ΕΥΑΘ διοργανώνει εορταστικές εκδηλώσεις για τα παιδιά των εργαζοµένων της, ενώ 

βραβεύει αυτά που προσπάθησαν και πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα.  

Η ΕΥΑΘ υποστηρίζει και ενισχύει την τοπική κοινότητα, επιλέγοντας σχεδόν το σύνολο των 

στελεχών της και ειδικά τα ανώτερα στελέχη της εταιρείας από αυτήν.

Προσφέρουµε παροχές υγείας στους εργαζοµένους µας και εξατοµικευµένη υποστήριξη σε 

περιπτώσεις σοβαρών θεµάτων υγείας και πληγέντων από φυσικές καταστροφές.

Ενθαρρύνουµε και προωθούµε τον εθελοντισµό των εργαζοµένων µας. Η ΕΥΑΘ ενθαρρύνει τη 

συµµετοχή του προσωπικού σε εθελοντικές δράσεις (συγκέντρωση τροφίµων ή ειδών για 

απόρους, συγκέντρωση µαγειρικού λαδιού για ανακύκλωση, δροµικά κινήµατα µε κοινωνικό 

πρόσηµο κ.λπ.).

7. ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Οι εργαζόµενοί µας 

αποτελούν το 

πολυτιµότερο 

κεφάλαιο της ΕΥΑΘ.

01.01.

02.

03.

04.

05.

06.

Εφαρµόζουµε 

υπεύθυνες 

πρακτικές διοίκησης 

του ανθρώπινου 

δυναµικού.

02.

∆εσµευόµαστε για 

τη διασφάλιση της 

υγείας και της 

ασφάλειας των 

εργαζοµένων µας.

03.

Χορηγούνται όλες οι 

προβλεπόµενες 

κοινωνικές παροχές.

04.

Η Εταιρεία, 
σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία, παρέχει 
τη γονική άδεια σε 
οποιονδήποτε από 
τους δύο γονείς τη 

ζητήσει.

05.

Η ΕΥΑΘ υποστηρίζει 

και ενισχύει την 

τοπική κοινότητα.

06.
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ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΑ.

H ΕΥΑΘ τηρεί απαρέγκλιτα την κείµενη εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία και τις κανονιστικές 

διατάξεις που σχετίζονται µε την υγεία & ασφάλεια στην Εργασία. 

Η Υγεία και Ασφάλεια στην εργασίας αποτελεί  µέληµα της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. γεγονός που 

αποτυπώνεται στην καταγραφή, ένταξη και εξορθολογισµό των σχετικών διαδικασιών 

ελέγχου. Η Εταιρεία διαθέτει Γιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας , η λειτουργία των 

οποίων εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραµµα της ΕΥΑΘ.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας  µε την έναρξη της λειτουργίας και παροχής υπηρεσίας του, 

ακολουθεί ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα επισκέψεων στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας οι 

οποίες στελεχώνονται από το προσωπικό της. Επιπρόσθετα, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 

στο πλαίσιο του προγράµµατος δραστηριότητάς της, εντοπίζει κινδύνους, διερευνά το ρίσκο 

που ενέχεται καθώς και πιθανά συµβάντα.

Ο Γιατρός Εργασίας  που διαθέτει η Εταιρεία παρέχει τις ιατρικές υπηρεσίες του σε όλους 

τους εργαζοµένους της Εταιρείας, ενώ επιπρόσθετα η Εταιρεία παρέχει το πρόσθετο 

συµβόλαιο ιατρικής ασφάλισης και περίθαλψης µε ένα σηµαντικό εύρος παροχών.

Η συστηµατική και συνεχής προσπάθεια προώθησης και διαµόρφωσης µιας εταιρικής 

κουλτούρας υγείας και ασφάλειας, που ενθαρρύνει όλους τους εργαζόµενους να 

συµπεριφέρονται υπεύθυνα για την προσωπική τους ασφάλεια αλλά και την ασφάλεια των 

συναδέλφων τους, αποτελεί πάγια καθηµερινή δέσµευση της ΕΥΑΘ. 

Η διαµόρφωση και υλοποίηση διαδικασιών και ενεργειών που συµβάλλουν στην περαιτέρω 

βελτίωση του επιπέδου της υγείας  και της ασφάλειας αξιοποιώντας τα ευρήµατα των 

προγραµµατισµένων ή έκτακτων επιθεωρήσεων ασφάλειας που υλοποιούνται από το 

αρµόδιο προσωπικό της Εταιρείας. 

Εντός του 2020, πραγµατοποιήθηκαν πλείστες ενέργειες οργάνωσης και εξέλιξης της 

εταιρείας σε θέµατα ασφάλειας και υγιεινής. Η διαρκής συνεργασία του Γραφείου Τεχνικού 

Ασφαλείας µε τις ∆ιευθύνσεις της εταιρείας, έχει ως στόχο τη διασφάλιση υλοποίησης 

ορθών διαδικασιών µε στόχο την προστασία τόσο των εργαζοµένων όσο και των 

εγκαταστάσεών της. Ιδιαίτερη προσπάθεια γίνεται στη διάχυση της γνώσης µέσω συζήτησης 

και ενηµέρωσης των αρµοδίων, για τις εγκαταστάσεις ευθύνης τους.

Επίσης η Εταιρεία προχωρά στη συνεχή αναγνώριση και αξιολόγηση των επαγγελµατικών 
κινδύνων και λήψη µέτρων για τον έλεγχο και περιορισµό τους, και την κατάρτιση προγραµµάτων 
προληπτικής δράσης για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται η 
ελαχιστοποίηση ή η εξάλειψη των κινδύνων.

Με την πρώτη εκδήλωση της πανδηµίας, η ΕΥΑΘ πήρε µέτρα εστιάζοντας στους  εργαζοµένους 
της, ώστε το προσωπικό να είναι και να αισθάνεται ασφαλές και ενεργό υπό συνθήκες κρίσης.
Κατήρτισε επιχειρησιακό πλάνο απασχόλησης των εργαζοµένων µε προσωπικό ασφαλείας, 
τηλε-εργασία και εκ περιτροπής εργασία ανάλογα µε το αντικείµενο, κλείνοντας τα γραφεία 
εξυπηρέτησης κοινού την άνοιξη και λειτουργώντας µόνο µε ραντεβού στη συνέχεια. Η άµεση 
εφαρµογή όλων των εγκυκλίων των υπουργείων για τη διασφάλιση της ατοµικής υγείας και 
υγιεινής επιτρέπουν, όλο αυτό το διάστηµα της πανδηµίας, την κανονική ροή υπηρεσιών προς το 
καταναλωτικό κοινό της Θεσσαλονίκης.

Η ΕΥΑΘ µεριµνά για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων της, παρέχοντας ένα ασφαλές 

και αξιοπρεπές εργασιακό περιβάλλον, το οποίο διαµορφώνουν οι ιδιαιτερότητες κάθε 

ξεχωριστής επιχειρησιακής µονάδας.

Στην προσπάθεια να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες πρόκλησης ατυχήµατος στην εργασία, η 

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. βρίσκεται σε συνεχή προσπάθεια εκσυγχρονισµού των συστηµάτων ελέγχου και θέτει 

στόχους εκπαίδευσης, ενηµέρωσης και εφοδιασµού µε τα κατάλληλα Μέσα Ατοµικής Προστασίας 

των υπαλλήλων της.

Επίσης και σύµφωνα πάντα µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συλλογικές συµβάσεις, η 

ΕΥΑΘ παρέχει στους εργαζοµένους της που απασχολούνται σε ανθυγιεινούς και επικίνδυνους 

χώρους, στολές εργασίας, υποδήµατα  και είδη ατοµικής προστασίας καθώς και είδη προσωπικής 

υγιεινής.

Τόσο κατά το 2019 όσο και κατά το έτος 2020, στην εταιρεία δεν καταγράφεται κάποιο ατύχηµα 

κατά την εργασία .

Τέλος, η ΕΥΑΘ  εφαρµόζει για τους υπαλλήλους της πρόγραµµα οµαδικής ασφαλιστικής κάλυψης 

ζωής και υγείας.



2021 Απολογισµός Βιωσιµότητας 114 / 1152019–2020 Απολογισµός Βιωσιµότητας

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ7.

Ως προς
τα σχέδια και
πρωτόκολλα

αντιµετώπισης
έκτακτης ανάγκης,

υπάρχουν
τα εξής σχέδια:

Αναφορικά µε τις δράσεις που 
ανέλαβε η εταιρεία σχετικά µε την 
εκπαίδευση των εργαζοµένων της 
σε θέµατα υγείας και ασφάλειας, 
τα αποτελέσµατα των ετών 
2019–2020 παρατίθενται στον 
παρακάτω πίνακα:

Πρόσθετα υπάρχουν και τα Σχέδια Αντιµετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών που συντάσσονται από τους αναδόχους που λειτουργούν 

τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων και τη Μονάδα Θερµικής 

Ξήρανσης. 

Επιπλέον, σηµειώνεται το έργο σχετικά µε τη ∆ιαχείριση των 

Κινδύνων της εταιρείας  το οποίο ξεκίνησε το έτος 2020, 

υλοποιείται και αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021, αφορά 

στην αναγνώριση, καταγραφή και αξιολόγηση των επιχειρησιακών 

κινδύνων της εταιρείας.

Ακόµα στην εταιρεία, υπάρχει Γραπτή Μελέτη Εκτίµησης 

Επαγγελµατικού Κινδύνου, µε την προσθήκη και οδηγιών ασφαλούς 

εργασίας λόγω πανδηµίας COVID-19

Το  ισχύον σχέδιο αντιµετώπισης κρίσεων της 
∆ιεύθυνσης Ύδρευσης, σε περιπτώσεις 
έλλειψης των απαραίτητων ποσοτήτων 
πόσιµου ύδατος, το οποίο στα πλαίσια της 
µελέτης διαχείρισης κινδύνων που γίνεται 
αυτήν την περίοδο στην ΕΥΑΘ επικαιροποιείται. 
Επιπρόσθετα, στις αρχές του 2020 και πριν 
ξεκινήσουµε τον Ιούνιο του 2020 την επισκευή 
του Υδαταγωγού της Αραβησσού 
διασυνδέσαµε τα αντλιοστάσια 
Αραβησσού-Αλιάκµονα ώστε να έχουµε 
εναλλακτικούς τρόπους υδροδότησης του 
πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης.

A.

Το ισχύον σχέδιο αντιµετώπισης κρίσεων της 
ΕΕΝΘ, το οποίο στα πλαίσια της µελέτης 
διαχείρισης κινδύνων που γίνεται αυτήν την 
περίοδο στην ΕΥΑΘ επικαιροποιείται ενόψει και 
της επέκτασής του (φάση Α2).

B.
∆ιαχείριση έκτακτων περιστατικών διακοπής 
ρεύµατος σε υδρευτικές εγκαταστάσεις.

Γ.
2019–2020

116

232

2ωρη

98

588

6ωρη

29

958

2ωρη

33

66

2ωρη

38

76

2ωρη

53

106

2ωρη

33

66

2ωρη

10

20

2ωρη

21

42

2ωρη

22

44

2ωρη

60

120

2ωρη
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Η ΕΥΑΘ εφαρµόζει πλήρως την 

ισχύουσα νοµοθεσία η οποία 

απαγορεύει την παιδική εργασία  

καθώς και την εξαναγκασµένη εργασία. 

Σε ό,τι αφορά στους συµβαλλόµενους 

προµηθευτές και παρόχους υπηρεσιών 

ζητά ρητά την προσκόµιση όλων των 

αντίστοιχων αποδεικτικών στοιχείων 

για το προσωπικό τους.

Επιπλέον, η ΕΥΑΘ ελέγχει ότι οι πάροχοι 

φύλαξης  (security) πληρούν τις 

απαιτήσεις της Νοµοθεσίας για την 

εκπαίδευση του προσωπικού τους.

Το ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών στο ∆Σ και σε θέση 
διευθυντικού στελέχους ανέρχεται σε 27% και 25% αντίστοιχα. 

Η Γενική ∆ιευθύντρια της εταιρείας είναι γυναίκα. Τα επιµέρους σύνολα 
των ανδρών και των γυναικών στην εταιρεία διαµορφώνονται σε 66% 
άνδρες (217 άνδρες) και 34% γυναίκες (112 γυναίκες). 

Το εύρος της ηλικίας των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κυµαίνεται 
από 40 έως 59 ετών, ενώ το αντίστοιχο εύρος των ∆ιευθυντικών στελεχών 
κυµαίνεται από 46 έως 67 ετών.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ-ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣΒ.

Η ΕΥΑΘ µεριµνά για την εφαρµογή µιας πολιτικής ίσων ευκαιριών και πολυµορφίας (GRI 404). 

∆εσµεύεται να παρέχει ίσες ευκαιρίες για όλους τους εργαζόµενους και τους υποψηφίους,

σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, ανεξάρτητα από τη φυλή, το χρώµα, τη θρησκεία, την καταγωγή, 

το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισµό, την ηλικία, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση, 

ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό προστατεύεται από το νόµο. Η εταιρεία απαγορεύει ρητά κάθε 

διάκριση ή παρενόχληση µε βάση αυτούς τους παράγοντες.

∆ιασφαλίζεται ότι όλες οι αποφάσεις για την απασχόληση, που περιλαµβάνουν αλλά δεν 

περιορίζονται σε εκείνες που αφορούν την πρόσληψη, την προαγωγή, την κατάρτιση, τις 

αµοιβές και παροχές, τις µετακινήσεις και τα πειθαρχικά παραπτώµατα, είναι απαλλαγµένες από 

όποια παράνοµη διάκριση. Η εταιρεία ενθαρρύνει ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, 

χωρίς διακρίσεις, παρενόχληση και αντίποινα. Ως εκ τούτου, όλες οι αποφάσεις που σχετίζονται µε 

την απασχόληση βασίζονται στα ατοµικά προσόντα, την απόδοση και τη συµπεριφορά.

Στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας (ΚΕΛ) της εταιρείας υπάρχει διακριτό άρθρο το οποίο 

προβλέπει τη διαχείριση περιπτώσεων αντιδεοντολογικής συµπεριφοράς και παρενόχλησης  στον 

εργασιακό χώρο. Για το 2020 δεν σηµειώθηκε κανένα τέτοιο περιστατικό.

Στις σχέσεις ∆ιοίκησης – Προσωπικού υπάρχουν οριζόµενες ελάχιστες περίοδοι ειδοποίησης για 

µεταβολές σε θέση και υπηρεσιακά καθήκοντα, ακολουθώντας τη διαδικασία των υπηρεσιακών 

συµβουλίων στα οποία µετέχουν και εκπρόσωποι των εργαζοµένων.

Σηµειώνουµε πως οι εργαζόµενοι εκπροσωπούνται από το επίσηµα αναγνωρισµένο σωµατείο 

τους και επίσης εκπροσωπούνται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας µε δύο µέλη τα οποία και 

εκλέγουν οι ίδιοι οι εργαζόµενοι. Η Συλλογική Σύµβαση Εργασίας  είναι προϊόν ελεύθερων 

διαπραγµατεύσεων ανάµεσα στη ∆ιοίκηση και το  Σωµατείο των εργαζοµένων, στο πλαίσιο πάντα 

της κείµενης νοµοθεσίας.

Τέλος, η ΕΥΑΘ προσπαθεί να παρέχει ένα περιβάλλον ίσων ευκαιριών, όπου ο κάθε εργαζόµενος 

έχει τα ίδια ακριβώς δικαιώµατα και αντιµετωπίζεται δίκαια και σύµφωνα µε τις ικανότητες που 

διαθέτει για να ανταποκριθεί στον εκάστοτε ρόλο του, εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες και στην 

ιεραρχική εξέλιξη.

73%27%

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ 2 ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ∆Σ.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΝ∆ΡΕΣ

75%25%

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ 2 ΦΥΛΩΝ
ΣΕ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΝ∆ΡΕΣ
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 Το 2019, 439 εργαζόµενοι συµµετείχαν σε περίπου 80 σεµινάρια, συνέδρια και εξειδικευµένες 

συναντήσεις, ήτοι µια αύξηση της τάξεως του 25% για τον αριθµό σεµιναρίων, συνεδρίων, συναντήσεων 

και 41% των συµµετοχών αντίστοιχα, σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.

Σχετικά µε το 2020 ο αριθµός των σχετικών σεµιναρίων περιορίστηκε σηµαντικά, όπως ήταν άλλωστε 

αναµενόµενο λόγω της πανδηµίας του COVID 19, ενώ πολλά αντικαταστάθηκαν από υβριδικά virtual 

συνέδρια. Κατ’ επέκταση αντίστοιχη µείωση παρατηρήθηκε και στον αριθµό των συµµετεχόντων. 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΓ.

Η ΕΥΑΘ στοχεύει στην αποτελεσµατικότερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναµικού της για την επίτευξη των στόχων της. Προς την κατεύθυνση αυτή:

Α.

Ενθαρρύνει και στηρίζει 

οικονοµικά τη συµµετοχή 

των εργαζοµένων της σε 

εκπαιδευτικά 

προγράµµατα (σεµινάρια, 

συνέδρια, ηµερίδες, 

µεταπτυχιακά 

προγράµµατα σπουδών) 

µε σκοπό την ενίσχυση 

των δεξιοτήτων τους, την 

προσωπική ανέλιξη και 

ικανοποίηση, όπως και τη 

βελτίωση των 

καθηµερινών 

συναλλαγών τους µε τον 

καταναλωτή.

Β.

Ενισχύει την τεχνική και 

ευρύτερη κατάρτιση των 

εργαζοµένων της, 

πραγµατοποιώντας 

σεµινάρια, συνέδρια, 

ηµερίδες, των οποίων η 

θεµατολογία είναι 

σχετική µε την ειδικότητά 

τους, καθώς και τη 

µονάδα στην οποία 

απασχολούνται. 

Γ.

Τα προγράµµατα 

πραγµατοποιούνται τόσο 

ενδοεταιρικά όσο και σε 

συνεργασία µε 

εξωτερικούς φορείς και, 

εφόσον απαιτείται, στους 

χώρους αυτών.

Εκπαιδευτικά
Σεµινάρια 

Τα χρηµατικά ποσά τα οποία επενδύθηκαν
για την κατάρτιση/επιµόρφωση 
των εργαζοµένων είναι τα παρακάτω: 

2019

Αριθµός Σεµιναρίων, Συνεδρίων, 
Εξειδικευµένες Συναντήσεις 

Συµµετοχές ΕΤΗ

2018

2019

2020

2018–2019

64

80

29

25%

312

439

107

41%

2020
72.591,88 € 12.107,98 €

Η σηµαντική µείωση στις δαπάνες για τον σκοπό αυτό, παρατηρείται λόγω της ιδιαίτερης 

κατάστασης που διαµορφώθηκε µε την πανδηµία COVΙD-19.
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∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΑ.

Η ΕΥΑΘ µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών λειτουργεί νέα σύγχρονα 

καταστήµατα εξυπηρέτησης σε κεντρικά σηµεία της πόλης, ενώ παράλληλα διερευνά καινοτόµες 

διαδικασίες και αυτοµατισµούς για τη βέλτιστη καθηµερινή λειτουργία των εγκαταστάσεών της 

και την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών (ηλεκτρονικές συναλλαγές, web-banking, 

πληρωµές σε ευρύ δίκτυο συνεργατών και συνεργαζόµενων επιχειρήσεων (σε 150 καταστήµατα 

αλυσίδας σούπερ µάρκετ στο νοµό Θεσσαλονίκης και στους όµορους νοµούς Χαλκιδικής, 

Πιερίας, Ηµαθίας, Πέλλας και Κιλκίς χωρίς καµία επιπλέον χρέωση, όπως και σε συµβεβληµένα 

πρακτορεία ΟΠΑΠ και ΕΛΤΑ).

Η ΕΥΑΘ πραγµατοποιεί κατά περίπτωση δωρεές σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό είχε προχωρήσει σε δωρεά 150.000€ 

τον Αύγουστο του 2018 για τη χρηµατοδότηση κάθε είδους δράσης που θα συνέβαλε στην αρωγή 

των πληγέντων από την πολύνεκρη πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής και ειδικότερα ανακατασκευής, 

αποζηµίωσης κατοικιών που καταστράφηκαν ή/ και αποκατάστασης της πληγείσας περιοχής και 

των υποδοµών της. 

Η ΕΥΑΘ προσφέρει απασχόληση και επαγγελµατική εµπειρία σε φοιτητές, σπουδαστές και 

µαθητές τεχνικών σχολών, στο πλαίσιο ενός προγράµµατος πρακτικής άσκησης που εφαρµόζει 

από το 1999. Στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού το πλήθος φοιτητών ανέρχεται σε 80 

φοιτητές ΤΕΙ για 6µηνη πρακτική άσκηση και 5 φοιτητές ΑΕΙ για 2µηνη πρακτική άσκηση, ενώ 

συµµετέχουν και περίπου 20 µαθητές του ΟΑΕ∆ ετησίως. 

Η ΕΥΑΘ συνδράµει στη βελτίωση της ζωής των προσφύγων που είναι εγκατεστηµένοι σε κέντρα 

υποδοχής στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, µε υλική ενίσχυση (αγορά θερµαντικών 

σωµάτων) και έργα υποδοµής (εγκαταστάσεις ύδρευσης – αποχέτευσης σε προσφυγικές δοµές, 

επιδιόρθωση βλαβών). Ειδικότερα, προχώρησε στην ενίσχυση της δοµής φιλοξενίας στα ∆ιαβατά 

µε αγορά εξοπλισµού και έργα ύδρευσης – αποχέτευσης πέριξ των δοµών και την αποστολή 

ρουχισµού ( 5.000 αδιάβροχα) στη δοµή της Λέσβου (Καρά Τεπέ). 

Η ΕΥΑΘ  επιστρέφει αξία στους καταναλωτές και τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται. 

Υποστηρίζουµε συστηµατικά τους τοπικούς φορείς, αλλά και οργανισµούς που αναπτύσσουν έργο 

κοινής ωφέλειας και αναλαµβάνουµε δράσεις µε υψηλό κοινωνικό αντίκτυπο, οι οποίες 

βελτιώνουν την καθηµερινότητα των πολιτών και προάγουν τις αξίες της αλληλεγγύης και της 

προσφοράς. 

Οι πραγµατοποιθείσες δράσεις στοχεύουν στις ευπαθείς οµάδες που έχουν πληγεί από την 

οικονοµικο-κοινωνική κρίση (κοινωνικό τιµολόγιο, πρόγραµµα διακανονισµού, χορηγίες, 

υποστήριξη ανέργων κ.λπ.) σε καµπάνιες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την 

προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, στην υποστήριξη αθλητικών και 

πολιτιστικών δράσεων, ενώ η εταιρεία προάγει συνεργασίες και συνέργειες µε τις Τοπικές Αρχές, 

την Ακαδηµαϊκή Κοινότητα  προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. 

Για εµάς, η προσφορά στις τοπικές κοινωνίες είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την επιχειρηµατική 

µας δραστηριότητα. Ενηµερωνόµαστε διαρκώς για τις ανάγκες των πολιτών και των κοινωνιών 

στις οποίες δραστηριοποιούµαστε.

Αξιολογούµε και ιεραρχούµε τις ανάγκες και στη συνέχεια σχεδιάζουµε και υλοποιούµε 

προγράµµατα και δράσεις µε κριτήριο την κάλυψη πραγµατικών και σηµαντικών αναγκών, τον 

αριθµό των επωφελούµενων καθώς και τη φύση των δραστηριοτήτων µας.

Ανταποκρινόµαστε σε έκτακτες ανάγκες (π.χ. πανδηµία, φυσικές καταστροφές), πέραν του 

καθιερωµένου προγραµµατισµού του πλάνου κοινωνικής υπευθυνότητας.

8. ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Η ΕΥΑΘ διατηρεί σταθερή συνεργασία µε το περιοδικό δρόµου «Σχεδία», µε καταχωρίσεις, 

αγορά εταιρικών δώρων από το ΑρτΣχεδία για απασχόληση ανέργων, προβολή της 

δουλειάς τους στη ∆ΕΘ (συστέγαση µε την ΕΥΑΘ). Παράλληλα τα γραφεία καταναλωτών 

της Εταιρείας αποτελούν «θέση προστασίας» για τους πωλητές της «Σχεδίας».

Η ΕΥΑΘ ενισχύει τους ανέργους της Θεσσαλονίκης µέσω του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου, 

µοιράζοντας κάθε χρόνο δωροεπιταγές τα Χριστούγεννα σε ανέργους, ενισχύει κατά 

περίπτωση σωµατεία µε αγορά ειδών πρώτης ανάγκης για αστέγους (π.χ. Σωµατείο 

Αλληλεγγύης "ΚΑΛΑΘΑΚΙ" 2018) .

Η ΕΥΑΘ ενθαρρύνει τη συµµετοχή του προσωπικού της σε εθελοντικές δράσεις όπως 

συγκέντρωση τροφίµων ή ειδών ένδυσης για απόρους, δροµικά κινήµατα µε κοινωνικό 

πρόσηµο κ.λπ..

Η ΕΥΑΘ ενθαρρύνει 
τη συµµετοχή του προσωπικού της 
σε εθελοντικές δράσεις όπως:

Συµµετοχή στους 
µαραθωνίους της 
Θεσσαλονίκης µε 
φανέλες ΕΥΑΘ. 

∆ράση δενδροφύτευσης την Παγκόσµια 
Ηµέρα Περιβάλλοντος 2019: το έτος 2019 
στο νέο χώρο του κέντρου προστασίας 
ανηλίκων "Φάρος του Κόσµου", στον 
∆ενδροπόταµο, εθελοντές φύτεψαν 
περιµετρικά δέντρα, θάµνους στη νησίδα 
του πάρκινγκ και έφτιαξαν λαχανόκηπο µε 
εποχικά είδη. 

Περιβαλλοντικές δράσεις καθαρισµού ακτών για τους εργαζόµενους 
(Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος 2018/ υποθαλάσσια δράση στο λιµάνι της 
Αρετσούς, στην Καλαµαριά, για ανέλκυση, συλλογή & διαλογή θαλάσσιων 
απορριµµάτων και παράλληλος καθαρισµός της ακτής). Συγκεντρώθηκαν 
500 κιλά σκουπίδια (δίχτυα, πλαστικά και γυάλινα µπουκάλια, µπαταρίες 
σκαφών, πλαστικά έπιπλα κ.ά.), ενώ στην παράλληλη παράκτια δράση 
καθαρισµού µαζεύτηκαν, µέσα σε λίγες ώρες, 47 σάκοι σκουπιδιών µε 
πλαστικές κυρίως συσκευασίες!

∆ηµιουργία νέου 
λαχανόκηπου και 
δενδροφύτευση στο νέο 
κέντρο αποκατάστασης 
ανηλίκων του του Φάρου 
και το 2020.

Πρόγραµµα ανακύκλωσης 
µαγειρικού λαδιού από το 
2019 σε διάφορα σηµεία 
στις εγκαταστάσεις µας, 
πρόγραµµα ανακύκλωσης 
µπαταριών αφής.

Πρόγραµµα ανακύκλωσης 
αναλώσιµων 
πληροφορικής (toner, 
µελανοδοχεία κ.λπ.)

Ανακύκλωση χαρτιού & 
πλαστικών (συνεργασία µε 
τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης).

Η ΕΥΑΘ προάγει και αναδεικνύει τη συνεργασία και τη συνέργεια µε την ακαδηµαϊκή 
κοινότητα σε εκδηλώσεις ειδικού και ευρύτερου ενδιαφέροντος µε θέµατα περιβαλλοντικά 
και µε κοινό – στόχο φοιτητές, ειδικούς επιστήµονες έως και απλούς πολίτες: 

Κάθε  χρόνο η Παγκόσµια Ηµέρα Νερού γιορτάζεται µαζί µε το πανεπιστήµιο, τον δήµο ή άλλους φορείς.

Η ΕΥΑΘ, το Κέντρο UNESCO Ολοκληρωµένης & ∆ιεπιστηµονικής ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων του 
ΑΠΘ, η ΕΥ∆ΑΠ, η ΠΚΜ και η Ε∆ΕΥΑ, προχώρησαν στη διοργάνωση του ∆ιεθνούς Συνέδριου “ SDG6 – 
Sustainable Urban Water and Sanitation: Public goods in the Service of Society» (2019).

Η ΕΥΑΘ στηρίζει εθιµικά την Ένωση Ελλήνων Χηµικών στα Περιβαλλοντικά Συνέδρια Μακεδονίας, 
όπως και εκδηλώσεις για βιώσιµη ανάπτυξη ή συναφή µε το περιβάλλον θέµατα (π.χ. το 2020, ΑΠΘ 
SDSN (UN Sustainable Development Solutions Network, Black Sea)/ Thessaloniki Sustainability Summit.

Η ΕΥΑΘ έχει συνάψει σύµφωνο συνεργασίας µε το ΑΠΘ, αορίστου χρόνου, και χρηµατοδοτεί : 
α) ∆ύο υποτροφίες για µεταπτυχιακό σε ετήσια βάση µε θέµα συναφές µε τις δραστηριότητες της 
ΕΥΑΘ και δεξαµενή φοιτητών την Πολυτεχνική Σχολή & τη Σχολή Θετικών Επιστηµών (συνολικού 
ποσού 7.000€ έκαστη) και β) ανά τετραετία µία (1) υποτροφία για φοιτητή/τρια υποψήφιο διδάκτορα 
του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών, συνολικού ποσού 9.500€/έτος και συνολική διάρκεια έως 4 έτη 
για κάθε υπότροφο.
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Η ΕΥΑΘ σχεδίασε και παρουσιάζει, 
εγκεκριµένο από το Υπουργείο Παιδείας 
ωριαίο πρόγραµµα στα σχολεία µε τίτλο
«Ο κύκλος της αποχέτευσης στη Θεσσαλονίκη», 
µε σκοπό να ενηµερώσει και να ευαισθητοποιήσει 
µαθητές της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε σε:

13 σχολεία περίπου 

1.175 µαθητές 
το σχολικό έτος 

2018–2019

8 σχολεία περίπου 

673 µαθητές 
το σχολικό έτος 

2019–2020

Ήταν προγραµµατισµένες ακόµη 7 
επισκέψεις σε σχολεία,  ήτοι συνολικά 
1.404 µαθητές, οι οποίες ακυρώθηκαν 
λόγω των µέτρων για την αποφυγή 
διάδοσης της πανδηµίας COVID-19.

Επιπλέον µε βασικό της µέληµα την 
ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των 
παιδιών, εκπονεί εκπαιδευτικά 
προγράµµατα στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς 
Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τα προγράµµατα 
αυτά αφορούν σε εικαστικές 
δραστηριότητες µε κύριο θέµα το νερό 
και ενηµέρωση για το Μουσείο Ύδρευσης. 
Το πρόγραµµα παρακολουθούν κατά ΜΟ 
περίπου 350 παιδιά.
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Επίσης, η ΕΥΑΘ χρησιµοποιώντας τον µηχανισµό διανοµής λογαριασµών της, ενηµερώνει τους 

καταναλωτές της για θέµατα που αφορούν στην ύδρευση ή αποχέτευση ή για λοιπά κοινωνικά 

θέµατα (π.χ. ΚΕΕΛΠΝΟ). Οι παραλήπτες ανέρχονται σε περισσότερους από 500.000.

Η ΕΥΑΘ συµµετέχει στον διεθνή εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας Νερού (22 Μαρτίου) και της 

Παγκόσµιας Ηµέρας Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) µε ενηµερωτικές εκδηλώσεις για το ευρύ κοινό 

και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης µε την τοποθέτηση stand σε κεντρικά σηµεία της 

πόλης, από όπου πραγµατοποιείται διανοµή ενηµερωτικού υλικού (θεµατολογία σχετική µε την 

αντίστοιχη Παγκόσµια Ηµέρα), αλλά και προωθητικού υλικού σε διερχόµενους πολίτες. Το 2020, 

λόγω των µέτρων κατά του κορονοϊού δεν πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση για την Παγκόσµια 

Ηµέρα Νερού τον Μάρτιο.

Η ΕΥΑΘ υποστηρίζει δράσεις τοπικών φορέων και οργανώσεων που σχετίζονται µε το 

περιβάλλον και το νερό, είτε µε συνδιοργανώσεις δράσεων και εκδηλώσεων, είτε µε χορηγίες, 

όπως για παράδειγµα ο καθαρισµός-αντιµετώπιση ρύπανσης του Θερµαϊκού µετά από 

πρόσκληση του ΥΜΑΘ ή η συµµετοχή κάθε χρόνο στο Φεστιβάλ Ανακύκλωσης του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης στη ∆ΕΘ.

Η ΕΥΑΘ ανταποκρίνεται σε αιτήµατα σχολείων για ανανέωση / δωρεά ηλεκτρονικού εξοπλισµού 

σε σχολεία της Θεσσαλονίκης. 

Η ΕΥΑΘ επιδιώκει να καλλιεργήσει 
την οικολογική συνείδηση στους καταναλωτές της 
µε ενηµερωτικές δράσεις και κυρίως µε την υποδοχή
-σε καθηµερινή βάση- δεκάδων µαθητών 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
σχολείων δεύτερης ευκαιρίας, φοιτητών, συλλόγων, 
ειδικών οµάδων (προσφύγων κ.λπ.) στο Μουσείο Ύδρευσης.

7.310 µαθητές 
το σχολικό έτος 

2018–2019

2.777 µαθητές 
το σχολικό έτος 

2019–2020

Η επισκεψιµότητα του Μουσείου 
Ύδρευσης από σχολεία για το 2019, 
την τελευταία πλήρη χρονιά προ της 
πανδηµίας, ανήλθε σε:

Επιπλέον στο µουσείο  
πραγµατοποιήθηκαν ξεναγήσεις: 

λόγω διακοπής
λειτουργίας του 

Μουσείου Ύδρευσης 
εξαιτίας της 

πανδηµίας το σχολικό 
έτος 2019–2020

σε αρχιτεκτονικές (Dot2Dot)

στο πλαίσιο του Open House

σε πρόσφυγες από τις δοµές 
του ∆ιεθνούς Οργανισµού 
Μετανάστευσης 

στην Οργάνωση Make a Wish 
παράλληλα µε την πραγµατοποίηση 
επιθυµίας άρρωστου παιδιού

σε πρόσφυγες από τον Ξενώνα
Φιλοξενίας ασυνόδευτων
ανηλίκων από την Αφρική

σε στελέχη της ΕΥ∆ΑΠ καθώς και της 
Global Water Partnership-Bulgaria, 
από την Βουλγαρία (µε αφορµή
την ταυτόχρονη επίσκεψή τους
τους στην ΕΕΝΘ)
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Επίσης, η ΕΥΑΘ συνέβαλε στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και στον τοµέα 

φροντίδας ευπαθών οµάδων, τόσο µέσω παροχής υγειονοµικού εξοπλισµού όσο και µε άµεση 

οικονοµική υποστήριξη. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν: 

1. Η παράδοση στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ ειδικού διαγνωστικού     

εξοπλισµού για την ανίχνευση περιστατικών COVID τον Σεπτέµβριο του 2020.

2. Η διάθεση 5.000 τεµαχίων µέσων ατοµικής προστασίας (µάσκες) σε σχολεία της 

Θεσσαλονίκης κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2020–21.

138.000 € 140.000 € 

Με στόχο την προαγωγή του πολιτισµού και την 
ανάπτυξη του αθλητισµού, η ΕΥΑΘ συνδράµει αθλητικούς 
και πολιτιστικούς συλλόγους που προσφέρουν 
αξιόλογο έργο και συµβάλλουν στην κοινωνική ευηµερία.

Πραγµατοποίησε δωρεάν 
τη σύνδεση της ύδρευσης 
στο ΦΑΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Πραγµατοποίησε δωρεάν  
την ανακαίνιση του Κέντρου 
Κοινωνικής Πρόνοιας 

Παρείχε δωρεάν ιατρικό 
εξοπλισµό στο Σύλλογο 
Συνδρόµου Down Ελλάδος

Αντικατέστησε δωρεάν το 
υδρόµετρο στο Σύλλογο 
Συνδρόµου Down 
Θεσσαλονίκης

Υποστήριξε οικονοµικά το 
σύλλογο «ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ» 

Κάλυψε οικονοµικά 
ανεξόφλητο λογαριασµό του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Κάλυψε ανάγκες ιδρυµάτων, 
συσσιτίων & κοινωνικών 
φορέων του ∆ικτύου 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης & 
Αρωγής

Ενίσχυσε το Social Plate της 
ΚΑΘ για τον επισιτισµό 
ευπαθών οµάδων

ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: 

2019 2020

Το ΥΜΑΘ για την υλοποίηση  
της έκθεσης έργων τέχνης 
«Σύγχρονες όψεις του Αγίου 
∆ηµητρίου στην πόλη µας»
 
Το ΚΘΒΕ, ενισχύοντάς το 
οικονοµικά µε την αγορά 
εισιτηρίων

Το ∆ήµο Θεσσαλονίκης για 
τη διοργάνωση 
χριστουγεννιάτικων 
εκδηλώσεων

Το ∆ήµο Θεσσαλονίκης για 
τον εορτασµό της επετείου 
του 1944

Το ΥΜΑΘ για τη ∆ηµιουργία Κέντρου Ιστορικής Τεκµηρίωσης Του 

∆ιοικητηρίου

Από τον Απρίλιο του 2020, το επιστηµονικό προσωπικό της 

εταιρείας έχει προχωρήσει σε µια στενή συνεργασία µε το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης υποστηρίζοντας το 

ερευνητικό έργο της ανίχνευσης ιικού φορτίου στα λύµατα της 

πόλης. Η έρευνα αυτή συνεισφέρει σηµαντικά στην εθνική 

προσπάθεια αντιµετώπισης της πανδηµίας και αναµένεται να 

διευρυνθεί και σε νέα επίπεδα στο εγγύς µέλλον.

ΣΥΝΕ∆ΡΑΜΕ 

2019 2020

ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ∆ΑΠΑΝΗΣΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 

2019 2020
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Την περίοδο 2019–2020 η ΕΥΑΘ σε συνεργασία µε την ΄Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ 

προχώρησε στην ένταξη 420 προσφύγων που διαµένουν σε σπίτια του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης στο κοινωνικό τιµολόγιο. 

Στο πλήθος των ευπαθών οµάδων που εντάχθηκαν στο κοινωνικό τιµολόγιο εµφανίστηκε µια 

αύξηση της τάξεως του 44% και 21% µεταξύ 2018–2020 και 2019–2020 αντίστοιχα. 

Σηµειώνουµε πως το κοινωνικό τιµολόγιο αφορά σε περίπου 5–5,9% του συνόλου των 

καταναλωτών, ενώ η αντίστοιχη κατανάλωση για τα έτη 2019 και 2020 κυµαίνεται µεταξύ 

7,9–8,3% της συνολικής κατανάλωσης νερού. 

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. συνδυάζει την επιχειρηµατική δραστηριότητα µε την κοινωνική ευθύνη, παρέχοντας 

υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης µε το ελάχιστο δυνατό κόστος. Ταυτόχρονα, 

ως διαχειριστής και πάροχος ενός ζωτικής σηµασίας αγαθού, όπως είναι το νερό, φροντίζει αυτό να 

είναι προσβάσιµο στις ευπαθείς (ευάλωτες ή ειδικές) οµάδες πολιτών, ώστε να µην επέρχεται 

αδυναµία κάλυψης των βασικών τους αναγκών, έχοντας καθιερώσει κοινωνικό τιµολόγιο ύδρευσης.

Με την υπ' αριθµόν 416/2011 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ορίσθηκε η τιµολογιακή πολιτική της 

εταιρείας για την περίοδο 2012–2013, η οποία κυρώθηκε µε την υπ΄αριθµ.4799/19–12–2012 (ΦΕΚ 

3450/Β/27–12–2012) κοινή απόφαση των Υπουργών, Οικονοµικών και Μακεδονίας-Θράκης.

Η Εθνική Επιτροπή Υδάτων (ΕΓΥ) µε την υπ. αριθ. 135275/22–05–2017 (ΦΕΚ Β’ 1751) απόφασή της «Γενικοί 

κανόνες κοστολόγησης και τιµολόγησης υπηρεσιών ύδατος µέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση 

κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του» προσδιόρισε τους γενικούς κανόνες 

κοστολόγησης και τιµολόγησης των υπηρεσιών ύδατος. Σκοπός της απόφασης είναι η έγκριση γενικών 

κανόνων κοστολόγησης, τιµολόγησης και µέτρων βελτίωσης των υπηρεσιών ύδατος για διάφορες 

χρήσεις, καθώς και ο καθορισµός των διαδικασιών και της µεθόδους ανάκτησης του κόστους των 

υπηρεσιών αυτών, συµπεριλαµβανοµένου του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους υδατικού 

πόρου. Στην απόφαση προσδιορίζεται το πλαίσιο που η ΕΥΑΘ καλείται να εφαρµόσει για την τιµολόγηση 

των υπηρεσιών της µε έναρξη από το 2019.

Εντός του 2018 η εταιρεία µελέτησε και ενέκρινε, σύµφωνα µε την ως άνω απόφαση, την τιµολογιακή 

της πολιτική για την πενταετία από 1–1–2019 µέχρι 31–12–2023, την οποία και υπέβαλλε προς έγκριση 

στην ΕΓΥ. Η εν λόγω τιµολογιακή πολιτική έχει ήδη εγκριθεί (ΦΕΚ Β΄ 1105/3–4–2019) µε ηµεροµηνία 

εφαρµογής από 01/05/2019.

Με σκοπό την ανακούφιση των κοινωνικά ευάλωτων οµάδων, η ΕΥΑΘ για την παροχή ενός σηµαντικού 

αγαθού όπως το νερό που πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες, εφαρµόζει  το αφενός το 

κοινωνικό τιµολόγιο, και αφετέρου ένα ευρύ πρόγραµµα διακανονισµού ληξιπρόθεσµων οφειλών για 

όλους ανεξαιρέτως τους οφειλέτες και για οικονοµικά αδύναµες οµάδες. 

Από τον Μάιο του 2019 η ένταξη των ευπαθών οµάδων ακολουθεί τα ίδια κριτήρια µε την ένταξη στο 

Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο της ∆ΕΗ (ΚΟΤ Α΄και ΚΟΤ Β΄) και των λοιπών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. διευκολύνοντας τους καταναλωτές και επιταχύνοντας τη διαδικασία λαµβάνει σχετικό 

αρχείο από την Η∆ΙΚΑ/∆Ε∆ΗΕ και χωρίς να απαιτείται η προσκόµιση δικαιολογητικών, εντάσσει τους 

δικαιούχους ή τους απεντάσσει αυτόµατα, όταν δεν πληρούν τα κριτήρια. Η τιµολογιακή πολιτική 

ακολουθεί τη λογική της µείωσης της τιµής του νερού στις χαµηλές κλίµακες ώστε να διασφαλίζεται ο 

κοινωνικός του χαρακτήρας, και της αύξησης στις υψηλές, ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη. Στα 

επαγγελµατικά τιµολόγια, ισχύει επίσης µείωση της τιµής στις χαµηλές καταναλώσεις και αύξηση στις 

µεγάλες, ως κίνητρο για την αποφυγή κατασπατάλησης του πολύτιµου φυσικού πόρου, ενώ για το 83% 

των βιοµηχανιών οι χρεώσεις παραµένουν σταθερές.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΒ.

ΕΤΗ ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
(m3)

ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ
(€)

ΜΕΣΗ 
ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ

(€/m3)
ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

(m3)
ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ

(€)

ΜΕΣΗ 
ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ

(€/m3)

2017

2018

2019

2020

672.178

744.795

845.822

840.890

0,36

0,34

0,28

0,26

1.856.427

2.186.119

3.006.804

3.192.495

16.125

20.694

25.120

29.779

25.532.952

23.666.225

24.675.365

24.275.717

0,67

0,64

0,65

0,63

38.280.206

36.820.534

38.178.047

38.656.978

497.199

498.181

500.310

501.939

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΟΙΚΙΑΚΩΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
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9.

ΠΙΝΑΚΑΣ
GRI
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ΠΙΝΑΚΑΣ GRI9.

9. ΠΙΝΑΚΑΣ GRI

∆ΕΙΚΤΗΣ

ΠΡΟΦΙΛ ΕΥΑΘ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙ∆Α

102–1

102–2

102–3

102–4

102–5

102–6

102–7

102–8

102–9

102–10

102–11

102–12

102–13

102–14

Όνοµα του οργανισµού

Βασικές µάρκες, προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας

Έδρα της εταιρείας 

Περιοχές σηµαντικής δραστηριοποίησης

Ιδιοκτησιακό καθεστώς και νοµική µορφή

Αγορές που εξυπηρετούνται

Μέγεθος του οργανισµού

Πληροφορίες για υπαλλήλους 
και λοιπούς εργαζόµενους

Εφοδιαστική αλυσίδα

Σηµαντικές µεταβολές στον οργανισµό
και στην εφοδιαστική αλυσίδα 

Αρχή της πρόληψης

Εξωτερικές πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται

Συµµετοχή σε ενώσεις και οργανισµούς

∆ήλωση υπευθύνου λήψης αποφάσεων στον οργανισµό 

Εγχώρια αγορά

∆εν υπήρξαν
σηµαντικές αλλαγές 

Μήνυµα της 
∆ιοίκησης

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ

102–45

102–46

102–47

102–48

102–49

102–50

102–51

102–52

102–53

102–54

102–55

102–56

Οντότητες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις 

∆ιαδικασία καθορισµού του περιεχοµένου του
απολογισµού και των ορίων των θεµάτων 

Κατάλογος ουσιαστικών θεµάτων

Αναθεωρήσεις πληροφοριών

Σηµαντικές αλλαγές στο πεδίο
ή στην οριοθέτηση των θεµάτων

Περίοδος αναφοράς

Ηµεροµηνία του πιο πρόσφατου απολογισµού

∆ιάρκεια του κύκλου απολογισµού

Υπεύθυνος επικοινωνίας για ερωτήµατα
σχετικά µε τον απολογισµό

Επίπεδο κάλυψης σύµφωνα µε τα GRI STANDARDS

Ευρετήριο περιεχοµένου του GRI

Εξωτερική διασφάλιση

∆εν υπήρξαν
σηµαντικές
αναθεωρήσεις
∆εν υπήρξαν
σηµαντικές
αναθεωρήσεις

Πίνακας δεικτών 
GRI STANDARDS

Χωρίς διασφάλιση
πιστοποίησης

2019–2020

ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

102–16 Αξίες, αρχές, πρότυπα και κανόνες συµπεριφοράς

102–18Α ∆οµή διακυβέρνησης

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

102–40

102–41

102–42

102–43

102–44

Κατάλογος των οµάδων ενδιαφερόµενων µερών

Συµφωνίες συλλογικής διαπραγµάτευσης

Αναγνώριση και επιλογή των ενδιαφερόµενων µερών

Προσέγγιση της εµπλοκής µε τα ενδιαφερόµενα µέρη

Βασικά θέµατα και προβληµατισµοί που προέκυψαν
σε συνεργασία µε τα ενδιαφερόµενα µέρη
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ΠΙΝΑΚΑΣ GRI9.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ

GRI 103: ∆ΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΣΕΓΓΙΣΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙ∆Α

103–1

103–2

103–3

Επεξήγηση του ουσιαστικού θέµατος 
και του ορίου του θέµατος 

Η διοικητική προσέγγιση και οι συνιστώσες  της 

Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙ∆Α

GRI 201: 
Οικονοµική
επίδοση

201–3 Κάλυψη των υποχρεώσεων σχετικά µε τις 
καθορισµένες παροχές του οργανισµού και 
άλλα συνταξιοδοτικά προγράµµατα 

Ετήσιο ∆ελτίο
Εταιρικής 
Χρήσης 2020

GRI 205: 
Καταπολέµηση 
της διαφθοράς

205–2 Επικοινωνία και κατάρτιση σχετικά µε πολιτικές

GRI 202: 
Παρουσία 
στην αγορά

GRI 202–1 Κλίµακα ποσοστού του τυπικού µισθού 
νεοπροσληφθέντος (µόνιµο ανθρώπινο δυναµικό, 
εργολάβοι και αυτοαπασχολούµενοι) σε σύγκριση 
µε τον κατώτατο µισθό που ισχύει σε τοπικό επίπεδο

Βάσει συλλογικής 
σύµβασης, όλοι οι 
εργαζόµενοι µε ίδια 
προσόντα αµείβονται 
το ίδιο, χωρίς 
διάκριση ως προς
το φύλο

GRI 202–2 Ποσοστό ανώτερων στελεχών που 
προέρχονται από την τοπική κοινότητα

Όλα τα ανώτερα 
στελέχη προέρχονται 
από την τοπική 
κοινότητα 

205–3 Επιβεβαιωµένα περιστατικά διαφθοράς
και διορθωτικές ενέργειες

∆εν αναφέρθηκαν 
σχετικά περιστατικά 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙ∆Α

301–1 Υλικά που χρησιµοποιούνται κατά βάρος ή όγκο

301–2 Ανακυκλωµένα υλικά που χρησιµοποιούνται

302–1 Κατανάλωση ενέργειας εντός του οργανισµού

302–2 Κατανάλωση ενέργειας εκτός του οργανισµού

302–4 Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

303–1 Συνολική κατανάλωση νερού µε βάση την πηγή

305–1 Άµεσες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου 

305–2 Έµµεσες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου

305–3 Άλλες  έµµεσες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου

305–5 Μείωση εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου

306–2 Απόβλητα µε βάση τον τύπο και τη µέθοδο
απόρριψης 

306–1 Απόρριψη νερού µε βάση την ποιότητα 
και τον προορισµό

GRI 301: ΥΛΙΚΑ

302: ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

303: ΝΕΡΟ

GRI 306: ΕΚΡΟΕΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

305: ΕΚΠΟΜΠΕΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ GRI9.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙ∆Α

GRI 401: 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

401–1 Προσλήψεις και κινήσεις προσωπικού

401–3 Γονική άδεια

GRI 403: 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

401–2 Παροχές που παρέχονται στους υπαλλήλους 
πλήρους απασχόλησης που δεν παρέχονται σε 
προσωρινούς ή µερικής απασχόλησης εργαζόµενους

403–2 Τύπος τραυµατισµού και ποσοστά τραυµατισµού, 
επαγγελµατικές ασθένειες, χαµένες ηµέρες εργασίας και 
συνολικός αριθµός θανάτων που σχετίζονται µε την 
εργασία 

404–1 Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά έτος ανά 
εργαζόµενο

GRI 404:
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

408–1 Λειτουργίες της εταιρείας και προµηθευτών που
αναγνωρίστηκαν να υπάρχει υψηλός κίνδυνος για περι-
στατικά παιδικής εργασίας

GRI 408:
ΠΑΙ∆ΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ

409–1 Λειτουργίες της εταιρείας και προµηθευτών που  
αναγνωρίστηκαν να υπάρχει υψηλός κίνδυνος για 
περιστατικά εξαναγκαστικής εργασίας

GRI 409:
ΕΞΑΝΑΓΚΑ-
ΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

405–2 Αναλογία του βασικού µισθού και της αµοιβής 
των γυναικών προς αυτά των ανδρών

GRI 405:
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΙΣΕΣ 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

404–2 Προγράµµατα για τη διαχείριση των δεξιοτήτων 
και  τη διά βίου µάθηση των εργαζοµένων 

∆εν γίνεται καµία 
διάκριση
ανάµεσα στους 
εργαζόµενους. 
Όλοι οι 
εργαζόµενοι
αντιµετωπίζονται 
µε τον ίδιο
τρόπο και 
αµείβονται 
σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές και
τις απαιτήσεις της 
θέσης
εργασίας.
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