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Βασικά Οικονομικά Μεγέθη



Συνοπτική παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων



Ανάλυση στοιχείων κατανάλωσης



Μεταβολή Λειτουργικών Εξόδων 2017 - 2018



Πορεία και τεχνικά στοιχεία Μετοχής 



Μετοχική Σύνθεση

• Την 1/1/2018 μεταβιβάστηκαν,
κατόπιν εκτέλεσης εξωχρημα-
τιστηριακής συναλλαγής άνευ
ανταλλάγματος, από το Ελληνικό
Δημόσιο στην ΕΕΣΥΠ ΑΕ
18.150.001 μετοχές.

• Η ΕΕΣΥΠ ΑΕ κατέχει άμεσα το
50%+1 των δικαιωμάτων ψήφου και
έμμεσα το 24,02% μέσω ΤΑΙΠΕΔ.

• Το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το
100% των δικαιωμάτων ψήφου της
«Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών
και Περιουσίας Α.Ε.» (ΕΕΣΥΠ
Α.Ε.)



Επενδυτικό Σχέδιο 2018-2024 ύψους € 176 εκατ.



Σημαντικά Επενδυτικά έργα 

σε εξέλιξη

Κατασκευή Επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης 
(Ε.Ε.Ν.Θ.) - Φάση Α2

Συμφωνία – Πλαίσιο για την Ενίσχυση – Επισκευή του Υδαταγωγού 
Αραβησσού

Έργα Ολοκλήρωσης της Σύνδεσης των Χαμηλών Περιοχών 
Θεσσαλονίκης», η οποία περιλαμβάνει 7 υποέργα αποχέτευσης στην 
περιοχή κατασκευής του συγκοινωνιακού Κόμβου Κ16

Νέο Πληροφοριακό σύστημα πελατών

Επέκταση του τηλε-έλεγχου και αυτοματισμού (SCADA) του δικτύου 
ύδρευσης

Αποχετευτικά έργα αναβάθμισης αντλιοστασίων, καταθλιπτικών αγωγών, 
παραλιακών συλλεκτηρίου αγωγού και κεντρικού αγωγού ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ
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Ενίσχυση της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Αξιολόγηση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Καταγραφή του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

Αξιολόγηση Κινδύνων

Πρόγραμμα κατά της Διαφθοράς και κατά της Δωροδοκίας

Σύνταξη σύγχρονου Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου

Ποικιλομορφία 
του ΔΣ 

αναφορικά με 
φύλο & 

ικανότητες

40% των μελών 
είναι 

ανεξάρτητα

Μέλη με 
εμπειρία σε 
διάφορους 

τομείς 

Μέσος όρος 
ηλικιας 52 έτη



Η κοινωνικο-οικονομική επίδραση της ΕΥΑΘ στην Ελλάδα

Υποστηρίζει 360 άμεσες 
Θέσεις εργασίας & πλήθος 

έμμεσες και επαγόμενες 
θέσεις εργασίας

Φορολογική Συνεισφορά 

€ 18 εκατ. το 2018 

ίση με το 0,02% των  
συνολικών φορολογικών 

εσόδων του κράτους

Συμβάλει στην επίτευξη 
παγκόσμιων στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης 

Κοινωνικό τιμολόγιο για 
ευπαθείς ομάδες

Πλήθος δράσεων Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης

Ευρύ πρόγραμμα 
διακανονισμού 

ληξιπρόθεσμων οφειλών 
για όλους ανεξαιρέτως 

τους οφειλέτες



Νέα τιμολογιακή πολιτική από 1/5/2019

Η τιμολογιακή πολιτική περιόδου 2019-2023, που εισηγήθηκε η ΕΥΑΘ ΑΕ προς την Ειδική
Γραμματεία Υδάτων, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 26142/180 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα
Υδάτων (ΦΕΚ 1105 Β´/03-04-2019) και έχει ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής την 01/05/2019.



Νέα ιστοσελίδα με ανανεωμένο σχεδιασμό, 

σύγχρονη αισθητική & εμπλουτισμένο περιεχόμενο 



Εξυπηρέτηση πελατών σε νέο χώρο από τις 10/6



Νέο κατάστημα εξυπηρέτησης πελατών



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



Θέμα 2ο

α) 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 

&

β) Απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. 

γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018



Θέμα 3ο

Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της 

εταιρείας



Μέρισμα ανά μετοχή 2010 - 2018

*Στο μέρισμα αυτό 

συμπεριλαμβάνεται: 

- το μέρισμα για τη χρήση 2013, 

€ 0,120/μετοχή,

- διανομή αφορολόγητου 

αποθεματικού € 0,065/μετοχή,

- επιστροφή αδιάθετου 

υπολοίπου αντληθέντων 

κεφαλαίων €0,10/μετοχή.

** Προτεινόμενο μέρισμα, τελεί 

υπό την έγκριση της παρούσας 

ετήσιας τακτικής γενικής 

συνέλευσης



Θέμα 4ο

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

για την  εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018



Αμοιβές και αποζημιώσεις μελών ΔΣ για τη χρήση 2018



Θέμα 5ο

Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

για την  εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019



Θέμα 6ο

Εκλογή εταιρείας Ορκωτών ελεγκτών, 

για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2019 

και ορισμός της αμοιβής τους



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 ΔΛΠ 24, καθώς και τα νομικά 

πρόσωπα που ελέγχονται από αυτές 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 24.



Θέμα 8ο

Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου



Θέμα 9ο

Παροχή πληροφοριών σχετικά με τη διαχείριση 

και τα καθήκοντα των 150 νέων υπαλλήλων 

που προσελήφθησαν από την ΕΥΑΘ ΑΕ



Μεταβολή προσωπικού 1998-2018

• Εντός του 2017 πραγματοποιηθήκαν δύο διαγωνισμοί ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 150 τακτικών 

υπαλλήλων. Το 2018 ολοκληρώθηκε η διαδικασία καθώς έως την 31/12/2017, είχαν αναλάβει 

καθήκοντα 126 υπάλληλοι

• Στο προσωπικό του 2018 συμπεριλαμβάνονται 11 υπάλληλοι με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου οκτάμηνης διάρκειας μέσω ΑΣΕΠ, ενώ αντίστοιχα για το 2017 ανήλθαν σε 41.

• Την 1.3.2018 εκδόθηκε η υπ. αριθ. 1353/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η 

οποία απέρριψε τις αιτήσεις των συμβασιούχων της θυγατρικής ΕΥΑΘ Υπηρεσιών κατά της 

ΕΥΑΘ και έκτοτε έχουν παύσει την παροχή υπηρεσιών προς την Εταιρεία.



Θέμα 10ο

Παροχή πληροφοριών σχετικά με τη 

Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ)



Σύνοψη σχετικά με τη ΜΚΑ

2006

•Εγκρίνονται οι Περιβαλλοντικοί όροι για τη λειτουργία της ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένων και 
των νέων συνοδών έργων αναβάθμισης της ΜΚΑ

2013

• Μάιος: Υπογράφεται τριμερές συμφωνητικό μεταξύ των ΕΥΑΘ ΑΕ, ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ και ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ, με σκοπό τον 
εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών των δικτύων διάθεσης και διαχείρισης υγρών αποβλήτων της ΒΙΠΕΘ 
Οκτώβριος: ΗΜΚΑ τίθεται σε καθεστώς τεχνικής ανασυγκρότησης

2014

•Τροποποιούνται οι Περιβαλλοντικοί όροι με την υπ’ αριθ. 163295/30-7-2014 απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΑΕΠΟ 2014)

2015
• Υπογράφεται η σύμβαση κατασκευαστικού έργου 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 μετά την ολοκλήρωση του έργου της τεχνικής ανασυγκρότησης)

2017

•Εκδίδεται από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ η Βεβαίωση Περαίωσης του κατασκευαστικού έργου και την 1-8-2017 
ξεκινάει η 12μηνη δοκιμαστική λειτουργία της ΜΚΑ από τον ανάδοχο κατασκευής με ημερομηνία 
περάτωσης την 31-7-2018.

2019

• Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας για τη λειτουργία της ΜΚΑ



Οι πληροφορίες που παρατίθενται σε αυτή τη παρουσίαση περιλαμβάνουν
προβλέψεις οικονομικών μεγεθών που αντικατοπτρίζουν εκτιμήσεις της Διοίκησης
της εταιρείας οι οποίες βασίζονται στις σημερινές οικονομικές συνθήκες και
δεδομένα. Η εκπόνηση της παρούσας παρουσίασης έγινε για καθαρά
ενημερωτικούς σκοπούς και καμία πληροφορία δεν αποτελεί ούτε μπορεί να
ερμηνευτεί σαν προτροπή ή παρότρυνση αγοράς, πώλησης ή διακράτησης
μετοχών . Η παρούσα παρουσίαση αποτελεί προϊόν της ΕΥΑΘ Α.Ε.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η χρησιμοποίηση και διανομή του εν λόγω
προϊόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της.

Σημαντική επισήμανση



Ευχαριστούμε για 
την προσοχή σας!


