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ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για την Ετήσια Παρουσίαση στους αναλυτές, των Οικονομικών 

Αποτελεσμάτων για τη χρήση 2021» 

 
 
Την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 στην έδρα της ΕΥΑΘ ΑΕ (Τσιμισκή 91, Θεσσαλονίκη), 
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη,  η παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων για τη χρήση 
2021 στους οικονομικούς αναλυτές. 
Κύρια χαρακτηριστικά, οι υψηλές λειτουργικές επιδόσεις αλλά και το υψηλό ενεργειακό κόστος, που 
διαμόρφωσαν  τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου,  με σταθερή κερδοφορία και αυξημένη  
ρευστότητα. 

Σ΄ ένα περιβάλλον με επικρατούσα την πανδημία και την  ενεργειακή κρίση, η ΕΥΑΘ παρέμεινε 
προσηλωμένη στις στρατηγικές της επιλογές,  της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Ανθεκτικότητας και της 
Κοινωνικής Συνοχής,  τόνισε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,  Καθηγητής Άγις 
Παπαδόπουλος, σημειώνοντας ότι  «εδώ και τρία χρόνια, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα 
εξοικονόμησης ενέργειας, περιορισμού των εκπομπών CO2, καθώς και έργα ιδιοπαραγωγής στις 
ενεργοβόρες παραγωγικές υποδομές μας. Παράλληλα, όλο αυτό το διάστημα συνεχίζουμε με 
συνέπεια στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας, όπως άλλωστε απεικονίζεται στη δημοσίευση του 
πρώτου μας Απολογισμού Βιωσιμότητας για τα έτη 2019-2020 ».  

Παρά τις αντιξοότητες, οι λειτουργικές  επιδόσεις  της ΕΥΑΘ υπήρξαν εξαιρετικές, η εισπραξιμότητα  
ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών και τα ταμειακά  διαθέσιμα  σημείωσαν σημαντική αύξηση,  
χάρη στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την πολύτιμη συνεισφορά των εργαζομένων, επισήμανε ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε, κος  Άνθιμος Αμανατίδης, τονίζοντας ότι γι΄ αυτό 
«αποφασίσαμε να απορροφήσουμε και να ισοσταθμίσουμε μεσοπρόθεσμα το υψηλό ενεργειακό 
κόστος, χωρίς να επιβαρύνουμε μέχρι το 2023 τα τιμολόγια των καταναλωτών  μας. Παράλληλα  στα 
προσεχή επενδυτικά έργα της ΕΥΑΘ, περιλαμβάνεται η εγκατάσταση «έξυπνων» υδρομέτρων, η 
υλοποίηση νέου ολοκληρωμένου συστήματος εξυπηρέτησης και τιμολόγησης των καταναλωτών, η 
δημιουργία νέων δεξαμενών αποθήκευσης νερού και κυρίως η έναρξη των εργασιών επέκτασης της 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης, που θα βελτιώσει τις «υδροδοτικές επιδόσεις» 
της εταιρείας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και θα επιτρέψει την αύξηση του κύκλου εργασιών 
της με επέκταση σε νέες περιοχές». 

Αναλυτικά, τα οικονομικά αποτελέσματα παρουσιάστηκαν από τον Διευθυντή Οικονομικών κο 
Δημήτρη Αλεξανδρή και ακολούθησε συζήτηση με τους αναλυτές.  

 

 

Ενημερώνεται το επενδυτικό κοινό ότι η παρουσίαση της Εταιρείας βρίσκεται αναρτημένη στο 
διαδικτυακό τόπο της ΕΥΑΘ Α.Ε. (www.eyath.gr) στην ενότητα «Ενημέρωση επενδυτών». 
 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία Μετόχων και Εταιρικών 

Ανακοινώσεων. 
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