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*Στα συγκριτικά στοιχεία συγκεκριμένων κονδυλίων έχουν γίνει αναταξινομήσεις για σκοπούς συγκρισιμότητας (ανάλυση στη Σημείωση 2.4). 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως και 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021  

(Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021 – 30/06/2021 
 

  Όμιλος   Εταιρεία 

Έσοδα 
Σημ. 

01/01/2021- 
30/06/2021 

01/01/2020- 
30/06/2020* 

 01/01/2021- 
30/06/2021 

01/01/2020- 
30/06/2020* 

Έσοδο ενοικίου συστήματος μεταφοράς 4  130.783  131.157   130.783  131.157 

Έξοδο από σύμβαση παραχώρησης 4 -                         -      (1.287)  (390) 

Έσοδα εκκαθαρίσεων διαχειριστή 4  51.249  172.614   51.249  172.614 

Έξοδα εκκαθαρίσεων διαχειριστή 4  (51.249)  (172.614)   (51.249)  (172.614) 

Έσοδα λοιπών δραστηριοτήτων 4  7.111  6.481   7.105  6.406 

Συνολικά έσοδα    137.893  137.638    136.601  137.173 

Έξοδα /(έσοδα)        
Αμοιβές προσωπικού 5  28.083  27.811   27.946  27.795 

Αποσβέσεις   6  48.801  43.360   48.781  43.356 

Εργολαβικό κόστος   878  43   878  43 

Υλικά και αναλώσιμα     386  712   386  712 

Παροχές τρίτων   7  2.504  2.558   2.503  2.558 

Αμοιβές τρίτων   7  7.062  4.263   6.671  3.965 

Φόροι – τέλη    1.604  1.083   1.601  1.062 

Πρόβλεψη (απελευθέρωση πρόβλεψης) για 
κινδύνους και έξοδα 

8  (2.959)  148   (2.959)  160 

Λοιπά έσοδα   (1.051)  (1.326)   (1.093)  (1.383) 

Λοιπά έξοδα    4.686  5.457   4.714  5.409 

Συνολικά έξοδα    89.994  84.109    89.428  83.677 

Κέρδη Περιόδου προ φόρων & χρημ/κων   
αποτελεσμάτων 

  47.899 53.529  47.174 53.496 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 9  (7.504)  (6.607)   (7.502)  (6.607) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 9  1.523  7.177   1.095  6.656 

Κέρδη περιόδου προ φόρων    41.918  54.099    40.766  53.545 

Φόρος εισοδήματος  10  (1.046)  (14.757)   (683)  (14.612) 

Καθαρά κέρδη περιόδου    40.871  39.342    40.083  38.933 
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως και 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ΗΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2021  

(Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021 – 30/06/2021 
 

  Όμιλος   Εταιρεία 

  

 01/01/2021- 
30/06/2021 

 01/01/2020- 
30/06/2020 

  01/01/2021-
30/06/2021 

01/01/2020- 
30/06/2020 

Καθαρά Κέρδη Περιόδου    40.871  39.342    40.083  38.933 

Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται μεταγενέ-
στερα στα αποτελέσματα 

    

 

  

Επίδραση μεταβολής φορολογικού συντελεστή    7.594 -    7.594 - 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) βάσει ΔΛΠ 19  
 34  (145)    40  (140) 

Αναβαλλόμενος φόρος επί αναλογιστικών (ζημιών)/ 
κερδών 

 
 (7) 

 35 
  

 (9)  33 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) περιόδου, 
μετά από φόρους 

   7.621  (110) 
  

 7.625  (107) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου 
μετά από φόρους 

   48.492  39.232 
  

 47.708  38.826 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
*Στα συγκριτικά στοιχεία συγκεκριμένων κονδυλίων έχουν γίνει αναταξινομήσεις για σκοπούς συγκρισιμότητας (ανάλυση 
στη Σημείωση 2.4). 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως και 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021  

(Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΝ 30/06/2021 
 

 
 Όμιλος   Εταιρεία 

  30/06/2021 31/12/2020*   30/06/2021 31/12/2020* 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
     

Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό Σημ.       

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 13  2.563.116  2.465.304   2.562.662  2.464.781 
Ασώματες ακινητοποιήσεις  14  5.899  6.596   5.832  6.522 
Δικαιώματα χρήσης παγίων 15  1.350  1.072   1.333  1.072 
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 11                     -                   -    201.800  201.800 
Επενδύσεις σε συγγενείς 12  1.360  1.239   1.050  1.050 
Χρηματ/κα περ. στοιχεία στο αποσβ/νο κόστος 16  3.972  4.035   3.972  4.035 
Μακροπρόθεσμο μέρος απαιτήσεων χρηματοδοτικής  
μίσθωσης 

16  3.892  3.869   2.843  2.763 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 16  13.465  7.451   13.465  7.451 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού   2.593.054  2.489.565    2.792.957  2.689.474 

Κυκλοφορούν ενεργητικό         
Αποθέματα   17  57.720  53.080   57.720  53.080 
Εμπορικές απαιτήσεις     149.951  180.088   150.919  180.954 
Λοιπές απαιτήσεις    125.666  110.641   123.061  110.318 
Βραχυπρόθεσμο μέρος απαιτήσεων χρηματοδοτικής  
μίσθωσης 

16  220  190   121  119 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών   104.780  248.478   76.667  161.359 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   438.336  592.477    408.488  505.830 

Σύνολο ενεργητικού   3.031.391  3.082.042    3.201.445  3.195.304 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       
Ίδια κεφάλαια      
Μετοχικό κεφάλαιο  18  38.444  38.444   38.444  38.444 
Τακτικό αποθεματικό  19  13.014  13.014   12.815  12.815 

Λοιπά αποθεματικά 20  (11.384)  (11.201)   (11.376)  (11.197) 
Υπεραξία αναπροσαρμογής παγίων    893.967  886.163   893.967  886.163 
Αποτελέσματα εις νέο    437.573  438.776   433.246  435.237 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων     1.371.615 1.365.197    1.367.096 1.361.462 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις          
Μακροπρόθεσμος δανεισμός   21  731.738  719.379   704.674  721.539 
Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού   17.309  17.436   17.309  17.436 
Λοιπές προβλέψεις    18.201  22.363   18.201  22.363 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις   179.450  196.383   179.469  196.393 
Επιχορηγήσεις    322.153  325.287   322.153  325.287 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 22  1.145  958   1.134  958 

Μακροπρόθεσμη υποχρέωση σύμβασης παραχώρησης 23 -                  -    197.568  130.940 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   22.289  20.219   15.194  15.472 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων     1.292.285  1.302.026    1.455.702  1.430.389 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις          
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις      138.922  200.160   153.689  188.185 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 22  247  150   241  150 
Βραχυπρ/σμο μέρος μακροπρ/μου δανεισμού  21  46.677  35.038   46.677  35.038 
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος   40.972  31.382   37.414  30.982 
Δεδουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις    18.073 14.307   18.025  15.316 
Ειδικοί λογαριασμοί διαχείρισης (αποθεματικά) 24  122.600  133.781   122.600  133.781 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   367.490  414.819    378.646  403.453 

Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων      3.031.391  3.082.042    3.201.445  3.195.304 
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως και 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021  

 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021-30/06/2021 
 

 Όμιλος 

 Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Λοιπά                               
αποθεματικά 

Υπεραξία αναπροσαρμο-
γής παγίων 

Αποτελέσματα εις 
νέο 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο στην 01/01/2020            38.444              12.963            (12.884)                 886.163             405.219             1.329.905  
       

 Καθαρά κέρδη περιόδου  -   -   -   -               39.342                  39.342  
 Διανομή μερίσματος                     -                        -                        -                              -             (51.457)                (51.457) 
 Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης, μετά από φόρους  -   -                 (106)  -                      (4)                     (110) 

Υπόλοιπο στις 30/06/2020            38.444              12.963            (12.990)                 886.163             393.100             1.317.679  

 Καθαρά κέρδη περιόδου                     -                        -                        -                              -               45.596                  45.596  
 Λοιπές μεταφορές αποθεματικών                     -                        -                 (128)                             -                    128                            -  
 Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης, μετά από φόρους                     -                        -                1.917                              -                        4                    1.921  

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα                     -                        -                1.790                              -               45.728                  47.517  

 Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού                     -                     51                        -                              -                    (51)                           -  

Υπόλοιπο στις 31/12/2020            38.444              13.014            (11.201)                 886.163             438.776             1.365.197  
 

      
Υπόλοιπο στην 01/01/2021            38.444              13.014            (11.201)                 886.163             438.776             1.365.197  

 Καθαρά κέρδη περιόδου                     -                        -                        -                              -               40.871                  40.871  
 Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης, μετά από φόρους                     -                        -                 (183)                     7.804                         -                    7.621  

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα                     -                        -                 (183)                     7.804               40.871                  48.492  

 Διανομή μερίσματος                     -                        -                        -                              -             (42.074)                (42.074) 

Υπόλοιπο  στις 30/06/2021            38.444              13.014            (11.384)                 893.967             437.573             1.371.615  

 



 

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως και 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021  

 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021-30/06/2021  

 

 Εταιρεία 

 Μετοχικό  
κεφάλαιο 

Τακτικό  
αποθεματικό 

Λοιπά  
αποθεματικά 

Υπεραξία αναπροσαρ-
μογής παγίων 

Αποτελέσματα εις 
νέο 

Σύνολο ιδίων  
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο στην 01/01/2020            38.444              12.815            (12.884)                 886.163             402.418             1.326.957  
       

 Καθαρά κέρδη περιόδου  -   -   -   -               38.933                  38.933  
 Διανομή μερίσματος                     -                        -                        -                              -             (51.457)                (51.457) 
 Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης, μετά από φόρους  -   -                 (107)  -   -                      (107) 

Υπόλοιπο στις 30/06/2020            38.444              12.815            (12.990)                 886.163             389.894             1.314.326  
       

 Καθαρά κέρδη περιόδου                     -                        -                        -                              -               45.215                  45.215  
 Λοιπές μεταφορές αποθεματικών                     -                        -                 (128)                             -                    128                            -  
 Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης, μετά από φόρους                     -                        -                1.922                              -   -                    1.922  

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα                     -                        -                1.793                              -               45.343                  47.136  

Υπόλοιπο στις 31/12/2020            38.444              12.815            (11.197)                 886.163             435.237             1.361.462  
       

Υπόλοιπο στην 01/01/2021            38.444              12.815            (11.197)                 886.163             435.237             1.361.462  
       

 Καθαρά κέρδη περιόδου                     -                        -                        -                              -               40.083                  40.083  
 Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης, μετά από φόρους                     -                        -                 (179)                     7.804  -                   7.625  

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα                     -                        -                 (179)                     7.804               40.083                  47.708  

 Διανομή μερίσματος                     -                        -                        -                              -             (42.074)                (42.074) 

Υπόλοιπο  στις 30/06/2021            38.444              12.815            (11.376)                 893.967             433.246             1.367.096  

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14 Ιουνίου 2021 έγκρινε διανομή μερίσματος ποσού Ευρώ 42.074 από τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2020. 



 

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως και 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021  

 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021-30/06/2021 
 

   Όμιλος Εταιρεία 

  
 

01/01/2021- 
30/06/2021 

01/01/2020- 
30/06/2020 

01/01/2021- 
30/06/2021 

01/01/2020- 
30/06/2020 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δρασ/τες Σημ.      
Κέρδη προ φόρων    41.918  54.099  40.766  53.545 
Προσαρμογές για:       
 Αποσβέσεις παγίων και ασώματων ακινητοποιήσεων 6  55.204  47.231  55.184  47.227 

 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  6  (6.403)  (3.871)  (6.403)  (3.871) 

 Πιστωτικοί τόκοι 9  (1.484)  (7.177)  (1.095)  (6.656) 

 Λοιπές προβλέψεις 8  (2.918)  148  (2.959)  160 

 Διαγραφές παγίων και μεταφορές στο εργολαβικό κόστος 13  1.485  834  1.485  834 

 Απόσβεση εξόδων σύναψης δανείων 9  148  1.266  148  1.266 

 Κέρδος από απo-αναγνώριση οπτικών ινών   (39) -                         -  - 

 Κέρδος από συγγενείς εταιρείες   (126)  (114)                         -                     -  

 Χρεωστικοί και λοιποί τόκοι-έξοδα 9  7.356  5.341  7.354  5.340 

 Προβλέψεις προσωπικού    479  243  479  243 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης   95.620  98.000  94.959  98.088 

 (Αύξηση)/μείωση σε:         

 Εμπορικές απαιτήσεις  33.380   171  30.410  (1.375) 

 Λοιπές απαιτήσεις   (20.208)  (3.835)  (18.424)  2.829 

 Αποθέματα   (5.767)  1.919  (5.767)  1.919 

 Αύξηση/(μείωση) σε:      
 Εμπορικές υποχρεώσεις  (45.651)  (29.941)  (23.500)  (33.771) 

 Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα   (10.165)  12.191  (12.842)  12.185 

 Καταβολές αποζημίωσης στην περίοδο   133  (221)  133  (220) 

 Πληρωμές φόρων   (49) - - - 

Καθαρές ταµειακές εισροές από λειτουργικές δρασ/τες  47.293  78.284  64.969  79.655 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες       

 Είσπραξη τόκων    763  3.877  431  3.406 

 Είσπραξη επιχορηγήσεων   2.461  762  2.461  762 

 Είσπραξη κεφαλαίου από Χρηματοδ. Μισθώσεις   69 - -                    -  

 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες και σε  χρηματ. στοιχείων   -  (50) -  (50) 

 Αγορά ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων    (169.075)  (98.642)  (97.938)  (98.600) 

Καθαρές ταμειακές (εκροές) από επενδυτικές δρασ/τες   (165.782)  (94.053)  (95.046)  (94.482) 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες       

 Αποπληρωμές μακροπρόθεσμου δανεισμού 21  (5.333)  (43.278)  (5.333)  (43.278) 

 Πληρωμή μερισμάτων, προμερισμάτων   (42.074)  (51.457)  (42.074)  (51.457) 
 Πληρωμή τόκων από Χρηματοδ. Μισθώσεις  (113) - (110) - 
 Έξοδα σύναψης δανείων  (589) - - - 

 Αντλήσεις Δανείων 21  30.000  100.000 -  100.000 

 Πληρωμή τόκων    (7.100)  (4.663)  (7.097)  (4.661) 

Καθαρές ταμειακές (εκροές)/εισροές από χρηματ/κές 
δρασ/τες   

 (25.209)  602  (54.615)  604 

Καθαρή (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων και ισοδύναμων 
αυτών   

 (143.698)  (15.163)  (84.692)  (14.223) 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών, έναρξης χρήσης     248.478  425.170  161.359  224.351 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών, τέλους χρήσης     104.780  410.007  76.667  210.128 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021  

 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021  
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Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή. 
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1. ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

Η εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (AΔΜΗΕ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑ» ( ή «ΑΔΜΗΕ» ή «Εταιρεία») αποτελεί συνέχεια της εταιρείας «ΔΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2000 κατόπιν αλλαγής της επωνυμίας της με το υπ’ αριθμ. 

10787/11.10.2011 ΦΕΚ και η λειτουργία της οποίας διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.  

Σκοπός της Εταιρείας είναι να ασκεί τις δραστηριότητες και να εκτελεί τα καθήκοντα του Κυρίου και Διαχειριστή 

του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας («ΕΣΜΗΕ» ή «Δίκτυο») όπως αυτό ορίζεται από 

τις διατάξεις του Ν.4001/2011. Ειδικότερα, σκοπός της Εταιρείας είναι η λειτουργία, εκμετάλλευση, συντήρηση 

και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ, ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, με τρόπο 

επαρκή, ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο. Στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού, η Εταιρεία εκτελεί τα καθήκοντα 

και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων των κεφαλαίων Α έως Γ του Τέταρτου Μέρους του 

Ν.4001/2011, και των πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του και ιδίως του Κώδικα Διαχείρισης του 

ΕΣΜΗΕ και της άδειας διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ που της χορηγείται. 

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην οδό Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104-43, Αθήνα, Ελλάδα, ενώ η διάρκειά 

της έχει οριστεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2100.  Ο Όμιλος, εκτός της Εταιρείας, περιλαμβάνει τις θυγατρικές 

εταιρείες «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Μ.A.E.Ε.Σ» και «GRID TELECOM M.A.E.». Την 30η Ιουνίου 2021 ο Όμι-

λος απασχολούσε συνολικά 1.231 εργαζόμενους, ενώ η Εταιρεία απασχολούσε 1.201 εργαζόμενους εκ των 

οποίων 9 είχαν αποσπαστεί σε υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα και οι 8 εξ΄ αυτών, μισθοδοτήθηκαν από την 

Εταιρεία. 

 

2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
 

2.1 ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

Δήλωση Συμμόρφωσης  

Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 (οι 

«Χρηματοοικονομικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό  Πρότυπο Χρηματο-

οικονομικής Αναφοράς 34 («ΔΛΠ 34»), περί ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

2.1.1.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου ενέκρινε τις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 

περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2021, την 24η Σεπτεμβρίου 2021.  

2.1.2.      ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που α-

παιτούνται στις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και για το λόγο αυτό, η ανάγνωσή τους θα πρέπει να 

γίνεται σε συνδυασμό με τις δημοσιευμένες ελεγμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έ-

ληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020, όπως έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.admie.gr.  

Οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την 

αρχή του ιστορικού κόστους εκτός από τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (εξαιρουμένων των ακινητοποιήσεων 

υπό εκτέλεση)  τα οποία αναπροσαρμόζονται σε εύλογες αξίες σε τακτά χρονικά διαστήματα και την αρχή της 

συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης. Η διοίκηση του Ομίλου συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την κατά-

σταση και τις εξελίξεις τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με την εξάπλωση του κορωνοϊού 

και τον πιθανό αντίκτυπο στις δραστηριότητες του Ομίλου. Με βάση την τρέχουσα αξιολόγηση της Διοίκησης 

δεν αναμένεται απόκλιση από την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 

Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ και όλα τα κον-

δύλια στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη χιλιάδα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Τυχόν διαφορές 

στους πίνακες οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 



 

15 

 

 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021  

 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  
Επίδραση COVID-19 

Η εμφάνιση στις αρχές του 2020 του κορωνοϊού (Covid-19) και η εξάπλωσή αυτού το επόμενο διάστημα σε 

επίπεδα πανδημίας είχε περιορισμένες επιπτώσεις στην περίοδο 01/01/2021-30/06/2021 στα χρηματοοικονο-

μικά αποτελέσματα του Ομίλου. Πιο συγκεκριμένα υπήρξε μείωση στα έσοδα από τις χρεώσεις χρήσης 

συστήματος ενώ υπήρξε ταυτόχρονα και μια αύξηση των εξόδων που σχετίζονται με τα μέτρα τα οποία ο Όμιλος 

έλαβε και σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επί-

πεδο σε σχέση με την εξάπλωση του ιού, προχώρησε έγκαιρα σε λήψη δέσμης έκτακτων μέτρων, σε συνεχή 

συνεργασία και επικοινωνία με το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και τον ΕΟΔΥ για ενημέρωση επί 

των εξελίξεων και λήψη κατευθυντήριων οδηγιών. Αξίζει να τονιστεί, πως προς αυτή την κατεύθυνση, έχει α-

ξιοποιηθεί η τεχνογνωσία του στρατηγικού εταίρου State Grid, ο οποίος έχει ήδη λάβει εκτεταμένα μέτρα για 

την αντιμετώπιση της κρίσης στην Κίνα. 

Αυτές οι ενέργειες αποτελούν κυρίως προστατευτικά μέτρα για την υγεία των εργαζόμενων του Ομίλου όπως 

αναφέρονται ενδεικτικά κατωτέρω: 

➢ Καθορισμός ειδικής ομάδας διαχείρισης κρίσης λόγω κορονοϊού (Business Continuity Group - BCG), 

υπεύθυνης για την εξασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας της Εταιρείας. 

➢ Ενισχυμένα μέτρα προστασίας στα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας, τα οποία είναι επιφορτισμένα με την 

παρακολούθηση, τη λειτουργία και τον Έλεγχο του Εθνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος Παραγω-

γής και Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

➢ Υποχρεωτική εφαρμογή της μεθόδου τηλεργασίας κατά 50% για όσους εργαζομένους είναι εφικτή η 

εξ αποστάσεως εκτέλεση των καθηκόντων τους.  

➢ Χωροταξικές ρυθμίσεις ώστε οι υπάλληλοι να κάθονται είτε μονοί τους ή αν είναι μεγάλος ο χώρος 

ανά δύο. 

➢ Ειδικές ρυθμίσεις για εργαζομένους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. 

➢ Ματαίωση όλων των επαγγελματικών ταξιδιών με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με εξαίρεση όσων 

λαμβάνουν ειδική άδεια από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

➢ Εκπόνηση Εκτίμησης Επικινδυνότητας λόγω κορονοϊού (Specific Risk Assessment), όπου εντοπίζονται 

οι πιθανοί κίνδυνοι και καταγράφονται τα εφαρμοζόμενα/προτεινόμενα μέτρα. 

➢ Δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης όλων των εργαζομένων. 
➢ Διανομή ατομικών μασκών προστασίας καθώς και άλλων μέτρων ατομικής προστασίας σε όλους τους 

εργαζόμενους. 
➢ Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική, σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των 

κτιρίων 
➢ Η θερμομέτρηση είναι υποχρεωτική, για όλους τους εργαζόμενους και επισκέπτες, κατά την είσοδο 

τους στα κτίρια της Εταιρείας. 

Εκτός από τη συνεχιζόμενη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου λόγω της επιδημίας Covid-19, τέθηκε σε ε-
φαρμογή και ένα αυξημένο επίπεδο εποπτείας για την προστασία της οικονομικής κατάστασης του Ομίλου και 
της Εταιρείας. 

➢ Η Εταιρεία παρακολουθεί στενά τον προϋπολογισμό του 2021 και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία 
ένδειξη ότι θα επηρεαστούν σημαντικά τα οικονομικά της μεγέθη εξαιτίας της πανδημίας. 

➢ Επαναξιολογήθηκε προσεκτικά το Επενδυτικό πλάνο του 2021, όμως εκτίμηση της Διοίκησης είναι πως 
δεν θα επηρεαστεί ουσιωδώς η υλοποίησή του. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις αυτές επικαιροποιούνται 
διαρκώς με βάση την εξέλιξη της κρίσης. 

➢ Ο Όμιλος διαθέτει καλή χρηματοοικονομική θέση, ενώ η συνολική διαθέσιμη ρευστότητα είναι σε 
υψηλά επίπεδα. 
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Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημαντικούς παράγοντες μετριασμού του ρίσκου, που ενέχει η αβεβαιότητα για 

την εξέλιξη της κατάστασης αλλά και διατήρησης της ανταγωνιστικής θέσης της Εταιρείας και του Ομίλου. 

2.2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Η σύνταξη των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων απαιτεί από τη Διοίκηση του Ομί-

λου και της Εταιρείας, να προβαίνει σε εκτιμήσεις, κρίσεις και παραδοχές που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των 

λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά 

την ημερομηνία των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων καθώς και τα έσοδα και έ-

ξοδα που παρουσιάζονται κατά τις υπό εξέταση περιόδους. Οι εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης 

αναθεωρούνται κατ’ έτος. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις και κρίσεις 

αυτές. 

2.3 ΝΕΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Οι λογιστικές πολιτικές, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν κατά τη σύνταξη των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοι-

κονομικών καταστάσεων, είναι ίδιες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και οι οποίες αναφέρονται 

αναλυτικά στις σημειώσεις των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με εξαίρεση την εφαρμογή των 

νέων προτύπων και διερμηνειών που αναφέρονται παρακάτω, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για 

τις λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2021. 

2.3.1 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα περίοδο 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεω-

τικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2021 ή μεταγενέστερα, παρατίθενται παρακάτω. 

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις-Εκπτώσεις ενοικίου που σχετίζονται με τον Covid-19 (Τροποποιήσεις) 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται, αναδρομικά, για ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιουνίου 2020. Επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών καταστάσεων 

που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί για έκδοση κατά την 28η Μαΐου 2020. Το ΣΔΛΠ τροποποίησε το πρότυπο απαλ-

λάσσοντας τους μισθωτές από την εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16 αναφορικά με τη λογιστική 

τροποποίησης μίσθωσης για εκπτώσεις ενοικίου που προκύπτουν ως άμεση συνέπεια της πανδημίας Covid-19. 

Η τροποποίηση παρέχει πρακτική διευκόλυνση στον μισθωτή να αντιμετωπίσει λογιστικά οποιαδήποτε αλλαγή 

ή έκπτωση επί μισθωμάτων ως συνέπεια του Covid-19, με τον ίδιο τρόπο βάσει των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16, 

εάν η αλλαγή ή έκπτωση δεν θεωρείτο τροποποίηση της μίσθωσης, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

•Η αλλαγή στις πληρωμές μισθωμάτων οδηγεί σε αναθεωρημένο αντάλλαγμα που είναι ουσιαστικά ίδιο με ή 

μικρότερο από το αντάλλαγμα για το μίσθωμα αμέσως πριν από την αλλαγή, 

•Οποιαδήποτε μείωση στις πληρωμές μισθωμάτων επηρεάζει πληρωμές που οφείλονται την  ή πριν από την 

30η Ιουνίου 2021, 

•Δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή σε άλλους όρους και προϋποθέσεις της μίσθωσης 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει σημαντική επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και 

της Εταιρείας. 

Αναμόρφωση Επιτοκίου Αναφοράς – Φάση 2 ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4, ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις) 

Τον Αύγουστο του 2020, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) εξέδωσε τροποποιήσεις στα πρό-

τυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16, με τις οποίες ολοκληρώνονται  οι εργασίες του αναφορικά 

με τις επιπτώσεις της αναμόρφωσης των διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού στη χρηματοοικονομική πληρο-

φόρηση. Οι τροποποιήσεις προβλέπουν προσωρινές διευκολύνσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις 
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 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση όταν ένα διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού αντικαθίσταται με ένα εναλ-

λακτικό επιτόκιο σχεδόν μηδενικού κινδύνου. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις προβλέπουν μια πρακτική 

διευκόλυνση  για τη λογιστική αντιμετώπιση  αλλαγών στη βάση προσδιορισμού των συμβατικών ταμειακών 

ροών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, απαιτώντας την προσαρμογή του πραγ-

ματικού επιτοκίου, όπως γίνεται στην περίπτωση αλλαγής στο επιτόκιο αγοράς. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις 

εισάγουν διευκολύνσεις για τη μη διακοπή των σχέσεων αντιστάθμισης, συμπεριλαμβανομένης μιας προσωρι-

νής διευκόλυνσης από την απαίτηση διακριτής αναγνωρισιμότητας ενός εναλλακτικού επιτοκίου σχεδόν 

μηδενικού κινδύνου, που προσδιορίζεται ως αντιστάθμιση ενός στοιχείου κινδύνου. Ακόμη, οι τροποποιήσεις 

εισάγουν στο ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» πρόσθετες γνωστοποιήσεις που επιτρέ-

πουν στους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της αναμόρφωσης 

των διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού στα χρηματοοικονομικά μέσα και στη στρατηγική διαχείρισης κινδύ-

νων της οικονομικής οντότητας. Οι τροποποιήσεις δεν απαιτούν από την οντότητα να αναμορφώσει τις 

προηγούμενες περιόδους αναφοράς. 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει σημαντική επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και 
της Εταιρείας. 

Απόφαση της Επιτροπής Διερμηνειών των ΔΠΧΑ, περί της «Κατανομής παροχών σε περιόδους υπηρεσίας 
(ΔΛΠ 19)»  

Η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς εξέδωσε τον Μάιο του 2021 

την οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας (ΔΛΠ 

19)» (στην οποία περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των παροχών σε 

περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος καθορισμένων παροχών ανάλογου εκείνου που ορίζε-

ται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την παροχή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (το «Πρόγραμμα 

Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού Δικαίου»). Οι εν λόγω επεξηγηματικές πληροφορίες διαφοροποιούν 

τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονταν, στην Ελλάδα, κατά το παρελθόν οι βασικές αρχές και κανόνες του ΔΛΠ 

19 ως προς το θέμα αυτό, και κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο “IASB Due Process Handbook 

(παρ. 8.6)”, οι οικονομικές οντότητες που συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα την Λογιστική τους Πολιτική ως προς το θέμα αυτό. Βάσει των ανωτέρω, 

η ως άνω οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής θα αντιμετωπισθεί ως Μεταβολή Λογιστικής 

Πολιτικής. Η εφαρμογή της ως άνω απόφασης θα γίνει σύμφωνα με τις παρ. 19-22 του ΔΛΠ 8. 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος, εξετάζουν τις επιπτώσεις αυτής της απόφασης με στόχο την ολοκλήρωση της αξιολό-

γησης μέχρι το τέλος του έτους για να αποτυπωθούν αναδρομικά οι επιπτώσεις στις Χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις στις 31 Δεκέμβριου 2021. 

2.3.2 Πρότυπα, τροποποιήσεις και Διερμηνείες εφαρμοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2022 

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις-Εκπτώσεις ενοικίου που σχετίζονται με τον COVID-19 μετά την  30η Ιουνίου 2021 (Τρο-

ποποιήσεις) 

Η Τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 1η Απρι-

λίου 2021, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων που 

δεν έχουν ακόμη εγκριθεί για έκδοση κατά την 31η Μαρτίου 2021. Τον Μάρτιο του 2021, το ΣΔΛΠ τροποποίησε 

τους όρους της πρακτικής διευκόλυνσης που παρέχεται στον μισθωτή να αντιμετωπίσει λογιστικά οποιαδήποτε 

αλλαγή ή έκπτωση επί μισθωμάτων ως συνέπεια του Covid-19, με τον ίδιο τρόπο βάσει των απαιτήσεων του 

ΔΠΧΑ 16, εάν η αλλαγή ή έκπτωση δεν θεωρείτο τροποποίηση της μίσθωσης. Με βάση την τροποποίηση, η 
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 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  πρακτική διευκόλυνση εφαρμόζεται για μειώσεις σε πληρωμές μισθωμάτων και επηρεάζει πληρωμές που ο-

φείλονται την ή πριν από την 30η Ιουνίου 2022, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις της πρακτικής 

διευκόλυνσης. Οι τροποποίηση δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η τροποποίηση αυτή δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του 

Ομίλου και της Εταιρείας. 

ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις, IAS 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υ-

ποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και Ετήσιες Αναβαθμίσεις 2018-2020 ΔΠΧΑ 

(Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2022, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Το ΣΔΛΠ εξέδωσε, περιορισμένου πεδίου, τροποποιήσεις σε πρό-

τυπα, ως κατωτέρω:  

• ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων: οι τροποποιήσεις επικαιροποιούν μία παραπομπή του ΔΠΧΑ 3 στο Εν-
νοιολογικό Πλαίσιο για Χρηματοοικονομικές Αναφορές χωρίς αλλαγή στις λογιστικές απαιτήσεις του 
προτύπου για συνενώσεις επιχειρήσεων. 

• ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις: οι τροποποιήσεις απαγορεύουν τη μείωση του κόστος των ενσώμα-
των ακινητοποιήσεων με ποσά που λαμβάνονται από την πώληση στοιχείων που παράγονται ενώ η 
εταιρεία προετοιμάζει το περιουσιακό στοιχείο για την προοριζόμενη χρήση του. Τα έσοδα από τις πωλή-
σεις και το σχετικό κόστος αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 

• ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία: οι τροποποιήσεις 
προσδιορίζουν τις δαπάνες εκπλήρωσης μιας σύμβασης, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της σύμβασης εάν 
είναι επαχθής. 

Μικρές τροποποιήσεις διενεργήθηκαν στις Ετήσιες Αναβαθμίσεις 2018-2020 στα πρότυπα ΔΠΧΑ 1- Πρώτη Ε-

φαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, στο ΔΠΧΑ 9-Χρηματοοικονομικά Μέσα, 

στο ΔΠΛ 41-Γεωργία και στα ενδεικτικά παραδείγματα που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16-Μισθώσεις 

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναμένεται να έχουν επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου 

και της Εταιρείας. 

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Ταξινόμηση των Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή 

Μακροπρόθεσμες (Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2022 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Ωστόσο, λόγω της πανδημίας Covid-19 το ΣΔΛΠ ανέβαλε την ημε-

ρομηνία εφαρμογής κατά ένα έτος, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2023, δίνοντας περισσότερο χρόνο στις 

εταιρείες να προσδιορίσουν τυχόν αλλαγές στην ταξινόμηση των υποχρεώσεων. Οι τροποποιήσεις έχουν στόχο 

την επίτευξη συνέπειας στην εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου, βοηθώντας τις εταιρείες να καθορί-

σουν κατά πόσο ο δανεισμός και οι λοιπές υποχρεώσεις με αβέβαιη ημερομηνία διακανονισμού ταξινομούνται 

ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Οι τροποποιήσεις 

επηρεάζουν την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, ενώ δεν τροποποιούν τις 

υφιστάμενες απαιτήσεις αναφορικά με την επιμέτρηση ή το χρόνο αναγνώρισης ενός περιουσιακού στοιχείου, 

υποχρέωσης, εσόδου ή εξόδου ή τις γνωστοποιήσεις επί των στοιχείων αυτών. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευ-

κρινίζουν τις απαιτήσεις ταξινόμησης για το δανεισμό, τον οποίο μπορεί να διακανονίσει μία εταιρεία 

εκδίδοντας συμμετοχικούς τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η τροποποίηση αυτή αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομί-

λου και της Εταιρείας. 
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 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων και Δήλωση Πρακτικής ΔΠΧΑ 2: Γνωστοποίηση των Λο-

γιστικών Πολιτικών (Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις ισχύουν για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023, 

ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή κρί-

σης επί της σημαντικότητας στις γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις 

αντικαθιστούν την απαίτηση γνωστοποίησης «σημαντικών» λογιστικών πολιτικών με την απαίτηση γνωστοποί-

ησης «ουσιωδών» λογιστικών πολιτικών. Επίσης, προστίθενται οδηγίες και επεξηγηματικά παραδείγματα στη 

Δήλωση Πρακτικής για να βοηθήσουν στην εφαρμογή της έννοιας του ουσιώδους κατά τη διενέργεια κρίσεων 

στις γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Η τροποποίηση αυτή αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της 

Εταιρείας του Ομίλου και της Εταιρείας. 

ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και σφάλματα: Ορισμός των λογιστικών εκτι-

μήσεων (Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2023, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή και ισχύουν για αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και αλλαγές σε 

λογιστικές εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά ή μετά την έναρξη αυτής της περιόδου. Οι τροποποιήσεις 

εισάγουν νέο ορισμό της λογιστικής εκτίμησης ως νομισματικά ποσά στις οικονομικές καταστάσεις που υπόκει-

νται σε αβεβαιότητα επιμέτρησης. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ποιες είναι οι αλλαγές στις 

λογιστικές  εκτιμήσεις και πώς διαφέρουν από τις αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και τις διορθώσεις λαθών. 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η Διοίκηση του Ομίλου εξετάζει αν η τροποποίηση έχει σημαντική επίδραση στις Χρηματοοικονομικές καταστά-

σεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2018–2020 (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2022) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε συγκεκριμένα ΔΠΧΑ. Οι τροποποι-
ήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Η τροποποίηση εξετάζει ποια έξοδα πρέπει να περιληφθούν στην αξιολόγηση του 10% για την αποαναγνώριση 
των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Τα σχετικά κόστη ή αμοιβές θα μπορούσαν να καταβληθούν είτε σε 
τρίτους είτε στον δανειστή. Σύμφωνα με την τροποποίηση, το κόστος ή οι αμοιβές που καταβάλλονται σε τρί-
τους δεν θα συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση του 10%. 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 

Η τροποποίηση αφαίρεσε το παράδειγμα για πληρωμές από τον εκμισθωτή σχετικά με τις βελτιώσεις μισθω-
μάτων στο επεξηγηματικό παράδειγμα 13 του προτύπου, προκειμένου να εξαλειφθεί οποιαδήποτε πιθανή 
σύγχυση σχετικά με τoν χειρισμό των κινήτρων μίσθωσης. 

ΔΠΧΑ 10 (Τροποποίηση) Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επι-
χειρήσεις και Κοινοπραξίες  
 
Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοι-

νοπραξίας του: Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του 
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  ΔΠΧΑ 10 και εκείνες του ΔΛΠ 28, για την αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών στοι-

χείων μεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των 

τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει μια επι-

χείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική είτε όχι). Ένα μερικό κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η 

συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά 

στεγάζονται σε θυγατρική. Το Δεκέμβριο του 2015 το ΣΔΛΠ ανέβαλε επ’ αόριστο την ημερομηνία εφαρμογής 

της τροποποίησης αυτής, αναμένοντας το αποτέλεσμα του έργου του για τη μέθοδο της καθαρής θέσης  

Η τροποποίηση αυτή δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του 

Ομίλου και της Εταιρείας. 

ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 
που προκύπτουν από μία ενιαία συναλλαγή 
 
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2023, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Τον Μάϊο του 2021, το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις οι οποίες 

περιορίζουν το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης αρχικής αναγνώρισης του ΔΛΠ 12 και καθορίζουν τον τρόπο με 

τον οποίο οι εταιρείες πρέπει να αντιμετωπίσουν λογιστικά την αναβαλλόμενη φορολογία σε συναλλαγές όπως 

μισθώσεις και υποχρεώσεις παροπλισμού. Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις, η αρχική εξαίρεση αναγνώρισης δεν 

ισχύει για συναλλαγές που, κατά την αρχική αναγνώριση, δημιουργούν ίσες φορολογητέες και εκπεστέες προ-

σωρινές διαφορές. Ισχύει μόνο εάν η αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου μίσθωσης και υποχρέωσης 

μίσθωσης (ή υποχρέωσης παροπλισμού και περιουσιακού στοιχείου παροπλισμού) δημιουργεί προσωρινές 

διαφορές που δεν είναι ίσες. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η τροποποίηση αυτή δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του 

Ομίλου και της Εταιρείας. 

2.4 Αναταξινομήσεις 

Τα παρακάτω ποσά της προηγούμενης χρήσης έχουν αναταξινομηθεί έτσι ώστε η Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

και η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας την 30.6.2021 να είναι συγκρίσιμες 

με την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας 

της 30.6.2020 και 31.12.2020 αντιστοίχως. 

Πιο συγκεκριμένα:  

Ποσό Ευρώ 2.498 για τον Όμιλο και την Εταιρεία στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, μεταφέρθηκε 

από το κονδύλι «Δεδουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις» στο κονδύλι « Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθε-

σμου  δανεισμού» σε διακριτή σημείωση (Σημείωση 21) και αφορά τους δεδουλευμένους τόκους δανείων. 

Ποσό Ευρώ 20.768 για τον Όμιλο και Ευρώ 21.608 για την Εταιρεία στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέ-

σης, μεταφέρθηκε από το κονδύλι «Λοιπές απαιτήσεις» στο κονδύλι «Εμπορικές απαιτήσεις» και αφορά 

απαιτήσεις από εργολαβίες. 

Ποσό Ευρώ 646 για τον Όμιλο και την Εταιρεία στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, μεταφέρθηκε από 

το κονδύλι «Εμπορικές απαιτήσεις» στο κονδύλι «Λοιπές απαιτήσεις» και αφορά κυρίως απαιτήσεις από εργα-

ζομένους. 

Ποσό Ευρώ 2.866 για τον Όμιλο και Ευρώ 2.844 για την Εταιρεία στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, 

μεταφέρθηκε από το κονδύλι «Ειδικοί λογαριασμοί διαχείρισης (αποθεματικά)» (Σημείωση 23) στο κονδύλι 

«Δεδουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις» και αφορά έσοδα επόμενων χρήσεων. 
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 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  Ποσό Ευρώ 544 για τον Όμιλο στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, μεταφέρθηκε από το κονδύλι «Ει-

δικοί λογαριασμοί διαχείρισης (αποθεματικά)» (Σημείωση 23) στο κονδύλι «Δεδουλευμένες και λοιπές 

υποχρεώσεις» και αφορά Λοιπά έξοδα χρήσης πληρωτέα. 

Ποσό Ευρώ 214 για τον Όμιλο και την Εταιρεία στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, μεταφέρθηκε από το κονδύλι 

«Παροχές Τρίτων» στο κονδύλι «Αμοιβές τρίτων» (Σημείωση 7)  και αφορά αμοιβές τρίτων σχετικά με την υπο-

στήριξη συστήματος αγοράς. 

Επίσης αναταξινομήσεις έχουν γίνει και στις σημειώσεις για σκοπούς συγκρισιμότητας.  

Οι παραπάνω αναταξινομήσεις δεν έχουν επίπτωση στη καθαρή θέση και στα συνολικά αποτελέσματα. 

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

3.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία εκτίθενται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Η διαχείριση 

των κινδύνων εστιάζεται στην αβεβαιότητα των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών αγορών και 

προσβλέπει στην ελαχιστοποίηση των δυσμενών αποτελεσμάτων στην χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου 

και της Εταιρείας. Ο Όμιλος και η Εταιρεία προσδιορίζουν, αξιολογούν και εάν καταστεί αναγκαίο αντισταθμί-

ζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τις λειτουργικές της δραστηριότητές, ενώ σε περιοδική βάση ελέγχουν 

και αναθεωρούν τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σε σχέση με την διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύ-

νου. Επίσης, δεν πραγματοποιούνται συναλλαγές κερδοσκοπικής φύσης.  

Τα κυριότερα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής: 

 
Όμιλος Εταιρεία 

Ενεργητικό 30/6/2021 31/12/2020 30/6/2021 31/12/2020 

Σε αναπόσβεστο κόστος     
Χρηματ/κα περιουσιακά στοιχεία 3.972 4.035 3.972 4.035 

Απαιτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 4.112 4.059 2.964 2.882 

Εμπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις 275.617 290.729 273.980 291.274 

Χρηματικά Διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 104.780 248.478 76.667 161.359 

Σύνολο             388.480               547.302           357.582                   459.549  

Παθητικό      
Σε αναπόσβεστο κόστος     
Υποχρεώσεις μισθώσεων 1.391 1.109 1.375 1.109 

Δανεισμός 778.415 754.417 751.351 756.577 
Μακροπρόθεσμη υποχρέωση σύμβασης παραχώ-
ρησης - - 197.568 130.940 

Εμπορικές και Λοιπές Υποχρεώσεις 197.966 245.849 209.127 234.483 

Σύνολο             977.773 1.001.375 1.159.421 1.123.109 

 

(α) Κίνδυνος αγοράς 

Κίνδυνος εύλογης αξίας 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένοι στις μεταβολές των τιμών συμμετοχικών τίτλων γιατί δεν 

διαθέτουν επενδύσεις τις οποίες να έχουν αναγνωρίσει στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, είτε ως 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης λοιπών 

συνολικών εισοδημάτων είτε ως επενδύσεις αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 
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 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  Κίνδυνος ταμειακών ροών λόγω μεταβολής των επιτοκίων 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν στο ενεργητικό τους έντοκα στοιχεία που περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως 

και ομόλογα σταθερού επιτοκίου. Επίσης, διακρατούν στο παθητικό τους τραπεζικές δανειακές 

υποχρεώσεις, σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου. Ωστόσο, η έκθεση του Ομίλου και της Εταιρείας στον 

κίνδυνο προέρχεται από τις δανειακές υποχρεώσεις, που υπολογίζονται με τη χρήση κυμαινόμενου 

επιτοκίου Euribor. Ο Όμιλος και η Εταιρεία είναι εκτεθειμένοι σε διακυμάνσεις των επιτοκίων που 

επικρατούν στην αγορά και τα οποία επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική τους θέση καθώς και τις ταμειακές 

τους ροές. Το κόστος δανεισμού δύναται να αυξάνεται ως αποτέλεσμα τέτοιων αλλαγών και να 

δημιουργούνται ζημιές ή να μειώνεται κατά την εμφάνιση απρόοπτων γεγονότων. 

Αναφορικά με τις δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, επί του παρόντος δεν υπάρχει 

πολιτική αντιστάθμισης κινδύνων επιτοκίου και κατά συνέπεια μια μεταβολή στα επιτόκια, θα επηρέαζε τα 

αποτελέσματα και την καθαρή θέση του Ομίλου και της Εταιρείας στην περίπτωση μεταβολής των τιμών 

Euribor.  

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την ανάλυση ευαισθησίας στα κέρδη προ φόρων από πιθανές μεταβολές 

επιτοκίων από αρχή έτους, σε περίπτωση μεταβολής κατά 15 μονάδες βάσης, με τις υπόλοιπες μεταβλητές 

σταθερές, μέσω της επίδρασης στον υφιστάμενο δανεισμό κυμαινομένου επιτοκίου:  

   Αύξηση / (Μείωση) σε 
μονάδες βάσης (%)  

  
 Επίδραση στα κέρδη 

προ φόρων  

01/01/2021 
30/06/2021 

    

Ευρώ  15  (231) 
Ευρώ  (15)  231 

     

01/01/2020 
30/06/2020 

    

Ευρώ  15  (237) 

Ευρώ  (15)  237 

 

(β)  Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο κίνδυνος από μεταβολή συναλλαγματικών ισοτιμιών κρίνεται πολύ μικρός καθώς συναρτάται κυρίως με 

τυχόν συμβάσεις προμήθειας υλικών ή εξοπλισμού των οποίων η πληρωμή είναι σε ξένο νόμισμα. 

(γ) Πιστωτικός κίνδυνος  

Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις ο Όμιλος και η Εταιρεία εκτίθενται σε πιστωτικό κίνδυνο, κατά κύριο λόγο 

από τις απαιτήσεις για χρήση του συστήματος. Ο Όμιλος και η Εταιρεία χρησιμοποιούν εργαλεία ποσοτικής και 

χρονικής παρακολούθησης των απαιτήσεων τους, και βρίσκονται σε επικοινωνία με τους πελάτες, προκειμένου 

να περιορίσουν τον πιστωτικό κίνδυνο. Επιπρόσθετα,  γίνεται χρήση ποσοστών για αναμενόμενες πιστωτικές ζη-

μιές καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των απαιτήσεων τους. Τα ποσοστά αυτά βασίζονται στην εμπειρία του 

παρελθόντος και προσαρμόζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αντανακλούν προβλέψεις για τη μελλοντική οικονο-

μική κατάσταση των πελατών αλλά και του οικονομικού περιβάλλοντος. 

Για τις εμπορικές απαιτήσεις που προκύπτουν από την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, η Εταιρεία λειτουργεί ως 

ενδιάμεσος. Συγκεκριμένα, κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4001/2011 και τα αναλυτικά αναφερόμενα στον Κώδικα 

Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ είναι ο αρμόδιος Διαχειριστής για την εκκαθάριση των Αποκλίσεων και τη διευ-

θέτηση των χρηματικών συναλλαγών μεταξύ των Συμμετεχόντων που απορρέουν από αυτές. Κατά την εκτέλεση 

των ως άνω αρμοδιοτήτων του, ενεργεί ως υποχρεωτικός ενδιάμεσος φορέας, με διαμεσολαβητικό ρόλο, με-

ταξύ των Συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η ως άνω διαμεσολαβητική αρμοδιότητα του 

ΑΔΜΗΕ συνδέεται με τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί από το νομοθέτη για την ομαλή λειτουργία, εκμε-

τάλλευση, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ, ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική 

ενέργεια, κατά τρόπο επαρκή, ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο. Η πρακτική έκδοσης τιμολογίων από και προς 

τον ΑΔΜΗΕ, η οποία σήμερα ακολουθείται, δεν καθιστά τον ΑΔΜΗΕ οφειλέτη των σχετικών ποσών, αφού ο 
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ΑΔΜΗΕ δεν εμπλέκεται στις συναλλαγές για δικό του λογαριασμό, αφού, άλλωστε, ουδόλως συμμετέχει στη 

διαμόρφωση των τιμών, αλλά για λογαριασμό των Συμμετεχόντων, στο πλαίσιο του διαμεσολαβητικού του ρό-

λου, όπως αυτός καθορίζεται από το προαναφερθέν ρυθμιστικό πλαίσιο. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, 

δεν προβλέπεται, ούτε μπορεί να συναχθεί οποιαδήποτε υποχρέωση του ΑΔΜΗΕ να εξοφλεί με ίδια κεφάλαιά 

του, τις χρηματικές υποχρεώσεις τυχόν υπερήμερων Συμμετεχόντων, ούτε βέβαια, υφίσταται νομική βάση για 

παράλληλη ή επικουρική του ευθύνη. Συνεπώς, ο ΑΔΜΗΕ δεν εκτίθεται σε πιστωτικούς κινδύνους συνδεόμε-

νους με τυχόν υπερημερία των Συμμετεχόντων. 

(δ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση για τη λειτουργία και ανάπτυξη του 

Ομίλου και της Εταιρείας. Ο Όμιλος και η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας μέσω της 

παρακολούθησης και προγραμματισμού των ταμειακών της ροών, και δρα κατάλληλα μέσω της εξασφάλισης 

επαρκών πιστωτικών ορίων, πιστώσεων και ταμειακών διαθεσίμων, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την επιμήκυνση 

της μέσης διάρκειας ζωής του χρέους του και τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης. Παράλληλα, ο 

Όμιλος φροντίζει για την αποδοτική και χαμηλού ρίσκου τοποθέτηση των ταμειακών διαθεσίμων, 

αντισταθμίζοντας το κόστος των τόκων δανείων και διατηρώντας τα χρηματικά διαθέσιμα σε ετοιμότητα προς 

υλοποίηση των επενδύσεων που ορίζει το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ. 

Οι συμβατικές λήξεις των κύριων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (δανειακών υποχρεώσεων),  συμπεριλαμ-

βανομένων των πληρωμών τόκων έχουν ως εξής: 

Πληρωτέα ποσά σε σχέση με την 30.06.2021     
 

Όμιλος 
Εντός ενός  

έτους 
Από ένα έως 

πέντε έτη 
Μετά από 
πέντε έτη 

Σύνολο χρέους 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  197.966 -  -   197.966 

Υποχρεώσεις μισθώσεων  247  580  564  1.391 

Δάνεια  61.867  311.543  536.804  910.214 

Σύνολο  260.080  312.123  537.368  1.109.571 

 
 

   

Εταιρεία 
Εντός ενός  

έτους 
Από ένα έως 

πέντε έτη 
Μετά από 
πέντε έτη 

Σύνολο χρέους 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  209.127 -  -   209.127 

Υποχρεώσεις μισθώσεων  241  570  564  1.375 

Δάνεια  64.423  311.543  507.184  883.149 

Σύνολο  273.791  312.112  507.748  1.093.652 
 

    
      
Πληρωτέα ποσά σε σχέση με την 31.12.2020     

Όμιλος 
Εντός ενός  

έτους 
Από ένα έως 

πέντε έτη 
Μετά από 
πέντε έτη 

Σύνολο χρέους 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  245.849 -  -   245.849 

Υποχρεώσεις μισθώσεων  150  345  613  1.109 

Δάνεια  53.867  279.793  576.112  909.772 

Σύνολο  299.866  280.138  576.725  1.156.729 

     

Εταιρεία 
Εντός ενός  

έτους 
Από ένα έως 

πέντε έτη 
Μετά από 
πέντε έτη 

Σύνολο χρέους 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  234.483 -  -   234.483 

Υποχρεώσεις μισθώσεων  150  345  613  1.109 

Δάνεια  56.027  279.793  576.112  911.932 

Σύνολο  290.661  280.138  576.725  1.147.524 
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(ε)  Λοιποί κίνδυνοι 

Ο Όμιλος παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με την 

εξάπλωση του ιού Covid-19, προχώρησε έγκαιρα σε λήψη δέσμης έκτακτων μέτρων, σε συνεχή συνεργασία και 

επικοινωνία με το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και τον ΕΟΔΥ για ενημέρωση επί των εξελίξεων και 

λήψη κατευθυντήριων οδηγιών. Αξίζει να τονιστεί, πως προς αυτή την κατεύθυνση, έχει αξιοποιηθεί η τεχνο-

γνωσία του στρατηγικού εταίρου State Grid, ο οποίος έχει ήδη λάβει εκτεταμένα μέτρα για την αντιμετώπιση 

της κρίσης στην Κίνα. 

Αυτές οι ενέργειες αποτελούν κυρίως προστατευτικά μέτρα για την υγεία των εργαζόμενων του Ομίλου όπως 

αναφέρονται ενδεικτικά κατωτέρω: 

➢ Καθορισμός ειδικής ομάδας διαχείρισης κρίσης λόγω κορονοϊού (Business Continuity Group - BCG), 

υπεύθυνης για την εξασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας της Εταιρείας.  

➢ Ενισχυμένα μέτρα προστασίας στα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας, τα οποία είναι επιφορτισμένα με την 

παρακολούθηση, τη λειτουργία και τον Έλεγχο του Εθνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος Παραγω-

γής και Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

➢ Υποχρεωτική εφαρμογή της μεθόδου τηλεργασίας κατά 50%  για όσους εργαζομένους είναι εφικτή η 

εξ αποστάσεως εκτέλεση των καθηκόντων τους.  

➢ Χωροταξικές ρυθμίσεις ώστε οι υπάλληλοι να κάθονται είτε μονοί τους ή αν είναι μεγάλος ο χώρος 

ανά δύο. 

➢ Ειδικές ρυθμίσεις για εργαζομένους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. 

➢ Ματαίωση όλων των επαγγελματικών ταξιδιών με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με εξαίρεση όσων 

λαμβάνουν ειδική άδεια από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

➢ Εκπόνηση Εκτίμησης Επικινδυνότητας λόγω κορονοϊού (Specific Risk Assessment), όπου εντοπίζονται 

οι πιθανοί κίνδυνοι και καταγράφονται τα εφαρμοζόμενα/προτεινόμενα μέτρα. 

➢ Δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης όλων των εργαζομένων. 
➢ Διανομή ατομικών μασκών προστασίας καθώς και άλλων μέτρων ατομικής προστασίας σε όλους τους 

εργαζόμενους. 
➢ Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική, σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των 

κτιρίων. 
➢ Η θερμομέτρηση είναι υποχρεωτική, για όλους τους εργαζόμενους και επισκέπτες, κατά την είσοδο 

τους στα κτίρια του Ομίλου. 
➢ Διενέργεια μοριακών τεστ κάθε εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται με φυσική 

παρουσία. 

Εκτός από τη συνεχιζόμενη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου λόγω της επιδημίας Covid-19, τέθηκε σε ε-
φαρμογή και ένα αυξημένο επίπεδο εποπτείας για την προστασία της οικονομικής κατάστασης του Ομίλου 
και της Εταιρείας. 

➢ Ο Όμιλος παρακολουθεί στενά τον προϋπολογισμό του 2021 και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία 
ένδειξη ότι θα επηρεαστούν σημαντικά τα οικονομικά της μεγέθη εξαιτίας της πανδημίας. 

➢ Επαναξιολογήθηκε προσεκτικά το Επενδυτικό πλάνο του 2021, όμως εκτίμηση της Διοίκησης είναι πως 
δεν θα επηρεαστεί ουσιωδώς η υλοποίησή του. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις αυτές επικαιροποιούνται 
διαρκώς με βάση την εξέλιξη της κρίσης. 

➢ Ο Όμιλος διαθέτει καλή χρηματοοικονομική θέση, ενώ η συνολική διαθέσιμη ρευστότητα είναι σε 
υψηλά επίπεδα. 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημαντικούς παράγοντες μετριασμού του ρίσκου, που ενέχει η αβεβαιότητα για 

την εξέλιξη της κατάστασης αλλά και διατήρησης της ανταγωνιστικής θέσης της Εταιρείας και του Ομίλου. 
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Επισημαίνεται ότι οι παραδοχές που έγιναν την προηγούμενη χρονιά για την φετινή κερδοφορία της Εταιρείας 

καθώς και για τον προϋπολογισμό του 2021 δεν επηρεάστηκαν από την πανδημία και συνεπώς δεν υπάρχει 

ένδειξη απομείωσης των  ενσώματων ακινητοποιήσεων της Εταιρείας. 

 

 

3.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 

Ο σκοπός του Ομίλου όσον αφορά στη διαχείριση κεφαλαίου είναι η διασφάλιση της ικανότητας του να συνε-

χίζει απρόσκοπτα τη δραστηριότητα του, ώστε να εξασφαλίζει αποδόσεις για τους μετόχους και οφέλη για τα  

λοιπά μέρη που έχουν σχέση με τον Όμιλο και να διατηρεί μια βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση ώστε να επι-

τυγχάνει μείωση του κόστους κεφαλαίου. Ο Όμιλος στοχεύει στη διατήρηση του δείκτη καθαρού χρέους στο 

καλύτερο δυνατό επίπεδο σε σχέση με ομοειδείς εταιρείες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Ο Όμιλος και η Εταιρεία παρακολουθούν το κεφάλαιό τους με βάση το δείκτη μόχλευσης. Ο δείκτης αυτός υ-

πολογίζεται ως ο λόγος του καθαρού δανεισμού διαιρούμενος με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. Ο 

καθαρός δανεισμός προκύπτει μετά την αφαίρεση των ταμειακών διαθεσίμων και των ισοδύναμων τους από 

τις δανειακές υποχρεώσεις (βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις όπως αυτές εμφα-

νίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης και υποχρεώσεις από μισθώσεις). Το συνολικό 

απασχολούμενο κεφάλαιο υπολογίζεται ως το άθροισμα των ιδίων κεφαλαίων, όπως αυτά εμφανίζονται στην 

κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, με τον καθαρό δανεισμό. 

Επί του παρόντος ο δείκτης καθαρού δανεισμού ως προς ίδια κεφάλαια έχει ως εξής: 

 Όμιλος Εταιρεία 

 30/6/2021 31/12/2020* 30/6/2021 31/12/2020* 

Μακροπρόθεσμος δανεισμός  732.883   720.337   705.808   722.497  
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων  46.924   35.188   46.918   35.188  
Μείον: χρηματικά διαθέσιμα  (104.780)  (248.478)  (76.667)  (161.359) 
Καθαρός δανεισμός  675.027   507.048   676.059   596.327  

Ίδια κεφάλαια 1.371.615  1.365.197   1.367.096   1.361.462  

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 2.046.642 1.872.245 2.043.155 1.957.790 

Δείκτης καθαρού δανεισμού ως προς ίδια κεφάλαια 49% 37% 49% 44% 

Δείκτης μόχλευσης 33% 27% 33% 30% 

* Έχει γίνει αναταξινόμηση των ποσών προηγούμενης χρήσης (Σημείωση 2.4). 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει μια ανάλυση του καθαρού δανεισμού του Ομίλου και των κινήσεων αυτού 

για τις κλειόμενες παρουσιαζόμενες περιόδους. 

 

  Καθαρός Δανεισμός Ομίλου 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ταμειακά 
διαθέσιμα / 

τράπεζα 

Υποχρεώσεις 
δανείων και 
μισθώσεων 

 εντός 1 έτους 

Υποχρεώσεις 
δανείων και 
μισθώσεων 
μετά από 1  

έτος 

Σύνολο 

Καθαρός δανεισμός την 1 Ιανουαρίου 2020 425.170  (66.802)  (561.873)  (203.506) 

Ταμειακές ροές  (176.692)  50.580   (178.201)  (304.313) 
Μη ταμειακές κινήσεις - Έξοδα σύναψης δανείων  4.020   (3.023)  -   997  
Μη ταμειακές κινήσεις - Αναγνώριση νέων Xρηματοδοτι-
κών μισθώσεων  -   (68)  (158)  (226) 

Καθαρός δανεισμός την 31 Δεκεμβρίου 2020  252.498   (19.314)  (740.232)  (507.048) 

Καθαρός δανεισμός την 1 Ιανουαρίου 2021 252.498  (19.314)  (740.232)  (507.048) 
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  Ταμειακές ροές  (143.698)  5 -  (138.365) 
Ταμειακές κινήσεις  - 24  (30.000)  (29.976) 
Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων πληρωτέοι - 41 429 470 
Μη ταμειακές κινήσεις - Έξοδα σύναψης δανείων - 524 - 524 
Μη ταμειακές κινήσεις - Μεταφορά σε βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις μισθώσεων -  (24) 24 - 
Μη ταμειακές κινήσεις - Αναγνώριση νέων Xρηματοδοτι-
κών μισθώσεων 

                                    
-   (109)  (257)  (365) 

Καθαρός δανεισμός την 30 Ιουνίου 2021 108.800 (13.616) (770.211) (675.027) 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει μια ανάλυση του καθαρού δανεισμού της Εταιρείας και των κινήσεων αυτού 

για τις κλειόμενες παρουσιαζόμενες περιόδους. 

  Καθαρός Δανεισμός Εταιρείας 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ταμειακά 
διαθέσιμα / 

τράπεζα 

Υποχρεώσεις 
δανείων και  
μισθώσεων     

εντός 1 έτους 

Υποχρεώσεις 
δανείων και 
μισθώσεων 
μετά από 1  

έτος 

Σύνολο 

Καθαρός δανεισμός την 1 Ιανουαρίου 2020 
224.351  (66.802)  (561.873)  (404.325) 

Ταμειακές ροές  (62.992)  50.580   (178.201)  (190.613) 
Μη ταμειακές κινήσεις - Έξοδα σύναψης δανείων  1.860  (3.023) -  (1.163) 
Μη ταμειακές κινήσεις - Αναγνώριση νέων Xρηματοδοτι-
κών μισθώσεων 

 -   (68)  (158)  (226) 

Καθαρός δανεισμός την 31 Δεκεμβρίου 2020 163.219   (19.314)  (740.232)  (596.327) 

Καθαρός δανεισμός την 1 Ιανουαρίου 2021 163.219  (19.314)  (740.232)  (596.327) 

Ταμειακές ροές  (84.692)  5.333  -  (79.359) 

Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων πληρωτέοι -  41  -  41  

Μη ταμειακές κινήσεις - Έξοδα σύναψης δανείων  -   (148)  -   (148) 

Μη ταμειακές κινήσεις - Αναγνώριση νέων Xρηματοδοτι-
κών μισθώσεων 

- (91) (175) (266) 

Καθαρός δανεισμός την 30 Ιουνίου 2021 78.527  (14.178)  (740.408)  (676.059) 

 

3.3 ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Κανονιστικός κίνδυνος:  

Η δραστηριότητα της Εταιρείας υπόκειται σε αυστηρό και περίπλοκο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, που 

αφορά τη διαχείριση του ΕΣΜΗΕ, και σε αυξημένες εποπτικές υποχρεώσεις. Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του 

Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου μπορούν να δημιουργή-

σουν επιπρόσθετες διαχειριστικές ευθύνες από πλευράς Εταιρείας. Η ανάληψη τυχόν επιπρόσθετων ευθυνών 

ή ενδεχόμενες μεταβολές του σχετικού θεσμικού πλαισίου είναι πιθανό να επηρεάσουν δυσμενώς την κερδο-

φορία της Εταιρείας.  

Επίσης, ενδεχόμενες μεταβολές στη μεθοδολογία ή/και τις παραμέτρους υπολογισμού των χρεώσεων χρήσης 

του Συστήματος, είναι πιθανόν να επηρεάσουν σημαντικά τα έσοδα, την κερδοφορία της Εταιρείας. 

Ρυθμιστικός κίνδυνος:  

Ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή/και συμπληρώσεις του ρυθμιστικού πλαισίου, που διέπει την αγορά Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, κατ’ εφαρμογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, μπορούν να έχουν σημαντική επί-

πτωση στη λειτουργία και στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.  

Κίνδυνος από ρυθμιζόμενες αποδόσεις της δραστηριότητας:  

Η δραστηριότητα της Εταιρείας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την υλοποίηση του Δεκαετούς Προγράμμα-

τος Ανάπτυξης του Συστήματος (ΔΠΑ), καθώς αυτή επηρεάζει τόσο τις επενδύσεις που καλείται να 
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πραγματοποιήσει, όσο και τα μελλοντικά του έσοδα από τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς. Συνεπώς, εν-

δεχόμενες τροποποιήσεις του ΔΠΑ που είτε επαυξάνουν τις υποχρεώσεις της Εταιρείας είτε επιτάσσουν 

ταχύτερη εκτέλεση έργων, ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την κερδοφορία της Εταιρείας.  

Οι ρυθμιζόμενες αποδόσεις των επενδύσεων του Συστήματος μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την κερδοφορία 

της Εταιρείας εάν δεν καλύπτουν την εύλογη απόδοση των σχετικών επενδυμένων κεφαλαίων. 

Η Εταιρεία σε κάθε περίπτωση διαθέτει τις απαραίτητες δικλίδες και οργάνωση έτσι ώστε να περιορίζει τους 

κανονιστικούς και ρυθμιστικούς κινδύνους, ενώ σε συνεργασία με την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εξασφαλίζει 

ότι υπάρχουν οι απαραίτητες εγκρίσεις για κάθε συναλλαγή. 

4. ΕΣΟΔΑ  

Τα έσοδα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 Όμιλος Εταιρεία 

 01/01/2021- 
30/06/2021 

01/01/2020- 
30/06/2020 

01/01/2021- 
30/06/2021 

01/01/2020- 
30/06/2020 

Έσοδο ενοικίου συστήματος μεταφοράς 130.783 131.157 130.783 131.157 
Έσοδα Εκκαθαρίσεων Διαχειριστή 51.249 172.614 51.249 172.614 
(Έξοδα Εκκαθαρίσεων Διαχειριστή)  (51.249)  (172.614)  (51.249)  (172.614) 
Έξοδα από σύμβαση παραχώρησης  -  -   (1.287)  (390) 
Έσοδα λοιπών δραστηριοτήτων  

    

 Έσοδα από εργολαβίες   930  45  930   45  
 Έσοδα υπηρεσιών υποστήριξης παγίων ΔΕΔΔΗΕ  4.577  4.774  4.577   4.774  
 Ληφθείσες συμμετοχές πελατών  1.227  1.408  1.227   1.408  
 Έσοδα από ανάκτηση διοικητικών δαπανών  357  179  357   179  
 Λοιπά έσοδα δραστηριοτήτων  20  75  14   -  

Σύνολο λοιπών εσόδων 7.111 6.481 7.105 6.406 

Γενικό σύνολο 137.893 137.638 136.601 137.173 

 

Στα Έσοδα ενοικίου συστήματος μεταφοράς, περιλαμβάνονται τα διασυνδετικά δικαιώματα, τα οποία αναγνω-

ρίζονται κατόπιν έγκρισης από την ΡΑΕ. Για την τρέχουσα περίοδο, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 179/11.02.2021 

απόφαση της ΡΑΕ, αναγνωρίστηκε έσοδο διασυνδετικών δικαιωμάτων αναλογικά το ποσό των Ευρώ 33 εκ., ενώ 

το αντίστοιχο έσοδο της συγκριτικής περιόδου ήταν Ευρώ 34 εκ..  

Τα έσοδα και έξοδα εκκαθαρίσεων διαχειριστή παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Χρεώσεις εκκαθαρίσεων διαχειριστή ενέργειας 
Όμιλος Εταιρεία 

01/01/2021- 
30/06/2021 

01/01/2020- 
30/06/2020 

01/01/2021- 
30/06/2021 

01/01/2020- 
30/06/2020 

Περιοδική εκκαθάριση ενέργειας πελατών δικτύου χαμηλής 
τάσης 

 11.568   -  11.568  -  

Αποκλίσεις  29   53.927   29   53.927  
Επικουρικές υπηρεσίες  -   28.243   -   28.243  
Ισοσκελισμός εκκαθάρισης  -   37.632   -   37.632  
ΛΠ3 – Ανάκτηση μεταβλητού κόστους μονάδων παραγωγής  -   52.812   -   52.812  
Αγορά Απωλειών ΕΣΜΗΕ συμπληρωματικά των αποκλίσεων  36.942   -   36.942   -  
Αποκλίσεις Απωλειών ΕΣΜΗΕ  2.710   -   2.710   -  

Σύνολο χρεώσεων ενέργειας 51.249 172.614 51.249 172.614 
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Αποδόσεις εκκαθαρίσεων διαχειριστή ενέργειας 
Όμιλος Εταιρεία 

01/01/2021- 
30/06/2021 

01/01/2020- 
30/06/2020 

01/01/2021- 
30/06/2021 

01/01/2020- 
30/06/2020 

Περιοδική εκκαθάριση ενέργειας πελατών δικτύου χαμηλής 
τάσης 

 (11.568)  -   (11.568)  -  

Αποκλίσεις  (29)  (91.559)  (29)  (91.559) 
Επικουρικές υπηρεσίες  -   (28.243)  -   (28.243) 
ΛΠ3 – Ανάκτηση μεταβλητού κόστους μονάδων παραγωγής  -   (52.812)  -   (52.812) 
Αγορές στη DAM  (36.942)  -   (36.942)  -  
Αποκλίσεις Απωλειών ΕΣΜΗΕ  (2.710)  -   (2.710)  -  

Σύνολο αποδόσεων ενέργειας  (51.249)  (172.614)  (51.249)  (172.614) 

 

Τα έσοδα – έξοδα εκκαθαρίσεων διαχειριστή από 1 Νοεμβρίου 2020, ημερομηνία εφαρμογής του Target Model, 

παρουσιάζουν μείωση διότι ο φορέας εκκαθάρισης Enex Clear ΑΕ, ανέλαβε την διαχείριση μέρους των υπηρε-

σιών Εκκαθαρίσεων.  

Σύμφωνα με την απόφαση 492 του Ιουνίου 2021 εγκρίθηκαν οι μοναδιαίες χρεώσεις χρήσης συστήματος για το 

Απαιτούμενο Έσοδο του 2021 από τη ΡΑΕ, οι οποίες θα ενσωματωθούν  στη τιμολόγηση των χρεώσεων από την 

ΑΔΜΗΕ ΑΕ χωρίς αναδρομική ισχύ από τις 1 Αυγούστου 2021.  

 

5. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Οι αμοιβές προσωπικού παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 Όμιλος Εταιρεία 

 01/01/2021- 
30/06/2021 

01/01/2020- 
30/06/2020 

01/01/2021- 
30/06/2021 

01/01/2020- 
30/06/2020 

Αμοιβές προσωπικού             27.521             27.043             26.825             26.598  

Εργοδοτικές εισφορές               5.926               6.483               5.759               6.373  

Λοιπές παροχές στο προσωπικό               1.353                  360               1.339                  360  

Έξοδο παροχής μειωμένου τιμολογίου σε εργαζόμενους                    99                  117                    99                  117  

Καθαρή πρόβλεψη παροχής μειωμένου τιμολογίου                    43                  108                    43                  108  

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού                  436                  185                  436                  185  

Κεφαλαιοποίηση αμοιβών προσωπικού             (7.295)             (6.484)             (6.555)             (5.946) 

Σύνολο 28.083 27.811 27.946 27.795 

 

6. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

Οι αποσβέσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 Όμιλος Εταιρεία 

 01/01/2021- 
30/06/2021 

01/01/2020- 
30/06/2020 

01/01/2021- 
30/06/2021 

01/01/2020- 
30/06/2020 

Παγίων στοιχείων  54.201   46.753   54.190   46.750  
Λογισμικό  887   433   878   432  
Επιχορηγήσεις  (6.403)  (3.870)  (6.403)  (3.870) 
Δικαιωμάτων χρήσεως παγίων  116   44   116   44  

Σύνολο 48.801 43.360 48.781 43.356 

 

H αύξηση των αποσβέσεων οφείλεται στις σημαντικές παγιοποιήσεις κατά τους τελευταίους μήνες της προη-

γούμενης χρήσης. 
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7.  ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

Η ανάλυση των Παροχών και Αμοιβών τρίτων παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες: 

Παροχές τρίτων 

 Όμιλος Εταιρεία 

 01/01/2021- 
30/06/2021 

01/01/2020- 
30/06/2020* 

01/01/2021- 
30/06/2021 

01/01/2020- 
30/06/2020* 

Επισκευές και συντηρήσεις                 1.272               1.742            1.272              1.742  
Δαπάνες Κοινής Ωφέλειας (Ρεύμα, Ύδρευση, Τηλεπ.)                    930                  788               930                 788  
Λοιπές παροχές τρίτων                 1.096                  310            1.095                 310  
Κεφαλαιοποιηθείσες παροχές τρίτων                  (794)               (282)            (794)              (282) 

Σύνολο 2.504 2.558 2.503 2.558 

* Έχει γίνει αναταξινόμηση των ποσών προηγούμενης χρήσης (Σημείωση 2.4). 

 

Αμοιβές τρίτων 

 Όμιλος Εταιρεία 

 01/01/2021- 
30/06/2021 

01/01/2020- 
30/06/2020* 

01/01/2021- 
30/06/2021 

01/01/2020- 
30/06/2020* 

Αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες  6.953   1.958   6.401   1.958  

Υπηρεσίες φύλαξης και καθαρισμού κτιριών  914   622   914   622  
Λοιπές αμοιβές τρίτων  2.582   2.792   2.280  2.495 
Άδειες χρήσης λογισμικού  232   176   232   176  
Κεφαλαιοποιηθείσες αμοιβές τρίτων  (3.618)  (1.285)  (3.156)  (1.285) 

Σύνολο 7.062 4.263 6.671 3.965 

* Έχει γίνει αναταξινόμηση των ποσών προηγούμενης χρήσης (Σημείωση 2.4). 

Η αύξηση των αμοιβών τρίτων κατά Ευρώ 2,8 εκ. για τον Όμιλο και Ευρώ 2,7 εκ. για την Εταιρεία, οφείλεται 

κυρίως σε αμοιβές απασχολουμένων με συμβάσεις έργου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. 

 

8. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 

Οι προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 Όμιλος Εταιρεία 

 01/01/2021- 
30/06/2021 

01/01/2020- 
30/06/2020 

01/01/2021- 
30/06/2021 

01/01/2020- 
30/06/2020 

Προβλέψεις (απελευθέρωση) για εκκρεμοδικίες             (1.606)               (193)            (1.606)               (193) 

Πρόβλεψη απομείωσης στοιχείων ενεργητικού                   (2)                109                    (2)                109  

Πρόβλεψη (απελευθέρωση) αποτίμ. υλικών και ανταλ/τικών              1.127                 429              1.127                 429  
Πρόβλεψη (απελευθέρωση) για τέλη κτηματογράφησης            (2.249)                     -             (2.249)                     -  
Πρόβλεψη (απελευθέρωση) απομείωσης απαιτήσεων               (228)               (197)               (229)               (185) 

Σύνολο            (2.959)                148             (2.959)                160  

 

Η απελευθέρωση προβλέψεων για εκκρεμοδικίες ποσού Ευρώ 1,6 εκ., οφείλεται κυρίως στην έκδοση απόφα-

σης του ΔΠ Αθηνών με την οποία απορρίπτεται αγωγή εναντίον της Εταιρείας για την οποία είχε σχηματίσει 

σχετική πρόβλεψη. 
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  Στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 30.6.2021 στις λοιπές προβλέψεις περιλαμβάνεται πρόβλεψη 

ποσού Ευρώ 470, που αφορά στο κόστος κτηματογράφησης δικαιωμάτων δουλειών, οικοπέδων και εδαφοτε-

μαχίων. Το 2016 εκπονήθηκε σχετική μελέτη από τις τεχνικές υπηρεσίες της Εταιρίας, η οποία υπολόγισε το 

κόστος στο ποσό των Ευρώ 6,8 εκ. περίπου το οποίο, από τότε, καταβάλλεται σταδιακά. Δεδομένου όμως ότι 

εκτιμάται να καταβληθούν, μετά τις 30 Ιουνίου 2021, τέλη κτηματογράφησης ποσού Ευρώ 470,  απελευθερώ-

θηκε πρόβλεψη ποσού Ευρώ 2.249 περίπου. 

 

9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - ΕΣΟΔΑ 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα και έσοδα παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: 

   Χρηματοοικονομικά έξοδα 

 Όμιλος Εταιρεία 

 01/01/2021- 
30/06/2021 

01/01/2020- 
30/06/2020 

01/01/2021- 
30/06/2021 

01/01/2020- 
30/06/2020 

Τόκοι δανείων            6.970               5.181             6.970                 5.181  
Τόκοι χρηματοδοτικών μισθώσεων                  19                    13                  19                      13  
Έξοδο από επιμέτρηση μακροπρόθεσμης απαίτησης στην 
παρούσα αξία               237   -                237   -  
Απόσβεση εξόδων σύναψης δανείων               148               1.266                148                 1.266  
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα               129                  147                128                    147  

Σύνολο 7.504 6.607 7.502 6.607 

 

Η κεφαλαιοποίηση τόκων κατασκευαστικής περιόδου για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά τις 30/6/2021 ανήλθε 

σε Ευρώ 2.103 (30/6/2020: Ευρώ 4.706).  

Χρηματοοικονομικά έσοδα 

 Όμιλος Εταιρεία 

 01/01/2021- 
30/06/2021 

01/01/2020- 
30/06/2020 

01/01/2021- 
30/06/2021 

01/01/2020- 
30/06/2020 

Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων                528                  512                318                    299  
Τόκοι χρηματοδοτικών μισθώσεων                212                  182                116                    132  
Λοιποί τόκοι               783               3.298                661                 3.040  
Mεταβολή εύλογης αξίας χρηματ/μικών προιόντων και 
δανείων                    -               3.185                     -                 3.185  

Σύνολο 1.523 7.177 1.095 6.656 

 

Η μείωση των χρηματοοικονομικών εσόδων οφείλεται στο γεγονός ότι το 2020 η Εταιρεία προέβη στην αναχρη-

ματοδότηση των υφιστάμενων Κοινοπρακτικών δανείων ύψους Ευρώ 199 εκ. και Ευρώ 203,5 εκ., με μείωση 

του αντίστοιχου περιθωρίου του επιτοκίου. Ως αποτέλεσμα της τροποποίησης αυτής ήταν η αναγνώριση κέρ-

δους ύψους Ευρώ 3.185 στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων του 2020. Επιπρόσθετα, η μείωση των λοιπών τόκων 

οφείλεται στη μείωση των χρηματικών διαθεσίμων που διατηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδας και στη μεί-

ωση των επιτοκίων σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση. Η Εταιρεία στις 30 Ιουνίου 2021 διατηρεί το ποσό των 

Ευρώ 23 εκ. περίπου (30/6/2020: Ευρώ 160 εκ. περίπου), στην Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ το επιτόκιο απόδοσης 

ανήλθε κατά μέσο όρο το εξάμηνο του 2021, σε περίπου 1,60% (2020: 2,13%). 
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10. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)  

Η ανάλυση του φόρου εισοδήματος παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 Όμιλος   Εταιρεία 

 01/01/2021- 
30/06/2021 

01/01/2020- 
30/06/2020  

01/01/2021- 
30/06/2021 

01/01/2020- 
30/06/2020 

Τρέχων φόρος εισοδήματος   10.383   15.380  
 

 10.022   15.236  
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  (9.337)  (623) 

 
 (9.338)  (624) 

Σύνολο φόρου εισοδήματος  1.046   14.757  
 

 683   14.612  

 

Σύμφωνα με τον Νόμο 4799/2021 - ΦΕΚ 78/Α/18-5-2021 ο φορολογικός συντελεστής για τη χρήση 2021 μειώ-

θηκε σε 22%. Ο φόρος εισοδήματος υπολογίσθηκε με συντελεστή 22% για την περίοδο 1/1–30/06/2021 και με 

24% για την συγκριτική περίοδο 1/1–30/06/2020.  

Η επίδραση από την εφαρμογή του νέου φορολογικού συντελεστή για τον Όμιλο και την Εταιρεία στα Αποτελέ-

σματα Χρήσης είναι έσοδο Ευρώ 8.772. Ακολουθεί για τον Όμιλο και την Εταιρεία συμφωνία μεταξύ του φόρου 

και του προϊόντος του λογιστικού κέρδους πολλαπλασιαζόμενου με τον ονομαστικό συντελεστή: 

 

 Όμιλος   Εταιρεία 

 01/01/2021- 
30/06/2021 

01/01/2020- 
30/06/2020   

01/01/2021- 
30/06/2021 

01/01/2020 
30/06/2020 

Κέρδη προ φόρων  41.918   54.099  
 

 40.766   53.545  

Ονομαστικός συντελεστής φόρου  22% 24% 
 

22% 24% 

Φόρος στον ονομαστικό συντελεστή  9.222   12.984  
 

 8.969   12.851  

Επίδραση αλλαγής φορολογικού συντελεστή  (8.772)  -  
 

 (8.772)  -  

Μη εκπιπτόμενες δαπάνες  597   1.773  
 

 487   1.762  

Φόρος εισοδήματος  1.046   14.757  
 

 683   14.612  

Πραγματικός συντελεστής φορολογίας 2% 27% 
 

2% 27% 

 

11. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:   

 

Επωνυμία  Έδρα  
 % συμ-
μετοχής   Δραστηριότητα  

 Μέθοδος  
ενοποίησης  30/06/2021 31/12/2020 

ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION 
Μ.A.E.Ε.Σ 

Αθήνα 100 
Εταιρεία ειδικού 

σκοπού  
(κατασκευαστική) 

Ολική 200.000 200.000 

GRID TELECOM M.A.E. Αθήνα 100 
Ηλεκτρονικών  
επικοινωνιών 

Ολική 1.800 1.800 

 
Σύνολο 

        
                     

201.800  
                

201.800  

 

Η μεταβολή της λογιστικής αξίας των επενδύσεων της μητρικής σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται είχε ως εξής: 

 

 Εταιρεία 

 30/06/2021   31/12/2020 

Στην αρχή της χρήσης 201.800 
 

200.300 

Προσθήκες  -  1.500 

Στο τέλος της περιόδου        201.800           201.800  
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12. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οι επενδύσεις του Ομίλου που περιλαμβάνονται στο κονδύλι Επενδύσεις σε συγγενείς ποσού Ευρώ 1.360, λο-

γιστικοποιούνται με την μέθοδο της Καθαρής Θέσης και αφορούν την α) κατά 20% συμμετοχή της Εταιρείας, 

στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. (ΕΧΕ Α.Ε.) και β) κατά 25% συμμε-

τοχή της Εταιρείας, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Περιφερειακός Συντονιστής Ασφάλειας 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης» (SEleNe CC).  

Αναφορικά με το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, ιδρύθηκε σύμφωνα με τον Ν. 4512/2018 με αρμοδιότητα 

να διαχειρίζεται τις Αγορές Ενέργειας και τις Ενεργειακές Χρηματοπιστωτικές Αγορές σύμφωνα με τις διατάξεις 

του νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων πράξεων. 

Στη μετοχική του σύνθεση συμμετέχουν οι παρακάτω μέτοχοι (σε παρένθεση το μετοχικό μερίδιο): 

• ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. (22%) 

• Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΕ) (21%) 

• ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (20%) 

• Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) (20%) 

• Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) (10%) 

• ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (7%) 

Το Χρηματιστήριο Ενέργειας είναι ο διάδοχος του λειτουργού της αγοράς ΛΑΓΗΕ, που ανέλαβε από 1η Νοεμ-

βρίου 2020 τη διεκπεραίωση των ενεργειακών συναλλαγών, δηλαδή αποτελεί την αγορά στην οποία παραγωγοί 

και έμποροι ενέργειας συναλλάσσονται. Σύμφωνα με το νέο μοντέλο, δημιουργήθηκαν 4 διαφορετικές αγορές 

όπου διενεργούνται συναλλαγές για διαφορετικά προϊόντα: Η αγορά της επόμενης ημέρας, η ενδοημερήσια 

αγορά, η προθεσμιακή αγορά και η αγορά εξισορρόπησης. Η ΕΧΕ Α.Ε. έχει την ευθύνη για τις χρηματιστηριακές 

συναλλαγές στην προθεσμιακή, την προημερήσια και την ενδοημερήσια αγορά, ενώ η αγορά εξισορρόπησης 

λειτουργεί από τον ΑΔΜΗΕ. 

Αναφορικά με την συμμετοχή στην εταιρεία «Περιφερειακός Συντονιστής Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Ευρώ-

πης» (SEleNe CC), τα Περιφερειακά κέντρα ελέγχου (Regional Security Coordinators – RSCs) είναι εταιρείες που 

ιδρύονται και ανήκουν σε Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ), όπως ο ΑΔΜΗΕ, με βασικό σκοπό τους 

να διατηρήσουν την επιχειρησιακή ασφάλεια του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. 

Στο πλαίσιο αυτό, τέσσερις Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς Ενέργειας της Ευρώπης,  ΑΔΜΗΕ (Ελλάδα), 

ESO-EAD (Βουλγαρία), TERNA SpA (Ιταλία) και Transelectrica (Ρουμανία), ίδρυσαν στις 22 Μαΐου του 2020, το 

RSC υπό την ονομασία SEleNe CC (Southeast Electricity Network Coordination Center), με τη Θεσσαλονίκη να 

αποτελεί έδρα της εταιρείας και το ενεργειακό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των ελληνο-ιταλικών 

συνόρων. 

 



 

33 

 

 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙ-

ΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021  

 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  
13. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Οι κινήσεις των ενσώματων ακινητοποιήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την περίοδο 1/1–30/06/2021 παρουσιάζονται στους κατωτέρω πίνακες:  

 

 Όμιλος 

 

Γήπεδα Τεχνικές                
Εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα και  
Εξοπλισμός 

Μέσα Μεταφοράς Έπιπλα και 
Σκεύη 

Ακινητοποιήσεις υπό 
Εκτέλεση 

Σύνολο 

Λογιστική Αξία 01/01/2020                      200.529                     94.046                   1.319.038                          4.961                     8.489                         488.848           2.115.914   
       

Προσθήκες                                  -                              4                             508                                  -                          16                         451.576              452.103  
Αποσβέσεις                                   -                     (4.307)                     (89.837)                          (689)                  (2.334)                                   -              (97.166) 
Αποσύρσεις                                  -                              -                               (1)                                 -                        (11)                                   -                     (12) 
Μεταφορές από έργα υπό εκτέλεση                          4.326                     17.138                      451.482                                  -                     7.149                       (484.844)               (4.749) 
Μεταφορές στο εργολαβικό κόστος                                  -                              -                                 -                                  -                            -                              (510)                  (510) 
Αναταξινομήσεις κόστους ειδικών έργων                                  -                          694                        (6.647)                                -                          72                             5.881                         -  
Μεταφορές/ διαγραφές έργων                                  -                              -                          9.415                                  -                            -                           (9.691)                  (276) 

Λογιστική Αξία 31/12/2020                      204.856                   107.575                   1.683.956                          4.273                   13.381                         451.262           2.465.304  

Λογιστική Αξία 01/01/2021                      204.856                   107.575                   1.683.956                          4.273                   13.381                         451.262           2.465.304   
       

Προσθήκες                                  -                              6                             (66)                                -                            1                         153.743              153.685  
Αποσβέσεις                                   -                     (2.324)                     (50.076)                          (292)                  (1.507)                                   -              (54.199) 
Αποσύρσεις                                  -                              -                             (45)                              (6)                         (2)                                   -                     (52) 
Μεταφορές από έργα υπό εκτέλεση                             267                          702                      185.753                                  -                     1.336                       (188.247)                  (190) 
Μεταφορές στο εργολαβικό κόστος                                  -                              -                                 -                                  -                            -                              (878)                  (878) 
Αναταξινομήσεις κόστους ειδικών έργων - 7 (7.348) - 3 7.339 - 
Μεταφορές/ διαγραφές έργων                                  -                              -                             (16)                                 -                            -                              (538)                  (554) 

Λογιστική Αξία 30/06/2021                      205.122                   105.966                   1.812.158                          3.975                   13.214                         422.681           2.563.116  

        
Λογιστική Αξία 31/12/2020               

Αξία κτήσης                      204.856                   111.882                   1.773.792                          4.961                   15.717                         451.262           2.562.471  
Συσσωρευμένες αποσβέσεις -                    (4.307)                     (89.837)                          (689)                  (2.334) -             (97.166) 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2020                      204.856                   107.575                   1.683.956                          4.273                   13.383                         451.262           2.465.304  

Λογιστική Αξία 30/06/2021               

Αξία κτήσης                      205.122                   112.597                   1.952.071                          4.956                   17.054                         422.681           2.714.481  
Συσσωρευμένες αποσβέσεις                     (6.632)                   (139.913)                          (980)                  (3.840)            (151.365) 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30/06/2021                      205.122                   105.966                   1.812.158                          3.975                   13.214                         422.681           2.563.116  
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙ-

ΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021  

 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  
 

 Εταιρεία 

 

Γήπεδα Τεχνικές                 
Εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα και  
Εξοπλισμός 

Μέσα Μεταφοράς Έπιπλα και 
Σκεύη 

Ακινητοποιήσεις υπό 
Εκτέλεση 

Σύνολο 

Λογιστική Αξία 01/01/2020                      200.529                     94.046                   1.319.038                          4.961                     8.488                         488.848           2.115.911  

Προσθήκες                             451.577              451.577  
Αποσβέσεις                                   -                     (4.307)                     (89.837)                          (689)                  (2.327) -             (97.159) 
Αποσύρσεις                                  -                              -                               (1)                                 -                        (11)                                   -                     (12) 
Μεταφορές από έργα υπό εκτέλεση                          4.326                     17.138                      451.482                                  -                     7.149                       (484.844)               (4.750) 
Μεταφορές στο εργολαβικό κόστος                                  -                              -                                 -                                  -                            -                              (510)                  (510) 
Αναταξινομήσεις κόστους ειδικών έργων                                  -                          694                        (6.647)                                0                          72                             5.881                         -  
Μεταφορές/ διαγραφές έργων                                  -                              -                          9.415                                  -                            -                           (9.691)                  (276) 

Λογιστική Αξία 31/12/2020                      204.856                   107.571                   1.683.448                          4.273                   13.371                         451.262           2.464.781          
Λογιστική Αξία 01/01/2021                      204.856                   107.571                   1.683.448                          4.273                   13.371                         451.262           2.464.781  

Προσθήκες                             153.744              153.744  
Αποσβέσεις                                   -                     (2.316)                     (50.073)                          (292)                  (1.507) -             (54.188) 
Αποσύρσεις                                  -                              -                             (45)                              (6)                         (2) -                    (52) 
Μεταφορές από έργα υπό εκτέλεση                             267                          702                      185.753                                  -                     1.336                       (188.247)                  (190) 
Μεταφορές στο εργολαβικό κόστος                                  -                              -                                 -                                  -                            -                              (878)                  (878) 
Αναταξινομήσεις κόστους ειδικών έργων - 7 (7.348) - 3 7.339 - 
Μεταφορές/ διαγραφές έργων                                  -                              -                             (16)                                 -                            -                              (538)                  (554) 

Λογιστική Αξία 30/06/2021                      205.122                   105.964                   1.811.719                          3.975                   13.201                         422.682           2.562.662  

        
Λογιστική Αξία 31/12/2020               

Αξία κτήσης                      204.856                   111.878                   1.773.285                          4.961                   15.698                         451.262           2.561.940  
Συσσωρευμένες αποσβέσεις                                  -                     (4.307)                     (89.837)                          (689)                  (2.327) -             (97.159) 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2020                      204.856                   107.571                   1.683.448                          4.273                   13.371                         451.262           2.464.781  

Λογιστική Αξία 30/06/2021               

Αξία κτήσης                      205.122                   112.587                   1.951.629                          4.956                   17.035                         422.682           2.714.010  
Συσσωρευμένες αποσβέσεις                                  -                     (6.623)                   (139.910)                          (980)                  (3.834) -           (151.347) 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30/06/2020                      205.122                   105.964                   1.811.719                          3.975                   13.201                         422.682           2.562.662  

 

Κανένα μέρος των παραπάνω ενσώματων ακινητοποιήσεων δεν έχει δεσμευτεί ως εξασφάλιση για υποχρεώσεις του Ομίλου ή της Εταιρείας. 

Στις προσθήκες της περιόδου για τις υπό εκτέλεση ακινητοποιήσεις, ποσό ύψους Ευρώ 54.977 αφορά εργασίες που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του κατασκευαστικού έργου 

διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής μέσω της θυγατρικής εταιρείας «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION ΜΑΕΕΣ», ποσό ύψους Ευρώ 14.999 αφορά εργασίες διασύνδεσης Πελοπον-

νήσου- Κρήτης, ποσό ύψους Ευρώ 7.917 αφορά εργασίες διασύνδεσης Πάτρα- Μεγαλόπολη και ποσό ύψους Ευρώ 5.413 αφορά εργασίες διασύνδεσης Κορίνθου-

Μεγαλόπολη .
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021  

 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  

 

14. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

Το σύνολο του λογαριασμού ασώματες ακινητοποιήσεις που αφορά  τον Όμιλο είναι λογισμικά προγράμματα 

Η/Υ. 

Η αξία  του λογισμικού για τον Όμιλο και την Εταιρεία αναλύεται ως εξής: 

 

 Όμιλος Εταιρεία 

Λογιστική Αξία 01/01/2020                                  2.843                              2.843  

Προσθήκες                                  4.832                              4.749  

Αποσβέσεις                                 (1.079)                            (1.070) 

Λογιστική Αξία 31/12/2020                                  6.596                              6.522  

   

Λογιστική Αξία 01/01/2021                         6.596                     6.522  

Προσθήκες                            192                        190  

Αποσβέσεις                            (889)                      (880) 

Λογιστική Αξία 30/06/2021                         5.899                     5.832  

 

Η αύξηση στις Ασώματες Ακινητοποιήσεις αφορά κυρίως λογισμικό για την εφαρμογή του SAP. 

 

15. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ 

Η κίνηση των δικαιωμάτων χρήσης παγίων, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 Όμιλος Εταιρεία 

 30/6/2021 30/6/2021 

 Αυτοκίνητα Ακίνητα Σύνολο Αυτοκίνητα Ακίνητα Σύνολο 
Κόστος  

      
       

Υπόλοιπο 01/01/2020 175 767 942 175 767 942 

Προσθήκες    260   69   329   260   69   329  

Υπόλοιπο 31/12/2020 435 836 1.271 435 836 1.271 

Υπόλοιπο 01/01/2021 435 836 1.271 435 836 1.271 

Προσθήκες (διαγραφές)   406   (15)  373   406   (32)  373  

Υπόλοιπο 30/06/2021 841 821 1.644 841 803 1.644        

       
Αποσβέσεις 

      
       

Υπόλοιπο 01/01/2020  (56)  (33)  (89)  (56)  (33)  (89) 

Αποσβέσεις περιόδου    (63)  (48)  (110)  (63)  (48)  (110) 

Υπόλοιπο 31/12/2020  (119)  (81)  (199)  (119)  (81)  (199) 

Υπόλοιπο 01/01/2021  (119)  (81)  (199)  (119)  (81)  (199) 

Αποσβέσεις περιόδου  (87)  (26)  (113)  (87)  (26)  (113) 

Υπόλοιπο 30/06/2021  (205)  (106)  (311)  (205)  (106)  (311)        

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2020  316   755   1.072   316   755   1.072         

Αναπόσβεστη αξία 30/06/2021  635   714   1.350   635   697   1.333  
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021  

 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  

 

16. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος- Μη εισηγμένοι τίτλοι (Ομόλογα) 

Η Εταιρεία, στις 15 Ιουνίου 2018, με την υπ. αριθμ. 99/2018 απόφαση Δ/ντος Συμβούλου, αποφάσισε την αγορά 

200 Ομολογιών ονομαστικής αξίας Ευρώ 10.000  εκάστης, ως κεφαλαιακή επένδυση στα Ομόλογα Μειωμένης 

Εξασφάλισης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων Σ.Π.Ε. διάρκειας 7 ετών και με ετήσια απόδοση 4,75 % κα-

ταβάλλοντας το ποσό των Ευρώ 2 εκ. συνολικά. Την 30/06/2021 η Εταιρεία προσδιόρισε τη συνολική πρόβλεψη 

απομείωσης του ανωτέρω Ομολόγου σε Ευρώ 44 (31/12/2020: Ευρώ 44).  

Επίσης, η Εταιρεία, στις 19 Δεκεμβρίου 2018, με την υπ. αριθμ. 161/2018 απόφαση Δ/ντος Συμβούλου, αποφά-

σισε τη συμμετοχή της με ιδιωτική τοποθέτηση στο απλό ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης της Παγκρήτιας 

Συνεταιριστικής τράπεζας, διάρκειας 7 ετών και με απόδοση 6,50%, καταβάλλοντας το ποσό των Ευρώ 2 εκ. 

συνολικά. Την 30/06/2021, η Εταιρεία προσδιόρισε τη συνολική πρόβλεψη απομείωσης του ανωτέρω Ομολό-

γου σε Ευρώ 49 (31/12/2020: Ευρώ 50).  

Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις από μισθώσεις 

Το 2019 η Εταιρεία προχώρησε σε εκμίσθωση τμήματος του δικτύου οπτικών ινών τύπου “Dark fiber” στην 

θυγατρική εταιρεία «GRID TELECOM M.A.E.» με διάρκεια 15 έτη. Η θυγατρική εταιρεία «GRID TELECOM M.A.E.» 

λειτουργώντας ως ενδιάμεσος εκμισθωτής, υπεκμίσθωσε τις εν λόγω οπτικές ίνες τύπου “Dark fiber” στην εται-

ρεία «WIND ΕΛΛΑΣ» για το αντίστοιχο διάστημα. 

Επίσης, εντός του 2021, υπογράφηκαν δύο νέες συμβάσεις μίσθωσης Οπτικών Ινών μεταξύ ΑΔΜΗΕ και «GRID 

TELECOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» με διάρκεια 15 έτη για τα τμήματα ΚΥΤ Λάρισας – Υ/Σ Βόλου Ι και ΚΥΤ Αγίου 

Στεφάνου – Υ/Σ Χαλκίδας Ι που και αυτές υπεκμισθώθηκαν στην εταιρεία «WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε» για το αντίστοιχο 

διάστημα.  

 

Η ανάλυση της ληκτότητας των απαιτήσεων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 Όμιλος Εταιρεία 

 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020 

Μακροπρόθεσμο μέρος απαιτήσεων χρηματοδοτικής 
μίσθωσης 3.937 3.912 2.843 2.763 
Βραχυπρόθεσμο μέρος απαιτήσεων χρηματοδοτικής 
μίσθωσης 220 190 121 119 

Σύνολο 4.156 4.103 2.964 2.882 

Προβλέψεις έναντι αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών                  (44)               (44)                       -                      -  

Σύνολο 4.112 4.059 2.964 2.882 

 

Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων είναι οι εξής: 

 Όμιλος Εταιρεία 

 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020 

Μεταξύ 1 και  2 ετών 230 206 269 266 

Μεταξύ 2 και 5 ετών 722 1.002 684 673 

Πάνω από 5 έτη 2.985 2.704 1.890 1823 

Σύνολο 3.937 3.912 2.843 2.763 

 

Σε επίπεδο Εταιρείας, οι απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις αφορούν – κατά κύριο λόγο – την εκμί-

σθωση προς τη θυγατρική «GRID TELECOM M.A.E.» οπτικών ινών. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021  

 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Στο πλαίσιο της έναρξης από 1 Νοεμβρίου 2020 του Target Model, ο ΑΔΜΗΕ σύναψε Συμφωνία ανάθεσης λει-

τουργειών εκκαθάρισης συναλλαγών εξισορρόπησης (η «Συμφωνία») με εταιρεία εκκαθάρισης συναλλαγών 

Χρηματιστηρίου Ενέργειας (η «EnEx Clear»).  Βάσει της Συμφωνίας αυτής και του Κανονισμoύ εκκαθάρισης θέ-

σεων εξισορρόπησης (ο «Κανονισμός»), o ΑΔΜΗΕ κατέβαλε στην EnEx Clear, πριν την έναρξη λειτουργίας, ποσό 

Ευρώ 7.451 και κατά την τρέχουσα περίοδο ποσό Ευρώ 6.252 ως Προχρηματοδοτημένους Χρηματοοικονομι-

κούς Πόρους. 

Οι προχρηματοδοτημένοι χρηματοοικονομικοί πόροι (οι «Πόροι»),  καλύπτονται από τα χρηματικά ποσά του 

Λογαριασμού Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης του άρθρου 110 του Κανονισμού, τα οποία εισπράττει ο ΑΔΜΗΕ 

από τιμολογήσεις μηνιαίων εκκαθαρίσεων και θέτει, ως Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, στη διάθεση της EnExClear.   

Η EnExClear, ως Φορέας Εκκαθάρισης, μπορεί να αναλώσει τους Πόρους αυτούς για την κάλυψη δυνητικών 

ζημιών σε περίπτωση υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους που υπερβαίνουν τις ζημίες που καλύπτονται από 

τις παρασχεθείσες ασφάλειες του υπερήμερου Εκκαθαριστικού Μέλους και του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, όπως 

ορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 2.32 και 2.33 του Κανονισμού. 

Η διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας παραμένει σε ισχύ για τρία (3) έτη από την Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας 

της Αγοράς Εξισορρόπησης. Η Συμφωνία θα ανανεώνεται αυτομάτως για διαδοχικές περιόδους τριών (3) ετών, 

εκτός εάν καταγγελθεί οποιαδήποτε στιγμή από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος με προειδοποίηση έξι (6) 

μηνών. Στο τέλος της περιόδου η απαίτηση επιμετρήθηκε στην παρούσα αξία. 

 

17. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

Η ανάλυση των αποθεμάτων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 Όμιλος   Εταιρεία 

 30/06/2021 31/12/2020   30/06/2021 31/12/2020 

Υλικά, ανταλλακτικά και αναλώσιμα                 69.359           70.498            69.359           70.498  

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων                   7.733                 826              7.733                 826  

Πρόβλεψη απομείωσης αξίας υλικών και α-
νταλλακτικών 

              
(19.371)         (18.244)          (19.371)         (18.244) 

Σύνολο                 57.720           53.080             57.720           53.080  

 

Η κίνηση της πρόβλεψης απομείωσης των υλικών και ανταλλακτικών έχει ως εξής: 

 Όμιλος  Εταιρεία 

 30/06/2021 31/12/2020   30/06/2021 31/12/2020 

Υπόλοιπο αρχής                 18.244           18.064             18.244           18.064  

Πρόσθετη πρόβλεψη (Σημείωση 8)                   1.127                 180              1.127                 180  

Υπόλοιπο τέλους                 19.371           18.244             19.371           18.244  

 

Δεν υφίστανται βάρη επί των αποθεμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας. 

 

18. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

(Ποσά σε Ευρώ) 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας την 30η  Ιουνίου 2021 ανέρχεται σε Ευρώ 38.444.193,00 αποτελούμενο 

από 38.444.193 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,00 η κάθε µία. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021  

 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  

19. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των 

καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να 

είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου.  

Εντός του 2021, η Εταιρεία δε σχημάτισε τακτικό αποθεματικό, αφού από τη χρήση 2013 είχε πραγματοποιηθεί 

η από του νόμου υποχρεωτική κάλυψη μέχρι το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Έτσι το 

ύψους του τακτικού αποθεματικού την 30η Ιουνίου 2021 παρέμεινε για την Εταιρεία σε Ευρώ 12.815 

(31/12/2020: Ευρώ 12.815), ενώ σε επίπεδο Ομίλου, ποσό Ευρώ 148, προέρχεται ως σχηματισμένο τακτικό α-

ποθεματικό από την θυγατρική «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΕΣ» και ποσό Ευρώ 50,4 από 

τη θυγατρική «GRID TELECOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E» αντίστοιχα. 

 

20.  ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

Η ανάλυση έχει ως εξής: 

 Όμιλος Εταιρεία 
 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020 

Αποθεματικό αναλογιστικών αποτελεσμάτων για 
την αποζημίωση προσωπικού 

             2.406             2.227             2.406             2.227  

Αποθεματικό αναλογιστικών αποτελεσμάτων για 
το μειωμένο ρεύμα 

             8.970             8.970             8.970             8.970  

Αποθεματικό αποζημίωσης προσωπικού συγγε-
νούς 

                     8                     4                      -                      -  

Σύνολο           11.384          11.201          11.376          11.197  

 

21. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ  

Το ποσό τόκων δανείων που κεφαλαιοποιήθηκε για τη περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2021 περιλαμβάνεται 

στο λογαριασμό ενσώματων ακινητοποιήσεων στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, ενώ το υπόλοιπο 

ποσό περιλαμβάνεται στο λογαριασμό χρηματοοικονομικών εξόδων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Η κεφα-

λαιοποίηση τόκων κατασκευαστικής περιόδου για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά τις 30/6/2021 ανήλθε σε 

Ευρώ 2.103 (30/6/2020: Ευρώ 4.706). Το σύνολο του δανεισμού της Εταιρείας είναι σε Ευρώ. 

Ακολουθεί περαιτέρω ανάλυση του μακροπρόθεσμου δανεισμού του Ομίλου και της Εταιρείας: 

 
Όμιλος Εταιρεία 

 30/06/2021 31/12/2020* 30/06/2021 31/12/2020* 

Τραπεζικά δάνεια          442.533         445.867           442.533          445.867  

Ομόλογα πληρωτέα          338.000         310.000           308.000          310.000  

Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων              2.458             2.498               2.458              2.498  

Αναπόσβεστο μέρος εξόδων σύναψης δανείων 
           (4.576)           (3.948)             (1.640)           (1.788) 

Σύνολο δανεισμού          778.415         754.417           751.351          756.577  

Μείον βραχυπρόθεσμο μέρος:     

Τραπεζικά δάνεια              9.000             7.833               9.000              7.833  

Ομόλογα πληρωτέα            35.500           25.000             35.500            25.000  

Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων              2.458             2.498               2.458              2.498  

Αναπόσ/στο μέρος εξόδων σύναψης δανείων               (281)              (294)                (281)              (294) 

Σύνολο βραχυπρόθεσμου δανεισμού            46.677           35.038             46.677            35.038  

Μακροπρόθεσμο μέρος δανεισμού          731.738         719.379           704.674          721.539  

* Έχει γίνει αναταξινόμηση των ποσών προηγούμενης χρήσης (Σημείωση 2.4). 

Τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), που το υπόλοιπό τους κατά την 30η Ιουνίου 2021 

ανέρχεται σε Ευρώ 442,5 εκ., είναι εγγυημένα από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021  

 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  

Την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2021, η Εταιρεία προέβη στην αποπληρωμή δανείων συνολικής αξίας 

Ευρώ 5.333 (30/06/2020: Ευρώ 43.278).  

Οι πιο πάνω δανειακές συμβάσεις περιλαμβάνουν όρους των οποίων η μη τήρηση μπορεί να οδηγήσει σε κα-

ταγγελία της σύμβασης, όπως να μην αλλάξει η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας που προβλέπεται σε αυτές. 

Επίσης, ορισμένες συμβάσεις περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικούς όρους που πρέπει να τηρούνται από την 

Εταιρεία. Η Εταιρεία τηρεί τους ανωτέρω όρους. 

Το σύνολο του δανεισμού της Εταιρείας δεν περιλαμβάνει όρους μετατροπής σε μετοχικό κεφάλαιο. 

Η ανάλυση του ανεξόφλητου κεφαλαίου των δανείων σε δάνεια σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου έχει ως 

ακολούθως: 

 

   Όμιλος Εταιρεία 
 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020 

Κυμαινόμενου επιτοκίου:     

Τραπεζικά δάνεια και ομόλογα  338.000 310.000 308.000 310.000 

Σταθερού επιτοκίου:     

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 442.533 445.867 442.533 445.867 

Σύνολο 780.533 755.867 750.533 755.867 

 

Η κίνηση των δανείων έχει ως εξής:  

 Όμιλος Εταιρεία 
 30/6/2021 31/12/2020 30/6/2021 31/12/2020 

Υπόλοιπο αρχής          754.417         626.833           756.577          626.833  

Νέα δάνεια  (Σημ. 27)            30.000         178.200                       -          178.200  

Αποπληρωμή              (5.333)         (50.580)             (5.333)         (50.580) 

Δουλευμένοι τόκοι και λοιπά έξοδα τραπεζών 
χρήσης 

             6.113           13.688               6.113            13.688  

Πληρωμή τόκων και συναφών εξόδων            (6.142)         (12.726)             (6.153)         (12.726) 

Προσθήκες εξόδων σύναψης δανείων               (787)           (4.020)                      -            (1.860) 

Απόσβεση εξόδων σύναψης δανείων                 148             3.023                  148              3.023  

Υπόλοιπο τέλους          778.415         754.417           751.351          756.577  

 

22. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

Οι υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης για τον Όμιλο και την Εταιρεία αναλύονται ως εξής: 

 

 Όμιλος Εταιρεία 
 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020 

Μακροπρόθεσμο μέρος υποχρεώσεων       
χρηματοδοτικής μίσθωσης 1.145               958               1.134                 958  

Βραχυπρόθεσμο μέρος υποχρεώσεων           
χρηματοδοτικής μίσθωσης 247               150                  241                 150  

Σύνολο 1.391 1.109 1.375 1.109 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021  

 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  

Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι οι εξής: 

      Όμιλος Εταιρεία 

 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020 

Μεταξύ 1 και  2 ετών 209               139                  203                 139  
Μεταξύ 2 και 5 ετών 372               206                  367                 206  
Πάνω από 5 έτη 564               613                  564                 613  

 1.145 958 1.134 958 

 
 
Η τρέχουσα αξία των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης αναλύεται παρακάτω: 

 

 Όμιλος Εταιρεία 

 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020 

Μέχρι 1 έτος 247               150                  241                 150  
Από 1 έως 5 έτη 580               345                  570                 345  

Περισσότερο των 5 ετών 564               613                  564                 613  

 1.391 1.109 1.375 1.109 

 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις     
 Όμιλος Εταιρεία 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης - ελάχιστα 
μισθώματα 

30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020 

Μέχρι 1 έτος 282               182                  276                 182  
Από 1 έως 5 έτη 666               434                  655                 434  

Περισσότερο των 5 ετών 955            1.025                  955              1.025  

Σύνολο 1.902         1.641 1.885 1.641 

Μείον: Mελλοντικές χρηματοοικονομικές χρεώσεις 
χρηματοδοτικών μισθώσεων                 (511)              (532)                (510)              (532) 

Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικής             
μίσθωσης 1.391            1.109 1.375 1.109 

 

23. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  

Το συγκεκριμένο κονδύλι περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις από υπηρεσίες κατασκευής της θυγατρικής εταιρίας 

Αριάδνη Interconnection, όπως προκύπτουν από τη σύμβαση η οποία υπογράφηκε την 10/04/2020. Το έργο 

διασύνδεσης Αττική - Κρήτη έχει χαρακτηρισθεί ως Έργο Μείζονος Σημασίας. Βάσει της μεθοδολογίας υπολογι-

σμού του Ρυθμιζόμενου Εσόδου, ο ΑΔΜΗΕ δεν λαμβάνει για το συγκεκριμένο πάγιο έσοδο κατά την διάρκεια 

κατασκευής του. Σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ ΑΔΜΗΕ και Αριάδνη Interconnection, προβλέ-

πεται: 

«Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας, ο ΑΔΜΗΕ θα καταβάλλει στην Αριάδνη Interconnection τα Μη-

νιαία Εισπραττόμενα Έσοδα του Έργου και τα ποσά αυτά θα πιστώνονται έναντι των Τιμολογίων Περιόδου 

Κατασκευής». 

Ως εκ τούτου, τα τιμολόγια κατασκευής αποτελούν μακροπρόθεσμη υποχρέωση η οποία θα αρχίσει να τακτο-

ποιείται από την ηλέκτριση του έργου (εκτιμώμενο έτος 2023). 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021  

 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  

24. ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ)  

 Όμιλος Εταιρεία 
 30/06/2021 31/12/2020* 30/06/2021 31/12/2020* 

Δικαιώματα διασυνδέσεων  51.002   68.797   51.002   68.797  
Χρεώσεις μη συμμόρφωσης  60.797   60.082   60.797   60.082  

Έκτακτες εισαγωγές περίσσειας ενέργειας Λ-Β 
 1.924   1.924   1.924   1.924  

Μεταβατικό τέλος ασφάλειας εφοδιασμού/         
διακοπτόμενο φορτίο (Ν.4203/19) 

8.878  2.979   8.878  2.979  

Σύνολο  122.600   133.781   122.600  133.781  

* Έχει γίνει αναταξινόμηση των ποσών προηγούμενης χρήσης (Σημείωση 2.4). 

 

Τα Δικαιώματα Διασυνδέσεων, αφορούν το αποθεματικό που σχηματίζει η Εταιρεία από τιμολογήσεις μηνιαίων 

εκκαθαρίσεων, βάσει του άρθρου 178 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, για τη μείωση του Ετήσιου Κόστους 

του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή για την χρηματοδότηση έργων διασύνδεσης με γειτονικές 

χώρες κατόπιν σχετικής απόφασης της ΡΑΕ. Κατά τη χρήση 2021, σύμφωνα με την υπ’αριθμ 179/11.02.2021 

απόφαση της ΡΑΕ, η Εταιρεία προβλέπεται να κάνει χρήση ποσού Ευρώ 66 εκ. (2020: Ευρώ 68 εκ.) για τη μείωση 

του Ετήσιου Κόστους του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Για την τρέχουσα περίοδο, η αναλογία 

των διασυνδετικών δικαιωμάτων είναι Ευρώ 33 εκ.. 

Οι χρεώσεις μη συμμόρφωσης, αφορούν το αποθεματικό που σχηματίζει η Εταιρεία από τιμολογήσεις μηνιαίων 

εκκαθαρίσεων και προορίζεται για  κάλυψη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων σύμφωνα με άρθρο 164 του Κώδικα 

Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ. Τα ποσά αυτά δεν αφορούν έσοδα της Εταιρείας αλλά διατίθενται κυρίως για την κάλυψη 

ζημιών από αφερέγγυους παρόχους μετά από απόφαση της Διοίκησης.  

Οι Έκτακτες εισαγωγές περίσσειας ενέργειας, αφορούν το αποθεματικό που σχημάτιζε η Εταιρεία από τιμολο-

γήσεις εκκαθαρίσεων, βάσει του άρθρου 178 παράγραφος 8 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ. Η 

χρησιμοποίηση του αποθεματικού αυτού, καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν σχετικής εισήγησης του 

Διαχειριστή του Συστήματος. 

Σύμφωνα με το Ν.4203/13 με εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2016, τηρείται ειδικός λογαριασμός αποθεματικού 

για την χρέωση Μεταβατικού τέλους ασφάλειας εφοδιασμού και την απόδοση σε δικαιούχους διακοπτόμενου 

φορτίου. Σύμφωνα με το νόμο η οποιαδήποτε διαφορά αποδίδεται στους δικαιούχους διακοπτόμενου φορτίου 

(βιομηχανίες) μετά από την οριστική εκκαθάριση. Το υπόλοιπο του ποσού που δεν έχει αποδοθεί μέχρι σήμερα, 

αναμένεται να αποδοθεί στις επόμενες χρήσεις, μετά την έκδοση οριστικών εκκαθαρίσεων.  

 

25. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

(Ποσά σε Ευρώ) 

Ο Όμιλος ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο εμμέσως, μέσω της «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» η οποία κατέχει 

το 51% του καταβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρείας και της «ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟ-

ΧΩΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» («ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.») η οποία κατέχει το 25% του καταβεβλημένου μετοχικού  κεφαλαίου της 

Εταιρείας. Επιπλέον, η «ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.», κατέχει και το 51,12% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 

«ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» και αποτελεί την μητρική της εταιρεία. Με τις ανωτέρω εταιρείες, η Εταιρεία είχε 

εντός της χρήσης συναλλαγές στο πλαίσιο των συνήθων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, όπως αναλυτικά 

αναφέρονται κατωτέρω, ενώ δεν υπάρχουν ουσιώδεις συναλλαγές που να μην έχουν πραγματοποιηθεί υπό 

τους συνήθεις όρους της αγοράς.  
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Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας με τις συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου. 

Επωνυμία Επιχείρησης Είδος σχέσης 

ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION MΑΕΕΣ Θυγατρική  

GRID TELECOM MAEE Θυγατρική  

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ Συγγενής 

Ε.Ε.Σ.Χ.Ε. ΑΕ Συγγενής 

SEleNe CC ΑΕ Συγγενής 

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ Μέτοχος 

ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ Μέτοχος 

STATE GRID LTD Μέτοχος 

 

Η Εταιρεία στο πλαίσιο των συνήθων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, διενήργησε συναλλαγές με τις συν-

δεδεμένες εταιρείες, τα υπόλοιπα των οποίων (απαιτήσεις, υποχρεώσεις και έσοδα, έξοδα) την 30η Ιουνίου 

2021 έχουν ως εξής: 

 

 30/06/2021 31/12/2020 

Ποσά σε Ευρώ Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΑΕΕΣ  9.876   200.789.189   169.480   133.478.931  
GRID TELECOM MAE  2.991.497   -     3.462.887   -    
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ  -     -     29.032   3.720  
Ε.Ε.Σ.Χ.Ε. ΑΕ   13.428.434   186   8.822.491   64.230  

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ  -     -     124.096   1.612  

ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ  -     -     -     -    
SELENE CC AE  -     -     -     -    

Σύνολο  16.429.807   200.789.375   12.607.986   133.548.493  

 

Στις υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τη θυγατρική «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION ΜΑΕΕΣ», περιλαμβάνεται κυ-

ρίως ποσό Ευρώ 158.716.688 (αξία προ Φ.Π.Α.) που αφορά στις ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση στο πλαίσιο του 

κατασκευαστικού έργου διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής, εκ των οποίων ποσό Ευρώ 54.977.342 (αξία προ Φ.Π.Α.) 

αποτελεί προσθήκες της περιόδου. 

Το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων από την GRID TELECOM MAE και από την Ε.Ε.Σ.Χ.Ε. ΑΕ περιλαμβάνεται στο 

κονδύλι απαιτήσεων από μισθώσεις και «Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» αντίστοιχα. Το μεγαλύτερο μέρος υποχρέ-

ωσης προς την ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΑΕΕΣ περιλαμβάνεται στο κονδύλι «Μακροπρόθεσμη υποχρέωση σύμβασης παραχώρησης» 

 01/01/2021- 30/06/2021 01/01/2020- 30/06/2020 

Ποσά σε Ευρώ Έσοδα Έξοδα Έσοδα Έξοδα 

ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΑΕΕΣ  117.351   1.290.220   115.534   389.529  

GRID TELECOM MAE  164.755   -     176.832   -    
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ  8.050   -     8.169   -    
Ε.Ε.Σ.Χ.Ε. ΑΕ  39.652.097   39.652.097   -     -    
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ 

 
 30.095   -   -  

ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ  -     -     -     -    
SELENE CC AE  -     -     -     -    

Σύνολο  39.942.253   40.972.412   300.535   389.529  

 

Οι συναλλαγές των εσόδων αφορούν κατά κύριο λόγο σε έσοδα από α) παροχή υπηρεσιών όπως η επανατιμο-

λόγηση κοινόχρηστων δαπανών, β) έσοδα από μισθώματα, καθώς και γ) χρηματοοικονομικά έσοδα σύμφωνα 
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με το πρότυπο ΔΠΧΑ 16. Αντίστοιχα, η φύση και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων, κατά την 30/06/2021, σχετίζο-

νται με τις συναλλαγές των εσόδων που αναφέρθηκαν ανωτέρω.  

Οι συναλλαγές εξόδων αφορούν σε έξοδα στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης της Εταιρείας με την θυγα-

τρική της ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION ΜΑΕΕΣ και αντίστοιχα το υπόλοιπο της υποχρέωσης αφορά τόσο σε 

έξοδα όσο και σε κόστος ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση στο πλαίσιο της σύμβασης του κατασκευαστικού έρ-

γου διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής όπως αναλύεται και ανωτέρω. 

Πλέον των ανωτέρω, η Εταιρεία, στο πλαίσιο της δραστηριότητας της, πραγματοποιεί συναλλαγές με εταιρείες  

που συμμετέχει το Ελληνικό Δημόσιο όπως η ΔΕΗ, ο ΔΑΠΕΕΠ, (πρώην) ΛΑΓΗΕ, τα ΕΛΠΕ και η ELPEDISON. Όλες 

οι συναλλαγές με τις ανωτέρω εταιρείες πραγματοποιούνται σε εμπορικούς όρους και δεν γνωστοποιούνται. 

26. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ  

Συνοπτική Περιγραφή των Σημαντικότερων Έργων  

Διασύνδεση Κυκλάδων 

Το έργο της διασύνδεσης των Κυκλάδων έχει χαρακτηρισθεί ως έργο «γενικότερης σημασίας για την οικονομία 
της χώρας». Το έργο αποσκοπεί αφενός στην αύξηση της αξιοπιστίας τροφοδότησης των διασυνδεομένων Νή-
σων και αφετέρου στη μείωση του κόστους παραγωγής (υποκατάσταση πετρελαίου με άλλες πηγές ενέργειας, 
σε συνάρτηση με την εξέλιξη του ενεργειακού μείγματος ηλεκτροπαραγωγής στην Ηπειρωτική Χώρα). 
 
Ο σχεδιασμός του έργου διαμορφώθηκε με γνώμονα την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής όχλησης επί των 
Νήσων. Σε αυτή την κατεύθυνση, οι νέοι υποσταθμοί επί των Νήσων έχουν χωροθετηθεί πλησίον του αιγιαλού 
ώστε να αποφευχθεί η κατασκευή εναέριων γραμμών μεταφοράς επί των Νήσων, ενώ η διασύνδεση των Νήσων 
μεταξύ τους και με το Ηπειρωτικό Σύστημα προβλέπεται να γίνει μέσω υποβρυχίων καλωδιακών συνδέσεων. 
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, ο ΑΔΜΗΕ υλοποιεί το έργο σε φάσεις: 
 
Α’ Φάση 
Η υλοποίηση της Α’ Φάσης ολοκληρώθηκε τους πρώτους μήνες του 2018.  
Η Α’ Φάση περιλαμβάνει τη σύνδεση της Σύρου με το Λαύριο, καθώς και με τις Νήσους της Πάρου, της Μυκόνου 
και της Τήνου. Έπειτα από την ολοκλήρωσή της, οι μονάδες των αυτόνομων σταθμών παραγωγής τέθηκαν σε 
εφεδρεία εκτάκτων αναγκών και τα φορτία των Νήσων τροφοδοτούνται πλέον από το ΕΣΜΗΕ (τα φορτία της 
Άνδρου - Τήνου τροφοδοτούνται ήδη από το ΕΣΜΗΕ μέσω της γραμμής μεταφοράς η οποία συνδέει τη Ν. Εύ-
βοια με την Άνδρο). 
Το έργο, προϋπολογισμού Ευρώ 264,3 εκ.  (συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών δαπανών) συγχρημα-
τοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΕΣΠΑ Π.Π. 2007- 2013 και 2014-2020 και δανειοδοτήθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 
 
Β’ Φάση 
Η Β’ Φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο  του 2020. Περιλαμβάνει τη σύνδεση 
της Νάξου με την Πάρο και τη Μύκονο. 
Παράλληλα με τη Β’ Φάση, προγραμματίστηκε και η αναβάθμιση της υφιστάμενης καλωδιακής σύνδεσης Άν-
δρος - Λιβάδι (Νότιος Εύβοια) μήκους 14.5 km και Άνδρος - Τήνος μήκους 4km με την εγκατάσταση νέων 
υποβρυχίων καλωδίων εναλλασσόμενου ρεύματος XLPE 150 kV ονομαστικής ικανότητας 200 MVA, σε αντικα-
τάσταση των υφιστάμενων καλωδίων ελαίου. Το έργο της αναβάθμισης ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2020. 
Το έργο της Β Φάσης  προϋπολογισμού Ευρώ 47,3 εκ. καθώς και το έργο της αναβάθμισης της υφιστάμενης 
καλωδιακής σύνδεσης Άνδρος – Λιβάδι προϋπολογισμού Ευρώ 22,2 συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και το ΕΣΠΑ 2014-2020. 
 
Γ’ Φάση 
Η Γ’ Φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων τέθηκε σε κανονική λειτουργία με προσωρινή σύνδεση στη Σύρο τον 
Οκτώβριο του 2020 και με την τελική σύνδεση τον Ιούνιο του 2021. Περιλαμβάνει την πόντιση και του δεύτερου 
καλωδίου Λαυρίου - Σύρου, καθώς και τα απαιτούμενα έργα σύνδεσης (αυτεπαγωγές και πύλες) στο Λαύριο 
και στη Σύρο.  
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Στόχος της Γ’ Φάσης είναι η εξασφάλιση της απαιτούμενης αξιοπιστίας για όλες τις λειτουργικές συνθήκες, α-
νάλογα και με την εξέλιξη της ζήτησης των διασυνδεομένων Νήσων. Με την ολοκλήρωση της Γ’ Φάσης 
εξασφαλίζεται πλήρης αξιοπιστία τροφοδότησης του συγκροτήματος των Κυκλάδων για τον προβλεπόμενο χρο-
νικό ορίζοντα λειτουργίας του έργου. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και έπειτα από την κατασκευή όλων των 
φάσεων του έργου, θα πρέπει να διατηρηθεί παραγωγικό δυναμικό στις Νήσους, ώστε να είναι δυνατό να α-
ντιμετωπισθούν τα έκτακτα περιστατικά.  
 
Το έργο, προϋπολογισμού Ευρώ 122,3 εκ., συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΕΣΠΑ 2014-
2020. 
 
Δ’ Φάση 
Εντός του 2021 θα ξεκινήσει η υλοποίηση της τέταρτης και τελευταίας φάσης διασύνδεσης των Κυκλάδων, ύ-
ψους Ευρώ 386 εκ., η οποία περιλαμβάνει την διασύνδεση των νησιών Σαντορίνη, Μήλο, Φολέγανδρο και 
Σέριφο με το ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η αξιολόγηση των προσφορών που υπο-
βλήθηκαν στους διαγωνισμούς για τη διασύνδεση της Σαντορίνης είναι σε εξέλιξη και το 2021 θα 
πραγματοποιηθούν οι διαγωνισμοί για τη Φολέγανδρο, τη Μήλο και τη Σέριφο. Η υποθαλάσσια γραμμή της 
Σαντορίνης αναμένεται να ηλεκτριστεί το α’ εξάμηνο του 2023 και τα υπόλοιπα νησιά εκτιμάται ότι θα διασυν-
δεθούν με το ΕΣΜΗΕ το α’ εξάμηνο του 2024. Η ολοκλήρωση της διασύνδεσης των Κυκλάδων θα δώσει τη 
δυνατότητα ανάπτυξης μονάδων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 332 MW στα νησιά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που 
αποτυπώνονται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2030, επιτυγχάνοντας ένα πιο σταθερό, πράσινο και 
οικονομικό ενεργειακό μείγμα για το νησιωτικό σύμπλεγμα. Το έργο έχει εγκριθεί για συγχρηματοδότηση από 
το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
 

Διασύνδεση της Κρήτης 
Το Σύστημα της Κρήτης χαρακτηρίζεται από: 

• Πολύ υψηλό μεταβλητό κόστος παραγωγής εξαιτίας της χρήσης πετρελαίου στους τοπικούς Σταθμούς πα-
ραγωγής, το οποίο αντανακλάται σε σημαντικότατη επιβάρυνση των καταναλωτών για κάλυψη των 
Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ).  

• Μεγάλο ετήσιο ρυθμό αύξησης του φορτίου της Νήσου. Σημειώνεται ότι το φορτίο κατά τους θερινούς 
μήνες καλύπτεται οριακά από τους τοπικούς Σταθμούς. 

• Τη μεγάλη δυσκολία έως αδυναμία εξεύρεσης χώρων και εξασφάλιση αδειοδοτήσεων για την ενίσχυση των 
τοπικών Σταθμών ή την ανάπτυξη νέων. 

• Το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση του πλούσιου τοπικού δυναμικού ΑΠΕ, η διείσ-
δυση των οποίων στο μίγμα ηλεκτροπαραγωγής της Νήσου περιορίζεται εξαιτίας των τεχνικών 
περιορισμών (κυρίως σημαντικών ζητημάτων ευστάθειας τα οποία είναι δυνατό να δημιουργήσει η υψηλή 
διείσδυση ΑΠΕ σε ένα αυτόνομο ηλεκτρικό σύστημα όπως αυτό της Κρήτης). 

• Χαμηλό επίπεδο αξιοπιστίας τροφοδότησης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις βλαβών στο σύστημα παραγωγής. 
 
Τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά καθιστούν τη διασύνδεση της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ ένα αναγκαίο έργο σε 
ότι αφορά τη σκοπιμότητα της υλοποίησής του. 
 
Διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο 
Η διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου αποτελεί την πρώτη φάση της διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ. Η 
διασύνδεση εναλλασσόμενου ρεύματος Κρήτη - Πελοπόννησος περιλαμβάνει 2 κυκλώματα εναλλασσόμενου 
ρεύματος 150 kV, ονομαστικής μεταφορικής ικανότητας 200 MVA έκαστο. Από την επισταμένη διερεύνηση η 
οποία πραγματοποιήθηκε για θέματα λειτουργίας και επάρκειας ισχύος του ηλεκτρικού συστήματος της Κρή-
της, προέκυψε ότι η ισχύς, η οποία είναι δυνατό να διακινείται με ασφάλεια μέσω αυτού του συνδέσμου 
εναλλασσόμενου ρεύματος κυμαίνεται από 150 MW έως και 180 MW, ανάλογα με τις συνθήκες της λειτουρ-
γίας. 
 
Εντός του 2020 ολοκληρώθηκαν οι Υποσταθμοί στην Πελοπόννησο και τα Χανιά, οι υπόγειες καλωδιακές γραμ-
μές μεταφοράς στην Κρήτη και την Πελοπόννησο, η μία υποβρύχια καλωδιακή γραμμή και το μεγαλύτερο μέρος 
των εναερίων γραμμών στην Πελοπόννησο, γεγονός που επέτρεψε την επιτυχή δοκιμαστική ηλέκτριση της δια-
σύνδεσης τον Δεκέμβριο του 2020. Η δεύτερη υποβρύχια καλωδιακή γραμμή, οι τελικές διευθετήσεις των 
εναερίων γραμμών στην Πελοπόννησο και το STATCOM ολοκληρώθηκαν σταδιακά έως τον Μάιο του 2021 και 
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έκτοτε η διασύνδεση είναι σε ετοιμότητα για να λειτουργήσει υπό φορτίο. Το έργο, προϋπολογισμού Ευρώ 
356,4 εκ. (συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών δαπανών) συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Έ-
νωση και το ΕΣΠΑ 2014-2020 και δανειοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.  
 
Διασύνδεση Κρήτης – Αττικής (Φάση ΙΙ της Διασύνδεσης της Κρήτης) 
Το έργο αυτό πρόκειται για τη φυσική συνέχεια του έργου της μικρής διασύνδεσης Κρήτη – Πελοπόννησος και 
εξυπηρετεί τους ίδιους σκοπούς με αυτό μέσω της περαιτέρω ενίσχυσης της ασφάλειας εφοδιασμού της νήσου 
μαζί με την ανάγκη αύξησης της ικανότητας απορρόφησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Πα-
ράλληλα, αναμένεται περαιτέρω σημαντική μείωση των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για όλους 
τους καταναλωτές του συστήματος στην Ελληνική Επικράτεια.  
 
Το έργο αυτό θα πραγματοποιηθεί από την 100% θυγατρική του ΑΔΜΗΕ «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION ΜΟΝΟ-
ΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΕΣ», που συστάθηκε με βάση τις αποφάσεις ΡΑΕ 816/2018 και 838/2018 ως φορέας υλοποίησης, 
και που ως μοναδικό σκοπό έχει την κατασκευή και χρηματοδότηση του έργου. Επιπρόσθετα, της έχει ανατεθεί 
η επιλογή εταιρειών που θα συνάψουν συμβάσεις με τον ΑΔΜΗΕ και θα ασχολούνται με τη συντήρηση του 
συστήματος για 10 έτη, που υπεύθυνος θα είναι ο ΑΔΜΗΕ. Η ιδιοκτησία, η κυριότητα, η λειτουργία του καλω-
δίου και οι τεχνικές προδιαγραφές που δόθηκαν για την κατασκευή του καλωδίου στους εργολάβους είναι 
καθαρά ευθύνη του ΑΔΜΗΕ (ως διαχειριστής και κύριος του ΕΣΜΗΕ). Το πάγιο θα ανήκει στον ΑΔΜΗΕ και πα-
ρουσιάζεται στις δικές του χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Συνεπώς, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του 
έργου από την Αριάδνη, αυτό ανήκει στον ΑΔΜΗΕ και αποτυπώνεται αντίστοιχα στις χρηματοοικονομικές κα-
ταστάσεις του ΑΔΜΗΕ, ενώ μετά την ηλέκτρισή του, το έργο ενσωματώνεται στο ΕΣΜΗΕ, την κυριότητα και 
διαχείριση του οποίου έχει, κατ’ αποκλειστικότητα ο ΑΔΜΗΕ. 
 
Το έργο αυτό αποτελείται από δύο υποέργα: Το πρώτο αφορά στη «Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση κα-
λωδίων και σταθμών ηλεκτροδίων για την ηλεκτρική διασύνδεση συνεχούς ρεύματος μεταξύ  Κρήτης και  
Αττικής (2 x  500 MW)» και το δεύτερο στη «Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση δυο Σταθμών Μετατροπής 
και ενός Υποσταθμού για την Ηλεκτρική Διασύνδεση συνεχούς ρεύματος μεταξύ Κρήτης και Αττικής (2 x 500 
MW)». 
 
Έχει ολοκληρωθεί η επιλογή των αναδόχων εταιρειών και οι σχετικές συμβάσεις έχουν υπογραφεί. Οι εργασίες 
μελέτης - κατασκευής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής έχουν ήδη ξεκινήσει, με βασικό στόχο την 
υλοποίηση του έργου εντός του χρονοδιαγράμματος. 
 
Το έργο συνολικού προϋπολογισμού Ευρώ 1,1 δις έχει ενταχθεί στην εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) με την υπ’ αριθμ. 
4101/1467/Α1/25-6-2019 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης. για χρηματοδότηση από την Προγραμμα-
τική Περίοδο του ΕΣΠΑ 2014-2020. 
 

Επέκταση Συστήματος 400 kV προς την Πελοπόννησο 
Η επέκταση του Συστήματος 400 kV προς τη Μεγαλόπολη (με τη δημιουργία στη συνέχεια βρόχου 400 kV Πάτρα 
- Μεγαλόπολη - Κόρινθος) αυξάνει δραστικά την ικανότητα μεταφοράς προς και από την Πελοπόννησο, δίνει τη 
δυνατότητα ανάπτυξης ΑΠΕ και θερμικών Σταθμών, βελτιώνει σημαντικά το περιθώριο της ευστάθειας των τά-
σεων για το Νότιο Σύστημα και εξασφαλίζει την Πελοπόννησο σε οποιονδήποτε συνδυασμό συνθηκών 
παραγωγής και φορτίου. Επιπλέον, συνδέει ισχυρά το κέντρο παραγωγής Μεγαλόπολης με τις περιοχές υψηλού 
φορτίου (Αττική και περιοχή Πάτρας) και συμβάλλει στην επίτευξη ισοβαρούς ανάπτυξης των Συστημάτων Πα-
ραγωγής και Μεταφοράς στο Νότιο Σύστημα. Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι η ανάπτυξη του Συστήματος 400 
kV προς την Πελοπόννησο συμβάλλει στον περιορισμό των συνολικών απωλειών του ΕΣΜΗΕ. 
Το έργο του ΚΥΤ Μεγαλόπολης συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και μέρος των έργων επέκτασης 
δανειοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 
 
Δυτικός Διάδρομος (Μεγαλόπολη – Πάτρα – Δυτική Στερεά) 
Η κατασκευή νέου κέντρου υψηλής τάσης στη Μεγαλόπολη είναι σημαντική για την περιοχή της Πελοποννήσου. 
Το κέντρο υψηλής τάσης Μεγαλόπολης, το οποίο τέθηκε πλήρως σε λειτουργία εντός του 2014, ήταν απαραί-
τητο για τη σύνδεση της νέας μονάδας παραγωγής στη Μεγαλόπολη (μονάδα «Μεγαλόπολη V»), για την αύξηση 
της διείσδυσης από ΑΠΕ στην Πελοπόννησο και για την υποστήριξη των τάσεων σε ώρες υψηλών φορτίων. 
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Η διασύνδεση του κέντρου υψηλής τάσης Μεγαλόπολης με τα κυκλώματα 400 kV στην πλευρά του Αντιρρίου 
πραγματοποιείται με νέα γραμμή μεταφοράς 400 kV διπλού κυκλώματος, αποτελούμενη από εναέρια, υπόγεια 
και υποβρύχια τμήματα, καθώς και τις αντίστοιχες αυτεπαγωγές αντιστάθμισης. 
 
Τα έργα του Δυτικού Διαδρόμου έχουν ολοκληρωθεί και απομένει ένα μικρό τμήμα της εναέριας γραμμής (2 
πυλώνες) λόγω εμπλοκής με γειτονικό μοναστήρι. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε Ευρώ 163,7 εκ.. 
 
Ανατολικός Διάδρομος (Μεγαλόπολη – Κόρινθος – Αττική) 
Βασικός κόμβος του Ανατολικού Διαδρόμου είναι το κέντρο υψηλής τάσης Κορίνθου, το οποίο προβλέπεται να 
συνδεθεί στο Σύστημα 400 kV ως εξής: 
 

• Σε πρώτο στάδιο με το κέντρο υψηλής τάσης Μεγαλόπολης μέσω μίας νέας εναέριας γραμμής μεταφοράς 
400 kV διπλού κυκλώματος.  

• Σε επόμενο στάδιο με το νέο κέντρο υψηλής τάσης Κουμουνδούρου μέσω μίας νέας εναέριας γραμμής με-
ταφοράς 400 kV διπλού κυκλώματος. 

 
Τα έργα του Ανατολικού Διαδρόμου είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το 2024 (το τμήμα 
από το κέντρο υψηλής τάσης Μεγαλόπολης έως και το κέντρο υψηλής τάσης Κορίνθου θα ολοκληρωθεί εντός 
του 2022). 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε Ευρώ 95,6 εκ..  
 

Διασύνδεση Σκιάθου 
Για την ενίσχυση της αξιοπιστίας ηλεκτρικής τροφοδότησης των Β. Σποράδων, έχει προγραμματισθεί η ανά-
πτυξη νέου Υ/Σ στη Σκιάθο και η διασύνδεσή του με τον υφιστάμενο Υ/Σ Μαντουδίου στην Εύβοια. Η 
διασύνδεση περιλαμβάνει νέα γραμμή μεταφοράς 150 kV, αποτελούμενη από εναέρια (νέα και αναβαθμιζό-
μενα), υπόγεια και υποβρύχια τμήματα, καθώς και τα απαιτούμενα έργα ενίσχυσης στον Υ/Σ Μαντουδίου. 
 
Εκτός από το υποβρύχιο τμήμα της διασύνδεσης, το οποίο ολοκληρώθηκε εντός του 2020, τα υπόλοιπα υποέργα 
της διασύνδεσης της Σκιάθου είναι σε εξέλιξη και η ολοκλήρωσή τους αναμένεται εντός του 2022. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε Ευρώ 56,3 εκ..  
 

ΚΥΤ Κουμουνδούρου 
Εντός του 2021 ξεκίνησε η υλοποίηση του νέου ΚΥΤ Κουμουνδούρου, τεχνολογίας κλειστού τύπου (GIS), που θα 
αντικαταστήσει το υφιστάμενο ΚΥΤ υπαίθριου τύπου. Η υλοποίηση του νέου ΚΥΤ GIS Κουμουνδούρου θα εξυ-
πηρετήσει τη σύνδεση του Ανατολικού Διαδρόμου 400kV Πελοποννήσου, θα αποτελέσει το σημείο σύνδεσης 
της διασύνδεσης Αττικής-Κρήτης με το ηπειρωτικό Σύστημα και θα ενισχύσει την αξιοπιστία τροφοδότησης των 
φορτίων στην (Δυτική κυρίως) Αττική.  
 
Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται εντός του 2023 και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται σε Ευρώ 
46 εκ.. Το έργο έχει εγκριθεί για συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  
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Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΕΣΜΗΕ) 

2019-2028 και 2020-2029 

Το τμήμα της διασύνδεσης Αττικής - Κρήτης από το Νοέμβριο του 2019 δεν αποτελεί πλέον τμήμα του PCI 3.10 

(Project of Common Interest) και θα υλοποιηθεί από την εταιρεία ειδικού σκοπού «ΑΡΙΑΔΝΗ 

INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ.», θυγατρική του ΑΔΜΗΕ. Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, υποβλήθηκε από τον ΑΔΜΗΕ 

το τέταρτο (4ο) Αναθεωρημένο Σχέδιο ΔΠΑ 2019 - 2028  το οποίο και εγκρίθηκε με την απόφαση 1097/2019 της 

ΡΑΕ  και το Αναθεωρημένο Σχέδιο ΔΠΑ 2020 - 2029 στη ΡΑΕ για έγκριση την 18η Απριλίου 2019, το οποίο σύμ-

φωνα με την ίδια απόφαση της ΡΑΕ (1097/2019) πρέπει να επικαιροποιηθεί και να επανυποβληθεί. Το τρίτο 

(3ο) αναθεωρημένο σχέδιο ΔΠΑ 2020-2029 υποβλήθηκε για έγκριση στην ΡΑΕ την 10η Ιουνίου και τέθηκε σε 

δημόσια διαβούλευση από την Αρχή από τις 23 Ιουνίου έως τις 24 Ιουλίου 2020. 

2021-2030 

Ο ΑΔΜΗΕ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση από την 31η Δεκεμβρίου 2019 έως και την 31η Ιανουαρίου 2020 το 

Προκαταρκτικό Σχέδιο ΔΠΑ το οποίο αφορά την περίοδο 2021 – 2030. Οι υπηρεσίες του ΑΔΜΗΕ λαμβάνοντας 

υπόψη τα σχόλια που υποβλήθηκαν κατά την δημόσια διαβούλευση, εκπόνησαν το τελικό σχέδιο του ΔΠΑ 
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2021-2030, το οποίο υποβλήθηκε για έγκριση στην ΡΑΕ την 31η Μαρτίου 2020 και τέθηκε σε δημόσια διαβού-

λευση από την Αρχή από τις 2 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου 2020. Με την επιστολή της ΡΑΕ Ο-

87542/06.05.2021, υποβλήθηκε την 11η Ιουνίου 2021 το αναθεωρημένο τελικό σχέδιο ΔΠΑ 2021-2030 για έ-

γκριση στη ΡΑΕ. 

2022-2031 

Το Προκαταρκτικό Σχέδιο του ΔΠΑ 2022-2031 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον ΑΔΜΗΕ από τις 5 Ια-

νουαρίου 2021 έως τις 5 Φεβρουαρίου 2021. Στη συνέχεια, οι υπηρεσίες του ΑΔΜΗΕ λαμβάνοντας υπόψη τα 

σχόλια που υποβλήθηκαν κατά την δημόσια διαβούλευση, εκπόνησαν το τελικό σχέδιο του ΔΠΑ 2022-2031, 

το οποίο υποβλήθηκε για έγκριση στην ΡΑΕ την 15η Απριλίου 2021. 

 

27. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Η Εταιρεία ως διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς ενέργειας στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, ενερ-

γεί ως ενδιάμεσος για την είσπραξη των σχετικών χρεώσεων ενέργειας μεταξύ των υπόχρεων καταβολής των  

ποσών αυτών και την απόδοσή τους στους δικαιούχους και επομένως δεν αναμένεται επιβάρυνση της Χρημα-

τοοικονομικής θέσης της Εταιρείας. Ωστόσο ορισμένοι συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχουν 

στραφεί κατά της Εταιρείας λόγω καθυστερήσεων στην πληρωμή των απαιτήσεών τους.   

Σύμφωνα με τη νομική υπηρεσία της Εταιρείας, βάσει των μέχρι σήμερα εκδοθεισών δικαστικών αποφάσεων 

και αποφάσεων της ΡΑΕ, μόνη περίπτωση που η Εταιρεία θα μπορούσε να θεωρηθεί υπόχρεος, είναι η γένεση 

δευτερογενών υποχρεώσεων προς αποζημίωση εξαιτίας υπαίτιας παραβίασης των υποχρεώσεών της από τη 

Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή, που όμως θα περιοριζόταν στην αποκατάσταση της ζημίας που συνδέεται 

αιτιωδώς με την αθέτηση της υποχρέωσης της Εταιρείας. Η Διοίκηση θεωρεί ότι η Εταιρεία σε όλες τις 

περιπτώσεις έχει εκτελέσει τις αρμοδιότητές της ως διαχειριστής συστήματος μεταφοράς ενέργειας κατάλληλα 

και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επομένως δεν αναμένεται αρνητική έκβαση για την Εταιρεία. 

Με την 345/2021 απόφαση της ΡΑΕ επιβλήθηκε κύρωση στην Εταιρεία με τη μορφή προστίμου ποσού Ευρώ 5 

εκ. σχετικώς με το προς ολοκλήρωση έργο της Γραμμής Μεταφοράς (Γ.Μ.) 400 kV ΚΥΤ Πάτρας-ΚΥΤ 

Μεγαλόπολης. H Εταιρεία άσκησε εμπρόθεσμα αίτηση αναθεώρησης ζητώντας την εξαφάνιση ή την 

μεταρρύθμιση της 345/2021 απόφασης της ΡΑΕ, καθώς η εκτίμηση της νομικής υπηρεσίας είναι ότι συντρέχουν 

βάσιμοι νομικοί λόγοι, οι οποίοι δύνανται να ανατρέψουν την απόφαση της ΡΑΕ. Ως εκ τούτου η Διοίκηση του 

Ομίλου εκτιμά ότι είναι περισσότερο πιθανό να υπάρξει θετική έκβαση στην υπόθεση αυτή και για το λόγο αυτό 

δεν σχημάτισε πρόβλεψη στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 

Η ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΕΣ στις 24.6.2021 προέβη σε μία πρώτη εκταμίευση ποσού 

ύψους Ευρώ 30 εκ. στο πλαίσιο του από 1.7.2020 κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους Ευρώ 200 

εκ., με την Τράπεζα EUROBANK ΑΕ για τη χρηματοδότηση του έργου «Ηλεκτρική Διασύνδεση Κρήτης – Αττικής».  

Βάσει της από 10.04.2020 Σύμβασης Παραχώρησης που υπογράφηκε μεταξύ ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΕΣ και ΑΔΜΗΕ ΑΕ καθώς και της από 28.2.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΑΔΜΗΕ ΑΕ, η τελευταία παρέχει εταιρική εγγύηση όσον αφορά στην υποχρέωση κάλυψης προς την EUROBANK 

ΑΕ των ποσών που οφείλονται από την ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΕΣ. 

 

27.1 Φορολογικές υποχρεώσεις 

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2015, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες που οι ετήσιες χρηματοοικονομικές τους 

καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από τους νόμιμους ελεγκτές, υποχρεούνταν σε φορολογικό έλεγχο από 

τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που έλεγχε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις και 

λάμβαναν «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» όπως προβλεπόταν στην παρ. 5 του άρθρου 82 του 

Ν.2238/1994 και στο άρθρο 65Α του Ν.4174/2013. Για τις χρήσεις 2016 και εντεύθεν, ο φορολογικός έλεγχος 

και η έκδοση «Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης», ισχύουν σε προαιρετική βάση. 
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Η Εταιρεία επέλεξε τη συνέχιση του φορολογικού ελέγχου από τους νόμιμους ελεγκτές, που πλέον ισχύει σε 

προαιρετική βάση. Στα πλαίσια αυτά, η Εταιρεία έχει ελεγχθεί και λάβει «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» 

για τις χρήσεις  2015, 2016, 2017, 2018 και 2019 δίχως ευρήματα, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί έως 30 

Οκτωβρίου και να λάβει έκθεση ελέγχου για το 2020, δίχως ευρήματα. 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2011 

και εντεύθεν, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το 

χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν οι υποχρεώσεις των χρήσεων αυτών. Ως εκ τούτου, τα φο-

ρολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε 

εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορο-

λογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Σημειώνεται ότι 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι οι χρήσεις 2011-2014 έχουν παρα-

γραφεί και δεν αναμένεται να προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις.  

Όσον αφορά στις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, η εταιρεία «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Μ.Α.Ε.Ε.Σ», έχει 

λάβει έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη από το νόμιμο ελεγκτή της, αναφορικά με τις φο-

ρολογικές της υποχρεώσεις κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2018 και 2019. Η εταιρεία «GRID TELECOM M.A.E.», 

έχει λάβει έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη από το νόμιμο ελεγκτή της αναφορικά με τις 

φορολογικές της υποχρεώσεις κατά την πρώτη της διαχειριστική χρήση 2019, ενώ ο έλεγχος για τη χρήση 2020 

και για τις δύο θυγατρικές, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως 30 Οκτωβρίου δίχως ευρήματα.   

 

28. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

Εκτός από τις συμμετοχές της στις θυγατρικές και τις συγγενείς εταιρείες του Ομίλου (τις θυγατρικές «ΑΡΙΑΔΝΗ 

INTERCONNECTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΕΣ» και «GRID TELECOM MAE» και τις συγγενείς «Ελληνικό 

Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» και SEleNe CC ΑΕ), η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 5% στην εταιρεία «Joint 

Allocation Office S.A.» και έχει καταβάλει ποσό Ευρώ 65  έως την 30η Ιουνίου 2021 (2020: Ευρώ 65). Ωστόσο, 

λόγω της μη αναμενόμενης απόδοσης της επένδυσης αυτής, η Εταιρεία έχει απομειώσει πλήρως την επένδυση 

αυτή.  

Η Εταιρεία επίσης συμμετέχει με ποσοστό 12,5% στην εταιρεία «COORDINATED AUCTION OFFICE (CAO) IN 

SOUTH EAST EUROPE D.O.O.» και έχει καταβάλει ποσό Ευρώ 40 έως την 30η Ιουνίου 2021 (2020: Ευρώ 40). Η 

συμμετοχή αυτή λόγω της μη αναμενόμενης απόδοσης της επένδυσης, εμφανίζεται στο κονδύλι του 

ισολογισμού: Λοιπές απαιτήσεις. 

Η Εταιρεία, δεν έχει εκδώσει εγγυήσεις ή εγγυητικές επιστολές για καμία από τις ανωτέρω συμμετοχές της. 

 

29. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

Tον Ιούλιο έγινε έκδοση ομολογιών Ευρώ 90 εκατ.  με τη μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης στο πλαίσιο του 

ομολογιακού δανείου της Εταιρείας, που υπεγράφη τον Σεπτέμβριο 2020, Ευρώ 400 εκ.. 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4821/2021, άρθρο 108, από την 1η Αυγούστου, το σύνολο των παγίων περιουσιακών στοι-

χείων υψηλής τάσης του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης μεταβιβάζονται αυτοδικαίως, από τη ΔΕΗ στον 

ΑΔΜΗΕ, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, εντάσσονται στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) και στο Ρυθμιστικό Μητρώο Παγίων (ΡΜΠ) του ΕΣΜΗΕ και τελούν υπό τη διαχείριση του 

ΑΔΜΗΕ. Σε ότι αφορά το τίμημα που καλείται να πληρώσει ο ΑΔΜΗΕ στη ΔΕΗ, αυτό θα αφορά στην εμπορική 

αξία των παγίων της Κρήτης.  Συγκεκριμένα, το συνολικό τίμημα διακρίνεται σε δύο μέρη με το πρώτο να είναι 

ίσο με την ρυθμιστική αξία των παγίων και το οποίο θα συμπεριληφθεί άμεσα στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή 

Βάση του ΕΣΜΗΕ από την ημερομηνία μεταβίβασης, για να ανακτηθεί μέσω των χρεώσεων χρήσης του ΕΣΜΗΕ. 

Σε δεύτερο χρόνο θα ακολουθήσει αποτίμηση των μεταβιβαζόμενων παγίων από ανεξάρτητο εξειδικευμένο 

εκτιμητή εγνωσμένης αξίας και κοινής αποδοχής των ΑΔΜΗΕ και ΔΕΗ, βάσει του οποίου ο ΑΔΜΗΕ θα κληθεί να 

καταβάλει επιπλέον ως τίμημα την τυχόν θετική διαφορά μεταξύ της ρυθμιστικής αξίας και της εμπορικής αξίας 

των παγίων. 


