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Αποστολή
Προσφορά ποιοτικών και 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
ύδρευσης και αποχέτευσης, μέσα 

από την εκμετάλλευση, την βελτίωση 
και την επέκταση των υποδομών, με 
αειφόρες πρακτικές περιβαλλοντικής 

διαχείρισης

Όραμα
Καθολική & ισότιμη πρόσβαση για 

όλους σε καθαρό νερό και 
περιβαλλοντικά ασφαλές 

αποχετευτικό δίκτυο

Όραμα & Αποστολή της ΕΥΑΘ



Βασικά οικονομικά μεγέθη 2018

EBITDA

Κεφάλαιο Κίνησης

Κέρδη προ φόρων

€ 25,48 εκατ.

€ 20,95 εκατ.

€ 117,18 εκατ.

Περιθώριο EBITDA

34,89 %

Περιθώριο Μικτού Κέρδους

41,47 %

Κύκλος εργασιών

€ 73,03 εκατ.



Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων

Συνοπτικά



Κατάσταση οικονομικής θέσης

Ενεργητικό (Όμιλος)



Κατάσταση οικονομικής θέσης

Παθητικό (Όμιλος)



Κατάσταση συνολικών εσόδων

Όμιλος



Κύκλος Εργασιών

Εξέλιξη Κύκλου 

Εργασιών

2015-2018

Ανάλυση εσόδων

2015-2018

ποσά σε χιλ. €



Ανάλυση στοιχείων κατανάλωσης



Διάρθρωση Λειτουργικών Εξόδων



Μεταβολή Λειτουργικών Εξόδων 2017 - 2018



Εξέλιξη κερδών 2015 - 2018

ποσά σε χιλ. €



Διάρθρωση εξόδων 2017 - 2018

2017

2018



Μεταβολή προσωπικού

• 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.



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 ετήσιας τακτικής γενικής 

συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στις 06.06.2019

Σταθερή μερισματική 

απόδοση



Πορεία Μετοχής 

Η κεφαλαιοποίηση 

σήμερα ανέρχεται σε 

€ 158 εκατ. περίπου

Τιμή μετοχής 01/01/18: € 4,55 

Τιμή μετοχής 31/12/18: € 4,44

↓ 2,4%



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.)



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

6,0

3,4 

21,4 

ποσά σε εκατ. €

4,9

3,4

4,4



Σημαντικά γεγονότα της χρήσης 2018

Την 1/3/2018, δικαστική απόφαση απέρριψε τα ασφαλιστικά μέτρα
των συμβασιούχων της θυγατρικής ΕΥΑΘ Υπηρεσίες ΑΕ κατά της ΕΥΑΘ &
έκτοτε έχουν παύσει την παροχή υπηρεσιών προς την Εταιρεία.

Το Απρίλιο και τον Ιούνιο του 2018 κοινοποιήθηκαν από τον ΕΦΚΑ
πράξεις επιβολής εισφορών και πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών στην
θυγατρική εταιρεία ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. συνολικού ύψους € 2,6 εκ. οι
οποίες αφορούν ασφαλιστικές εισφορές συμβασιούχων με συμβάσεις
ανεξάρτητων υπηρεσιών-έργου στην θυγατρική εταιρεία. Ο όμιλος είχε
σχηματίσει επαρκή πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις των
χρήσεων 2016 και 2017 και ως εκ τούτου δεν επηρεάστηκαν τα
αποτελέσματα της χρήσης 2018.

Το Μάιο του 2018 η μητρική προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της θυγατρικής, ύψους € 2,4 εκατ. με καταβολή μετρητών.



Μεταγενέστερα του ισολογισμού γεγονότα

Το Μάρτιο του 2019 υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση με την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με αντικείμενο τον καθαρισμό και τη
συντήρηση του δικτύου ομβρίων στην περιοχή του Πολεοδομικού
συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού € 4 εκατ. και
διάρκειας 2 ετών από την υπογραφή της.

Την 21/02/2019, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της Εταιρείας, η οποία αποφάσισε την εκλογή των κκ Πενέλη
Γ. & Κλείτου Ν. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών Δ.Σ και την
συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου με τα παρακάτω μέλη: Κλείτου
Νικόλαος, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Γκόγκος Παναγιώτης
και Σαμαράς Πέτρος.

Μετά την λήξη ισχύος από την 01/01/2019, των διατάξεων των παρ. 5
και 6, του άρθρου 31, του N. 4024/2011, όπως αυτό προβλέπεται στις
διατάξεις της παρ. α, του άρθρου 33, του N. 4354/2015, η Εταιρεία
βρίσκεται σε διαδικασίες διαβούλευσης με το Σωματείο Εργαζομένων
ΣΕΕΥΑΘ, ώστε να διαμορφωθεί νέα τριετής Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας.



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.



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!


