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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  6ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ, με την υπ’αριθμ. 218/2019 απόφασή του, εισηγείται τα 

κάτωθι προς τους κκ. Μετόχους της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 6ης Ιουνίου 

2019 (καθώς και της οποιαδήποτε επαναληπτικής ή μετ’ αναβολή συνεδρίασης αυτής), επί των 

θεμάτων της αναθεωρημένης ημερήσιας Διάταξης: 

 

 

Θέμα 1ο Έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της 18ης εταιρικής χρήσης 

(01.01.2018 – 31.12.2018) με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

 

Με την υπ. αριθ. 152/2019 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ενέκρινε τις  

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία και βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eyath.gr). 

 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν τις εταιρικές και 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, κατάσταση 

συνολικού εισοδήματος, κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, κατάσταση ταμειακών ροών) 

της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018, την περίληψη 

σημαντικών λογιστικών πολιτικών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες,  

την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου των 

ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών-λογιστών. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Τακτική Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων την έγκριση των εταιρικών και των ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών 

Καταστάσεων της δέκατης όγδοης (18ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η 

Δεκεμβρίου 2018), καθώς και της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 

και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών. 
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Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την 

εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και 

απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 

4548/2018. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων  

α) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του 

Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει,  

β) την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για 

την δέκατη όγδοη (18η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018). 

 

Θέμα  3ο:  Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ. αριθ. 152/2018 απόφαση του αποφάσισε την πρόταση 

διανομής μερίσματος 0,126 ευρώ ανά μετοχή. 

 

Tο Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος ύψους 

0,126€ ανά μετοχή και την έγκριση των ημερομηνιών αποκοπής, προσδιορισμού δικαιούχων 

και έναρξης πληρωμής σύμφωνα με το οικονομικό της ημερολόγιο ως ακολούθως: 

Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος: Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019.  

Ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος (record date): Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος μέσω της Τράπεζας Eurobank: Πέμπτη 4 

Ιουλίου 2019 

 

 

Θέμα 4ο : Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου για την  εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 

έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την δέκατη όγδοη (18η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 

2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018), συνολικού ακαθάριστου ποσού εκατόν εβδομήντα τριών 

χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα οκτω ευρώ και τριών λεπτών (173.558,03€).  

 

Για αποζημιώσεις συνεδριάσεων των γραμματέων του Διοικητικού Συμβουλίου, τη χρήση 

2018, καταβλήθηκαν 3.642,50 €. 
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Σημειώνεται ότι, η 17η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε 

στις 31 Μαϊου 2018, είχε προ-εγκρίνει τις αμοιβές και αποζημιώσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου για την δέκατη όγδοη (18η) εταιρική χρήση (από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η 

Δεκεμβρίου 2018) να παραμείνουν στα επίπεδα του 2017, όπως και παρέμειναν. 

 

Θέμα 5ο : Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου για την  εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 

προέγκριση της καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εικοστή (19η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 

2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019) όπως παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με αυτές που 

καταβλήθηκαν την 18η εταιρική χρήση. 

 

Θέμα  6ο: Εκλογή εταιρείας Ορκωτών ελεγκτών, για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο 

της χρήσης 2019 και ορισμός της αμοιβής τους. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα 

με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 44, παράγραφος 3 σημείο στ’, του Ν. 4449/2017, όπως 

ισχύει, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ο τακτικός έλεγχος των εταιρικών 

οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη 

εικοστή (20η ) εταιρική χρήση (από 1η  Ιανουαρίου 2019 έως 31η  Δεκεμβρίου 2019), καθώς 

και η έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού που προβλέπεται από το άρθρο 65α 

του ν. 4174/2013, όπως σήμερα ισχύει, να διενεργηθούν από την Πιστοποιημένη Ελεγκτική 

Λογιστική Εταιρεία GRANT THORΝTON AE, έναντι συνολικού ποσού αμοιβής 49.500 ευρώ 

πλέον ΦΠΑ. 

 

Θέμα 7ο: Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα 

στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά 

Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά το Διεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο 24, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτές σύμφωνα με το 

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 98, παράγραφος 1, του Νόμου 4548/2018, 

όπως ισχύει, την παροχή αδείας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα 

στελέχη των διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή 

στην διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων Εταιρειών του Ομίλου. 
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Θέμα 8ο: Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τη Γενική Συνέλευση για τη λήψη απόφασης σχετικά με την 

εκλογή ή όχι νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στην παρούσα Γενική Συνέλευση των 

μετόχων. 

Σε περίπτωση λήψης θετικής απόφασης θα διανεμηθεί στους παρευρισκόμενους μετόχους 

διαφορετικό ψηφοδέλτιο για την υποβολή υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες: 

Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να προτείνει και να ψηφίσει το σύμβουλο που επιθυμεί, 

ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει. Οι προτείνοντες κάποια υποψηφιότητα, 

υποβάλλουν προφορικά κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση την πρότασή τους μετά του 

βιογραφικού του υποψήφιου μέλους και την ιδιότητα, αφού λάβουν υπόψη τους όσα 

αναφέρονται στο καταστατικό και στη σχετική νομοθεσία σχετικά με τυχόν κωλύματα και 

ασυμβίβαστες αρμοδιότητες. Ειδικά στην περίπτωση πρότασης ανεξάρτητου Μελους θα 

πρέπει να δηλώνουν ρητά ότι οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια 

ανεξαρτησίας του Ν.3016/2002, ως ισχύει. Τα σχετικά έγγραφα θα εξετάσει η Υπηρεσία 

Μετόχων και Εταιρικών ανακοινώσεων κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. 

Ειδικότερα, σχετικά με τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη με βάση το καταστατικό της 

εταιρείας, το ν. 3016/2002 και το ν. 4548/2018 ισχύει: Τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη 

του διοικητικού συµβουλίου πρέπει κατά τη διάρκεια της θητείας τους να µην κατέχουν 

µετοχές σε ποσοστό µεγαλύτερο του 0,5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και να µην 

έχουν σχέση εξάρτησης µε την Εταιρεία ή µε συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα.  

Σχέση εξάρτησης υπάρχει όταν µέλος του διοικητικού συµβουλίου:  

α. ∆ιατηρεί επιχειρηµατική ή άλλη επαγγελµατική σχέση µε την Εταιρεία ή µε 

συνδεδεµένη µε αυτή επιχείρηση κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, η οποία σχέση από 

τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηµατική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι σηµαντικός 

προµηθευτής ή πελάτης της Εταιρείας.  

β. Είναι πρόεδρος του ∆.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας, καθώς και εάν έχει 

τις ως άνω ιδιότητες ή είναι εκτελεστικό µέλος του διοικητικού συµβουλίου σε συνδεδεµένη 

µε την Εταιρεία επιχείρηση κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 ή διατηρεί σχέση 

εξαρτηµένης εργασίας ή έµµισθης εντολής µε την Εταιρεία ή τις συνδεδεµένες µε αυτήν 

επιχειρήσεις.  

γ. Έχει συγγένεια µέχρι δεύτερου βαθµού ή είναι σύζυγος εκτελεστικού µέλους του 

διοικητικού συµβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή µετόχου που συγκεντρώνει την 

πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεµένης µε αυτήν επιχείρησης 

κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24. 

δ. Έχει διοριστεί σύµφωνα µε το άρθρο αρ. 79 παρ. 1 του ν. 4548/2018.  
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Θέμα 9ο : Παροχή πληροφοριών σχετικά με τη διαχείριση και τα καθήκοντα των 150 

νέων υπαλλήλων που προσελήφθησαν από την ΕΥΑΘ ΑΕ. 

  

Η αύξηση του κόστους μισθοδοσία αποτελεί τον κύριο αλλά όχι μοναδικό λόγο αύξησης των 

εξόδων της εταιρείας, όπως ανακοινώθηκε, καθώς σημαντική επίδραση είχε και η εφαρμογή 

του IFRS 9. 

Σχετικά με τη διαχείριση και τα καθήκοντα των 150 νέων υπαλλήλων που προσελήφθησαν 

από την ΕΥΑΘ ΑΕ θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε τα ακόλουθα: 

Η Διοίκηση της ΕΥΑΘ ΑΕ αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της απέστειλε τα 

σχετικά αιτήματα πρόσληψης νέου προσωπικού αορίστου χρόνου, στους αρμόδιους φορείς, με 

τα οριστικά αποτελέσματα των δύο διαγωνισμών του ΑΣΕΠ (5Κ/2016 και 4Κ/2017) να 

εκδίδονται τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο του 2017 αντίστοιχα. Η διαδικασία ανάληψης 

καθηκόντων πραγματοποιήθηκε  σταδιακά λόγω των σχετικών διαδικασιών που προβλέπονται 

από τον ΑΣΕΠ καθώς και λόγω αναπληρώσεων. 

Η ανάληψη των καθηκόντων των νέων υπαλλήλων πραγματοποιήθηκε από τον Ιούλιο 2017, 

ενώ πάνω απο το 50% των εργαζομένων ανέλαβε καθήκοντα μετά την 1/11/2017, όπως 

απεικονίζεται και στον παρακάτω πίνακα: 

Πλήθος εργαζομένων ανά μήνα ανάληψης καθηκόντων* 

2017     2018   

Ιούλιος 11   Ιανουάριος  4 

Αύγουστος 7   Φεβρουάριος 9 

Σεπτέμβριος 42   Μάρτιος 6 

Οκτώβριος 2   Απρίλιος 1 

Νοέμβριος 27   Μάιος 2 

Δεκέμβριος 30   Ιούνιος 1 

   Σεπτέμβριος 1 

Σύνολα 119     24 

*7 εργαζόμενοι εκ των προσληφθέντων έχουν παραιτηθεί 

 

 

Το ιδιαίτερο αντικείμενο δραστηριότητας της ΕΥΑΘ ΑΕ καθώς και το γεγονός ότι οφείλει να 

παρέχει τις -απαραίτητες για τη διαβίωση- υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης προς τους 

καταναλωτές της, με υπευθυνότητα και επιμέλεια, προϋποθέτει να παρέχει την κατάλληλη 

καθοδήγηση και εκπαίδευση στους νέους εργαζόμενους ώστε να διασφαλίζει την ποιοτική και 

απρόσκοπτη παροχή αυτών των υπηρεσιών.  

Όπως επίσης παρουσιάστηκε και πρόσφατα προς τους αναλυτές, αυτή η επένδυση στο 

ανθρώπινο δυναμικό- 14 χρόνια μετά την τελευταία πρόσληψη προσωπικού- ήταν 

απολύτως αναγκαία για την κάλυψη μέρους των οργανωτικών κενών που είχαν δημιουργηθεί.  
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Διαχρονική εξέλιξη προσωπικού 1998-2018 

 
 

Η εταιρεία, λόγω της μη ευδοκίμησης των αιτημάτων για πρόσληψη τακτικού προσωπικού 

μέσω ΑΣΕΠ, με συμβάσεις που σύναπτε από το 2008 και μετά, με την θυγατρική εταιρεία, 

προσπαθούσε επικουρικά να καλύψει μέρος των παραπάνω κενών. Η θυγατρική εταιρεία με τη 

σειρά της σύναπτε συμβάσεις έργου και ανεξάρτητων υπηρεσιών, για να παρέχει την 

υποστήριξη προς την μητρική εταιρεία. Το κόστος των υπηρεσιών αυτό ανερχόταν σε € 2,2 

εκατ. το έτος και συμπεριλάμβανε μεταξύ άλλων και τη διανομή λογαριασμών και τη λήψη 

ενδείξεων κατανάλωσης. Την 1.3.2018 εκδόθηκε δικαστική απόφαση, η οποία όριζε την άμεση 

παύση της παροχής των υπηρεσιών των συμβασιούχων.  

Παρά το έκτακτο παραπάνω γεγονός και παρά τις πρωτοφανείς και σοβαρές κρίσεις του α’ 

εξαμήνου του 2018 που απορρόφησαν πόρους και όλη την προσοχή της εταιρείας, 

συνεχίστηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης των νέων υπαλλήλων και παράλληλα οργανώθηκαν 

κατάλληλα τα τμήματα ώστε να ανατεθούν οι υποστηρικτικές υπηρεσίες που παρείχε η 

θυγατρική, να μειωθούν οι εξωτερικές αναθέσεις κατά το μέτρο του δυνατού και να ανατεθούν 

και νέα αντικείμενα. 

Η πρόσληψη του νέου προσωπικού έδωσε τη δυνατότητα στην ΕΥΑΘ να μειώσει το κόστος 

των παρακάτω εξωτερικών αναθέσεων: 

- συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για οδηγούς επιβατικών, ελαφριών, 

βαρέων και βυτιοφόρων οχημάτων. 

- από την 1/1/2018 το τμήμα μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων δεν υποστηρίζεται 

πλέον από εξωτερική ανάθεση. 

- το χημείο ύδρευσης δεν υποστηρίζεται πλέον από εξωτερική ανάθεση (πλήρης 

αντικατάσταση μέρους της παροχής υπηρεσίας λειτουργίας της ΕΕΝΘ που αφορά στο 

χημείο της ΕΕΝΘ). 

- μείωση το κόστους εξωτερικής ανάθεσης της λογιστικής υποστήριξης του Τμήματος 

Λογιστηρίου, μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανέλαβαν οι νέοι εργαζόμενοι. 

- η υποβολή προτάσεων - αιτήσεων  για την ανάλυψη χρηματοδοτήσεων δράσεων του 

επενδυτικού προγράμματος της ΕΥΑΘ ΑΕ πραγματοποιούνταν από εξωτερικο συνεργάτη. 

- μέρος των εργασιών συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίων της ΕΥΑΘ ΑΕ 

πραγματοποιούνταν από εξωτερικό συνεργάτη. 
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- μειώθηκε η εξωτερική ανάθεση για την επίβλεψη αντλιοστασίων αποχέτευσης μέσω 

κέντρου ελέγχου και ο έλεγχος, προληπτική συντήτηση και επισκευές στον Η/Μ εξοπλισμό 

(ενίσχυση με το νέο στελεχιακό δυναμικό). 

- ενίσχυση του γραφείου ΠΣΕΑ. 

Ταυτόχρονα, ανατέθηκαν νέα αντικείμενα τα οποία χωρίς το νέο ανθρώπινο δυναμικό ήταν 

αδύνατο να πραγματοποιηθούν και άλλα προχώρησαν με ταχύτερους ρυθμούς, όπως: 

- Σχεδιασμός, παρακολούθηση και υποστήριξη του νέου δικτυακού τόπου της ΕΥΑΘ Α.Ε., 

καθώς και της διασύνδεσης με τα υπόλοιπα τμήματα/πηγές πληροφόρησης και τους 

χρήστες των υπηρεσιών ύδρευσης/αποχέτευσης. 

- Σχεδιασμός, υλοποίηση δράσεων βελτίωσης της εξυπηρέτησης πελατών. Περαιτέρω 

υλοποίηση της Β φάσης του λειτουργικού και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της ΕΥΑΘ 

ΑΕ, που αφορά στον ανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών και ανάπτυξη 

πληροφοριακών συστημάτων που τις αυτοματοποιούν. 

- Εποπτεία, συντονισμός διαχείρισης και παρακολούθηση των τεχνολογικών συστημάτων 

IT/SCADA/τηλεπικοινωνίες/Πληροφοριακά Συστήματα σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα 

τμήματα και Δ/νσεις.  

- Σχεδιασμός και συντονισμός ενεργειών έργων που αφορούν τα παραπάνω τεχνολογικά 

συστήματα (π.χ. call center, έργο ψηφιοποίησης,  pdas, security, κλπ). 

- Σχεδιασμός και συντονισμός ενεργειών για τα θέματα διαχείρισης προσωπικών δεδομένων 

(κανονισμός GDPR). 

- Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών. 

- Σχεδιασμός και υλοποίηση περαιτέρω δράσεων για μείωση του μη ανταποδοτικού νερού. 

- Συστηματοποίηση ελέγχων χρεώσεων τελών αποχέτευσης. 

- Συστημική βελτίωση της παρακολούθησης του κόστους στο sap. 

- Παρακολούθηση του υδραυλικού σχεδιασμού αναδιάρθρωσης δικτύων ύδρευσης στο 

πλαίσιο του επενδυτικού έργου της ΕΥΑΘ ΑΕ. 

- Σχεδιασμός & Ανάπτυξη του προγράμματος επενδύσεων της εταιρείας σε σχέση με τους 

νέους "έξυπνους" υδρομετρητές. 

- Συμμετοχή  σε ερευνητικά προγράμματα. 

- Ανάπτυξη εφαρμογών GIS σε διαφορετικές περιοχές της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο 

υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου (Ευαγγελίστρια, ΒΙΠΕΘ, DMAs). 

- Συμμετοχή στην συγγραφή του φακέλου τροποποίησης των Περιβαλλοντικών όρων της 

ΕΕΛΘ. 

- Παρακολούθηση των ανακοινώσεων τροποποίησης των Περιβαλλοντικών Όρων των 

πελατών μας, ενημέρωση επί του περιεχομένου του φακέλων τροποποίησης και σύνταξη 

εγγράφων παρατηρήσεων. 

- Διαπίστευση κατά ISO 17025 των εργαστηρίων της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

- Ολοκλήρωση Σύνταξης του Ενιαίου Κανονισμού Αποχέτευσης. 

- Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων συστημάτων αυτοματισμών και SCADA (σύστημα 

ύδρευσης, σύστημα αντλιοστασίων αποχέτευσης). 

- Συστηματοποίηση δράσεων σχετικά με ενεργειακή κατανάλωση και ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. 

- Αναβάθμιση, επεκατάση Η/Μ εξοπλισμού  των συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης. 



 

Σελίδα 8 από 10 

Πέραν των παραπάνω, η σημαντικότερη συμβολή του νέου προσωπικού, για τη χρήση 2018, 

ήταν αυτή στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας, και συγκεκριμένα στα 

παρακάτω έργα: 

▪ κατασκευή επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.) - 

Φάση Α2 (€ 21,4 εκατ.), 

▪ συμφωνία – πλαίσιο για την ενίσχυση – επισκευή του υδαταγωγού της Αραβησσού (€ 

3,4 εκατ.), 

▪ έργα ολοκλήρωσης της σύνδεσης των χαμηλών περιοχών Θεσσαλονίκης, η οποία 

περιλαμβάνει 7 υποέργα αποχέτευσης στην περιοχή κατασκευής του συγκοινωνιακού 

Κόμβου Κ16 (€ 6,0 εκατ.), 

▪ νέο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης πελατών (€ 4,9 εκατ.), 

▪ επέκταση του τηλε-έλεγχου και αυτοματισμού (SCADA) του δικτύου ύδρευσης (€ 3,4 

εκατ.), 

▪ αποχετευτικά έργα αναβάθμισης αντλιοστασίων, καταθλιπτικών αγωγών, παραλιακών 

συλλεκτηρίου αγωγού και κεντρικού αγωγού ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ (€ 4,4 εκατ.) 

 

Τέλος, ο σχεδιασμός της νέας 5-ετούς τιμολογιακής πολιτικής, σύμφωνα με την ισχύουσα 

ΚΥΑ κοστολόγησης & τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος, ήταν ένα ακόμα κρίσιμο έργο που 

απασχόλησε ανθρώπινους πόρους, καθώς και η στόχευση σε αναβάθμιση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών εξυπηρέτησης των καταναλωτών, μια στόχευση που ήδη δείχνει τα πρώτα 

αποτελέσματά της, με νέο χώρο εξυπηρέτησης των καταναλωτών καθώς και νέα ιστοσελίδα. 

 

 

Θέμα 10ο : Παροχή πληροφοριών σχετικά με τη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων 

 

Με την υπ’ αριθ. 119371/21.9.2006 ΚΥΑ των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Ανάπτυξης 

εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί όροι για τη λειτουργία της ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης, 

συμπεριλαμβανομένων και των νέων συνοδών έργων αναβάθμισης της ΜΚΑ, οι οποίοι 

τροποποιήθηκαν με την υπ’ αριθ. 163295/30-7-2014 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΑΕΠΟ 2014). 

Παράλληλα, με το από 15-05-2013 τριμερές συμφωνητικό μεταξύ των ΕΥΑΘ ΑΕ, ΕΤΒΑ 

ΒΙΠΕ ΑΕ και ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ οι ανωτέρω φορείς συμβλήθηκαν, με σκοπό τον 

εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών των δικτύων διάθεσης και διαχείρισης υγρών 

αποβλήτων της ΒΙΠΕΘ, έτσι ώστε αυτές να λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

και τις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Μια εκ των συμβατικών δεσμεύσεων ήταν να 

περιέλθουν στην κυριότητα της ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ οι εγκαταστάσεις της ΜΚΑ ΒΙΠΕΘ μετά την 

αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό τους.  

Η ΜΚΑ τέθηκε σε καθεστώς Τεχνικής Ανασυγκρότησης σύμφωνα με τη διάταξη του αρθρ. 22 

του ν.3982/2011, με βάση την Φ.14.2.28814/5698/8-10-2013 Διαπιστωτική Πράξη του 

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, βάσει της οποίας κρίθηκε αναγκαία η αναβάθμιση της. 

Στις 8-1-2015 υπογράφεται η σύμβαση κατασκευαστικού έργου «μελέτη, κατασκευή για την 

τεχνική ανασυγκρότηση της ΜΚΑ της ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκης» μεταξύ της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ (ως 

Κυρίας του Έργου και επιβλέπουσας την εκτέλεσή του) και αναδόχου τεχνικής εταιρείας,  με 

την ΕΥΑΘ ΑΕ να υπογράφει ως εκ τρίτου συμβαλλόμενη (ως υπεύθυνη λειτουργίας της ΜΚΑ 
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μετά την ολοκλήρωση του έργου της τεχνικής ανασυγκρότησης), η οποία τίθεται σε ισχύ την 

1/2/2015. 

Στις 31-7-2017 εκδίδεται από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ η Βεβαίωση Περαίωσης του έργου και 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη, την 1-8-2017 ξεκίνησε η 12μηνη 

δοκιμαστική λειτουργία της ΜΚΑ από τον ανάδοχο κατασκευής με ημερομηνία περάτωσης 

την 31-7-2018. 

Η ΕΥΑΘ Α.Ε., ως εκ τρίτου συμβαλλόμενη στην κατασκευαστική εργολαβία (μεταξύ ΕΤΒΑ 

ΒΙΠΕ Α.Ε. και του κατασκευαστή), ζήτησε να συμπεριληφθεί στο Πρωτόκολλο Προσωρινής 

Παραλαβής, (που έπρεπε,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συμφωνητικό, να υπογραφεί με την 

λήξη της κατασκευαστικής εργολαβίας - Αύγουστος 2017), υπόμνημα παρατηρήσεων που 

αφορούσε προτεινόμενα αναγκαία έργα, τόσο για την ΜΚΑ, όσο και το αποχετευτικό δίκτυο 

της ΒΙΠΕΘ, για την πλήρη συμμόρφωση στην ισχύουσα ΑΕΠΟ. 

Με το υπόμνημα αυτό, διατυπώθηκε η θέση της ΕΥΑΘ Α.Ε. για τα αναγκαία έργα που έπρεπε 

να δρομολογηθούν, ώστε η ΜΚΑ να μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια για το περιβάλλον και 

χωρίς να εμποδίζεται η βιομηχανική ανάπτυξη της ΒΙΠΕΘ. 

Ο προϋπολογισμός των αναγκαίων έργων (μετά την σύσκεψη των τεχνικών κλιμακίων της 

ΕΥΑΘ ΑΕ και της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 10-7-2018), για την πλήρη 

συμμόρφωση στην ισχύουσα ΑΕΠΟ, ανέρχεται σε € 3 εκατ. περίπου, συμπεριλαμβανομένων 

και των δαπανών εκτέλεσης έργων στο αποχετευτικό δίκτυο της ΒΙΠΕΘ. 

Παρά τις έως σήμερα διαβουλεύσεις δεν έχει συμφωνηθεί η κατανομή της συνολικής δαπάνης 

για την εκτέλεση των αναγκαίων έργων, στην ΜΚΑ και το αποχετευτικό δίκτυο της ΒΙΠΕΘ. 

Αδιαπραγμάτευτη αρχή της Διοίκησης της ΕΥΑΘ ΑΕ είναι ότι η Εταιρεία, ως εταιρεία κοινής 

ωφέλειας, που εκτός από το κοινό αγαθό, το πόσιμο νερό, διαχειρίζεται και την συλλογή και 

επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, εξασφαλίζοντας την βέλτιστη λειτουργία του 

αποχετευτικού δικτύου, των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και την προστασία του Θερμαϊκού 

Κόλπου, πρέπει συγχρόνως να συμβάλει στην απρόσκοπτη λειτουργία των εγκατεστημένων 

στην ΒΙΠΕΘ βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και ιδιαίτερα αυτών που είναι 

συνεπείς με τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας τους. 

Λόγω του γεγονότος ότι η ΕΥΑΘ ΑΕ έχει αποκλειστικώς, (από την ΑΕΠΟ του 2014), την 

ευθύνη της διαχείρισης (λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση) του δικτύου αποχέτευσης 

ακαθάρτων της ΒΙΠΕΘ και της ΜΚΑ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην συγκεκριμένη 

ΑΕΠΟ αποφάσισε να υλοποιήσει τις τρεις παρακάτω ενέργειες: 

1. Προκήρυξη διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 για την 

ανάθεση της λειτουργίας της ΜΚΑ. 

2. Προκήρυξη, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, διαγωνισμού για την κατασκευή των έργων 

αναβάθμισης/ανασυγκρότησης των αντλιοστασίων αποχέτευσης της ΒΙΠΕΘ. Τα έργα 

αυτά έχουν μελετηθεί από την ΕΥΑΘ ΑΕ και κρίνονται απολύτως αναγκαία και 

επείγοντα για την ασφαλή λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου της ΒΙΠΕΘ, που 

τροφοδοτεί τη ΜΚΑ. Παράλληλα, η ΕΥΑΘ ΑΕ θα διεκδικήσει δικαστικά την σχετική 
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δαπάνη από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ για την κατασκευή των έργων 

αναβάθμισης/ανασυγκρότησης των αντλιοστασίων αποχέτευσης της ΒΙΠΕΘ. 

3. Μελέτη των επιπλέον αναγκαίων έργων για την εξασφάλιση της λειτουργίας της ΜΚΑ 

σε πλήρη συμμόρφωση με την ΑΕΠΟ του 2014 και υποβολή του σχετικού φακέλου στο 

ΥΠΕΝ για αδειοδότηση των έργων αυτών, αν και δεν είναι ο ιδιοκτήτης των 

εγκαταστάσεων της ΜΚΑ. Εφόσον τα έργα αυτά αδειοδοτηθούν από ΥΠΕΝ, η ΕΥΑΘ 

ΑΕ θα προχωρήσει στην προκήρυξη/υλοποίηση των έργων σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία (Ν.4412/2016) και παράλληλα την δικαστική διεκδίκηση της σχετικής 

δαπάνης από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ. 

 

Ήδη το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ στην 10/1/2019 συνεδρίασή του, αποφάσισε την 

προκήρυξη του διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας (1η ενέργεια) και του διαγωνισμού για την 

κατασκευή των αποχετευτικών έργων (2η ενέργεια). Παράλληλα η αρμόδια Δ/νση της ΕΥΑΘ 

ΑΕ προχωρά στην μελέτη των αναγκαίων επιπλέον έργων ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης 

συμμόρφωση της ΜΚΑ με την ΑΕΠΟ του 2014.   

Επομένως αναφορικά με τα ερωτήματα που έχουν τεθεί:  

 

- Η ΕΥΑΘ ΑΕ ουδέποτε ανέλαβε δωρεάν την λειτουργία της ΜΚΑ, αντίθετα η ΕΥΑΘ ΑΕ, 

ως οφείλει επιμερίζει και τις δαπάνες ύδρευσης και αποχέτευσης της ΒΙΠΕΘ, στις 

εγκατεστημένες βιοτεχνίες σύμφωνα με το σε κάθε περίοδο ισχύον τιμολόγιο υπηρεσιών 

ύδρευσης και αποχέτευσης και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

- Έχει ολοκληρωθεί το 2018 το έργο της τεχνικής ανασυγκρότησης της ΜΚΑ, όπως αυτό 

ανατέθηκε από την ιδιοκτήτρια ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει η 

αναγκαιότητα συμπληρωματικών έργων στην ΜΚΑ και το αποχετευτικό δίκτυο της 

ΒΙΠΕΘ ώστε να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με την ΑΕΠΟ του 2014 και για αυτό η 

ΕΥΑΘ ΑΕ έχει ενημερώσει εγκαίρως όλους τους αρμόδιους φορείς (ΥΠΕΝ, ΥΜΑΘ, 

ΠΚΜ, ΣΒΒΕ). Η ΕΥΑΘ ΑΕ λειτουργεί δηλ. σήμερα μια εγκατάσταση ιδιοκτησίας της 

ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, ως έχουσα την υποχρέωση από την ΑΕΠΟ του 2014, και η οποία 

χρήζει συμπληρωματικών έργων. 

- Έχει χορηγηθεί από πλευράς ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ βεβαίωση περαίωσης και δεν γνωρίζουμε 

αν έχει υπογραφεί το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για το έργο ανασυγκρότησης 

μονομερώς από την πλευρά της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ και του Αναδόχου της κατασκευής, 

χωρίς όμως την σύμφωνη γνώμη της ΕΥΑΘ ΑΕ. 

- Η ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ δεν έχει αποδεχθεί την μεταβίβαση της κυριότητας του οικοπέδου και 

των Εγκαταστάσεων της ΜΚΑ από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ. 

- To ύψος της αύξησης των εξόδων της ΕΥΑΘ είναι άμεσα συνεξαρτόμενο από την 

ολοκλήρωση των αναγκαίων συμπληρωματικών έργων στην ΜΚΑ. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΕΥΑΘ έχει ήδη αποφασίσει την αύξηση των τελών των εγκατεστημένων 

στη ΒΙΠΕΘ επιχειρήσεων για τα έτη 2019-2021 ώστε να ανακτά τα λειτουργικά κόστη 

της ΜΚΑ και θα επανεξετάσει τη χρεώση αυτή κατά το στάδιο ολοκλήρωσης των έργων 

αυτών, ώστε να υπάρχει η ορθότερη τιμολόγηση των εγκατεστημένων.   


