ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΒΑΣΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΑΕ

ΤΜΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΡΧΕΙΟΥ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ
ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ,
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ &
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ &
ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ &
ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΚΑΤ/ΤΩΝ / ∆ΗΜΟΣΙΟΥ / ΟΤΑ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ KAT/TΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΨΗΣ
ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΚ∆ΟΣΗΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

∆ΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

TMHMA
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΠΕΛΑΤΩΝ / ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ / ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΜΗΜΑ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ &
ΕΛΕΓΧΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
& ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
∆ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
& ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΜΗΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Κ.Α.Α. ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΕΚ∆ΟΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
∆ΙΚΤΥΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΛΕΚ. & ΜΗΧ.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
∆ΙΚΤΥΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ
ΝΕΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
& ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆.Σ.
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ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΩΝ &
∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
∆ΙΚΤΥΩΝ &
∆ΙΑΡΡΟΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΚΤΥΟΥ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
& ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΣΕΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ

ΜΟΥΣΕΙΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ &
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & Η/Μ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ & Η/Μ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ GIS

ΤΜΗΜΑ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ
ΝΕΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
(R & D)

ΤΜΗΜΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ &
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Καταστατικού της Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ, όπως πρόσφατα
καταρτίστηκε µε την Κ.Υ.Α ΕΓΑ/606/26.7.2001, σε συνέχεια του νόµου 2937/2001, η
Εταιρία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που ο αριθµός των µελών του δεν δύναται να
υπερβαίνει τα δέκα τρία (13) µέλη ή να είναι µικρότερος των επτά (7) µελών. Η θητεία των
µελών του ∆.Σ της Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ είναι 5ετής.
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι αρµόδια να καθορίζει τον αριθµό των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς επίσης και να αυξάνει ή να µειώνει τον αριθµό αυτών.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται:
(α) από εκπροσώπους των µετόχων, που ορίζονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, µε
την επιφύλαξη του άρθρου 10 του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α' 143). Τα άρθρο 10 του νόµου
2322/95 προβλέπει ότι στα διοικητικά συµβούλια των επιχειρήσεων που έχουν δανειοδοτηθεί
από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή πρόκειται να δανειοδοτηθούν µε την εγγύηση του ελληνικού
δηµοσίου, µετέχει ως τακτικό µέλος ένας υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Η συµµετοχή αυτή διαρκεί µέχρι την ολοσχερή εξόφληση των εγγυηµένων δανείων.
(β) Από δύο (2) εκπροσώπους των εργαζοµένων στην Εταιρία που εκλέγονται (µε τους
αναπληρωµατικούς τους) µε άµεση και καθολική ψηφοφορία, σύµφωνα µε τις παραγράφους
2 και 3 του άρθρου 6 του Ν. 2414/1996,
(γ) από έναν (1) εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από την Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) και ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 2414/1996,
Η πρόβλεψη του καταστατικού της Εταιρίας για διορισµό τριών µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου από εκπροσώπους των εργαζοµένων (2) και από την Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή (1), όπως επίσης και η δέσµευση της Γενικής Συνέλευσης για εκλογή ενός µέλους
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για όσο διάστηµα η Εταιρία έχει ανεξόφλητα δάνεια
του Ελληνικού ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2322/1995,
διαφοροποιείται από την αντίστοιχη ρύθµιση του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/20, το οποίο
ορίζει τη δυνατότητα πρόβλεψης από το καταστατικό µίας ανώνυµης εταιρίας δικαιώµατος
µετόχου για διορισµό ως το ανώτατο όριο του 1/3 των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Στην περίπτωση της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., το δικαίωµα διορισµού µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου δεν τίθεται υπέρ µετόχου της Εταιρίας, αλλά υπέρ των εργαζοµένων και της
Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, ο δε αριθµός αυτών δεν συνδέεται µε το συνολικό
αριθµό των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Το υποδεικνυόµενο από την ΟΚΕ µέλος προτείνεται µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών, αφ'
ότου ειδοποιηθεί η ΟΚΕ από τον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας. Η ίδια προθεσµία ισχύει και
για την πρόταση εκπροσώπων των εργαζοµένων, αφ' ότου ειδοποιηθούν από τον
εποπτεύοντα Υπουργό.
Μέχρις ότου οριστούν οι εκπρόσωποι της ΟΚΕ και των εργαζοµένων, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόµιµα χωρίς τα µέλη αυτά. Από τον ορισµό τους και
εξής συµµετέχουν αυτοδίκαια στη σύνθεση του οργάνου, που αν έχει ήδη συγκροτηθεί σε
σώµα, ανασυγκροτείται, ώστε να περιλάβει και τα µέλη αυτά στη σύνθεσή του.
Σε κάθε περίπτωση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόµιµα χωρίς τον
εκπρόσωπο της Ο.Κ.Ε. ή τους εκπροσώπους των εργαζοµένων στην Εταιρία, αν παρέλθει
άπρακτη η προθεσµία του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2414/1996. Στην περίπτωση αυτή, ο
αριθµός τους, αντιστοίχως, δεν υπολογίζεται για την διαµόρφωση της απαρτίας και
πλειοψηφίας.
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 (Συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβούλου) του Καταστατικού το
∆ιοικητικό Συµβούλιο αµέσως µετά το σχηµατισµό του, σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ. 3 του
καταστατικού, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και εφ' όσον
το επιθυµεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να εκλέγει από τα µέλη του ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ή
∆ιευθύνοντες Συµβούλους, όπως επίσης και Γενικό ∆ιευθυντή ή Γενικούς ∆ιευθυντές,
καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρµοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του
∆ιευθύνοντος Συµβούλου µπορεί να συµπέσει στο ίδιο πρόσωπο.
Η σύνθεση του ∆.Σ της Εταιρίας µέχρι 19-5-2004 έχει προκύψει βάσει των όσο προέβλεπε ο
Ν. 2651/1998. ∆εδοµένου ότι δεν περιλαµβάνεται διαφορετική πρόβλεψη στο ισχύον
καταστατικό της Εταιρίας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, η σύνθεση του οποίου
καθορίστηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 2651/1998 και το οποίο συγκροτήθηκε σε
σώµα µε την υπ' αριθµ. 273α/15.06.1999 απόφασή του για πενταετή θητεία, εξακολουθεί να
υφίσταται και να λειτουργεί νόµιµα ως τη λήξη της θητείας του.
Σε εφαρµογή του Ν. 3016/17-5-2002 «περί εταιρικής διακυβέρνησης» νόµου που αφορά
εισηγµένες εταιρίες στο Χρηµατιστήριο Αξιών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων
της 18ης Ιουνίου 2003, καθόρισε τα µέλη του ∆Σ σε εκτελεστικά, µη εκτελεστικά και
ανεξάρτητα µη εκτελεστικά.

Η σύνθεση του σηµερινού ∆ιοικητικού Συµβουλίου της

Εταιρίας καθώς και ο καθορισµός ιδιοτήτων τους έχει ως εξής:

Όνοµα

Θέση στο ∆.Σ.

Ιδιότητα

Χρήστος Τσόγκας του Ερατοσθένη

Πρόεδρος & ∆/νων

Τοπογράφος µηχανικός,

Σύµβουλος

εκτελεστικό µέλος

Σπυρίδων

Σκλαβούνος

του Αντιπρόεδρος

Αλεξάνδρου
Χαράλαµπος

Καθηγητής

Γεωλογίας,

ΑΠΘ

εκτελεστικό µέλος
Γκουντουλάκης

του Μέλος

Αναστασίου
Ιωάννης Λεµπετλής του Νικολάου

Συνταξιούχος

π.Γεν.

∆/ντής

ΕΒΕΘ, εκτελεστικό µέλος
Μέλος

Πολιτικός µηχανικός,
ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος

∆ηµήτριος Ριγάνης του Γεωργίου

Μέλος

Γεωλόγος,
ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος

Ντουσκίδου Σοφία του Πέτρου

Μέλος

Μηχανικός Τεχνολογ. Εφαρµογών,
µη εκτελεστικό µέλος

Σάββας Λαδόπουλος του Νικολάου

Μέλος

Τοπογράφος µηχανικός,
µη εκτελεστικό µέλος

Νικόλαος Γιαννόπουλος του Περικλή

Μέλος

Εκπρόσωπος ΟΚΕ,
µη εκτελεστικό µέλος

Σταµάτης Καραµανλής του ∆ηµητρίου Μέλος

Αντιδήµαρχος Θεσ/νίκης,
µη εκτελεστικό µέλος

Εµµανουήλ Σουάνης του ∆ηµητρίου

Μέλος

Εκπρόσωπος εργαζοµένων,
µη εκτελεστικό µέλος

Βασιλειάδου Νιόβη του Σταύρου

Μέλος

Εκπρόσωπος εργαζοµένων,
µη εκτελεστικό µέλος

Από τα παραπάνω µέλη οι κ.κ. Σκλαβούνος, Ριγάνης, Λεµπετλής και Καραµανλής
αποτελούν ανεξάρτητα µέλη υπό την έννοια ότι δεν συνδέονται µε άλλη σχέση µε την
Εκδότρια και το µέτοχο της (ελληνικό δηµόσιο), πλην της συµµετοχής τους στο ∆.Σ. της
Εταιρίας.
Σύµφωνα µε το άρθρο 19 του νέου καταστατικού της Εταιρίας, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον των δικαστηρίων και πάσης αρχής και
υπογράφει τις συµβάσεις της Εταιρίας.

Ο Νοµικός Έλεγχος σηµειώνει ότι η καταχώριση στο ΜΑΕ της ανωτέρω απόφασης του ∆.Σ.
και η στη συνέχεια δηµοσίευση αυτής σε ΦΕΚ, έχει δηλωτικό (βεβαιωτικό) και όχι
συστατικό χαρακτήρα. Η καταχώριση δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ισχύ της απόφασης
αυτής, η οποία υφίσταται και παράγει έννοµα αποτελέσµατα από την ηµεροµηνία που
ελήφθη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας.
Το ∆.Σ. είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρίας που κατά κύριο λόγο διαµορφώνει
τη στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης αυτής, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της
περιουσίας της. Ειδικότερα:
Επιµελείται των υποθέσεων και συµφερόντων της Εταιρίας,
Καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας και τον εποπτεύοντα
Υπουργό προς έγκριση το Στρατηγικό Σχέδιο και το Επιχειρηµατικό Σχέδιο και προβαίνει
στην αναθεώρηση ή αναµόρφωση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου,
Εγκρίνει το ετήσιο πρόγραµµα των εκτελεστέων έργων κατασκευής, συµπληρώσεως και
συντηρήσεως των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και το σχετικό πρόγραµµα
επενδύσεων. Μαζί µε τα ανωτέρω προγράµµατα, εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισµό
εσόδων και εξόδων, το σκέλος των εξόδων του οποίου προσαρµόζεται στο πρόγραµµα
εκτελεστέων έργων,
Αποφασίζει την ανάθεση σύνταξης µελετών, κατασκευής έργων και προµηθειών, και την
κατάρτιση των σχετικών συµβάσεων ποσού άνω των 150.000 ευρώ.
Αποφασίζει τη σύσταση εταιριών ή κοινοπραξιών και τη συµµετοχή της Εταιρίας σε
επιχειρήσεις και κοινοπραξίες εντός και εκτός Ελλάδος,
Αποφασίζει την παροχή από την Εταιρία τεχνικών ή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
Αποφασίζει για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, άσκηση ενδίκων
µέσων, σύναψη δανείων κλπ. καθώς και την πώληση πάσης φύσεως πλεονάζοντος ή
πεπαλαιωµένου υλικού,
Εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις οικονοµικής κατάστασης της Εταιρίας,
Εγκρίνει τους κανονισµούς σχετικά µε την εκπόνηση µελετών και την εκτέλεση
δηµοσίων έργων,
Εισηγείται στους αρµόδιους Υπουργούς την έγκριση ή τροποποίηση των κανονισµών
λειτουργίας της Εταιρίας,
Αποφασίζει την υπογραφή Συλλογικών Συµβάσεων µε τους εργαζοµένους και για την
κατάρτιση νέων κανονισµών προσωπικού ή την τροποποίηση τους,

Αποφασίζει

για

την

κατάρτιση

ή

τροποποίηση

οιουδήποτε

κανονισµού

συµπεριλαµβανοµένων του κανονισµού προµηθειών και του οργανογράµµατος της
Εταιρίας
Αποφασίζει την κατάρτιση συµβάσεων πάνω από 150.000 ευρώ.
Αποφασίζει για την κατάρτιση των συµβάσεων µεταξύ της Εταιρίας και του ελληνικού
δηµοσίου, µεταξύ της Εταιρίας και της εταιρίας Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων.
Παρέχει γνώµη σε σχέση µε τον καθορισµό των τιµολογίων των υπηρεσιών ύδρευσης και
αποχέτευσης,
Υλοποιεί τις προβλεπόµενες στο άρθρο 22 του νόµου 2937/2001 ενέργειες σχετικά µε τη
µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων στην Ε.Υ.Α.Θ Παγίων.

Στη χρήση του 2003, οι αποζηµιώσεις που καταβλήθηκαν για τις συνεδριάσεις του ∆.Σ.
ανήλθαν στο ύψος των 121.692,21 €. (Το ∆.Σ. συνεδριάζει ως 4 φορές το µήνα, τα δε µέλη
του αµείβονται ανά συνεδρία και αποτελείται από 11 µέλη και το Γραµµατέα. Η µέγιστη
αµοιβή για συνεδριάσεις ανήλθε στα 10.510,99 µικτά και η ελάχιστη στα 467,14 €.)
Οι αµοιβές και τα έξοδα παράστασης του Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, όπως
αυτές καθορίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18/06/2003, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 24 του κ.ν.2190/1920, ανήλθαν για όλο το έτος στο
ύψος των 117.485,07 € µικτά.
Οι αµοιβές και τα έξοδα παράστασης του εκτελεστικού µέλους του ∆Σ για εκτέλεση
καθηκόντων σε ∆ιοικητικοοικονοµικά θέµατα σύµφωνα µε την Τακτική Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της 18ης Ιουνίου 2003 ήταν 60.614,60 € καθαρά.
Για τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν από µέλη του ∆.Σ. µε έµµισθη σχέση εργασίας µε την
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. καταβλήθηκαν συνολικά 109.414,64 € µικτά (3 υπάλληλοι) µε µέγιστο τα
37.884,31 € και ελάχιστο τα 34.099,70€.
Οι συνολικές αµοιβές των 2 Γενικών ∆ιευθυντών για το 2003 ανήλθαν στα 133.931,55 €
µικτά µε µέγιστο τα 73.023,03 € και ελάχιστο τα 22.210,47 €.
ενώ των 9 ∆ιευθυντών της Εταιρίας για το 2003 ανήλθαν στο ύψος των 412.165,85 € µικτά
µε µέγιστο τα 54.439,30 € και ελάχιστο τα 8.916,21 €.
Σύµφωνα µε το άρθρο 20 του καταστατικού, οι αµοιβές και οι αποζηµιώσεις του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου καθορίζονται µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων.
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας δηλώνουν ότι δεν είναι µέτοχοι, ούτε
ασκούν διοικητική επιρροή σε άλλες εταιρίες πλην της Εκδότριας.

Μπούρας Χρήστος του Ανδρέα, ∆ιευθυντής ∆ικτύου Αποχέτευσης
Γεννήθηκε το 1949 και είναι Τοπογράφος µηχανικός. Στην Εταιρία εργάζεται από το 1995
(Ο.Α.Θ.) και στη σηµερινή του θέση είναι από το ∆εκέµβριο του 2003.
Αδαµόπουλος Αλέξανδρος του Ιωάννου, ∆ιευθυντής Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών
Εγκαταστάσεων
Γεννήθηκε το 1954 και έχει δίπλωµα µηχανολόγου- ηλεκτρολόγου. Στην Εταιρία εργάζεται
από το 1984 (Ο.Υ.Θ.) και στη σηµερινή του θέση είναι από το ∆εκέµβριο του 2003.
Χαραλαµπίδου

Αικατερίνη

του

Χριστόφορου,

∆ιευθύντρια

Ποιοτικού

και

Περιβαλλοντικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Γεννήθηκε το 1948 και είναι χηµικός
βιολόγος µε µεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωµα στη Βιολογική Χηµεία. Στην Εταιρία
εργάζεται από το 1978 (Ο.Υ.Θ.) και στη σηµερινή της θέση είναι από το 2001.
Μάντσιος ∆ηµήτριος του Κωνσταντίνου, ∆ιευθυντής Τεχνικών Έργων
Γεννήθηκε το 1944 και είναι πολιτικός µηχανικός. Στην Εταιρία εργάζεται από το 1977
(Ο.Υ.Θ.) και στη σηµερινή του θέση υπηρετεί από το 1999.
Στεφανίδου Ελένη του Στεφάνου, ∆ιευθύντρια Ανάπτυξης
Γεννήθηκε το 1947 και είναι πολιτικός µηχανικός. Στην Εταιρία εργάζεται από το 1979 και
στη σηµερινή της θέση υπηρετεί από τον ∆εκέµβριο του 2003.
Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχει συγγένεια κανενός βαθµού µεταξύ των µελών του ∆.Σ. και των
διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας. Επίσης, κανένα εκ των µελών του ∆.Σ. ή των
διευθυντικών στελεχών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δεν έχει καταδικαστεί για πράξεις ατιµωτικές ή
οικονοµικά εγκλήµατα ή είναι αναµειγµένα σε δικαστικές εκκρεµότητες που αφορούν
πτώχευση, εγκληµατική πράξη ή τους έχει απαγορευθεί η άσκηση:
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, χρηµατιστηριακών συναλλαγών, επαγγέλµατος ως
σύµβουλος επενδύσεων, διευθυντικό στέλεχος τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών,
ανάδοχος έκδοσης, στέλεχος χρηµατιστηριακών εταιριών κλπ.
Σηµειώνεται ότι πέραν των συναλλαγών που αναφέρονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο,
ουδεµία άλλη επιχειρηµατική σχέση ή συναλλαγή υπήρξε κατά την τελευταία τριετία και την
τρέχουσα χρήση µεταξύ των διοικητικών οργάνων, των οργάνων διεύθυνσης και εποπτείας
της Εκδότριας και του κυρίου µετόχου µε την ίδια την Εταιρία.
Όλα τα µέλη του ∆.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας έχουν την ελληνική
ιθαγένεια. Η ταχυδροµική διεύθυνση των µελών του ∆.Σ είναι τα κεντρικά γραφεία της
Εταιρίας: Εγνατία 127, 54 635 Θεσσαλονίκη.

Συµµετοχές µελών του ∆.Σ. στη ∆ιοίκηση και το Κεφάλαιο άλλων εταιριών
Τα µέλη του ∆.Σ. της Εταιρίας δεν συµµετέχουν στη ∆ιοίκηση και / ή στο Κεφάλαιο άλλων
εταιριών µε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 10%, ούτε ασκούν διοικητική επιρροή, ούτε
έχουν οποιαδήποτε σχέση µε άλλες εταιρίες εκτός της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’
Προσωπικό
Το προσωπικό της Εταιρίας αποτελείται από διάφορες ειδικότητες λόγω της πολυσχιδούς
δραστηριότητας της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ο συνολικός αριθµός του κυµαίνεται τα τελευταία 4
χρόνια µεταξύ 610 και 640 ατόµων και ανταποκρίνεται στις ανάγκες µιας περιοχής
αρµοδιότητας που όµως επεκτείνεται.

Παρά το γεγονός ότι ο µέσος όρος ηλικίας του

προσωπικού αυξάνεται, και οι συνθήκες εργασίας είναι (για ορισµένες ειδικότητες)
δύσκολες, η κτηθείσα εµπειρία το οδηγεί σε υψηλό βαθµό αποδοτικότητας.

Κατηγορίες προσωπικού

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Επιστηµονικό Προσωπικό

-

-

-

-

3

3

∆/κοι - Οικ/κοί (ΠΕ)

32

33

29

26

26

26

∆ικηγόροι (ΠΕ)

3

3

3

3

3

3

Μηχανικοί (ΠΕ)

34

36

36

38

41

39

Χηµικοί (ΠΕ)

5

5

5

3

3

3

∆/κοι - Λογιστές (ΤΕ)

11

10

10

11

11

11

Τεχνολογικών εφαρµογών (ΤΕ)

24

25

22

22

26

26

Επόπτες ∆ηµ.Υγείας Τεχνολόγοι Τροφίµων (ΤΕ)

3

3

3

3

2

2

∆Ε Εισπρ. – Σηµειωτών

-

-

-

-

2

2

∆/κοι

87

89

89

96

92

90

∆ακτυλογράφοι (∆Ε)

2

2

2

2

2

2

299

314

299

296

301

290

Τηλεφωνητές (∆Ε)

1

2

2

3

3

3

Βοηθητικό προσωπικό (ΥΕ)

11

9

9

9

9

8

Προσωπικό Καθαριότητας (ΥΕ)

7

7

7

6

6

6

Φύλακες (ΥΕ)

8

10

10

9

8

7

Εργάτες (ΥΕ)

73

77

75

75

76

72

Εισπράκτορες (ΥΕ)

10

13

13

13

13

-

Σύνολο

610

638

614

615

627

606

Τεχνικοί (∆Ε)

Το προσωπικό της Ε.Υ.Α.Θ. (τέως ΟΥΘ και ΟΑΘ) µέχρι την µετατροπή σε Ανώνυµες
Εταιρείες αµειβόταν σύµφωνα µε τις διατάξεις των Νόµων 1505/84, 1810/88 και 2470/97
περί ενιαίου µισθολογίου των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων.
Μετά τη µετατροπή των ΝΠ∆∆ σε Ανώνυµες Εταιρείες και την µετέπειτα συγχώνευση τους
σε Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (1998) το προσωπικό αµείβεται µέσω Ε.Σ.Σ.Ε.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΝ (σε χιλιάδες €)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μισθοί

1999

2000

2001

2002

2003

14.851,94

15.600,86

16.581,81

Παρεπόµενες παροχές

82,46

124,81

173,76

125,40

112,19

Εργοδοτικές εισφορές

2.945,27

3037,40

3.128,18

3.178,34

3.668,01

Αποζηµιώσεις
Σύνολο

-

-

17879,67

Ετήσια µεταβολή

-

18.763,07

19.883,75

4,95%

5,97%

17.919,42 19.173,02

-

0

21.223,16 22.953,22
6,74%

8.15%

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η διαρκώς διευρυνόµενη περιοχή ευθύνης της Εταιρίας απαιτεί
πρόσθετη απασχόληση που, σε συνδυασµό µε τα ώριµα µισθολογικά δικαιώµατα και την
24ωρη λειτουργία των εγκαταστάσεων, επιβαρύνουν το κόστος των µισθών και αµοιβών
γενικά.
Ως προς το ασφαλιστικό καθεστώς των υπαλλήλων, αυτοί, κατά κύριο λόγο, υπάγονται στο
ΙΚΑ, µε διάκριση ως προς τη σχέση εργασίας. Έτσι, οι µόνιµοι υπάλληλοι των τέως ΟΥΘ
και ΟΑΘ διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3163/55 που ορίζει τα συνταξιοδοτικά και
ασφαλιστικά τους δικαιώµατα, όπως αυτά των αντίστοιχων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων.
Οι υπόλοιποι που υπηρετούσαν µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου διέπονται από τις
κοινές ασφαλιστικές διατάξεις του ΙΚΑ. Υπάρχει και µερίδα υπαλλήλων που προέρχεται
από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας (ΜΟΜΑ) και διατηρεί το ∆ηµοσιοϋπαλληλικό καθεστώς
ασφάλισης. Επίσης οι Μηχανικοί της Εταιρίας υπάγονται και σε δεύτερο κύριο ασφαλιστικό
φορέα που είναι το ΤΣΜΕ∆Ε.

Ως προς τα Ταµεία Πρόνοιας για παροχή εφ’ άπαξ

βοηθήµατος κατά την αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης, υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις:
Οι προερχόµενοι από τη ΜΟΜΑ (µεταταγέντες) καταβάλουν εισφορές στο Ταµείο
ΤΑΜΠΥ –ΥΕΘΑ (Ταµείο Αρωγής Μονίµων Πολιτικών Υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής
Αµύνης) και κατά την αποχώρησή τους θα λάβουν αντίστοιχο εφ’ άπαξ από τον φορέα
αυτό.

Οι υπάλληλοι του τέως Οργανισµού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης υπάγονται σε Ειδικό
Ταµείο Προνοίας για εφ’ άπαξ στο οποίο συνεισφέρουν οι ίδιοι 4,50% µηνιαίως και ο
εργοδότης 3% µηνιαίως. Το Ταµείο είναι ΝΠ∆∆, έχει ίδια διαχείριση και πρόσφατα το ∆Σ
της Ε.Υ.Α.Θ., µε την 480/4-12-2001 απόφασή του κατέβαλε επιχορήγηση 586.940,57 € µε
αντίστοιχη επιβάρυνση των εξόδων πολυετούς απόσβεσης.

Ο λόγος ήταν τα ώριµα

συνταξιοδοτικά δικαιώµατα και ο κίνδυνος ανεπάρκειας των πόρων των Ταµείων σε
περίπτωση µαζικής αποχώρησης για συνταξιοδότηση.
Πάντως πρέπει να σηµειωθεί ότι τα διαθέσιµα του Ταµείου όπως και των λοιπών ΝΠ∆∆
ήταν κατατεθειµένα στην Τράπεζα της Ελλάδος και επί σειρά δεκαετιών µέχρι το 1989 δεν
απέφεραν προσόδους τόκων.
Το µόνιµο προσωπικό του τέως Οργανισµού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης εξακολουθεί
να υπάγεται για εφ’ άπαξ στον Ν.103/75 και καταβάλει εισφορές οι οποίες εµφανίζονται
στον Ισολογισµό της Εταιρίας στον λογ/σµό 53 Πιστωτές διάφοροι. Έτσι, το εφ’ άπαξ
βοήθηµα καταβάλλεται από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. κατά τη συνταξιοδότηση και προκειµένου
να αντιµετωπισθεί ο κίνδυνος µαζικής αποχώρησης και ανεπάρκειας των πιστώσεων, η
Εταιρία λογίζει κατ’ έτος προβλέψεις που να καλύπτουν, µαζί µε τις συσσωρευµένες
πιστώσεις από εισφορές, όλο το προσωπικό που θεµελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωµα.
Ήδη στις 31/12/2003 η συνολική σχηµατισµένη πρόβλεψη γι’ αυτό το σκοπό ανέρχεται
στο ποσό των 1.602.271,13 € και εµφανίζεται στον Ισολογισµό στο λογαριασµό
«ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ» υπό στοιχεία Β1α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Πάγια περιουσιακά στοιχεία
Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Ε.Υ.Α.Θ. έχει µειωθεί καταλυτικά µετά την
απόσχιση των παγίων και τη µεταβίβασή τους στο ΝΠ∆∆ «Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων», που
συνεστήθη κατά τις διατάξεις του Ν.2937/2001.
Στον κατωτέρω πίνακα εµφανίζονται τα εναποµείναντα πάγια της Εταιρίας µε τις λογιστικές
τους αξίες την 31/12/2003, σε χιλιάδες ευρώ.
ΑΞΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ
Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης

ΚΤΗΣΕΩΣ

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΞΙΑ

€

€

€

3.189,94

2.074,79

1.115,15

ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Γήπεδα - Οικόπεδα

9.070,50

Κτίρια - Τεχνικά έργα

6.827,40

1.567,84

5.259,56

1.324,49

596,89

727,60

Τοποθετηµένοι Υδροµετρητές

9.794,67

2.011,02

7.783,65

∆ίκτυο Ύδρευσης

13.773,12

1.669,87

12.103,25

∆ίκτυο Αποχέτευσης

14.749,96

739,92

14.010,04

Μεταφορικά µέσα

2.321,12

1.545,61

775,51

Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός

2.732,85

1.789,53

943,32

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση

21.166,18

21.166,18

Εκτελούµενα έργα για λογαριασµό τρίτων

1.731,82

1.731,82

Σύνολο Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων

83.492,47

9.920,71

73.571,76

86.682,41

11.995,50

74.686,91

9.070,50

Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός Μηχανολογικός εξοπλισµός

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ι + ΙΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου
Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., όπως έχει αναφερθεί, προήλθε από τη συγχώνευση των τέως ΟΥΘ Α.Ε.
και ΟΑΘ Α.Ε. Οι δύο πρώην Ανώνυµες Εταιρίες, µετά την αποτίµηση των περιουσιακών
τους στοιχείων για πρώτη φορά το 1997 (Π∆ 156 και 157/25-6-97), είχαν διαµορφώσει το
Μετοχικό τους Κεφάλαιο ως εξής:
α) ΟΥΘ Α.Ε.

186.940.572,27 €

β) ΟΑΘ Α.Ε.

220.983.125,46 €

Μετά την συγχώνευση σε Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. µε τον Ν.2651/1998 το
συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε

407.923.697,73 €

Σύµφωνα µε τον Ν.2651/98, για το καθορισµό του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Σώµα
Ορκωτών Εκτιµητών επιλήφθηκε της εκτίµησης των περιουσιακών στοιχείων της Ε.Υ.Α.Θ.
Α.Ε. Κατά την εκτίµηση αυτή θεωρήθηκε ότι η αξία της Εταιρίας ήταν υπερτιµηµένη και,
χάριν της αρχής της συντηρητικότητας, προέκυψε µείωση της αξίας των παγίων κατά 30%
περίπου. Έτσι ο νέος Ισολογισµός έναρξης της 1/1/99 διαµόρφωσε το οριστικό Μετοχικό
Κεφάλαιο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., σε 278.796.771,83 € που ήταν διαιρεµένο σε 95.000.000
µετοχές, αξίας 2,93 € έκαστη, όλες κυριότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου (ΦΕΚ 8174/5-92000 Τ.Α.Ε.)
Σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν.2937/26-7-2001 και την µεταβίβαση των παγίων στο ΝΠ∆∆
«Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων», το Μετοχικό Κεφάλαιο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ορίσθηκε σε 15.000.000 €,
διαιρουµένο σε 15.000.000 µετοχές του 1€ έκαστη.

Παράλληλα δηµιουργήθηκε ειδικό

αποθεµατικό ύψους 263.796.771,83 € (278.796.771,83 – 15.000.000), το οποίο, εν συνεχεία,
µειώθηκε κατά την αξία των περιουσιακών στοιχείων που µεταβιβάστηκαν στην Ε.Υ.Α.Θ.
Παγίων.
Στις 27-7-2001, η ∆ιυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων, αποτελούµενη από τους
Υπουργούς Μακεδονίας – Θράκης, Εθνικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε την 605/27-72001 απόφασή της, αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Ε.Υ.Α.Θ. κατά
1.500.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 1 €.
Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε η διάθεση 2.700.000 υφισταµένων µετοχών της Εταιρίας
Κυριότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Από τις µετοχές αυτές, οι
200.000 αφορούσαν ιδιωτική τοποθέτηση των µελών του ∆.Σ. και του προσωπικού.

Έτσι, στο σύνολο των 16.500.000 µετοχών της Ε.Υ.Α.Θ., το Ελληνικό ∆ηµόσιο, στις
31/12/2001, κατείχε το 74,55%, ήτοι 12.300.000 µετοχές και οι λοιποί ιδιώτες και θεσµικοί
επενδυτές κατείχαν το 25,45%, ήτοι 4.200.000 µετοχές.
Εν συνεχεία, µετά τη συµπλήρωση 6 µηνών (21/03/2002) από την απόφαση, δόθηκαν 2
δωρεάν µετοχές για κάθε 10 παλαιές στους µετόχους που κράτησαν τις µετοχές της ∆ηµόσιας
εγγραφής για 6 µήνες και έτσι η σύνθεση του Μετοχικού Κεφαλαίου έγινε 74,016%
Ελληνικό ∆ηµόσιο και 25,84 % λοιποί θεσµικοί ή µη επενδυτές.
Ως προς το ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας αυτό αυξήθηκε κατά 1.650.000 €,
ύστερα από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, που έλαβε χώρα στις
30/12/2002.

Η αύξηση αυτή του Μ.Κ. προήλθε από κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών

υπεραξίας ακινήτων (69.985 €), καθώς και από την υπέρ το άρτιο έκδοση µετοχών
(1.580.015 €) Οι νέες µετοχές διανεµήθηκαν στους παλαιούς µετόχους, µε αναλογία 1 (µίας)
δωρεάν µετοχής για κάθε 10 παλαιές. Η ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος ήταν η
17/01/2003.
Μετά από αυτά, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται συνολικά στα 18.150.000 €,
διαιρούµενο σε 18.150.000 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1 € εκάστη.

Ίδια κεφάλαια & λογιστική αξία µετοχής την 31/12/2003
Αριθµός µετοχών

18.150.000

Ονοµαστική αξία µετοχής

1

Μετοχικό Κεφάλαιο

18.150.000

Αποθεµατικό από υπέρ το άρτιο έκδοση µετοχών

2.829.985

∆ιαφορές αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων

7.497.514,96

Λοιπά αποθεµατικά

22.406.739,52

Υπόλοιπο κερδών εις νέον

17.259.356,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

68.143.565,62

Λογιστική αξία µετοχής

3,754

Τιµή κλεισίµατος 28/12/2003/ λογιστική αξία Ρ/ΒV = 4,81 € / 3,754 = 1,28

Μετοχική σύνθεση της Ε.Υ.Α.Θ. στις 31/12/2003
Μέτοχοι

% Μετοχών

Αριθµός Μετόχων

Πλήθος Μετοχών

Ελληνικό ∆ηµόσιο

74,02%

1

13.434.000

Νοµικά πρόσωπα

14,93%

52

2.709.403

Φυσικά πρόσωπα

11,05%

2.064

2.006.423

Μεταβατικός

0,00%

1

174

λογαριασµός
εκδότριας
Σύνολο

100,00%

2.118

18.150.000

∆ιάρθρωση κλιµακίων µετοχών
Εύρος µετοχών

Αριθµός µετόχων

0-10 τεµάχια

Πλήθος Μετοχών

101

11-500 τεµάχια
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Ποσοστό Μετοχών
0,0026%

1.124

246.999

1,36%

501-1.000 τεµάχια

510

402,282

2,22%

1.001-3.000 τεµάχια

245

425.304

2,34%

3.001-10.000 τεµάχ.

82

489.304

2,70%

10.001 κι άνω

56

16.585.763

91,38%

Σύνολα

1.636

18.150.000

100,00%

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
Επενδύσεις
Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. πριν την απόσχιση των παγίων και την δηµιουργία της Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων
είχε εκπονήσει ένα αρκετά φιλόδοξο και «βαρύ» επενδυτικό πρόγραµµα στο πλαίσιο της
αναδιάρθρωσής της και της επέκτασης των δραστηριοτήτων της σε ευρύτερες γεωγραφικές
περιοχές στους πέριξ ∆ήµους. Το πρόγραµµα αυτό σχεδιάστηκε σε συνδυασµό µε την νέα
τιµολογιακή πολιτική της Εταιρίας και την προοπτική παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και
αποχέτευσης στους νέους πελάτες καταναλωτές των υπό δηµιουργία νέων οικιστικών ζωνών
του πολεοδοµικού συγκροτήµατος, αλλά και των περιφερειακών ∆ήµων.
Το πρόγραµµα αυτό σχεδιάστηκε σε συνεργασία µε την Βρετανική Εταιρία Hyder και
προέβλεπε δαπάνες 350.000.000 € για την 5ετία 2002-2006, από τα οποία, το µεγαλύτερο
µέρος, θα ήταν χρηµατοδοτούµενο από το Γ’ ΚΠΣ.
Μετά τη διάσπαση όµως της Εταιρίας και τη δηµιουργία του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία
«Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων», το µεγαλύτερο µέρος των προγραµµατισµένων επενδύσεων κυρίως
έργων εντός του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης, εκχωρήθηκε για
υλοποίηση και κατασκευή από την Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων µε τριµερή χρηµατοδότηση.
Η χρηµατοδότηση αυτή θα προέρχεται:
από την Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων
από τις κρατικές πιστώσεις µέσω Π∆Ε και
από τα Κοινοτικά προγράµµατα µέσω της περιφέρειας.
Τα εκτελούµενα έργα από την «Παγίων» µετά την περάτωση τους θα παραδίδονται για
χρήση στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., η οποία θα φροντίζει για την εύλογη ανάκτηση του κόστους
κατασκευής τους εντός του χρόνου της ωφέλιµης ζωής τους. Το επενδυτικό πρόγραµµα της
Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων για τα έτη 2002 - 2006 ανέρχεται στο ποσό των 180.000.000 €.
Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., βάσει του Ενηµερωτικού ∆ελτίου εισαγωγής στο ΧΑΑ έχει σχεδιάσει για
υλοποίηση ένα ρεαλιστικό και αναπτυξιακό επενδυτικό πρόγραµµα, το οποίο κυρίως
περιλαµβάνει ανακατασκευές, βελτιώσεις και συντηρήσεις των υφισταµένων δικτύων
Ύδρευσης και Αποχέτευσης µε υιοθέτηση νέων επαναστατικών τεχνολογιών που
αποσκοπούν στην όσο το δυνατόν λιγότερη όχληση του κοινωνικού συνόλου. Ακόµη το
επενδυτικό πρόγραµµα της 5ετίας 2002 – 2006 ύψους 78 εκατοµµυρίων ευρώ προβλέπει
βελτίωση των δοµών σε συστήµατα πληροφορικής και αυτοµατισµών, καθώς και δηµιουργία
παγίων εγκαταστάσεων για τη στέγαση των Υπηρεσιών.

Από τις επενδύσεις των ετών 2002 – 2003 ύψους 17,3 και 17 εκατ. ευρώ αντιστοίχως, ένα
µέρος θα καλυφθεί από τα αντληθέντα κεφάλαια µέσω της αύξησης του Μετοχικού
Κεφαλαίου της Εταιρίας µε την ∆ηµόσια εγγραφή που έλαβε χώρα από 24 ως 29 Αυγούστου
2001. Τα κεφάλαια αυτά, σύµφωνα µε το διανεµηθέν στο επενδυτικό κοινό Ενηµερωτικό
∆ελτίο, θα ανέρχονταν αρχικά στα 6.900.000 €. Με βάση τα πραγµατοποιηθέντα όµως
έσοδα από τη ∆ηµόσια εγγραφή, αυτά ανήλθαν στα 5.910.000 εκατοµµύρια € (1.500.000
µετοχές Χ 3,94 €). Μετά την αφαίρεση 480.800 €, που ήταν τα έξοδα εισαγωγής στο ΧΑΑ,
τα διαθέσιµα κεφάλαια για επενδυτικούς σκοπούς ανέρχονται σε 5.429.000 € και θα
διατεθούν αποκλειστικά για ανέγερση ιδιόκτητου κτιρίου κόστους 4.695.525 € για τα έτη
2003 –2004, όπως εµφανίζει ο παρακάτω πίνακας διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από την
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σε µετρητά. Τα υπόλοιπα 733.675 € έχουν ήδη διατεθεί
στο Α’ τρίµηνο του 2003 για την αγορά ειδικών βυτιοφόρων οχηµάτων για την εξυπηρέτηση
του τοµέα αποχέτευσης. Οι εργασίες για την ανέγερση του κτιρίου δεν έχουν ξεκινήσει
ακόµα. Εκτιµάται ότι τούτο θα γίνει περίπου τον Οκτώβριο του 2004 και η πρώτη
εκταµίευση θα γίνει περίπου το Νοέµβριο του 2004, µε ποσό περίπου 1.500.000 € 2.000.000 €.

440

2.788

Μεταφορικά Μέσα

Γενικό Σύνολο

2.642

294

2.348

2004

5.430

734

4.696

0

0

0

31/12/2002

ν έως

5.430

734

4.696

Υπόλοιπα

734

734

0

31/12/2003

δαπανήθηκαν έως

Ποσά που

4.696

0

4.696

διάθεση

Υπόλοιπο προς

καθυστέρηση του χρόνου ανάδειξης αναδόχου.
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εργασιών του οποίου τοποθετείται στο ∆’ τρίµηνο του 2004, χωρίς ωστόσο να υφίσταται οποιαδήποτε υπαιτιότητα της ΕΥΑΘ Α.Ε. ως προς την

Έτσι, µοναδική δέσµευση της Εταιρίας παραµένει πλέον η ανέγερση του ιδιόκτητου κτιρίου στην περιοχή Άνω Τούµπας, η έναρξη των

σύµφωνα µε τη σχετική σύµβαση η αποπληρωµή του τιµήµατος εγένετο το Φεβρουάριο του 2003.

Η παραλαβή των 2 ειδικών βυτιοφόρων έγινε το ∆εκέµβριο του 2002 και µετά την αποπεράτωση της εκπαίδευσης του προσωπικού και

2.348

2003

30/12/2002

Έκτακτης Γ.Σ.

Σύνολο

δαπανήθηκα

µε την απόφαση της

Κτίρια - Γήπεδα

κεφαλαίων

Τρόπος διαθέσεως αντληθέντων

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

Ποσά που

Πρόγραµµα σύµφωνα

∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Α! Οµάδα Επειγόντων Έργων Αποχέτευσης Τ.Π.2001
Β! Οµάδα Επειγόντων Έργων Αποχέτευσης Τ.Π.2001
Υπολειπόµενες εργασίες του έργου: "Αποχέτευση Ακαθάρτων Υδάτων
ΒΙ.ΠΕ.Θ. - ΣΙΝ∆ΟΥ -ΑΓΧΙΑΛΟΥ προς Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας
Λυµάτων Θεσ/νίκης στο Γαλλικό Ποταµό"
Κατασκευή ιδιωτ. ∆ιακλαδώσεων για την σύνδεση ακινήτων µε το δίκτυο
υπονόµων σε περιοχές του Ανατολικού Τοµέα της πόλης Τ.Π. 2002
Επείγοντα Μικροέργα Αποχετεύσεως έτους 2001
Επεκτάσεις δικτύου υπονόµων µε επίσπευση και συµµετοχή τρίτων έτους
2002
Κατασκευή αντλιοστασίων Οµβρίων & Ακαθάρτων υδάτων και
συµπληρωµατικά έργα στην περιοχή καλοχωρίου ∆. Εχεδώρου
Α! Οµάδα Επειγόντων Έργων Αποχέτευσης Τ.Π.2002
Κατασκευή ιδιωτ. ∆ιακλαδώσεων για την σύνδεση ακινήτων µε το δίκτυο
υπονόµων σε περιοχές του ∆υτικού Τοµέα της πόλης Τ.Π. 2002-2003
Επείγοντα Μικροέργα Αποχετεύσεως έτους 2002
Επεκτάσεις δικτύου υπονόµων µε επίσπευση και συµµετοχή τρίτων έτους
2003
Κατασκευή ιδιωτ. ∆ιακλαδώσεων για την σύνδεση ακινήτων µε το δίκτυο
υπονόµων σε περιοχές του Ανατολικού Τοµέα της πόλης Τ.Π. 2003
ΛΟΙΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΓΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
1

Ανόρυξη υδροδοτήσεων στις ∆υτικές περιοχές Θεσ/νίκης έτους 2001

2
3

Εγκατάσταση 50.000µ. Αγωγών ύδρευσης στις ∆υτικές περιοχές της πόλης
Εγκατάσταση 50.000µ. Αγωγών ύδρευσης στις Ανατολικές περιοχές της πόλης

4
5
6
7
8
9

∆ιακλαδώσεις - Επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης & πύκνωση -αντικατάσταση
δικλείδων ανατολικού τοµέα πόλεως Θεσ/νίκης έτους 2002
Συντήρηση εγκαταστάσεων ΕΥΑΘ ΑΕ 2001-02
∆ιακλαδώσεις - Επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης & πύκνωση -αντικατάσταση
δικλείδων ∆υτικού τοµέα & κέντρου πόλης Θεσ/νίκης έτους 2002
Α! Οµάδα Επειγόντων έργων ύδρευσης έτους 2003
Προστασία & συντήρηση υδραγωγείου Ναρρές περιόδου 2001-03
ΛΟΙΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΕΤΟΥΣ 2003
114.160
389.089

519.024
257.676
374.996
539.213
729.089
210.800
350.500
351.797
494.699
38.300
341.497
4.710.840
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΕΤΟΥΣ 2003
70.170
541 .327
337.807
471.267
295.032
673.246
403.449
43.664
65.819
2.901.781

