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IΙ. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (ΕΔΕΥ Α.Ε.) 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (ΕΔΕΥ Α.Ε.) (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την 

εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2021, τις εταιρικές και 

ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών 

λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (ΕΔΕΥ Α.Ε.) και των θυγατρικών αυτής (ο Όμιλος) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, 

τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Βάση γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί 

στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην 

ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και τις ενοποιούμενες θυγατρικές της, καθόλη τη 

διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του 

Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι 

τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη 

μας. 

Έμφαση θέματος 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 3.6 των οικονομικών καταστάσεων όπου γίνεται αναφορά στο 

γεγονός ότι η Εταιρεία καταρτίζει για πρώτη φορά ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, συνέπεια  της 

απόκτησης την 01/04/2021 του 65% των μετοχών της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. από το Ταμείο Αξιοποίησης 

Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) άνευ ανταλλάγματος , καθώς και στη λογιστική πολιτική 

ενσωμάτωσης των στοιχείων της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 

Ευθύνες της διοίκησης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να 

καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων 

από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
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Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη 

για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, 

γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η 

διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία και τον Όμιλο ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους 

ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη 

διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται 

σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα 

ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και 

θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν 

τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις εταιρικές και ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 

ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. 

Επίσης: 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις εταιρικές και ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 

ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια 

που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού 

ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, 

καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς 

διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί 

της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας και του Ομίλου. 

 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο 

των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.  

 

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει 

ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα 

ως προς την ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Εάν 

συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να 

επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα 

συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης 

ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία και ο 

Όμιλος να παύσουν να λειτουργούν ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των εταιρικών και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 
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εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα 

γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

 

• Αποκτούμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση των οντοτήτων ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου για την έκφραση 

γνώμης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την 

καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας και των θυγατρικών της. 

Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη. 

 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του 

ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων 

στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 

4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις 

ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 150 και 153 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής 

αντιστοιχεί με τις συνημμένες [εταιρικές και ενοποιημένες] οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 

την 31.12.2021. 

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (ΕΔΕΥ Α.Ε.) και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις 

ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

 

Αθήνα,  05 Αυγούστου 2022 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Νικόλαος Χρήστος Μαντζούνης 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 40511 
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III. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΔΕΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2021 

 

 

 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ 
 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. ( EΔΕΥ Α.Ε.) 
 

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 132944701000 
 

Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2021 έως 31/12/2021 
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Εισαγωγή  
 
 
Κύριοι Μέτοχοι,  
 
 
Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στη χρονική περίοδο των δώδεκα μηνών της 

κλειόμενης χρήσεως (1.1.2021 – 31.12.2021). Η έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές 

διατάξεις του N. 4548/2018. Οι Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα 

με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Στην παρούσα έκθεση περιέχονται συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική 

κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου (ΕΔΕΥ ) και της μητρικής Εταιρείας ΕΔΕΥ Α.Ε.*, περιγραφή των 

σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά την τρέχουσα οικονομική χρήση, περιγραφή των κυριότερων 

κινδύνων και αβεβαιοτήτων για την επόμενη χρήση, παράθεση στοιχείων και εκτιμήσεων ποιοτικού 

χαρακτήρα για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την επόμενη χρήση, καθώς 

και παρουσίαση των σημαντικότερων μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών που έχουν αντίκτυπο στην 

Εταιρεία και τον Όμιλο.  

 

 

*Σημείωση: κατά την διάρκεια ολοκλήρωσης της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, η ΕΔΕΥ Α.Ε. 

μετονομάστηκε σε ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε. με νέο νόμο ως αναλύεται κατωτέρω, με δεδομένο όμως ότι η παρούσα έκθεση 

αφορά την χρήση του οικονομικού έτους 2021 διατηρείται η παλαιά της επωνυμία σε επιμέρους σημεία. 
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Μήνυμα του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Το επιχειρησιακό περιβάλλον που δημιουργήθηκε από τις αλλεπάλληλες κρίσεις του 2021 και του 2022 
 
Μετά την τελευταία έκθεση διαχείρισης της ΕΔΕΥ Α.Ε., το παγκόσμιο ενεργειακό τοπίο έχει αλλάξει δραματικά. 

Ήδη από το δεύτερο μισό του 2021, η Ευρώπη βιώνει μια βαθιά κρίση ενεργειακού κόστους, ως αποτέλεσμα 

τεράστιας ανισορροπίας στο ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης, και η οποία προκλήθηκε από ένα συνδυασμό 

πολλών παραγόντων, όπως είναι τα χαμηλότερα επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη εδώ και 

μια δεκαετία, οι διακοπές εφοδιασμού, ο παροπλισμός συμβατικών παραγωγικών ενεργειακών πόρων και η 

χαμηλότερη ιστορικά χρηματοδότηση των συμβατικών ενεργειακών έργων. Αυτή η κατάσταση επιδεινώθηκε 

στη συνέχεια από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία με τη σειρά της οδήγησε σε μια ευρωπαϊκή 

κρίση ενεργειακής ασφάλειας πρωτοφανούς μεγέθους. 

Αυτές οι κρίσεις έχουν επιφέρει μια νέα αίσθηση επείγοντος, και πραγματισμού, στην ευρύτερη δημόσια 

συζήτηση για την ενέργεια. Η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας βρίσκεται σε ανοδική πορεία, ενώ ήδη για το 2021 

έφτασε στο υψηλότερο ιστορικά της επίπεδο – το οποίο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε αναδυόμενες 

οικονομίες. Επίσης, οι παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα αυξήθηκαν σε πρωτοφανή επίπεδα. Θετική εξέλιξη 

αποτελεί η αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 15% από 9% σε ετήσιο μέσο όρο – 

ωστόσο και ο άνθρακας σημείωσε αύξηση της τάξεως του 6%, φτάνοντας έτσι σε υψηλά ιστορικά εδώ και μια 

δεκαετία. Το φυσικό αέριο συνέχισε επίσης την ανοδική του πορεία, μια τάση που αναμένεται να συνεχιστεί, 

δεδομένου ότι αποτελεί το κυριότερο μεταβατικό καύσιμο. 

 
  
Πολύπλοκες προκλήσεις χάραξης πολιτικής 
 
Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και ο παγκόσμιος ενεργειακός τομέας 

βασίζεται σε δύο αξιωματικές αρχές: η παγκόσμια κοινότητα πρέπει να δημιουργήσει νέους και πιο 

περιεκτικούς μηχανισμούς για να διασφαλίσει ότι η παγκόσμια αύξηση της ενεργειακής ζήτησης δε θα 

εμποδίσει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα, είναι σαφές ότι οι 

υδρογονάνθρακες θα συνεχίσουν να αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική πλειοψηφία του παγκόσμιου 

ενεργειακού μείγματος για το άμεσο μέλλον. Ως εκ τούτου, η πορεία προς μια επιτυχημένη ενεργειακή 

μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με 

υπεραπλουστευμένες προσεγγίσεις που τοποθετούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε αντίθετο άξονα από 

τους υδρογονάνθρακες, αλλά εξαρτάται από καλά σχεδιασμένα και εκτελεσμένα σχέδια με σκοπό τη σταδιακή 

μετατόπιση του ενεργειακού μείγματος σε  λιγότερο ρυπογόνες πηγές ενέργειας (π.χ., τη μετάβαση από τον 

άνθρακα στο φυσικό αέριο) και παράλληλα τη στοχευμένη ενδυνάμωση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, καθιστώντας τις ικανές να αναλάβουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο στο ενεργειακό μας μίγμα. 

Αυτή η μετάβαση πρέπει να επιτευχθεί με τρόπους που να αποτρέπουν την επιδείνωσης της κρίσης του 

ενεργειακού κόστους και της ενεργειακής ασφάλειας, διαφορετικά ενδέχεται η βιομηχανική 

ανταγωνιστικότητα και η κοινωνική συνοχή να δεχτούν σοβαρά πλήγματα. 

 
 
Η ΕΔΕΥ Α.Ε. και οι «Υδρογονάνθρακες 2.0» 
 
Η θεμελιώδης αρχή και ο πυλώνας για τη στρατηγική της ΕΔΕΥ Α.Ε. «Υδρογονάνθρακες 2.0», η οποία μάλιστα 

κατά το 2022 έκανε τεράστια βήματα προς την εφαρμογή της, παραμένει ακριβώς η αντιμετώπισή αυτής της 

πρόκλησης με μια ολιστική και περιεκτική προσέγγιση. 
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Υδρογονάνθρακες 2.0 – ενεργειακό κόστος και ενεργειακή ασφάλεια  
 
Στην έκθεση διαχείρισης της ΕΔΕΥ Α.Ε. για το 2020 θέσαμε τα εξής θεμελιώδη ερωτήματα: 1) εάν η Ελλάδα 

έχασε την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί την αξία των φυσικών της πόρων και 2) εάν τέτοιες προσπάθειες 

εναντιώνονται σε εκείνες μιας ενεργειακής μετάβασης καθώς και της οικονομίας γενικότερα σε ένα βιώσιμο 

μοντέλο χαμηλών εκπομπών άνθρακα; 

Η απάντησή μας και στις δύο ερωτήσεις ήταν κατηγορηματικά «όχι». «Η Ελλάδα έχει ακόμη μια ευκαιρία για 

την αξιοποίηση των εθνικών της πόρων και τέτοιες προσπάθειες δεν έρχονται σε αντίθεση με την προσπάθεια 

μεταβολής του εθνικού ενεργειακού μείγματος. Αντίθετα, ορισμένοι υδρογονάνθρακες, ιδίως το φυσικό αέριο, 

διαδραματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο για μια επιτυχή μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα» 

(Έκθεση Διαχείρισης ΕΔΕΥ Α.Ε. 2021). 

Η παραπάνω θέση έχει σήμερα δικαιωθεί κι η Ελλάδα υπήρξε μια από τις ισχυρότερες φωνές στην Ευρώπη 

που παρουσίασε καινοτόμες λύσεις για την καταπολέμηση της ενεργειακής κρίσης, συνυπολογίζοντας 

παράλληλα διαρκώς τον τελικό στόχο για αειφόρο ανάπτυξη. 

 
 
Ο μετασχηματισμός της ΕΔΕΥ A.E. – ξεκλειδώνοντας τον Ελληνικό τομέα εξερεύνησης φυσικού αερίου 
 
Κατά το 2022, για την υλοποίηση της στρατηγικής της «Υδρογονάνθρακες 2.0», η ΕΔΕΥ Α.Ε. (από τον Ιούλιο 

του 2022 ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε./ HEREMA S.A.) έχει προβεί στο μεγαλύτερο μετασχηματισμό στην ιστορία της εταιρείας. 

Ο μετασχηματισμός αυτός επικεντρώθηκε σε τρεις βασικούς στόχους: 

1. Τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των δυνητικών   

εγχώριων κοιτασμάτων φυσικού αερίου, 

2. Την τοποθέτηση της ΕΔΕΥ Α.Ε. σε θέση να αναπτύξει συνέργειες με σκοπό την υποστήριξη της 

ενεργειακής μετάβασης της Ελλάδας, και  

3. Την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και την εξασφάλιση της ικανότητας της εταιρείας να 

διαχειρισθεί ένα διευρυμένο υπεράκτιο ερευνητικό πρόγραμμα. 

 
 
Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης 
 
Η στρατηγική «Υδρογονάνθρακες 2.0», της ΕΔΕΥ Α.Ε. καθώς και η διευρυμένη εντολή που έχει λάβει 

καθιστούν την εταιρεία ικανή να υποστηρίζει τους επενδυτές σε μια κρίσιμη στιγμή – με τους τελευταίους να 

έχουν ανταποκριθεί θετικά. Σημαντική στιγμή για την οικοδόμηση αυτής της εμπιστοσύνης των επενδυτών 

ήταν η δημόσια ανακοίνωση του Πρωθυπουργού τον Απρίλιο ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να επιταχύνει 

το πρόγραμμά των ερευνητικών δραστηριοτήτων και ότι αυτές θα αποτελούν εφεξής έργα εθνικής σημασίας. 

Στηριζόμενη πάνω στη σαφή στήριξη του Πρωθυπουργού, καθώς και στην ιστορική επίσκεψη του στις 

Ηνωμένες Πολιτείες στις 17 Μαΐου, όπου μίλησε και στα δύο Σώματα των Αντιπροσώπων, η ΕΔΕΥ Α.Ε. ανέλαβε 

μια σειρά από πρωτοβουλίες για την προσέγγιση επενδυτών – με δραστηριοποίηση στις Ηνωμένες Πολιτείες 

σε συνεργασία τόσο με την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα όσο και με την Ελληνική Πρεσβεία στην Ουάσιγκτον. 

Η ΕΔΕΥ πραγματοποίησε συναντήσεις με το Υπουργείο Ενέργειας και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και 

μέλη του Κογκρέσου, με αμερικανικές εταιρείες και βιομηχανικές ενώσεις για να παρουσιάσει το όραμα της 

στρατηγικής της «Υδρογονάνθρακες 2.0» για την πορεία του ελληνικού upstream και πώς αυτό θα μπορούσε 

να συμβάλλει στην ενεργειακή μετάβαση και στην ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια. Η προσέγγιση αυτή έτυχε 

μεγάλης στήριξης από τη βιομηχανία και τη δημόσια διοίκηση, και σήμερα αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο 

ότι οι πόροι φυσικού αερίου της Ελλάδας έχουν τη δυνατότητα να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην ενίσχυση 

της ασφάλειας του εφοδιασμού, της διαφοροποίησης και της πράσινης μετάβασης στην περιοχή των 
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Βαλκανίων, η οποία μέχρι σήμερα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό τόσο από ενός ρωσικές εισαγωγές όσο και από 

τον άνθρακα. 

Έκτοτε, οι προσπάθειες ενός ΕΔΕΥ Α.Ε. εστιάστηκαν στη μετατροπή αυτής της υποστήριξης σε απτή εμπορική 

και τεχνική πρόοδο. Ως εκ τούτου, η ΕΔΕΥ Α.Ε. υπερθεμάτισε τον Ιούλιο την πρόταση ExxonMobil να αυξήσει 

σημαντικά το μερίδιό της στον ελληνικό upstream τομέα και να αναλάβει τη διαχείριση των ερευνητικών 

δραστηριοτήτων Δυτικά και Νοτιοδυτικά ενός Κρήτης. 

 
 
Δημόσιες αντιδράσεις και η συσχέτιση της στρατηγικής «Υδρογονάνθρακες 2.0» με την πράσινη ατζέντα 
 
Βασικό στοιχείο αυτής της νέας στρατηγικής είναι να επικοινωνήσουμε ότι η επιτάχυνση της έρευνας για 

υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα δεν έρχεται σε σύγκρουση με την πράσινη ατζέντα της χώρας και ότι η 

ενεργειακή μετάβαση εξαρτάται από την επιτυχή εκμετάλλευση συνεργειών μεταξύ των διαθέσιμων πηγών 

ενέργειας και τη σταδιακή αντικατάστασή των πιο ρυπογόνων εξ αυτών με καθαρότερες διαθέσιμες 

εναλλακτικές λύσεις, όπως το αέριο, έως ότου το ενεργειακό μείγμα να μπορεί να μετατραπεί πλήρως σε πιο 

βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων των αιολικών και 

ηλιακών. 

Οι προσπάθειες αυτές για την προσέγγιση της κοινωνίας με διαφανή τρόπο ήταν επιτυχείς. Πανελλήνιες 

δημοσκοπήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια 2021 και στις αρχές του 2022 δείχνουν ότι το 86% 

του πληθυσμού – ανεξάρτητα από τα δημογραφικά στοιχεία ηλικίας και τις δηλωμένες πολιτικές πεποιθήσεις 

– υποστηρίζει την επιτάχυνση του ελληνικού προγράμματος ερευνών. Αυτή η ισχυρή υποστήριξη θέτει ως 

δεδομένο, φυσικά, ότι το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα θα βασίζεται σε εκτεταμένη παρακολούθηση και σε 

αυστηρή επιβολή των υψηλότερων περιβαλλοντικών, θαλάσσιων και κοινωνικοοικονομικών προτύπων – ως 

εκ τούτου, η κύρια πρόκληση για την ΕΔΕΥ Α.Ε. κατά το υπόλοιπο του 2022 και για το 2023 είναι να 

διασφαλίσει ότι ο οργανισμός διαθέτει τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους και το αναγκαίο ανθρώπινο 

δυναμικό για την παρακολούθηση και την επιβολή ενός δυνητικά μεγάλου και ταχέως αναπτυσσόμενου 

ερευνητικού προγράμματος. 

 
 
Βασικές επικείμενες προκλήσεις  
 
Μια βασική πρόκληση τώρα θα είναι να διατηρηθεί η δυναμική που χτίστηκε τους τελευταίους 12 μήνες και να 

διασφαλιστεί ότι η ΕΔΕΥ Α.Ε. θα διαθέτει τους απαραίτητους διοικητικούς και οικονομικούς πόρους. Η 

ενίσχυση της ικανότητας και των πόρων της ΕΔΕΥ Α.Ε. αποτελεί πρωταρχική πρόκληση και θα καταστεί ακόμη 

πιο σημαντική, καθώς οι αρμοδιότητες της εταιρείας διευρύνονται, με δραστηριότητες που αφορούν την 

αποθήκευση φυσικού αερίου, τη διαχείριση άνθρακα / GHG και τα υπεράκτια αιολικά πάρκα. Η νομοθεσία 

για τον εκσυγχρονισμό της ΕΔΕΥ Α.Ε. είναι έτοιμη για έγκριση από τον Ιανουάριο του 2021 και θα συμβάλει 

στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και αποτελεσματικού διοικητικού πλαισίου. Αυτός είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών, αλλά κυρίως για τη δημιουργία ενός 

οργανισμού με την απαραίτητη τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό για τη διαχείριση του ελληνικού 

προγράμματος «Υδρογονάνθρακες 2.0» που θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή, μόνο εφόσον υπάρχουν οι 

απαραίτητοι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι για την επίβλεψη και την επιβολή των πιο αυστηρών προτύπων 

για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων. 
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Α. Η Εταιρεία και ο Όμιλος  

 

1. Σκοπός, Θεσμικό Πλαίσιο και Δομή του Ομίλου 

 
Σκοπός της Εταιρείας  

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε., (ΕΔΕΥ Α.Ε. ή η Εταιρεία)  είναι ο δημόσιος φορέας 

διαχείρισης των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου στην αναζήτηση έρευνα και εκμετάλλευση των 

υδρογονανθράκων, με αποκλειστική συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου (100%). Η εταιρεία λειτουργεί 

ανεξάρτητα ως ανώνυμος εταιρεία (Α.Ε.) στα πρότυπα ιδιωτικής οικονομίας, με ένα ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά το φάσμα δραστηριοτήτων περιλαμβάνει, τη συγκέντρωση, αποθήκευση, 

επεξεργασία, αξιολόγηση, αποτίμηση και διαχείριση ερευνητικών δεδομένων, δημιουργία Εθνικής Τράπεζας 

δεδομένων, εισήγηση προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υπ. ΠΕΝ) των προς παραχώρηση 

προτεινόμενων περιοχών, προετοιμασία και διεξαγωγή των διαγωνισμών και προβολή τους στη διεθνή αγορά, 

αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής στους διαγωνισμούς, διαπραγμάτευση των όρων των συμβάσεων, 

υπογραφή και υποβολή για έγκριση στον Υπ. ΠΕΝ, εισήγηση στον Υπ. ΠΕΝ για τη χορήγηση των αδειών, 

παρακολούθηση και έλεγχος της ορθής εκτέλεσης των όρων των συμβάσεων, εκπόνηση Κανονισμών 

Ασφαλείας, Υγείας & Περιβάλλοντος, παρακολούθηση και ανάλυση της διεθνούς ενεργειακής αγοράς 

ιδιαίτερα σε θέματα Έρευνας Παραγωγής Υδρογονανθράκων, μόνιμη συνεργασία με Εκπαιδευτικά και 

Ερευνητικά Ιδρύματα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση υποδομών αποθήκευσης φυσικού αερίου. Η εκμετάλλευση 

του διαθέσιμου ορυκτού πλούτου και συνακόλουθα των υδρογονανθράκων, οι οποίοι συνιστούν δημόσιο 

αγαθό, λαμβάνει χώρα στην βάση της δημόσιας ωφέλειας και αποτελεί μηχανισμό ανάληψης συλλογικών, 

δημόσιων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών, κατάρτισης επιστημονικών ερευνών και διαμόρφωσης ενεργειακών, 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται σε πολυδιάστατη και 

εναλλακτική πηγή εισροών για την ελληνική οικονομία.  

Με το άρθρο 131 του Ν. 4685/7-5-2020 (ΦΕΚ Α’ 92/7-5-20) «Μετασχηματισμός ΕΔΕΥ Α.Ε.» τροποποιήθηκαν ο 

σκοπός και οι αρμοδιότητες της ΕΔΕΥ Α.Ε. και συμπληρώθηκαν σκοποί και δραστηριότητες όπως η ανάπτυξη, 

η κατασκευή ή η διαχείριση έργων υποδομής διασύνδεσης με γειτονικές χώρες και δόθηκε η απαραίτητη 

ευελιξία στην ΕΔΕΥ Α.Ε. να συμμετέχει ή να αναπτύσσει νέες συναφείς δραστηριότητες δεδομένων των 

συνεχών και ριζικών εξελίξεων στον τομέα της ενέργειας.  

Με το άρθρο 228 του Ν.4920/2022 (ΦΕΚ Α’ 74/15.04.2022) διευρύνθηκε ο σκοπός της ΕΔΕΥ Α.Ε. σε έργα 

Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα και η ΕΔΕΥ Α.Ε. ορίζεται ως η αρμόδια αρχή να διαχειρίζεται τα 

αποκλειστικά δικαιώματα του Δημοσίου περί εξερεύνησης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα και άλλων 

αερίων ή  υγρών στοιχείων και ενώσεων σε γεωλογικούς σχηματισμούς. Η τροποποίηση αυτή στον ιδρυτικό 

νόμο της ΕΔΕΥ Α.Ε. ενισχύει το ρόλο της ΕΔΕΥ Α.Ε. στην επίτευξη των στόχων του ενεργειακού σχεδιασμού 

του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα.  

Με το άρθρο 65 κεπ. του Ν.4964/2022 (ΦΕΚ A’ 150/30.07.2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την 

αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις», η ΕΔΕΥ Α.Ε., 

μετονομάζεται σε Ελληνική Διαχειριστικής Εταιρεία Υδρογονανθράκων και  Ενεργειακών Πόρων Α.Ε. και 

αποτελεί την αρχή η οποία διαχειρίζεται  για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου τα δικαιώματα για την 

έρευνα, αναζήτηση και προσδιορισμό των Περιοχών Εγκατάστασης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ) 

καθώς και την παραχώρηση αυτών των δικαιωμάτων (έρευνας και εκμετάλλευσης). Η ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε. χορηγεί 

τις άδειες ΥΑΠ βάσει κριτηρίων, διατηρεί μητρώο αδειών και εν γένει αποτελεί ρυθμιστική δύναμη και στις 

νέες μορφές ενέργειας. Περαιτέρω, με την νομοθετική αυτή αλλαγή, η ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε. συμμετέχει ενεργά στον 

ενεργειακό σχεδιασμό που αφορά στα έργα αυτά, εισηγείται και συντονίζει τις δράσεις των αρμοδίων φορέων. 
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Με τις διατάξεις του Ν.4409/2016 ΦΕΚ 136 Α (άρθρα 1-35), η ΕΔΕΥ Α.Ε. ανέλαβε προσωρινά πρόσθετες 

αρμοδιότητες, ασκώντας και τα καθήκοντα της προβλεπόμενης από την οδηγία 2013/30/ΕΕ Αρμόδιας Αρχής 

για την υπεράκτια ασφάλεια. Την αρμοδιότητα αυτή η ΕΔΕΥ Α.Ε. την ασκεί, μέχρι τη συγκρότηση της Αρμόδιας 

Αρχής ή/και την ύπαρξη  τουλάχιστον έξι (6) θαλάσσιων εγκαταστάσεων Έρευνας και Παραγωγής 

υδρογονανθράκων στη χώρα. Το ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος και μέτρων 

ασφαλείας συμπληρώθηκε με το Ν. 4409/2016, σε εναρμόνιση με την Οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, οριοθέτησε τους κανόνες σχετικά με την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και 

εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, επεσήμανε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την πρόληψη σοβαρών 

ατυχημάτων και έδωσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον περιορισμό των συνεπειών τους. Oι απαιτήσεις 

που προβλέφθηκαν σχετικά, με την έγκριση μελέτης ασφαλείας επί των εγκαταστάσεων, τη γνωστοποίηση 

γεωτρητικών και συνδυασμένων εργασιών, την πρόβλεψη σχεδίων αντιμετώπισης ζητημάτων εκτάκτου 

ανάγκης, την αξιολόγηση των σχετικών εκθέσεων που υποβάλλουν οι φορείς εκμετάλλευσης, με τη 

συνακόλουθη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων από τις αρμόδιες κρατικές αρχές, συμβάλλουν σημαντικά 

στην οριοθέτηση ενός ασφαλούς περιβαλλοντικού πλαισίου δράσης και ανάπτυξης. Στους βασικούς στόχους 

της ΕΔΕΥ Α.Ε. ως Αρμόδιας Αρχής, όσον αφορά την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και 

εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, εντάσσονται η διεξαγωγή ελέγχων και επιθεωρήσεων των εποπτευομένων 

διαχειριστών και ιδιοκτητών μη παραγωγικών εγκαταστάσεων πάνω σε ζητήματα ασφαλούς λειτουργίας τους, 

καθώς και η επίτευξη διαφάνειας, συνοχής, αναλογικότητας και αντικειμενικότητας κατά τη ρύθμιση των 

υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων (άρθρα 8 και 9 του Ν 4409/2016). 

 

 

Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας 

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΕΔΕΥ Α.Ε.), ιδρύθηκε το 2011 

(Ν. 4001/2011 Ενότητα Β) και εδρεύει στην Αθήνα. Είναι μια κρατική εταιρεία με το Ελληνικό Δημόσιο να είναι 

ο μοναδικός μέτοχος (100%). Η ίδρυση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της ΕΔΕΥ Α.Ε. προβλέφθηκαν με τις 

διατάξεις των άρθρων 145-153 του Ν. 4001/2011, ως ισχύει, σε εκτέλεση των οποίων εκδόθηκε το υπ’ αρ. 

Π.Δ. 14/2012 (ΦΕΚ Α΄21/13.2.2012), με το οποίο καταρτίστηκε το Καταστατικό της. Το Π.Δ. 14/2012 

περιλαμβάνει διατάξεις του Καταστατικού της, βάσει του οποίου προβλέπεται η σύστασή της ως ανώνυμη 

εταιρεία, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις 

του ως άνω ιδρυτικού της νόμου, καθώς και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. 

Οι δραστηριότητες της εταιρείας τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Μοναδικός μέτοχος της εταιρείας είναι το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο 

εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών. Πλην του ιδρυτικού της νόμου, του Π.Δ. της συστάσεώς της, 

η λειτουργία της ρυθμίζεται συμπληρωματικά από τον Κανονισμό Λειτουργίας της, ως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει.   

Η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε ενέργεια προκειμένου να εκπληρώνει τον σκοπό της εντός του 

πλαισίου που τίθεται από τις διατάξεις του ιδρυτικού της νόμου. 

Η διάρκεια της ΕΔΕΥ Α.Ε. ορίστηκε σε ενενήντα εννέα έτη και αρχίζει από την ημερομηνία του Π.Δ. 14/2012 

(ΦΕΚ Α΄21/13.2.2012) με το οποίο καταρτίσθηκε το Καταστατικό της.   

Κατά τα λοιπά συμπληρωματικά προς τις ρυθμιστικές διατάξεις, το πεδίο δραστηριότητας της ΕΔΕΥ Α.Ε 

διέπεται επίσης από τον νόμο περί Υδρογονανθράκων Ν.2289/1995 (Α’27), καθώς και τις διατάξεις του 

Ν.4964/2022 (Α’150), περί Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων. Ειδικά για την υπόγεια αποθήκευση διοξειδίου του 

άνθρακα εφαρμόζεται η νομοθεσία που ρυθμίζει την αποθήκευση CO2, ήτοι η ΚΥΑ με αριθμό Η.Π. 

48416/2037/Ε.103/2011 (ΦΕΚ: Β/2516) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, συμπληρωματικά προς το άρθρο 

173 του Ν.4964/2022 (Α’ 150). 
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Δομή Ομίλου  

Μητρική Εταιρεία 

➢ Η μητρική εταιρεία του ομίλου, είναι η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΕΔΕΥ 

Α.Ε.) ιδρύθηκε το 2011 και εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Δημ. Μάργαρη 18 στην Αθήνα. 

Την 01.04.2021 το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) μεταβίβασε στην 

ΕΔΕΥ Α.Ε. το σύνολο των μετοχών που κατείχε και αντιστοιχεί στο 65% του συνολικού μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., δυνάμει και σε εκτέλεση των διατάξεων της 

παραγράφου 15 του άρθρου 80Ι του Ν.4001/2011, ως ισχύει. 

 

Θυγατρική Εταιρεία  

➢ Η ΕΔΕΥ Α.Ε. διαθέτει μια θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε..  

Στην ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ A.E. συμμετέχουν με 65% η ΕΔΕΥ Α.Ε. και με 35% τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 

Α.Ε..  

Η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ιδρύθηκε την 11.05.2020, με την απόσχιση του Κλάδου Διεθνών Έργων της 

ΔΕΠΑ Α.Ε. (νυν ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.) ως 100% θυγατρική της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.. Την 11.05.2020  

καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2130135, η με 

αριθμό 4915/11-05-2020 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (ΑΔΑ: 6ΣΩΤ469ΗΕΘ-Ι7Τ), με την οποία 

εγκρίθηκαν η σύσταση της νέας ανώνυμης εταιρείας µε την επωνυμία «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Α.Ε.» και το 

καταστατικό της.  

Σε εφαρμογή των προβλέψεων των παρ. 9 και 15 του αρ. 80Ι του Ν. 4001/2011 ως ισχύει 

πραγματοποιήθηκαν μετά την 31.12.2020 οι ακόλουθες αλλαγές στη μετοχική σύνθεση και την επωνυμία 

της Εταιρείας: 

α) Δυνάμει της παρ. 9 του αρ. 80Ι του Ν. 4001/2011, ως ισχύει, την 29-01-2021 ολοκληρώθηκε η 

μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών που κατείχε η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. στην ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Α.Ε. και αντιστοιχούσε στο 100% του μετοχικού της κεφαλαίου στους μετόχους της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., 

«ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» («ΤΑΙΠΕΔ») και «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» («ΕΛΠΕ»), σε αναλογία προς τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΠΑ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., ήτοι 65% του μετοχικού κεφαλαίου στο ΤΑΙΠΕΔ και 35% στην εταιρεία ΕΛΠΕ. 

Δεδομένου ότι, κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης μετοχών, η Εταιρεία δεν ήταν πλέον μονοπρόσωπη, 

το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε κατά την υπ’ αριθμ. 9/25.02.2021 συνεδρίασή του την 

αφαίρεση της ένδειξης «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ» από την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο της σύμφωνα με το 

αρ. 6 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, οπότε έκτοτε η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος της «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» (υπ’ αριθμ. 

2341008/04.03.2021 ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ.). 

 

β) Δυνάμει της παρ. 15 του αρ. 80Ι του Ν. 4001/2011, μεταβιβάστηκε στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε.» («ΕΔΕΥ A.E.») το σύνολο των μετοχών που κατείχε το ΤΑΙΠΕΔ και 

αντιστοιχεί στο 65% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.. Η μεταβίβαση 

αυτή ολοκληρώθηκε την 01.04.2021 με τις σχετικές επισημειώσεις επί του βιβλίου μετόχων της Εταιρείας 

και του μεταβιβασθέντος τίτλου μετοχών. 
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Κατόπιν τούτων, η σημερινή μετοχική σύνθεση της Εταιρείας ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. έχει ως 

ακολούθως: (α) 65% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανήκει στην εταιρεία ΕΔΕΥ A.E.  

και (β) 35% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανήκει στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 

Α.Ε.. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ανέρχεται σε € 63.758.656,04 και 

διαιρείται σε 724.201 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 88,04  η καθεμία. 

Η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. στα πλαίσια των κύριων δραστηριοτήτων της: 

• Συμμετέχει στην κατασκευή, ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση διασυνοριακών έργων 

ενέργειας φυσικού αερίου ή/και άλλων μορφών ενέργειας.  

• Προσανατολίζεται στο βιώσιμο ενεργειακό μέλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης, προωθώντας 

παράλληλα έργα εναλλακτικών μορφών ενέργειας, όπως του υδρογόνου, καθώς και 

εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας, ενώ επιδιώκει και διεθνείς στρατηγικές συνεργασίες με 

στόχο την ανάπτυξη νέων διεθνών δραστηριοτήτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.  

• Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, μεταφέροντας την 

επιστημονική γνώση και εμπειρία των στελεχών της σε τεχνικά, οικονομικά, εμπορικά και 

ρυθμιστικά θέματα στον τομέα της ενέργειας. 

 

Συγγενείς Εταιρείες της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  

➢ Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας – Ιταλίας – ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία Υ.Α.Φ.Α 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε. - IGI POSEIDON S.A. (Μέτοχος 50% ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.)   

Η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ίδρυσε από κοινού με την ιταλική Edison S.p.A το 2008 την ελληνική εταιρεία 

με την επωνυμία «Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας - Ιταλίας / ΥΑΦΑ Ποσειδών Α.Ε.» (IGI 

Poseidon S.A.) στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχουν με ποσοστό 50% έκαστη εταιρεία και η 

οποία αποτελεί έναν μακροχρόνιο υποστηρικτή των ευρωπαϊκών στόχων ενεργειακής ασφάλειας, 

προωθώντας έργα υποδομής φυσικού αερίου ή και άλλων μορφών ενέργειας. 

Συγκεκριμένα, η IGI Poseidon S.A., κατέχει, είτε η ίδια είτε μέσω της συγγενούς εταιρείας ICGB AD, ένα 

χαρτοφυλάκιο αδειοδοτημένων και υπό κατασκευή έργων που αναφέρονται παρακάτω: 

• Διασυνδετήριος Αγωγός Eastern Mediterranean Pipeline (EastMed). 

• Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB).  

• Αγωγός ΠΟΣΕΙΔΩΝ (Poseidon) 

 

Συμμετοχές σε Συγγενείς Εταιρείες 

➢ Natural Gas Interconnector Greece Bulgaria A.D (ICGB A.D) (Μέτοχος 50% IGI POSEIDON S.A.)  

Μέσω της συγγενούς εταιρείας IGI Poseidon S.A., η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. συμμετέχει στην εταιρεία 

«Natural Gas Interconnector Greece - Bulgaria A.D.» («ICGB A.D.»), της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο 

ανήκει κατά 50% στην IGI Poseidon S.A. και κατά το υπόλοιπο 50% στην εταιρεία «Bulgarian Energy Holding 

EAD» («ΒΕΗ EAD  Η κοινοπραξία ICGB AD, που ιδρύθηκε με έδρα στη Βουλγαρία το 2011, υλοποιεί το έργο 

του Αγωγού IGB (Gas Interconnector Greece-Bulgaria). Σύμφωνα με το καταστατικό της, η ICGB AD θα 

είναι ο ιδιοκτήτης του αγωγού φυσικού αερίου IGB και θα χρηματοδοτήσει την υλοποίησή του και θα 

λαμβάνει τα έσοδα από τη μεταφορά φυσικού αερίου. Ο αγωγός φυσικού αερίου IGB μήκους 182 

χιλιομέτρων θα συνδεθεί με το ελληνικό εθνικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου στην περιοχή της 

Κομοτηνής και με το βουλγαρικό εθνικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου στην περιοχή της Stara 

Zagora. 
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Κατά συνέπεια, μέρος του μεταβιβασθέντος Κλάδου Διεθνών Έργων  προς την ΕΔΕΥ Α.Ε. ήταν και όλες οι 

μετοχές που κατείχε η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. (ήτοι ποσοστό 50%) στην εταιρεία «ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ 

ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ» (IGI Poseidon S.A.) και επομένως και η 

συμμετοχή της τελευταίας (50%) στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Natural Gas Interconnector Greece 

Bulgaria A.D.» (ICGB A.D.).  

Η κατάσταση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών, το αντικείμενο τους, το ποσοστό ιδιοκτησίας 

και η μέθοδος ενοποίησης ως είχε την 31.12.2021 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 
ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΔΕΥ 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΔΕΥ  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
  ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 ΣΧΕΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

31.12.2021 

 ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

31.12.2020 

ΕΔΕΥ Α.Ε. Αθήνα 

Διαχείριση των δικαιωμάτων του Ελληνικού 
Δημοσίου σχετικά με την έρευνα και 
εκμετάλλευση υδρογονανθράκων ανά την 
Ελληνική Επικράτεια, χορήγηση αδειών 
εξερεύνησης και αποθήκευσης αερίων (π.χ., 
διοξειδίου του άνθρακα, κ.α.) σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς καθώς και κατασκευαστικές 
δραστηριότητες έργων υποδομής ενέργειας, 
καθώς και σχεδιασμός εθνικού σχεδίου ανάπτυξης 
υπεράκτιων αιολικών πάρκων (ΥΑΠ) και 
διαχείρισης των δικαιωμάτων του Ελληνικού 
Δημοσίου σχετικά με την έρευνα για την ανάπτυξη 
έργων ΥΑΠ. 

 Ολική 
ενσωμάτωση 

- Μητρική  Μητρική  

 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 

ΔΕΠΑ 
ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΕΡΓΩΝ Α.Ε 

Αθήνα  
Κατασκευαστικές εργασίες για διεθνείς δια-
συνδετήριους αγωγούς  

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση  65% -  

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 

Υ.Α.Φ.Α. 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ 

Α.Ε. 
Αθήνα  

Κατασκευή & εκμετάλλευση υποθαλάσσιου 
αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Ιταλίας 

Καθαρή θέση  Έμμεση  50% -  

ICGB A.D. Σόφια 

Ανάπτυξη, σχεδιασμό, χρηματοδότηση, 
διαχείριση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση 
του αγωγού φυσικού αερίου της ΙGB (διασύνδεσης 
μεταξύ της Βουλγαρίας και Ελλάδας) 

Καθαρή θέση  Έμμεση 25% -  
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2. Επισκόπηση Οικονομικών αποτελεσμάτων Ομίλου ΕΔΕΥ 

Η παρούσα χρήση, όσον αφορά τον Όμιλο, καλύπτει περίοδο εννέα μηνών δεδομένου ότι η απόκτηση των 

μετοχών της θυγατρικής ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. έγινε την 1-4-2021 και περαιτέρω από αυτή την 

ημερομηνία ξεκινάει η υποχρέωση ενοποίησης. 

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη για τις χρήσεις 2021 και 2020 σε επίπεδο ομίλου και σε εταιρικό επίπεδο 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

2.1 Απολογισμός χρήσης 2021 

Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου & Εταιρείας (Ποσά σε ευρώ) 

 

1. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 
           

5.578.384    

                        

-     

          

4.604.212    

            

2.849.286    

Μικτό κέρδος 
           

4.923.809    

                        

-     

          

3.949.638    

            

2.460.623    

Λειτουργικό αποτέλεσμα 
           

3.202.296    

                        

-     

          

3.681.446    

            

1.710.305    

Κέρδη / (Ζημίες) από την ενοποίηση 

συγγενών επιχειρήσεων με την μέθοδο 

της καθαρής θέσης 

            

(1.253.464) 

                        

-     

                          

-     

                            

-     

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων 
           

1.962.192    

                        

-     

          

3.701.382    

            

1.780.005    

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους 
           

1.951.753    

                        

-     

          

3.696.521    

            

1.763.142    

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα 
                           

-     

                        

-     

                          

-     

                            

-     

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ  

     

1.951.753                     -     

    

3.696.521    

      

1.763.142    
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2. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

  

Ο ΟΜΙΛΟΣ       Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 392.163 - 144.297 154.380 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία 13.881 - 2.581 860 

Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες 61.235.619 - 1 - 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 2.231.038 - 1.201.399 505.110 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 23.812.289 - 15.746.892 12.794.086 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 87.684.990 - 17.095.170 13.454.436 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 85.587.623 - 15.584.454 11.887.932 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 179.857 - - - 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.917.510 - 1.510.716 1.566.504 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

87.684.990 - 17.095.170 13.454.436 
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3. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες  

Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες για τις χρήσεις 2021 και 2020 σε επίπεδο ομίλου και σε εταιρικό επίπεδο 

παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: 

 
 
                 
A. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ 

 

 
                   
 
 
Β. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
 

 
  
 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ = 26.043.327 = 30% 16.948.291 = 99% 13.299.196 = 99%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 87.684.990 17.095.170 13.454.436

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ = 85.587.623 = 4081% 15.584.454 = 1032% 11.887.932 = 759%

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.097.367 1.510.716 1.566.504

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ = 85.587.623 = 21078% 15.584.454 = 10610% 11.887.932 = 7658%

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 406.044 146.879 155.240

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ = 26.043.327 = 1358% 16.948.291 = 1122% 13.299.196 = 849%

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.917.510 1.510.716 1.566.504

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ = 24.125.817 = 93% 15.437.575 = 91% 11.732.692 = 88%

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 26.043.327 16.948.291 13.299.196

Ο ΟΜΙΛΟΣ      Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020

2

3

4

5

1

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ = 3.202.296 = 57% 3.681.446 = 80% 1.710.305 = 60%

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 5.578.384 4.604.212 2.849.286

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ = 1.962.192 = 2% 3.701.382 = 24% 1.780.005 = 15%

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 85.587.623 15.584.454 11.887.932

ΠΩΛΗΣΕΙΣ = 5.578.384 = 7% 4.604.212 = 30% 2.849.286 = 24%

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 85.587.623 15.584.454 11.887.932

31/12/2020

8

Ο ΟΜΙΛΟΣ      Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2021 31/12/2021

6

7
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Β. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (ΕΔΕΥ Α.Ε.) 

1. Σημαντικά γεγονότα της Εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31.12.2021 

Το 2021 ήταν έτος μετασχηματισμού για τις αγορές ενέργειας σε όλο τον κόσμο. Η κλιματική αλλαγή και η 

επακόλουθη ενεργειακή μετάβαση βρέθηκαν στην «καρδιά» των πολιτικών που χαράχτηκαν και των 

αποφάσεων που ελήφθησαν. Και, παρά τις αναπάντεχες προκλήσεις λόγω αναταράξεων και ακραίων 

μεταβολών στις αγορές, αναδεικνύονται νέες ευκαιρίες που υπόσχονται μεγάλα κέρδη για αυτούς που θα τις 

αξιοποιήσουν πρώτοι. Η ΕΔΕΥ Α.Ε. με τις δραστηριότητές της στηρίζει την προσπάθεια της Ελλάδας να αδράξει 

αυτή την ευκαιρία. Μερικά από τα πιο σημαντικά γεγονότα της χρήσης του 2021 είναι: 

• Εντός του 2021 ολοκληρώθηκε η αποχώρηση της Repsol από όλες τις συμβάσεις παραχωρήσεων όπου 

συμμετείχε, όπως σχετικά είχε ανακοινωθεί το 2020, στα πλαίσια της αναθεώρησης της εταιρικής 

στρατηγικής της εταιρείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι με μοναδική εξαίρεση την σύμβαση παραχώρησης 

Αιτωλοακαρνανίας, όπου η σύμβαση έληξε και τα δικαιώματα εξερεύνησης επέστρεψαν στο δημόσιο, τόσο 

η παραχώρηση Ιωαννίνων όσο και η παραχώρηση Ιόνιο Πέλαγος, διατηρήθηκαν σε ισχύ με τους ετέρους 

παραχωρησιούχους (Energean και ΕΛΠΕ) να αναλαμβάνουν το ποσοστό της αποχωρούσας εταιρείας και 

να προχωρούν μάλιστα με την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων εργασιών.  

• Στο δεύτερο μισό του 2021, στα πλαίσια της αναθεώρησης της εταιρικής στρατηγικής τους, τα ΕΛΠΕ 

διέκοψαν τις ερευνητικές τους δραστηριότητες σε 3 περιοχές όπου λειτουργούσαν ως διαχειριστής των 

αντίστοιχων συμβάσεων. Επικαλούμενοι καθυστερήσεις και αδυναμία να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες 

περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, επέστρεψαν στο Ελληνικό δημόσιο τις άδειες εξερεύνησης των χερσαίων 

παραχωρήσεων Άρτα-Πρέβεζα και ΒΔ Πελοπόννησος, όπου τα ΕΛΠΕ ήταν ο μοναδικός εντολοδόχος καθώς 

και  την θαλάσσια παραχώρηση Δ. Πατραϊκού κόλπου όπου βρίσκονταν σε κοινοπραξία με την Energean.  

• Στη διάρκεια του έτους, εγκρίθηκαν όλα τα υποβληθέντα περιβαλλοντικά σχέδια δράσης (πέντε ΠΣΔ για 

Ιόνιο Πέλαγος, Μπλοκ 10, Δ Κρήτης, ΝΔ Κρήτης και Μπλοκ 2), δίχως να παρατηρηθούν οι μακρές 

καθυστερήσεις περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων προηγούμενων ετών.  

• Την 01-04-2021 δυνάμει της παρ. 15 του αρ. 80Ι του Ν. 4001/2011, μεταβιβάστηκε στην ΕΔΕΥ Α.Ε. το 

σύνολο των μετοχών που κατείχε το ΤΑΙΠΕΔ και αντιστοιχεί στο 65% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου 

της Εταιρείας. Η μεταβίβαση αυτή ολοκληρώθηκε την 01.04.2021 με τις σχετικές επισημειώσεις επί του 

βιβλίου μετόχων της Εταιρείας και του μεταβιβασθέντος τίτλου μετοχών. Κατόπιν τούτων, η σημερινή 

μετοχική σύνθεση της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. έχει ως ακολούθως: (α) 65% του συνολικού μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας ανήκει στην εταιρεία ΕΔΕΥ Α.Ε. και (β) 35% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου 

της Εταιρείας ανήκει στην εταιρεία ΕΛΠΕ. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 

ανέρχεται σε € 63.758.656,04 και διαιρείται σε 724.201 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 

88,04  η καθεμία. Η ΕΔΕΥ Α.Ε. απέκτησε 470.731 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 88,04 

ευρώ εκάστης έκδοσης της Εταιρείας ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε..  

• Σύμφωνα με την από 03-09-2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του μετόχου έγινε αύξηση 

του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ, με την έκδοση ενός τίτλου τριάντα 

χιλιάδων (30.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη. Κατόπιν των 

ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε εννέα εκατομμύρια (9.000.000) ευρώ, 

διαιρούμενο σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ 

εκάστη. ΚΑΚ 2669930/3-11-2021 Γ.Ε.ΜΗ..  

• Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ίδρυση, τμήματος Νέων Δραστηριοτήτων με σκοπό να υποστηρίξει 

τη στρατηγική ανάπτυξη του οργανισμού στην κατεύθυνση υπόγειας αποθήκευσης αερίων (όπως π.χ. 

διοξειδίου του άνθρακα, φυσικού αερίου, υδρογόνου κ.α.) και υπεράκτιων (πλωτών) αιολικών πάρκων, 

στα πλαίσια της προσπάθειας εναρμονισμού και υποστήριξης των δράσεων για το νέο Εθνικό σχέδιο για 
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την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ). Η στρατηγική ανάπτυξη και μετασχηματισμός της εταιρείας στους 

αναφερόμενους τομείς παρουσιάστηκε από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Υπουργικό 

Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2021, όπου και έλαβε την έγκριση του συμβουλίου. Μέσα από σειρά 

νομοθετικών διατάξεων που ψηφίστηκαν το 2022, η ΕΔΕΥ Α.Ε. μετονομάζεται σε Ελληνική Διαχειριστική 

Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε., (ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε.) επεκτείνοντας τον σκοπό της σε 

έργα υπόγειας αποθήκευσης αερίων και υπεράκτιων αιολοκών πάρκων (ΥΑΠ). Ο στρατηγικός αυτός 

μετασχηματισμός της εταιρείας τοποθετεί την ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε. στο επίκεντρο ορισμένων από των πλέων 

σημαντικών και επίκαιρων έργων με στόχο την διασφάλιση σε μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα τόσο της 

ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, όσο και της ενεργειακής μετάβασης σε οικονομία χαμηλών εκπομπών 

άνθρακα.  

• Στη διάρκεια του 2021, η ΕΔΕΥ Α.Ε. συνέλεξε σημαντικό μέρος των συσσωρευμένων από τα προηγούμενα 

έτη, εξόδων εκπαίδευσης από τις παραχωρησιούχες κοινοπραξίες  για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την 

ανάπτυξη τοπικής εμπειρογνωμοσύνης, αλλά και τη δημιουργία απαραίτητων υποδομών σε εθνικό και 

τοπικό επίπεδο. Μέσα από εξαιρετική συνεργασία με τις κοινοπραξίες, εξασφαλίστηκαν σημαντικοί πόροι 

για την υλοποίηση των σχετικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και ικανοποιήθηκε μια από τις κύριες 

προτεραιότητες της νέας Διοίκησης.  

• Το 2021, με πρωτοβουλία της ΕΔΕΥ Α.Ε. διοργανώθηκαν για πρώτη φορά, τα ειδικά Φόρουμ Εντολοδόχων 

με σκοπό να διευκολύνουν τον ανοιχτό διάλογο μεταξύ των εντολοδόχων/επενδυτών και των 

εκπροσώπων του Ελληνικού δημοσίου προκειμένου να μοιραστούν εμπειρίες και αναζητηθούν 

ενδεχόμενες βελτιώσεις και λύσεις. Στο πλαίσιο αυτό εντολοδόχοι και επενδυτές συναντήθηκαν με 

εκπροσώπους της ΕΔΕΥ Α.Ε. και άλλων δημόσιων φορέων και οργανισμών, δύο φορές μέσα στο έτος. 

• Σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας με το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας (ΙΠΕ) σε τομείς συναφείς με 

εργασίες για τον εντοπισμό και την εξόρυξη υδρογονανθράκων καθώς και για την προώθηση και ανάπτυξη 

της σχετικής τεχνογνωσίας. Αντικείμενο της συνεργασίας, μεταξύ άλλων, θα αποτελέσει η ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας επί διαφόρων τεχνικών έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων καθώς και η 

υποστήριξη σε θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού αμφοτέρων μερών. Με τη 

συμφωνία επισημοποιείται η δυνατότητα και το ενδιαφέρον των μερών να συνεργαστούν και σε επίπεδο 

τεχνικών υπηρεσιών ειδικά σε θέματα όπως γεωχημικές αναλύσεις, ανάλυση και διαχείριση πυρήνων και 

δειγμάτων γεωτρήσεων. Τα δύο μέρη δύνανται επίσης να συνεργάζονται σε μελέτες και προγράμματα 

κοινής χρηματοδότησης. 

• Σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας με το γαλλικό Ινστιτούτο IFP Energies nouvelles (IFPEN) για την 

αξιολόγηση και προώθηση των ερευνών υδρογονανθράκων. Η ΕΔΕΥ Α.Ε. στοχεύει στην αξιοποίηση της 

εμπειρίας του IFPEN, ενός οργανισμού που πρωτοστατεί στην έρευνα και καινοτομία και συνεργαζόμενο 

με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς συμβάλλει στη χάραξη πολιτικής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και 

περιφερειακό επίπεδο στους τομείς της Ενέργειας, του Περιβάλλοντος, της Βιώσιμης Κινητικότητας και 

του Πετρελαίου και Φυσικού αερίου εφαρμόζοντας κοινωνικά υπεύθυνες πολιτικές. 

• Συμμετοχή στο project «Ανασκόπηση του Μετασχηματισμού της Νορβηγικής Βιομηχανίας Πετρελαίου και 

Φυσικού Αερίου κατά την Ενεργειακή Μετάβαση και η εφαρμογή της στην Ελλάδα» το οποίο  έχει ενταχθεί 

στον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό 2014–2021 EEA Grants. Στόχος του project είναι να μεταφερθούν» στην 

Ελλάδα εκείνες οι πρακτικές που θα δημιουργήσουν τις συνθήκες για να υλοποιηθούν και στη χώρα μας  

επενδυτικά σχέδια, σε όλο το εύρος υπεράκτιων έργων, από υπεράκτια αιολικά έως και εξόρυξη αερίου 

σε θαλάσσιες γεωτρήσεις. 

• Η ΕΔΕΥ Α.Ε. συμμετείχε ως συνδικαιούχος χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα που 

υποβλήθηκε στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης («Call H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 – «Building A 

Low-Carbon, Climate Resilient Future: Secure, Clean and Efficient Energy»). Βάσει των όρων και των 

προϋποθέσεων της Συμφωνίας Επιχορήγησης με αριθμό 101022664 και τίτλο έργου "CO2 Geological Pilots 
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in Strategic Territories - PilotSRATEGY" εντάχθηκε στην Χρηματοδότηση η δαπάνη επανεπεξεργασίας 

επτακοσίων τριάντα (730) χιλιομέτρων δισδιάστατων χερσαίων σεισμικών δεδομένων που προσκτήθηκαν  

με την μέθοδο Vibroseis τη δεκαετία του 1990 (έτη 1991 – 1998) της ευρύτερης περιοχής της γεωλογικής 

περιοχής «Μεσοελληνική Αύλακα». 

• Η ΕΔΕΥ Α.Ε. συμμετέχει ως μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής στο Φόρουμ Φυσικού Αερίου της 

ανατολικής Μεσογείου («East Mediterranean Gas Forum – EMGF»). Σκοπός του Φόρουμ είναι να 

λειτουργήσει ως γέφυρα που θα φέρει κοντά τους παραγωγούς φυσικού αερίου, τους καταναλωτές και 

τις χώρες διαμετακόμισης, έχοντας ως τελικό στόχο την ανάπτυξη μιας βιώσιμης περιφερειακής αγοράς 

φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, επ’ ωφελεία των λαών της περιοχής. 

 

2. Εταιρική Διακυβέρνηση  

Η σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου τη 2ας Σεπτεμβρίου 2022, σηματοδοτεί 

ουσιαστικά την επέτειο του 2ου έτους διοίκησης της Εταιρείας υπό το νέο διοικητικό συμβούλιο και τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Αριστοφάνη Στεφάτο. 

Στην πάροδο των δύο ετών της θητείας του, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ηγήθηκε ενός στοχευμένου 

προγράμματος εντοπισμού και διαχείρισης τομέων που προσφέρονται για την ενίσχυση της διακυβέρνησης, 

επιδιώκοντας πρότυπα διεθνώς αναγνωρισμένων βέλτιστων πρακτικών. Ειδικά σημειώνονται οι προσπάθειες 

της διοίκησης να εναρμονίσουν την Εταιρεία με τους νέους νόμους των Ανωνύμων Εταιρειών (Ν. 4548/2018) 

και της Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ν. 4706/2020). Μολονότι η εν λόγω νέα νομοθεσία δεν εφαρμόζεται, 

υποχρεωτικά σε πολλές περιπτώσεις, στην ΕΔΕΥ A.E. (λόγω του ότι δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο), 

το Διοικητικό Συμβούλιο επιδίωξε, ωστόσο, κατά περίπτωση, να λάβει υπόψη το πνεύμα της νομοθεσίας 

αυτής, φιλοδοξώντας στην ενίσχυση της διακυβέρνησης πέραν των νομίμως απαιτητών. 

Παραδείγματα τέτοιων  πρωτοβουλιών που υιοθετήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνουν, 

μεταξύ άλλων, 

▪ Συγκριτική αναθεώρηση του καταστατικού της εταιρείας, αναληφθείσα από εξωτερικούς νομικούς 

εμπειρογνώμονες με προηγούμενη εμπειρία στην αξιολόγηση των κρατικών επιχειρήσεων, συγκριτική 

επισκόπηση έναντι μη δημόσιων οντοτήτων, καθώς και δημόσιων φορέων των οποίων το καταστατικό 

τροποποιήθηκε πρόσφατα, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τον εκσυγχρονισμό των 

γραφειοκρατικών διαδικασιών χωρίς αναίτιο περιορισμό της διαφάνειας στον μέτοχο (Ελληνικό 

Δημόσιο) ή το ευρύ κοινό. Η μελέτη ανέδειξε  τομείς δεκτικούς δυνητικών βελτιώσεων και η ΕΔΕΥ Α.Ε. 

ακολούθως, υπέβαλε μια σειρά στοχευμένων προτεινόμενων νομοθετικών τροποποιήσεων (Οκτώβριος 

2020, Μάρτιος και Νοέμβριος 2021, Απρίλιος και Ιούνιος 2022).  

 

▪ Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο και της οποίας 

προεδρεύει Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. με αντίστοιχη εμπειρία και τεχνογνωσία. Η 

σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μετόχου, μετά την 

από 8 Δεκεμβρίου 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕΥ Α.Ε.. 

 

▪ Σύσταση Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας, για την παρακολούθηση και υποστήριξη των 

δραστηριοτήτων εποπτείας της εταιρείας για όλα τα θέματα, εξωτερικά και εσωτερικά, που σχετίζονται 

με τον εξαιρετικά σημαντικό τομέα της διασφάλισης ότι οι δραστηριότητες εκτελούνται σύμφωνα με τα 

υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα, υγείας και ασφάλειας. Η επιτροπή συνεργάζεται στενά με τον 

τομέα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εταιρείας, αλλά ενεργεί και με ανεξάρτητη εντολή εποπτείας, 

αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο και της οποίας προεδρεύει Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 

Μέλος του Δ.Σ. με αντίστοιχη σχετική εμπειρία και τεχνογνωσία.   
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▪ Σύσταση Επιτροπής Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διακυβέρνησης (ESG), η οποία, κατόπιν 

ενεργοποίησής της, θα αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο και θα επικεντρώνεται στη 

διασφάλιση της χρηστής διακυβέρνησης επί των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων 

προερχόμενων από συμμετέχοντες φορείς σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στους σκοπούς της 

Εταιρείας.  

 

▪ Θέσπιση και επικαιροποίηση Εταιρικών Πολιτικών, ώστε να αντικατοπτρίζουν την καθιερωμένη 

χρηστή διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης των εφαρμοστέων προτύπων Υγείας 

και Ασφάλειας και της θέσπισης Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής που εφαρμόζεται σε όλο το 

προσωπικό, τους αναδόχους και τα τρίτα μέρη που ασκούν δραστηριότητες υπό την αιγίδα ή για 

λογαριασμό της εταιρείας. 

 

▪ Διορισμός Εσωτερικού Ελεγκτή, για να διασφαλιστεί ο ανεξάρτητος και συμβουλευτικός έλεγχος της 

λειτουργίας της Εταιρείας προκειμένου να αξιολογηθεί η επάρκεια και αποτελεσματικότητα των 

εσωτερικών διαδικασιών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον διορισμό εσωτερικού ελεγκτή, και 

ενέκρινε προτεινόμενους υποψηφίους.  

 

▪ Εισαγωγή λογισμικού συστήματος ΕRP (σύστημα επιχειρησιακού σχεδιασμού), για την διαχείριση 

των λειτουργιών του λογιστηρίου με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης. 

Εφαρμογή σε θέματα οικονομικών υπηρεσιών, εφοδιαστικής αλυσίδας και προοπτική επέκτασης για 

την ορθολογικότερη οργάνωση και αξιοποίηση δεδομένων και πόρων, καθώς και διαχείρισης 

ποιότητας των υπηρεσιών.  

 

▪ Ψηφιακός μετασχηματισμός, το 2021, ξεκίνησε μια οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια για τον 

σχεδιασμό, εξασφάλιση οικονομικών πόρων και εκτέλεση του ψηφιακού μετασχηματισμού της 

εταιρείας. Ξεκινώντας με την ψηφιοποίηση και οργάνωση των δεδομένων, και την υλοποίηση 

απαραίτητων υποδομών σχεδιάζεται ένα μετασχηματισμός με πολυδιάστατα οφέλη, προς τη διάσωση 

και βέλτιστη αξιοποίηση του υλικού, την αποτελεσματικότερη διαχείριση και εκμετάλλευσή του, όσο 

και ως προς τη διάσταση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς αφενός θα διασωθεί ένα πολύτιμο 

αρχειακό υλικό,  αφετέρου θα δοθεί μελλοντικά η δυνατότητα πρόσβασης σε μέρος του υλικού στην 

ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. 

 

Η ΕΔΕΥ Α.Ε., συνεχίζει να εργάζεται συστηματικά για τη βελτίωση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών επιδόσεων της, υιοθετώντας και σεβόμενη τις ακόλουθες αρχές: (α) Βελτιστοποίηση Εταιρικής 

Διακυβέρνησης, (β) Σεβασμός στο Περιβάλλον, (γ) Σεβασμός στους εργαζόμενους - Ανθρώπινα δικαιώματα, 

(δ) Υποστήριξη της Κοινωνίας. 

 

3. Παραγωγή και παραγωγικές εγκαταστάσεις υδρογονανθράκων (Πρίνος) 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για στήριξη του έργου 

με την μορφή εγγυημένων δανείων, κρίνοντας ότι η δραστηριότητα του Αναδόχου στην Ελλάδα έχει πληγεί 

από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με 

σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» και ότι η 

εταιρεία παράλληλα αντιμετωπίζει δυσκολίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση από την αγορά για τις 

απαιτούμενες επενδύσεις στον Πρίνο. Η ενίσχυση του Ελληνικού Δημοσίου προς τον Ανάδοχο, σύμφωνα με το 

Νόμο 4801/2021 ανέρχεται στα 100 εκατ. ευρώ με την μορφή δανείων. Στα τέλη Δεκεμβρίου οριστικοποιήθηκε 

το πακέτο χρηματοδότησης ύψους 100 εκατ. ευρώ, όπου το ποσό των 90,5 εκατ. ευρώ χορηγήθηκε από την 

Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου ("BSTDB") και το ποσό των 9,5 εκατ. ευρώ απευθείας από 
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το Ελληνικό Δημόσιο. Στόχος της ενίσχυσης του Ελληνικού Δημοσίου προς τον ανάδοχο, είναι η παράταση των 

παραγωγικών εργασιών στο σύμπλεγμα του Πρίνου για τα επόμενα 10-15 έτη μέσω της παραγωγής του 

κοιτάσματος Έψιλον. 

Το ίδιο έτος, ο Ανάδοχος προέβη σε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού, σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο πρόγραμμα επενδύσεων με βάση του οποίου εγκρίθηκε ο σχετικός δανεισμός. Το πρόγραμμα 

επενδύσεων περιλάμβανε και σχέδιο μείωσης του προσωπικού μέσω εθελουσίας εξόδου, γεγονός που δεν 

έγινε αποδεκτό από το σωματείο των εργαζομένων. Αποτέλεσμα των αντιδράσεων του σωματείου ήταν και η 

κατάληψη των χερσαίων και υπεράκτιων εγκαταστάσεων. 

Στα μέσα Οκτωβρίου οπότε και ολοκληρώθηκαν οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης των χερσαίων 

και των υπεράκτιων εγκαταστάσεων, όμως λόγω της κατάληψη των εγκαταστάσεων η παραγωγή δεν έχει 

τεθεί ακόμη σε λειτουργία.  Η παραγωγή πετρελαίου για το έτος 2021 ανήλθε στα 422.000 βαρέλια. 

Επιπλέον, τον Οκτώβριο διεξήχθησαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Αναδόχου και της ΕΔΕΥ Α.Ε. όπου 

συμφωνήθηκε να παραταθεί για ένα ακόμη έτος η άδεια εκμετάλλευσης της Νότιας Καβάλας, προς όφελος 

του Δημοσίου συμφέροντος, δεδομένου ότι η διαγωνιστική διαδικασία από μέρους του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. δεν είχε 

ολοκληρωθεί μέχρι εκείνη τη χρονική περίοδο. Η παράταση δόθηκε κατόπιν σύμφωνης γνώμης των 

εμπλεκόμενων μερών και με βασικό γνώμονα την ανάγκη να διασφαλιστεί η παρακολούθηση κα συντήρηση 

των εγκαταστάσεων.  

Κατά το διάστημα της αναστολής των εργασιών παραγωγής στον Πρίνο ο Ανάδοχος προέβη σε πρόσληψη 

νέων εργαζομένων και σε καταγραφή των απαραίτητων για την επανέναρξη εργασιών με κύριο γνώμονα την 

ασφάλεια. Επιπλέον, συνεχίζεται η κατασκευή της νέας πλατφόρμας Λάμδα που αφορά στην εκμετάλλευση 

του κοιτάσματος Έψιλον καθώς και οι εργασίες για τη σύνδεση αυτής με την πλατφόρμα Δέλτα.   

Η επανέναρξη της παραγωγής, σύμφωνα με τον Ανάδοχο, αναμένεται στα τέλη του τρίτου τριμήνου του 2022, 

εφόσον προηγηθεί η απαραίτητη επιθεώρηση από πλευράς της ΕΔΕΥ Α.Ε..  

Σημειώνεται επίσης ότι ο Ανάδοχος εντός του πρώτου τριμήνου του 2022 ανέθεσε στην εταιρεία Halliburton 

τη μελέτη αξιολόγησης του δυναμικού αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (Carbon Storage) στη Λεκάνη του 

Πρίνου, στην Καβάλα.  

 

4. Ασφάλεια υπεράκτιων εγκαταστάσεων – επιθεωρήσεις  

Ο  βασικός  στόχος  της  ΕΔΕΥ  Α.Ε., η  οποία   έχει  αναλάβει  ενεργά  τα  καθήκοντα  της προβλεπόμενης 

από την οδηγία 2013/30/ΕΕ  Αρμόδιας Αρχής, όσον αφορά την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας 

και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, είναι η διεξαγωγή ελέγχων και επιθεωρήσεων των εποπτευομένων 

διαχειριστών και ιδιοκτητών μη παραγωγικών εγκαταστάσεων, με πλήρη ανεξαρτησία, αμεροληψία  και  

διαφάνεια.  Από το Μάρτιο του 2018 οπότε και εξεδόθησαν οι κατευθυντήριες οδηγίες, η ΕΔΕΥ Α.Ε. εφαρμόζει 

πλήρως το πλαίσιο,  ως αρμόδια Αρχή. Στο πλαίσιο αυτό αξιολογεί και εγκρίνει εκθέσεις μεγάλου κινδύνου, 

αξιολογεί κοινοποιήσεις εργασιών γεώτρησης και κοινοποιήσεις σχεδιασμού νέων εγκαταστάσεων και 

διενεργεί σχετικές επιθεωρήσεις σε όλες τις εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο της αρμοδιότητάς της. Το τμήμα υπεράκτιας ασφάλειας, έχει εγκαθιδρύσει ένα 

σύστημα εμπιστευτικής αναφοράς συμβάντων που απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις 

και στο ενδιαφερόμενο  κοινό.  Παράλληλα,  με  στόχο  τη  διαρκή  επιμόρφωση  και  τη  βελτίωση  του  

επιπέδου αποδοτικότητας της ομάδας της, επιδιώκει τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά σεμινάρια και 

εργαστήρια, συμμετέχει τακτικά στις συναντήσεις που διοργανώνει η ευρωπαϊκή ομάδα αρμοδίων Αρχών και 

επιδιώκει συνεργασίες για ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας με οργανισμούς που δραστηριοποιούνται 

στο συγκεκριμένο κλάδο.  

Το Μάιο του 2021 η ΕΔΕΥ Α.Ε., με την ιδιότητά της ως Αρμόδια Αρχή για την υπεράκτια ασφάλεια στις εργασίες 

έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, διενήργησε επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις του Πρίνου και 
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της πλατφόρμας Κάππα, η οποία ήταν επικεντρωμένη στην ακεραιότητα των γεωτρήσεων, τη δομική 

ακεραιότητα της εξέδρας και στην ικανότητα του διαχειριστή για πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων 

περιστατικών. Στην επιθεώρηση αυτή, διάρκειας πέντε ημερών, η οποία υποστηρίχθηκε από εξωτερικούς 

εμπειρογνώμονες της Lloyd’s Register και είναι η μεγαλύτερη που έχει διενεργήσει μέχρι σήμερα η ΕΔΕΥ Α.Ε., 

συμμετείχε αυτοπροσώπως και ο Ρυθμιστικός Διευθυντής της Αρμόδιας Αρχής. Επιπλέον, από τον Αύγουστο 

μέχρι και το Δεκέμβριο του 2021 η ΕΔΕΥ Α.Ε. παρακολουθούσε στενά τα γεγονότα που εξελίσσονταν μεταξύ 

του διαχειριστή του Πρίνου και των εργαζομένων σε αυτόν, πάντα με γνώμονα την ασφάλεια των ανθρώπων, 

του περιβάλλοντος και των εγκαταστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, στις αρχές του Νοεμβρίου 2021 εξέδωσε εντολή 

μη επανεκκίνησης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας της προγραμματισμένης συντήρησής τους και μέχρι ο 

διαχειριστής να είναι σε θέση να εγγυηθεί την ασφαλή επανεκκίνηση αυτών και μόνο κατόπιν επιθεώρησης 

από την ΕΔΕΥ Α.Ε. ως Αρμόδια Αρχή.  Το Δεκέμβριο του 2021 και με υποστήριξη εμπειρογνωμόνων της Lloyd’s 

Register,  η ΕΔΕΥ Α.Ε. διενήργησε εκ νέου έκτακτη επιθεώρηση στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις του Πρίνου 

για να διαπιστώσει το τρέχον επίπεδο ασφάλειας αυτών, με κύριο αντικείμενο τον έλεγχο για διαρροές 

υδρόθειου από τις κεφαλές των γεωτρήσεων. Κατά τη διάρκεια αυτής της επιθεώρησης ελέγχθηκαν αναφορές 

που είχαν γίνει από το προσωπικό του διαχειριστή σχετικά με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Με αυτές 

τις δύο επιθεωρήσεις εντός του 2021, η ΕΔΕΥ Α.Ε. έχει συνολικά διενεργήσει έξι (6) επιθεωρήσεις που 

καλύπτουν 666 ανθρωποώρες, επιβεβαιώνοντας την αφοσίωσή της στο ρυθμιστικό της έργο, αλλά  και την 

ικανότητά της να προσαρμόζεται και να ανταποκρίνεται με ευελιξία επιτυχώς ακόμη και σε απρόβλεπτα 

γεγονότα. 
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5. Επιδόσεις δραστηριοτήτων της εταιρείας (Χρηματοοικονομικά / Μη Χρηματοοικονομικά) 

Απολογισμός χρήσης 2021 

Οικονομικά Στοιχεία ΕΔΕΥ Α.Ε. (ποσά σε ευρώ) 

 

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 4.604.212 2.849.286 5.536.348 

Μικτό κέρδος  3.949.638 2.460.623 5.039.027 

Λειτουργικό αποτέλεσμα 3.681.446 1.710.305 4.337.454 

Κέρδη προ φόρων 3.701.382 1.780.005 4.398.903 

Κέρδη μετά από φόρους 3.696.521 1.763.142 4.383.979 

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 144.297 154.380 173.478 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία 2.581 860 860 

Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες 1 0 0 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 1.201.399 505.110 1.041.241 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 15.746.892 12.794.086 11.334.700 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 17.095.170 13.454.436 12.550.279 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 15.584.454 11.887.932 10.124.790 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.510.716 1.566.504 2.425.490 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 17.095.170 13.454.436 12.550.280 

 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους 2021 ανήλθε σε 4.604.212 ευρώ, έναντι  

2.849.286 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και αφορά έσοδα δυνάμει του άρθρου 147 του ιδρυτικού 

Νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179), όπως ισχύει, τα οποία αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ) 

 

30 
 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

Έσοδα από στρεμματικές αποζημιώσεις βάσει 

συμβάσεων 
1.411.412 1.711.139 1.038.976 

Έσοδα από Εφάπαξ καταβολή  κατά την υπογραφή των 

συμβάσεων (Signature Bonus) 
0 0 3.900.000 

Royalties                                                                                                      

βάσει Συμβάσεων περί εκμεταλλεύσεως 

υδρογονανθράκων 

0 0 494.405 

Έσοδα  από  σεισμικά δεδομένα βάσει συμβάσεων 99.601 646.947 66.701 

Έσοδα  από  εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη του 

προσωπικού βάσει συμβάσεων 
2.618.929 390.000 0 

Λοιπά έσοδα δραστηριοτήτων 474.271 101.200 36.266 

ΣΥΝΟΛΑ 4.604.212 2.849.286 5.536.348 

 

Η βασική διαφοροποίηση μεταξύ συγκριτικών χρήσεων αποδίδεται στην απουσία εσόδων από εφάπαξ 

καταβολές  κατά την υπογραφή νέων συμβάσεων (signature bonuses) και στην  απώλεια των Royalties λόγω 

της διακοπής παραγωγής στο Πρίνο. Η σημαντική αύξηση εσόδων το 2021 συγκριτικά με το 2020 οφείλεται 

στην είσπραξη των εσόδων εκπαίδευσης («Training fees») όπως προβλέπεται στις εν ισχύ Συμβάσεις Μίσθωσης 

στο άρθρο 15 παρ. 3 αυτών. Η τιμολόγηση των εσόδων αυτών κατά το έτος 2021 πραγματοποιήθηκε για τους 

Αναδόχους οι οποίοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 3 της εκάστοτε 

Συμβάσης και αφορούν και προηγούμενα έτη βάσει του καθορισμένου σχεδίου προγράμματος εκπαίδευσης. 

Η κατανομή των εσόδων συνεχίζει να παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις χρόνο με το χρόνο λόγω της 

ιδιαιτερότητας των πηγών εσόδων και των συνθηκών της αγοράς (ενεργειακή μετάβαση και αναθεώρηση της 

στρατηγικής των επενδυτών) καθεστώς που δυσχεραίνει την ακριβή προβλεψιμότητά τους. 
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Διάγραμμα 1: Συγκριτική κατανομή εσόδων, για τα έτη 2019, 2020 και 2021. Στο διάγραμμα αποτυπώνεται η απουσία εσόδων από 
εφάπαξ καταβολές καθώς δεν υπεγράφησαν νέες συμβάσεις καθώς και η  απώλεια των Royalties λόγω της διακοπής παραγωγής στο 
Πρίνο. Η σημαντική αύξηση εσόδων το 2021 συγκριτικά με το 2020 οφείλεται στην είσπραξη των εσόδων εκπαίδευσης («Training 
fees») στις προβλέπεται στις εν ισχύ Συμβάσεις Μίσθωσης στο άρθρο 15 παρ. 3 αυτών. 

Μικτά αποτελέσματα (Μικτό Κέρδος)  

Κατά τη Χρήση του 2021 ανήλθαν σε 3.949.638 ευρώ, αυξημένα κατά 1.489.015 ευρώ, είτε 60% σε σχέση με  

το αντίστοιχο ποσό κατά τη Χρήση του 2020 το οποίο ανερχόταν σε 2.460.623 ευρώ.  

 

Δαπάνες Διοίκησης  

Κατά τη Χρήση του 2021 ανήλθαν σε 701.763 ευρώ, αυξημένες κατά 101.000 ευρώ, είτε 16.8% σε σχέση με  το 

αντίστοιχο ποσό κατά τη χρήση του 2020 το οποίο ανερχόταν σε 600.763ευρώ.  

 

Δαπάνες Διάθεσης  

Κατά τη Χρήση του 2021 ανήλθαν σε 167.375 ευρώ, αυξημένες κατά 64.503 ευρώ, είτε 62,7% σε σχέση με το 

αντίστοιχο ποσό κατά τη χρήση του 2020 το οποίο ανερχόταν σε 102.872 ευρώ.  

 

Δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης  

Κατά τη Χρήση του 2021 ανήλθαν σε 164.026 ευρώ, αυξημένες κατά 117.374 ευρώ, είτε 252% σε σχέση με το 

αντίστοιχο ποσό κατά τη χρήση του 2020 ανερχόταν σε 46.652 ευρώ.  
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Διάγραμμα 2: Συγκριτική κατανομή εξόδων για τα έτη 2019, 2020 και 2021. Η αύξηση των εξόδων στο έτος 2021 συγκριτικά με τα δυο 

προηγούμενα έτη οφείλεται στη διεύρυνση του σκοπού και δραστηριοτήτων της εταιρείας, και παρατηρείται κυρίως στις αμοιβές και 

στα έξοδα τρίτων.  

 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)  

 
Κατά τη Χρήση του 2021 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη  3.755.780 ευρώ, αυξημένα κατά 1.970.064 ευρώ, είτε 110% σε σχέση 

με το αντίστοιχο ποσό κατά τη Χρήση του 2020, το οποίο ανερχόταν σε 1.785.716 ευρώ. 

 

Κέρδη προ φόρων 

 Κατά τη Χρήση του 2021 ανήλθαν σε κέρδη 3.701.382 ευρώ, , αυξημένα κατά 1.921.377 ευρώ, είτε 108% σε 

σχέση με το αντίστοιχο ποσό κατά τη Χρήση του 2020, το οποίο ανερχόταν σε 1.780.005 ευρώ. 

 

Κέρδη μετά από φόρους  

Κατά τη Χρήση του 2021 ανήλθαν σε κέρδη 3.696.521 ευρώ, αυξημένα κατά 1.933.379 ευρώ, είτε 110% σε 

σχέση με το αντίστοιχο ποσό κατά τη Χρήση του 2020, το οποίο ανερχόταν σε 1.763.142 ευρώ. 
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Διάγραμμα 3: Συγκριτικό διάγραμμα μεταβολής του ακαθάριστου και καθαρού περιθωρίου κέρδους για τα έτη 2020 και 2021.  

 

Ίδια Κεφάλαια  

Τα ίδια κεφάλαια στο τέλος της έβδομης εταιρικής χρήσης (01.01.2021 - 31.12.2021) αυξήθηκαν και 

ανέρχονται σε 15.584.454 ευρώ έναντι 11.887.932 ευρώ το προηγούμενο έτος.   

 

Εξέλιξη του Ενεργητικού της Εταιρείας  

Στο Ενεργητικό της ΕΔΕΥ Α.Ε. την 31.12.2021 σχετικά με τα μη κυκλοφορούντα στοιχεία, τα ποσά ανέρχονται 

σε 146.879 ευρώ, έναντι 155.240 ευρώ το προηγούμενο έτος. Σχετικά με τα κυκλοφορούντα στοιχεία, οι 

προκαταβολές και λοιπές  απαιτήσεις ανέρχονται σε 1.201.399 ευρώ, έναντι 505.110 ευρώ το προηγούμενο 

έτος και τα Χρηματικά Διαθέσιμα σε 15.746.892 ευρώ που αφορούν Καταθέσεις όψεως, έναντι 12.794.086 

ευρώ το προηγούμενο έτος.  
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Διάγραμμα 4: Δείκτης γενικής ρευστότητας για τα έτη 2019, 2020 και 2021.  

 
Εξέλιξη του Παθητικού της Εταιρείας 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε κατά την σύσταση της στο ποσό του ενός εκατομμυρίου 

(1.000.000) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο με μετρητά σε τρείς ισόποσες ετήσιες 

δόσεις, αποτελούμενο από μία ονομαστική μετοχή, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ονομαστικής αξίας ενός 

εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, η οποία είναι αμεταβίβαστη.  

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουλίου 2019, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, 

αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους των προς διάθεση κερδών 

χρήσης, και συγκεκριμένα την αύξηση κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ, με την έκδοση ενός τίτλου 

είκοσι χιλιάδων (20.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη, την ακύρωση 

του παλαιού τίτλου της μίας (1) μετοχής του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ και την έκδοση ενός τίτλου 

δέκα χιλιάδων (10.000) μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη.  

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 9ης  Σεπτεμβρίου 2020, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, 

αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους των προς διάθεση κερδών 

χρήσης, και συγκεκριμένα την αύξηση κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ, με την έκδοση ενός τίτλου 

τριάντα χιλιάδων (30.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη. 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 3ης  Σεπτεμβρίου 2021, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, 

αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους των προς διάθεση κερδών 

χρήσης, και συγκεκριμένα την αύξηση κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ, με την έκδοση ενός τίτλου 

τριάντα χιλιάδων (30.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη. 

Κατόπιν των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε εννέα εκατομμύρια 

(9.000.000) ευρώ, διαιρούμενο σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό 

(100) ευρώ εκάστη.  
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Το Τακτικό Αποθεματικό ανέρχεται την 31.12.2021 σε ποσό ευρώ 697.796, τα αποτελέσματα εις νέον σε ευρώ 

5.886.657 και έτσι τα ίδια κεφάλαια στη χρήση λήξης 31.12.2021 ανέρχονται σε 15.584.454 ευρώ, έναντι 

11.887.932 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε 1.510.716 ευρώ, 

έναντι 1.566.504 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. 

 

 

 
 

 
Διάγραμμα 5: Εξέλιξη της καθαρής θέσης της εταιρείας.  
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6. Ενημέρωση Επιτροπών 

Επιτροπή Ελέγχου Διοικητικού Συμβουλίου 

Η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕΥ  Α.Ε.  υποστηρίζεται από την Επιτροπή Ελέγχου. 

Η Επιτροπή Ελέγχου ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του  μετόχου και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στους Νόμους 3429/2005, 3016/2002 και 4706/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, 

ο οποίος  περιγράφει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου, ως προς 

το ανωτέρω πλαίσιο. 

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει συσταθεί με σκοπό την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου της σχετικά με:  

▪ τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση,  

▪ τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου, 

▪ τα συστήματα κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων και  

▪ την εποπτεία του τακτικού ελεγκτή των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων της Εταιρείας. 

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου  έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

Η υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι: 

1. Δημήτριος Δημητριάδης, Πρόεδρος της Επιτροπής, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

2. Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Μέλος της Επιτροπής, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

3. Αντώνιος Νάτσικας, Μέλος της Επιτροπής, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

 

Η Επιτροπή Ελέγχου εξετάζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πριν υποβληθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο 

και εκθέτει τις απόψεις της ως προς την ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που περιέχεται 

σε αυτές και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανόνες που διέπουν την κατάρτιση και δημοσιοποίησή 

τους, υποβοηθώντας έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση της αρμοδιότητάς του για την έγκριση 

αυτών.  

 

Επιτροπή Υγείας Ασφάλειας και Περιβάλλοντος 

Η ΕΔΕΥ Α.Ε. ενέκρινε τη σύσταση της Επιτροπής Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (η «Επιτροπή HSE») 

τον Δεκέμβριο του 2020 με απόφαση του Δ.Σ.. Η Επιτροπή HSE αποτελείται από 3 μέλη του προσωπικού της 

ΕΔΕΥ Α.Ε., τον γραμματέα της Επιτροπής και προεδρεύει αυτής ο Δρ. Michael Hadjitofi, μη εκτελεστικό μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Ο κύριος σκοπός της Επιτροπής HSE είναι να επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΥ Α.Ε. στην εκπλήρωση 

των υποχρεώσεών του αναφορικά με τη συμμόρφωσή του, τόσο με την εθνική όσο και με την νομοθεσία της 

Ε.Ε. και τους κανονισμούς που σχετίζονται με την εξερεύνηση και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Οι 

αρμοδιότητες αυτές αφορούν σε εκείνες εντός της ΕΔΕΥ Α.Ε., προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η Εταιρεία 

ενεργεί με υπεύθυνο τρόπο σε σχέση με τα θέματα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, καθώς και σε 

εκείνες που αποτελούν μέρος της ρυθμιστικής εποπτείας της ΕΔΕΥ Α.Ε. επί των δραστηριοτήτων πετρελαίου 

και φυσικού αερίου εντός της Ελληνικής Επικράτειας (ως αρμόδιας αρχής του Ν. 4409/2016 για την ασφάλεια 

στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων). 

Ως ρυθμιστής των δραστηριοτήτων έρευνας και παραγωγής στην Ελλάδα, η ΕΔΕΥ Α.Ε. συνέχισε να επιβλέπει 

τα θέματα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος (HSE) τόσο στις υπεράκτιες, όσο και στις χερσαίες 

δραστηριότητες. Επιπλέον, η ΕΔΕΥ Α.Ε. συνεχίζει να διαχειρίζεται τα θέματα HSE εντός του οργανισμού. Προς 

υποστήριξη και των δύο καθηκόντων, η ΕΔΕΥ Α.Ε. προσέλαβε έναν έμπειρο μηχανικό HSE μέσα στο 2022 για 

να παρέχει ηγεσία και να επιδείξει δέσμευση σε θέματα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος. 

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ως Ρυθμιστική Αρχή η ΕΔΕΥ Α.Ε. υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 

ετήσια αναφορά της για τις υπεράκτιες δραστηριότητες στον τομέα. Η ετήσια αναφορά υποβάλλεται ως μέρος 
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της συμμόρφωσης με την Οδηγία 2013/30/ΕΕ για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και 

φυσικού αερίου. 

Η ΕΔΕΥ Α.Ε. συνέχισε τη στενή παρακολούθηση ζητημάτων ακεραιότητας γεωτρήσεων που σχετίζονται με τις 

πλατφόρμες του Πρίνου και την πλατφόρμα Κάππα. Ο Διαχειριστής και των δύο πλατφορμών εκτελεί επί του 

παρόντος μια σειρά διορθωτικών ενεργειών, οι οποίες εντοπίστηκαν από ανεξάρτητη επιθεώρηση, πριν από 

την επανέναρξη της παραγωγής που αναμένεται αργότερα μέσα στο 2022. Οποιαδήποτε επανεκκίνηση των 

εργασιών παραγωγής θα υπόκειται σε επανεξέταση από πλευράς ΕΔΕΥ Α.Ε. της ολοκλήρωσης των 

διορθωτικών ενεργειών. 

 

7. Διαχείριση κινδύνων  ΕΔΕΥ Α.Ε. και Όμιλος 

7.1 Κίνδυνοι & αβεβαιότητες, προοπτικές & ευκαιρίες  

 

Οι εργασίες της  ΕΔΕΥ Α.Ε. υπόκεινται σε διάφορα είδη κινδύνων, οι οποίοι περιγράφονται κατωτέρω. Η 

εταιρεία παρακολουθεί και προσαρμόζει τη λειτουργία και τον προγραμματισμό της ανάλογα με τις εκάστοτε 

εξελίξεις. 

Το Α’ Εξάμηνο 2021 χαρακτηρίστηκε από τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και των 

προσπαθειών αντιμετώπισής της, με σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στον ενεργειακό κλάδο εξαιτίας της 

μειωμένης ζήτησης, η οποία επηρέασε το σύνολο των ενεργειακών αγορών, επιφέροντας σημαντική 

υποχώρηση των τιμών. Οι επιπτώσεις στον κλάδο των υδρογονανθράκων έγιναν ιδιαίτερα αισθητές καθώς 

συνδυαζόμενες με την αυξημένη πίεση για ταχύτερη επίσπευσης της ενεργειακής μετάβασης μείωσαν την 

διάθεση για σχετικές επενδύσεις και οδήγησαν πολλές εταιρίες σε αναθεώρηση των στρατηγικών τους. Οι 

συνθήκες επηρέασαν αρνητικά και τις έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, μειώνοντας σημαντικά τον 

αριθμό των ενεργών συμβάσεων παραχώρησης έως το τέλος του 2021. Οι δυσμενείς αυτές εξελίξεις 

δημιούργησαν πίεση στα έσοδα της ΕΔΕΥ Α.Ε., και αναμένεται να γίνουν ακόμα περισσότερο αισθητές στο 

2022.  

Από το Β’ Εξάμηνο του 2021, η κατάσταση άρχισε να αναστρέφεται καθώς η παγκόσμια οικονομία εισήλθε σε 

μια νέα ενεργειακή κρίση, η οποία  τροφοδοτήθηκε τόσο από την μετά την πανδημία οικονομική ανάκαμψη, 

με την εκδήλωση ισχυρής ζήτησης, όσο και από τα χαμηλά αποθέματα στις αποθήκες αερίου στην Ευρώπη και 

από το συνδυασμό παραγόντων ανισορροπίας μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης ενέργειας και οι οποίες 

είχαν ως αποτέλεσμα να σημειωθεί στενότητα στην ομαλή τροφοδοσία με φυσικό αέριο στη διεθνή αγορά. 

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, επιβάρυνε την ήδη εξελισσόμενη κρίση τιμών, δημιουργώντας ελλείματα 

τροφοδοσίας της αγοράς. Την πρωτοφανή αύξηση τιμών ενέργειας, έχει πλέον διαδεχθεί μια ξεκάθαρη απειλή 

διακοπής τροφοδοσίας της ευρωπαϊκής αγοράς. Οι παρούσες συγκυρίες φέρνουν στο προσκήνιο με επιτακτικό 

τρόπο τις προοπτικές εντοπισμού σημαντικών εγχώριων κοιτασμάτων φυσικού αερίου, τα οποία υπό τις 

κατάλληλες συνθήκες θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν την εγχώρια αλλά και τις ευρωπαϊκές αγορές.   Η 

ΕΔΕΥ Α.Ε. θεωρεί ότι η συγκυρία είναι ευνοϊκή για την επιτάχυνση της έρευνας και εκμετάλλευσης 

υδρογονανθράκων καθώς και των σχετικών επενδύσεων στην ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων 

προκειμένου να αντισταθμιστεί μέσο-μακροπρόθεσμα η ασφάλεια τροφοδοσίας και η ενεργειακή μετάβαση  

της χώρας. 

 

 

7.2 Γενικοί Κίνδυνοι  

 

7.2.1 Μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα που επηρεάζονται και από τις διεθνείς οικονομικές 

συνθήκες και εξελίξεις 

 

Οι δραστηριότητες της ΕΔΕΥ Α.Ε., τα λειτουργικά της αποτελέσματα, η οικονομική της κατάσταση, καθώς 

επίσης και οι προοπτικές της, επηρεάζονται από το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, καθώς οι 

δραστηριότητες τους βρίσκονται στην Ελλάδα. Οποιαδήποτε αρνητική μεταβολή και εξέλιξη στο 
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μακροοικονομικό περιβάλλον της χώρας και στο ευρωπαϊκό και διεθνές οικονομικό περιβάλλον, μπορεί να 

επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό την προσέλκυση επενδύσεων για την υλοποίηση του προγράμματος 

αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, αλλά και την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. 

Ο Όμιλος παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και αξιολογεί τυχόν πιθανές περαιτέρω επιπτώσεις στη 

λειτουργία, την οικονομική θέση και τα αποτελέσματά του, ευρισκόμενος σε κατάσταση αυξημένης 

εγρήγορσης για τη λήψη περαιτέρω κατάλληλων προληπτικών μέτρων για τη διαφύλαξη της ρευστότητας και 

των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του. Σε αντίθεση με τα δυο προηγούμενα έτη, οι μακροοικονομικές 

συνθήκες αξιολογούνται ως ευνοϊκές για τον σκοπό και τις δραστηριότητες της εταιρείας.  

 

7.2.2 Ρυθμιστικό πλαίσιο  

 

Δεδομένου του νέου νομοθετικού πλαισίου που διευρύνει τον σκοπό και τις δραστηριότητες της ΕΔΕΥ Α.Ε. 

(ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε.), απαιτείται άμεσα η αναθεώρηση του μεσοπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυση 

των δυνητικών κινδύνων που δημιουργούνται. Δεδομένων των προηγούμενων ευρημάτων (επιχειρησιακά 

εμπόδια και προτεινόμενες βελτιώσεις) της μελέτης «συγκριτικής αναθεώρησης του καταστατικού της 

εταιρείας στα πλαίσια του θεσμικού πλαισίου», εκτιμάται ότι η διεύρυνση του σκοπού και των δραστηριοτήτων 

της εταιρείας, δίχως την αντίστοιχη ενίσχυση με απαραίτητους επιπλέον πόρους, θα επιδεινώσει σημαντικά 

την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε.. Οι δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις θα περιορίσουν 

τις δραστηριότητες της εταιρείας, και ενδέχεται να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική 

κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσματα.  Για την αντιστάθμιση του κινδύνου, απαιτούνται και 

νομοθετικές ρυθμίσεις για την προσαρμογή του καταστατικού και κανονιστικού πλαισίου της εταιρείας στον 

νέο-διαμορφωμένο σκοπό της. 

 

7.2.3 Ενεργειακή μετάβαση  

 

Η ενεργειακή μετάβαση και οι συνοδευτικές μεταρρυθμίσεις δημιουργούν ευκαιρίες για την ΕΔΕΥ Α.Ε., καθώς 

αναδεικνύεται η ανάγκη για την διαφοροποίηση του εθνικού ενεργειακού μείγματος με πηγές ενέργειας 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (π.χ. φυσικό αέριο) καθώς και η σημασία επιτάχυνσης έργων 

διαχείρισης των εκπομπών άνθρακα (CCS) και υπέρακτιων αιολικών πάρκων (ΥΑΠ). Η ΕΔΕΥ Α.Ε. μέσω του 

μετασχηματισμού της βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για την αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργούνται.  

 

7.2.4 Κίνδυνος διασφάλισης επαρκών κεφαλαίων για την εφαρμογή της επενδυτικής πολιτικής 

 

Ο κίνδυνος σχετίζεται με ενδεχόμενη μελλοντική αδυναμία της εταιρείας να εφαρμόσει την επενδυτική της 

στρατηγικής. Δεδομένης της συνεχιζόμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ο κίνδυνος 

διασφάλισης επαρκών κεφαλαίων για την επενδυτική πολιτική της εταιρείας χαρακτηριζόταν μικρός. Μετά 

την πρόσφατη σημαντική διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας, και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις το 

δυνητικό ύψος σχετικών επενδύσεων υπερδιπλασιάζεται ξεπερνώντας το μέγεθος των ταμειακών διαθεσίμων. 

Ο κίνδυνος αυξάνεται ακόμα περισσότερο, δεδομένης της απόκτησης της θυγατρικής εταιρείας με έκθεση σε 

συγγενείς εταιρείες με υποχρεώσεις που ξεπερνούν  τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας. 

 

7.2.5 Κίνδυνος από εκκρεμοδικίες  

 

Η εταιρεία εμπλέκεται σε αριθμό νομικών διαδικασιών που αφορούν τις δραστηριότητές της, και μια δυσμενής 

απόφαση κατά της εταιρείας ενδέχεται να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες της, τη 

χρηματοοικονομική κατάσταση και τη φήμη της. Στην παρούσα περίοδο δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία 

διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική 

επίπτωση στην οικονομική κατάσταση του Ομίλου. Ο κίνδυνος αυτός θα πρέπει να αξιολογηθεί και σε επίπεδο 

Ομίλου.  
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7.2.6 Κίνδυνος από φορολογικές και άλλες ρυθμίσεις  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν.4001/2011 η Εταιρεία απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών, 

φορολογικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου προνομίων και ατελειών του Ελληνικού 

Δημοσίου, πλην του Φ.Π.Α.. Με βάση τα ανωτέρω η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει τρέχουσα και αναβαλλόμενη 

φορολογία.   

Η θυγατρική ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, για την χρήση που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2020, έλαβε από τους τακτικούς της Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές «Ετήσιο Φορολογικό 

Πιστοποιητικό» με γνώμη χωρίς επιφύλαξη, όπως προβλέπεται από το Ν. 4174/2013, άρθρο 65 Α. Εκτιμάται 

πως το ίδιο θα ισχύσει και για τη χρήση 2021. 

 

7.2.7 Λειτουργικός κίνδυνος / Πόροι  

 

Κατά την κλειόμενη χρήση 2021, εκτός από το απασχολούμενο προσωπικό με απόσπαση στην Μητρική 

Εταιρεία, συνεχίστηκε η συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες  με εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα που 

σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση των καταστατικών σκοπών της ΕΔΕΥ Α.Ε. μέσω της υπογραφής 

συμβάσεων παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Δεδομένης της αδυναμίας προσέλκυσης προσωπικού με 

σχετική κατάρτιση και εμπειρία δεν έχουν πληρωθεί οι προβλεπόμενες στο άρθρο 151 και 152 του ιδρυτικού 

Ν. 4001/2011 οργανικές θέσεις.  

Η Διοίκηση της ΕΔΕΥ Α.Ε. έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη της σχετικής διαδικασίας 

στελέχωσης. Παράλληλα, κατέθεσε προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας της, με 

παράλληλη απλοποίηση των διαδικασιών πρόσληψης έχοντας ως στόχο την προσέλκυση συνεργατών υψηλού 

επιστημονικού επιπέδου και εξειδίκευσης που θα συμβάλουν καταλυτικά στην προαγωγή των σκοπών της 

εταιρείας.  

 

7.2.8 Υγεία και ασφάλεια στην εργασία 

 

Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζομένους αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα και απαραίτητη 

προϋπόθεση στην λειτουργία του Ομίλου. Ο Όμιλος διατηρεί σε όλους τους χώρους εργασίας υλικά (φάρμακα, 

επιδέσμους κ.λπ.) κουτιά πρώτων βοηθειών και απινιδωτή, ενώ διαθέτει και τεχνικό ασφαλείας. Επιπλέον σε 

ό,τι αφορά θέματα προστασίας από πυρκαγιά, στο κτίριο του Ομίλου υπάρχουν διαθέσιμοι 22 πυροσβεστήρες 

αφρού και 2 πυροσβεστήρες CO2, καθώς και πλήθος αισθητήρων καπνού σε όλα τα γραφεία. Σημειώνεται ότι 

το δωμάτιο που φιλοξενεί τον κεντρικό διακομιστή του Ομίλου υπάρχει αυτόνομο σύστημα πυρόσβεσης. 

Αναλυτικά, πραγματοποιούνται:  

Επιθεωρήσεις χώρων εργασίας 

Εκτιμήσεις επικινδυνότητας χώρων εργασίας. Έχει εκπονηθεί μελέτη ενεργητικής πυρασφάλειας για το κτίριο 

της ΕΔΕΥ Α.Ε., καθώς επίσης και μελέτη επαγγελματικού κινδύνου. Η Εταιρεία διαθέτει πιστοποιητικό 

πυρασφάλειας. 

Ασκήσεις πυρασφάλειας, πυροπροστασίας. Ο στόχος είναι να πραγματοποιούνται τουλάχιστον μια ή δύο 

ασκήσεις πυρασφάλειας ανά έτος. Τα αποτελέσματα των ασκήσεων αναλύονται κάθε φορά και εντοπίζονται 

τυχόν αδυναμίες στις διαδικασίες, καθώς και δυνατότητες βελτίωσης μέσω διορθωτικών ενεργειών, οι οποίες 

υλοποιούνται χωρίς καθυστερήσεις. 

Εισαγωγή στην ασφάλεια εντός των χώρων εργασίας για νέο προσωπικό στην Εταιρεία. Μετά το πέρας της 

εισαγωγής, οι οδηγίες παραδίδονται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους νέους εργαζόμενους. 

Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά στην εργασιακή ασφάλεια και να αναφέρουν στον 

τεχνικό ασφαλείας οποιοδήποτε πρόβλημα που θα μπορούσε να οδηγήσει δυνητικά σε ανασφαλείς συνθήκες 

στους χώρους εργασίας.  

Στο προσεχές μέλλον σχεδιάζεται εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση απινιδωτή. 

Μέχρι σήμερα δεν έχουν αναφερθεί εργασιακά ατυχήματα στους χώρους εργασίας. 
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7.2.9 Κίνδυνος Πανδημίας COVID-19 

 

Η εταιρεία, και ο όμιλος παρακολουθώντας τις εξελίξεις σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, έλαβε έγκαιρα και 

αποτελεσματικά μέτρα για την διαχείριση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID19, θέτοντας ως 

προτεραιότητα την ασφάλεια και την προστασία των εργαζομένων του, και όλων των ενδιαφερομένων μερών 

που εργάζονται ή επισκέπτονται τις υποδομές του Ομίλου, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση των 

εργασιών τους, αλλά και περιορίζοντας στο ελάχιστο τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.  

Τα μέτρα που έλαβε η Εταιρεία και ο Όμιλος για την διαχείριση της πανδημίας και τα οποία εφαρμόζονται 

αναλόγως των επικρατουσών υγειονομικών συνθηκών είναι τα εξής:  

❖ Ενημέρωση του προσωπικού για την πανδημία και τους τρόπους πρόληψης και προστασίας 

❖ Λήψη αυξημένων μέτρων υγιεινής και επίβλεψη της τήρησής τους, μέσω παροχής σαφών οδηγιών για 
την εφαρμογή των κανόνων ατομικής υγιεινής προς όλο το προσωπικό  

❖ Διάθεση  κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας πρόληψης (μάσκες, απολυμαντικά χεριών και 
επιφανειών) 

❖ Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική, σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των 
κτιρίων 

❖ Τακτικές ειδικές απολυμάνσεις σε όλους τους  εργασιακούς χώρους 

❖ Διενέργεια τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του SARS-COV-2 κάθε εβδομάδα για όλους τους 
εργαζόμενους που εργάζονται με φυσική παρουσία 

❖ Εφαρμογή της μεθόδου τηλεργασίας 

❖ Υποχρεωτική θερμομέτρηση για όλους τους εργαζόμενους και επισκέπτες κατά την είσοδο τους στο 
κτίριο της Εταιρείας 

 

7.3 Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι  

 

Η εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι κίνδυνοι αγοράς 

(κίνδυνος επιτοκίου, συναλλαγματικός κίνδυνος, κίνδυνος τιμής), πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος 

ρευστότητας. Η εκτίμηση του κινδύνου θα πρέπει να διενεργηθεί και σε επίπεδο Ομίλου.    

 

7.3.1 Κίνδυνοι αγοράς: 

 

▪ Κίνδυνος επιτοκίου: Η εταιρεία και  ο όμιλος υπό την παρούσα δομή, έχει περιορισμένη έκθεση στον 

κίνδυνο αυτό, καθώς δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις. Παράλληλα τυχόν διακύμανση των επιτοκίων 

μπορεί να επηρεάζει το ύψος των εσόδων από τόκους, ωστόσο τυχόν μεταβολή δεν εκτιμάται ότι θα επιφέρει 

ουσιώδεις μεταβολές στα αποτελέσματα της Εταιρείας. 

▪ Συναλλαγματικός κίνδυνος: Η Εταιρεία και ο όμιλος έχει περιορισμένο συναλλαγματικό κίνδυνο, 

καθώς το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών τους γίνεται σε Ευρώ (€). Συγκεκριμένα, μικρός 

συναλλαγματικός κίνδυνος υπάρχει λόγω διεθνών συναλλαγών. Μέρος των εσόδων της ΕΔΕΥ Α.Ε. 

διενεργείται σε δολάριο Η.Π.Α. με αποτέλεσμα για τις απαιτήσεις που προκύπτουν από έσοδα τα οποία 

σύμφωνα με την σύμβαση καταβάλλονται σε δολάρια, η Εταιρεία να είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές της 

ισοτιμίας του δολαρίου ΗΠΑ (USD) έναντι του Ευρώ. 

▪ Κίνδυνος τιμής: Οι διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου και φυσικού αερίου επηρεάζουν τις 

προοπτικές ανάπτυξης των δραστηριοτήτων και εσόδων της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σημαντικά σε 

κίνδυνο μεταβολής των τιμών όσον αφορά τα Έσοδα της ΕΔΕΥ Α.Ε., τα οποία προβλέπονται από τις Συμβάσεις 

παραχώρησης. Η εκτίμηση του κινδύνου θα πρέπει να διενεργηθεί και σε επίπεδο Ομίλου. 
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7.3.2 Πιστωτικός Κίνδυνος:  

 

▪ Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος αφορά τον κίνδυνο κάποιος αντισυμβαλλόμενος 

που οφείλει να μην είναι σε θέση να καταβάλλει τα σχετικά ποσά, όταν αυτά γίνονται απαιτητά.  Η Εταιρεία 

και ο Όμιλος δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα έσοδα τους, 

παρακολουθούν στενά τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την 

αντιμετώπιση του εν λόγω κινδύνου. Ο χρόνος εξόφλησης των απαιτήσεων της ΕΔΕΥ Α.Ε. προβλέπεται  στις 

σχετικές συμβάσεις που έχουν ισχύ νόμου, ενώ η χρηματοοικονομική ικανότητα των κύριων 

αντισυμβαλλομένων ελέγχεται προκαταβολικά κατά τη διαδικασία αδειοδότησης.  

Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Στις περιπτώσεις αυτές, 

ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του 

προς την Εταιρεία και την θυγατρική της. Για τη διαχείριση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρεία και η 

θυγατρική της συνεργάζονται με χρηματοοικονομικά ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και 

αξιολογούν το βαθμό έκθεσης τους σε κάθε μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα. 

 

7.3.3 Κίνδυνος Ρευστότητας και διαχείρισης κεφαλαίων: 

 

▪  Κίνδυνος Ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας  συνιστάται στον κίνδυνο η Εταιρεία και ο Όμιλος 

να μην έχουν επαρκείς ταμειακές ροές, προκειμένου να εκπληρώσουν τις χρηματοοικονομικές τους 

υποχρεώσεις, και την χρηματοδότηση της δραστηριότητας τους. Η Εταιρεία και η ενοποιούμενη θυγατρική της 

υπό την υπάρχουσα δομή και τους πόρους που διαθέτουν, εκτιμούν ότι υπό κανονικές συνθήκες έχουν 

μειωμένη έκθεση στον κίνδυνο αυτό, βασιζόμενοι στη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας (ταμειακών 

διαθεσίμων και ισοδύναμων) και την σωστή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και των ταμειακών ροών. Ο 

κίνδυνος αυτός διατηρείται σήμερα σε χαμηλά επίπεδα και οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται 

συνεχώς ενώ  διενεργείται ταμειακός προγραμματισμός τουλάχιστον κάθε μήνα. 

▪ Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου: Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση με τη Διαχείριση κεφαλαίου 

αφορούν στην διασφάλιση της δυνατότητας απρόσκοπτης λειτουργίας της στο μέλλον, προκειμένου να 

εξασφαλίσει απόδοση στον μέτοχο, και στην επίτευξη των αναπτυξιακών της σχεδίων σε συνδυασμό με την 

πιστοληπτική της ικανότητα. Η εκτίμηση του κινδύνου θα πρέπει να διενεργηθεί και σε επίπεδο Ομίλου. 

 

8. Σημαντικά γεγονότα μετά την κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

• Την αναβάθμιση των projects για τις έρευνες υδρογονανθράκων σε έργα εθνικής σημασίας εξήγγειλε 

η Κυβέρνηση, σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στην έδρα της ΕΔΕΥ Α.Ε. στις 12 Απριλίου 2022. 

Η επιτάχυνση των ερευνών για φυσικό αέριο και η εκμετάλλευση των εθνικών ενεργειακών πόρων της 

χώρας θα επιτρέψει να ενισχυθεί η ενεργειακή ανεξαρτησία και  ενεργειακή ασφάλεια της Χώρας, θα 

ξεκλειδώσει ένα τομέα με τεράστιες οικονομικές δυνατότητες που μπορεί να συμβάλλει στην ανάληψη 

του κόστους της πράσινης μετάβασης και να προστατεύσει τελικά το εθνικό, το οικονομικό, το 

κοινωνικό, το περιβαλλοντικό συμφέρον σε μία εποχή πρωτοφανούς αύξησης του ενεργειακού κόστους 

για τα νοικοκυριά και τη Βιομηχανία. 

• H ExxonMobil ανέλαβε τον Ιούλιο του 2022 Εντολοδόχος των δύο μεγαλύτερων υπεράκτιων τμημάτων 

εξερεύνησης της Ελλάδας, τη «Δυτική Κρήτη» και τη «Νοτιοδυτική Κρήτη» ενώ παράλληλα αύξησε το 

μερίδιό της στα μπλοκ από 40% σε 70% και ο Όμιλος Εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛΠΕ) από 20% 

σε 30%, μετά την αποχώρηση της TotalEnergies. Το παραπάνω σηματοδοτεί την συνέχιση και ενίσχυση 

της συνεργασίας της Κοινοπραξίας με το Ελληνικό δημόσιο για την επιτάχυνση των προγραμμάτων 

εργασιών εξερεύνησης και αποτελεί σημαντική επιβεβαίωση του δυναμικού της Ελλάδας και της 
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στρατηγικής της ΕΔΕΥ Α.Ε., μετά την εντολή του Πρωθυπουργού να επιταχύνει την εκμετάλλευση των 

αποθεμάτων φυσικού αερίου της Ελλάδας. 

• Ολοκληρώθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 από τα ΕΛΠΕ η πρόσκτηση σεισμικών δεδομένων στις 

παραχωρήσεις «Ιόνιο» και «Περιοχή 10», μετά από μια δεκαετία χωρίς πρόσκτηση νέων δεδομένων 

στις εν λόγω περιοχές αλλά και στο μεγαλύτερο μέρος των υπεράκτιων παραχωρήσεων. Οι δύο αυτές 

σεισμικές έρευνες αποτελούν το μεγαλύτερο πρόγραμμα συλλογής σεισμικών δεδομένων της 

τελευταίας δεκαετίας, ολοκληρώθηκαν με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και χαρακτηρίζονται 

από ιδιαίτερα υψηλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές τόσο για τα ευρωπαϊκά όσο και για τα διεθνή 

πρότυπα. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η ύπαρξη συνεχών και τυποποιημένων (standardized) 

διαδικασίων παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραγόντων μέσω των διακριτών 

περιβαλλοντικών μονάδων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πρόσκτηση των σεισμικών δεδομένων. 

• Η σύμβαση μίσθωσης για τη χερσαία περιοχή των «Ιωαννίνων», μετά από αίτηση του εντολοδόχου 

(Energean), πέρασε στη δεύτερη ερευνητική φάση, η οποία προβλέπει τη διενέργεια ερευνητικής 

γεώτρησης που σχεδιάζεται να γίνει μέσα στο 2023.  

• Η ΕΔΕΥ Α.Ε. είναι, από τις 15 Απριλίου 2022, η αρμόδια εθνική αρχή για την αδειοδότηση και την 

παρακολούθηση έργων αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) καθώς και έργων αποθήκευσης 

άλλων αερίων και υγρών στοιχείων. Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών (Νόμος 

υπ’ αριθμ. 4920/2022, ΦΕΚ Α’ 74/ 15.04.2002), ψηφίστηκε στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Κεφάλαιο Β’, άρθρο 228), με την οποία διευρύνεται ο σκοπός της ΕΔΕΥ 

Α.Ε. και αλλάζει ο ιδρυτικός της νόμος. Όπως αναφέρεται στην εν λόγω διάταξη, η ΕΔΕΥ Α.Ε. ορίζεται 

ως η αρμόδια αρχή «για την χορήγηση αδειών εξερεύνησης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα 

σε γεωλογικούς σχηματισμούς και την εν γένει διαχείριση των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου 

σχετικά με την εκμετάλλευση γεωλογικών σχηματισμών για την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα 

και άλλων αερίων ή υγρών στοιχείων και ενώσεων, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης και της 

παρακολούθησης της εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων». Στους σκοπούς της ΕΔΕΥ Α.Ε. προστίθεται 

η παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας των σχετικών έργων, καθώς και η εισήγηση προς τους 

αρμόδιους Υπουργούς για την έκδοση των προβλεπόμενων κανονιστικών διατάξεων. 

• Η ΕΔΕΥ Α.Ε. είναι, από τις 30 Ιουλίου 2022, αρμόδια για τη διαχείριση για λογαριασμό του Ελληνικού 

Δημοσίου των δικαιωμάτων που απορρέουν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων για την έρευνα, την 

αναζήτηση και τον προσδιορισμό των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών 

Πάρκων (ΥΑΠ) και Περιοχών Εγκατάστασης ΥΑΠ, και ορίζεται ως φορέας ΥΑΠ. Για τον σκοπό αυτό η 

ΕΔΕΥ Α.Ε. μετονομάζεται σε «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών 

Πόρων Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε.», προσαρμόζοντας αντίστοιχα και το καταστατικό της. 

• Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΥ Α.Ε. στις 09.02.2022 αποφάσισε τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης για τον ορισμό Εσωτερικού Ελεγκτή της ΕΔΕΥ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 

3429/2005. Σύμφωνα με την απόφαση της από 08-03-2022 έκτακτης Γ.Σ. του μετόχου ορίστηκε ως 

εσωτερικός ελεγκτής της ΕΔΕΥ Α.Ε. ο κ. Καρατασάκης Αναστάσιος για την περίοδο από 01.04.2022 έως 

και 31.03.2023. Ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί μια ανεξάρτητη και αντικειμενική διασφαλιστική και 

συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες μιας 

Εταιρείας. Βοηθάει την Εταιρεία να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς της, υιοθετώντας μια 

συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση  στην αξιολόγηση  και  βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Διακυβέρνησης. Το 

πλαίσιο εργασίας του Εσωτερικού Ελέγχου περικλείει την εξέταση και την αξιολόγηση της επάρκειας 

λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (Διαδικασίες - 

Λειτουργίες) και της διαχείρισης των κινδύνων της Εταιρείας, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι 

παρέχουν λογική διαβεβαίωση ότι οι αντικειμενικοί σκοποί και επιδιώξεις της Εταιρείας θα 

εκπληρωθούν στο ακέραιο. 
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• Η ΕΔΕΥ Α.Ε. την 12-05-2022 έθεσε τα θεμέλια μιας στρατηγικής σύμπραξης με την υπογραφή του 

Μνημονίου Συνεργασίας με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), έχοντας ως επίκεντρο 

την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Ελλάδας, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και 

τεχνογνωσίας καθώς και της παροχής τεχνικής υποστήριξης. Η συμφωνία αυτή αποτελεί ορόσημο για 

το διπλό καθήκον της ΕΔΕΥ Α.Ε.: την επιτάχυνση των δραστηριοτήτων στον τομέα της έρευνας και 

παραγωγής υδρογονανθράκων στην Ελλάδα με στόχο την ενίσχυση του ενεργειακού εφοδιασμού της 

χώρας και την παράλληλη τήρηση των υψηλότερων δυνατών προτύπων για την προστασία του 

περιβάλλοντος της χώρας μας. 

 

Γ. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕΥ Α.Ε.  

Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο κατά την 31-12-2021 αποτελείται από έξι (6) 

μέλη. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι όλα διορισμένα κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 148 του ιδρυτικού 

νόμου 4001/2011, ως ισχύει. Η θητεία όλων των μελών του Δ.Σ. είναι πενταετής.  

Η σύνθεση του Δ.Σ. την 31-12-2021 είχε ως ακολούθως: 

 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΥ Α.Ε.  

 

ΜΕΛH ΔIOIKHTIKOY ΣYMBOYΛIOY ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΔΕΥ  Α.E.                                                                                                                                                                                                   

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΟΝΟΜΑ  

ΠΑΤΕΡΑ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

ΕΝΑΡΞΗ 

ΘΗΤΕΙΑΣ 
ΛΗΞΗ ΘΗΤΕΙΑΣ 

SCOUFIAS RIKARD-
TRIANTAFILOS 

GEORGES ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
ΜΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

05/07/2020 
Μέχρι την 

Τ.Γ.Σ. του 2025 

ΣΤΕΦΑΤΟΣ 
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
ΓΕΩΛΟΓΟΣ/ 
ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ / 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 

05/07/2020 
Μέχρι την 

Τ.Γ.Σ. του 2025 

HADJITOFI MICHAEL KYRIACOS 
ΧΗΜΙΚΟΣ/ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΜΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

23/07/2020 
Μέχρι την 

Τ.Γ.Σ. του 2025 

ΝΑΤΣΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΜΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

23/07/2020 
Μέχρι την 

Τ.Γ.Σ. του 2025 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

23/07/2020 
Μέχρι την 

Τ.Γ.Σ. του 2025 

HARALAMBOUS 
HARALAMBOS 

PHIVOS ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

23/07/2020 
Μέχρι την 

Τ.Γ.Σ. του 2025 
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Αμοιβές Διοίκησης 

Οι αμοιβές των οργάνων Διοίκησης έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/105060/8966/2-

11-2020 Κ.Υ.Α. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα 

«Καθορισμός μεικτών μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου Δ.Σ., του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και της 

μεικτής μηνιαίας αποζημίωσης των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Διαχειριστικής 

Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ Α.Ε.)» ΦΕΚ 965/16-11-2020 τ.ΥΟΔΔ.  

 
Σύντομα βιογραφικά στοιχεία των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕΥ Α.Ε.  
 

 

Rikard Scoufias, Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος 

Ο κ. Σκούφιας είναι πτυχιούχος νομικής (LL.M) από το Collège d'Europe στο Βέλγιο, το Πανεπιστήμιο της 

Ουψάλα στη Σουηδία και το Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ στην Ολλανδία. Έχει διατελέσει Εκτελεστικό και Μη 

Εκτελεστικό Στέλεχος στην Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική και την Αφρική, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου 

του ως Επικεφαλής Χώρας για τον Γεωστρατηγικό Αγωγό Trans Adriatic Pipeline (TAP) και ως μέλος της 

διευθυντικής ηγετικής ομάδας της BP Plc.  στην έδρα της στο Λονδίνο. Ο κ. Ρίκαρντ διαθέτει ένα διακεκριμένο 

ιστορικό ηγετικών οργανισμών μέσω της σύνθετης περιβαλλοντικής και κοινωνικής διακυβέρνησης, των 

επιτυχημένων ανατροπών, των εμπορικών διαπραγματεύσεων και της ανάπτυξης της κορυφαίας καινοτομίας 

στον κλάδο για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της βιομηχανίας, της κυβέρνησης και της κοινωνίας των 

πολιτών. Είναι διακεκριμένος ομιλητής και συγγραφέας σχετικά με τους κινδύνους και τη βιωσιμότητα της 

ESG "License To Operate", και έχει διατελέσει Εκτελεστικός Διευθυντής και Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος σε 

κορυφαίες ερευνητικές ομάδες, σε εταιρείες στον τομέα της ενέργειας, των ορυχείων και των οικονομικών 

και σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. 

 

Αριστοφάνης Στεφάτος, Εκτελεστικό Μέλος / Διευθύνων Σύμβουλος 

Ο κ. Στεφάτος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος γεωλογίας από το Πανεπιστήμιο Πατρών και έχει 

ειδικευτεί στην Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία. Τα προηγούμενα 15 χρόνια έχει εργαστεί σε πετρελαϊκές 

εταιρείες στο εξωτερικό με κύρια δραστηριότητά τους την εξερεύνηση και ανάπτυξη κοιτασμάτων 

υδρογονανθράκων έχοντας διατελέσει σε υψηλόβαθμες και κορυφαίες διευθυντικές θέσεις. Από το 2011 είναι 

διευθυντής σε ιδιωτικές εταιρείες έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στη Νορβηγία και είναι ιδρυτικό 

μέλος τεσσάρων νορβηγικών εταιρειών. Έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων της M Vest Energy 

AS τα τελευταία τέσσερα χρόνια, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της M Vest Water AS και Διευθυντής 

Διαχείρισης Παραχωρήσεων και Τεχνολογίας στην Atlantic Petroleum Norge πριν από αυτό. Το ερευνητικό 

έργο του Δρ Αριστοφάνη Στεφάτου έχει δημοσιευθεί διεθνώς σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά και 

συνέδρια. Ο κ. Στεφάτος έχει εργαστεί και κατέχει σχετική εμπειρία από εξερεύνηση σε διάφορα γεωλογικά 

περιβάλλοντα και συγκεκριμένα στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, τον Ινδικό Ωκεανό, τη Δυτική Αφρική και 

τη Νοτιοανατολική Ασία. 

 

Αντώνης Νάτσικας, Μη εκτελεστικό Μέλος  

Ο κ. Νάτσικας είναι Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1969-1974) και 

Απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) (1980-

1983). Το 1969 εντάχθηκε στη Σχολή Μηχανικών Αεροσκαφών, από όπου έφυγε για να συνεχίσει τις σπουδές 

του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η επαγγελματική του καριέρα ξεκίνησε το 1977, μετά τη στρατιωτική 

του θητεία, στον Όμιλο Μποδοσάκη και συνεχίστηκε στις Τεχνικές Υπηρεσίες της ΓΓΑ. Από το 1989 έως το 

2012 εργάστηκε στη ΔΕΠΑ αρχικά ως Αναπληρωτής Διευθυντής Έργου στην κατασκευή του Κεντρικού Αγωγού 
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Υψηλής Πίεσης από τον Προμαχώνα μέχρι τη Ρεβυθούσα και στη συνέχεια στην κατασκευή υποκαταστημάτων 

υψηλής πίεσης (Καβάλας, Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, Πλατεού, Οινοφύτων, Λαυρίου και 

Κερατσινίου). Διετέλεσε Διευθυντής Διεθνών Υποθέσεων της ΔΕΠΑ (2000-2005) και Αναπληρωτής Γενικός 

Διευθυντής Διεθνών Έργων (2007-2011), όπου ασχολήθηκε με τους τρεις Αγωγούς Διασύνδεσης: 1. Ελλάδα - 

Ιταλία ((IGI POSEIDON ) (υποθαλάσσιο τμήμα Θεσπρωτίας-ΟΤΡΑΝΤΟ) 2. Τουρκία - Ελλάδα (ITG: 

Διασυνδετήριος γραμμή Τουρκίας-Ελλάδας), η κατασκευή του οποίου ολοκληρώθηκε και άρχισε να λειτουργεί 

το 2007. 3. Ελλάδα - Βουλγαρία (IGB: Interconnector Ελλάδα - Βουλγαρία), όπου διετέλεσε πρώτος Διευθύνων 

Σύμβουλος (Ιανουάριος 2011-Νοέμβριος 2011). Από τον Οκτώβριο του 2013 έως τον Απρίλιο του 2016 ήταν 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ. Ήταν εκλεγμένο μέλος της Ένωσης Πολιτικών Μηχανικών 

Ελλάδος (1980-1982) και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ-ΤΕΕ), Γενικός Γραμματέας του 

«Δημοκρατικού Κινήματος Μηχανικών» και γενικά δραστηριοποιείται πολύ σε συνδικαλιστικά και κοινωνικά 

θέματα. Διετέλεσε Νομάρχης Χανίων (Απρίλιος 1990-Νοέμβριος 1991). 

 

Δημήτρης Δημητριάδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Ο κ. Δημητριάδης είναι κορυφαίο στέλεχος της ελληνικής ναυτιλίας. Η καριέρα του συνδυάζει επενδύσεις και 

εμπορικές τραπεζικές συναλλαγές σε δομημένες χρηματοδοτήσεις κυρίως στους τομείς των μεταφορών και 

της ενέργειας, αυξάνοντας το χρέος/μετοχικό κεφάλαιο, τις εταιρικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, την 

αναδιάρθρωση και τις Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (M&As), καθώς και τη λειτουργία και τη χρηματοοικονομική 

διαχείριση των ναυτιλιακών εταιρειών. Είναι ο Οικονομικός Διευθυντής της Stalwart Management και των S-

bulkers. Στο παρελθόν είχε επίσης, ένα σημαντικό ιστορικό επί θεμάτων επενδυτικής τραπεζικής, προμήθεια 

χρέους και ιδίων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας των IPOs, των ιδιωτικών 

τοποθετήσεων και των προσφορών ομολόγων, της αναδιάρθρωσης προβληματικών περιουσιακών στοιχείων 

σε διαφορετικές βιομηχανίες, της εταιρικής συμβουλευτικής σε διάφορους κλάδους, της εμπειρίας σε 

εταιρικές διαδικασίες, καθώς και στη διάρθρωση συμφωνιών εξαγορών και συγχωνεύσεων (M & As) και 

εξαγορών με δανειοδότηση. Ο κ. Δημητριάδης είχε επίσης ηγετικό ρόλο στην παροχή συμβουλών στην 

Τράπεζα Ανάπτυξης της Κίνας για τη διεθνή συμμετοχή της στη χρηματοδότηση περιουσιακών στοιχείων και 

λόγω αυτού το 2010, ο ίδιος και οι συνεργάτες του βραβεύτηκαν με το βραβείο Greek Shipping Financier από 

τη Lloyds List. Στο παρελθόν κατείχε διάφορες ανώτερες τραπεζικές θέσεις σε διεθνή χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, διαχειριζόμενος χαρτοφυλάκια χρέους που σχετίζονται με περιουσιακά στοιχεία, ενώ ήταν 

υπεύθυνος για τη σύναψη και την ανάληψη συμφωνιών σε δομημένες χρηματοδοτήσεις, χρηματοδοτήσεις 

έργων, καθώς και συναλλαγές που υποστηρίζονται από το ΕCΑ και εμπορικές χρηματοδοτήσεις. Έχει εμπειρία 

στη διαχείριση κρατικών εταιρειών, ιδιωτικοποιήσεων, στρατηγικών ανάκαμψης και εταιρικής 

διακυβέρνησης. Ο κ. Δημητριάδης είναι Διοικητής του Διοικητικού Συμβουλίου του International Propeller 

Club (Πρόεδρος Διοικητικής Επιτροπής), του Λιμένα Πειραιά, μέλος της Intertanko Hellenic Mediterranean 

Panel, καθώς και μέλος διαφόρων άλλων τοπικών και διεθνών επαγγελματικών ομάδων. 

 

Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Ο κ. Χαραλάμπους είναι κάτοχος πτυχίου Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής από το Πανεπιστήμιο East Anglia, 

Τάξη του 2004. Η επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε με την PricewaterhouseCoopers (PwC) στην Κύπρο όπου 

έμεινε μέχρι το 2012, κατά τη διάρκεια της οποίας πιστοποιήθηκε ως Ορκωτός Λογιστής και έγινε δεκτός ως 

μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW) και του Ινστιτούτου Ορκωτών 

Λογιστών Κύπρου (ICPAC). Το 2019 πιστοποιήθηκε επίσης ως Αναλυτής Χρηματοοικονομικής Μοντελοποίησης 

και Αποτίμησης. Το επόμενο βήμα στην καριέρα του το 2012, ήταν με την Noble Energy Inc. στο τμήμα 

Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης όπου έμεινε μέχρι το 2019. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου, απέκτησε εκτεταμένη εμπειρία στις συμβάσεις επιμερισμού της παραγωγής (ΜΣΙΠ), τις συμβάσεις 

κοινοπραξίας, τους κυβερνητικούς ελέγχους και την υποβολή εκθέσεων, τον εσωτερικό και εξωτερικό 
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προϋπολογισμό και τη χρηματοοικονομική ανάλυση, τα μακροπρόθεσμα σχέδια, την ανάλυση σεναρίων και 

την οικονομία των έργων, την κατασκευή ad hoc χρηματοοικονομικών μοντέλων (ζήτηση ηλεκτρικής 

ενέργειας, έξοδα αποστολής, τιμολόγια LNG και αγωγών), την ανάλυση τιμών και κόμβων πετρελαίου και 

φυσικού αερίου, την αξιολόγηση των τύπων τιμών για τα οικονομικά του έργου και την ανάλυση κόστους. 

Έχει συμβάλει στον εκσυγχρονισμό του περιεχομένου της PSC στην Κύπρο, βοηθώντας έτσι να καταστούν οι 

όροι της πιο ανταγωνιστικοί σε σύγκριση με εκείνους σε άλλες χώρες. Ο Χαράλαμπος έχει επίσης εργαστεί ως 

Οικονομικός Διευθυντής σε μεγάλο Τεχνολογικό Όμιλο μεταξύ 2019 και 2020, πριν ενταχθεί σε ιδιωτικό 

επενδυτικό όμιλο Εταιρειών που δραστηριοποιείται σε διεπιστημονικούς τομείς του κλάδου. 

 

Michael Hadjitofi, Μη εκτελεστικό Μέλος 

Ο Δρ Χατζητόφι γεννήθηκε, ως πανομοιότυπο δίδυμο, από Αγγλίδα μητέρα και Κύπριο πατέρα, στο Λονδίνο 

το 1952. Είναι κάτοχος πτυχίου Πρώτης Τάξης στη Χημική Μηχανική (1973), Διδακτορικό (PH.D.) και Δίπλωμα 

του Imperial College london (1976). Είναι κάτοχος βρετανικού και κυπριακού διαβατηρίου και επί του 

παρόντος ζει στην Ολλανδία. Είναι παντρεμένος με 3 παιδιά. Έχει 44 χρόνια εμπειρίας στη βιομηχανία 

πετρελαίου και φυσικού αερίου (10 χρόνια στην BP, 25 χρόνια στη Shell International, 9 χρόνια στην Tulip Oil 

στην Ολλανδία) καλύπτοντας τομείς upstream και midstream στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βενεζουέλα, τον 

Καναδά, την Ιταλία, τη Γκαμπόν, το Ομάν, τα ΗΑΕ, τη Ρωσία, την Αλγερία, την Ινδία, τις Κάτω Χώρες και τη 

Γερμανία. Από το 2011 έως το 2017 ήταν σύμβουλος της Κυβέρνησης της Κύπρου για την ανάπτυξη upstream 

και midstream ευκαιριών (ΥΦΑ). Οι βασικές του δεξιότητες περιλαμβάνουν την εφαρμοσμένη μηχανική 

ταμιευτήρων, το σχεδιασμό/εκτέλεση ανάπτυξης πεδίων, την αδειοδότηση E&P, την ενοποίηση, τις 

διαπραγματεύσεις συμβάσεων δικαιωμάτων εκμετάλλευσης PSA/φόρων, τη διαχείριση κοινοπραξιών, τη 

διαχείριση έργων, τη διαχείριση HSE και τη διαχείριση κινδύνων. 
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Αθήνα, 5 Αυγούστου 2022 

 

    Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

 

 

Rikard Scoufias 

 

 

 

    Ο Διευθύνων Σύμβουλος  

 

 

 

 

Αριστοφάνης Στεφάτος 

 

 

        Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

 

 

 

Michael Hadjitofi Αντώνιος Νάτσικας Haralambos Haralambous Δημήτρης Δημητριάδης 
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IV. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

1. Ενοποιημένη και εταιρική κατάσταση οικονομικής θέσης  

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων 

Δεν υφίστανται συγκριτικά μεγέθη των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, δεδομένου ότι ο Όμιλος 

έχει υπόσταση από την 1η Απριλίου 2021 και έπειτα. 

Σημ 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 

Ενσώματα πάγια στοιχεία 4 92.936                     -                            74.185                     62.172                     

Ασώματα πάγια στοιχεία 5 72.427                     -                            70.112                     92.208                     

Δικαίωμα χρήσης Περιουσιακών στοιχείων 6 226.800                   -                            -                            -                            

Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες -                            -                            1                               -                            

Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες 7 61.235.618             -                            -                            -                            

Άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις 13.881                     -                            2.581                       860                           

Σύνολο Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 61.641.662             -                            146.879                   155.240                   

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 8 1.765.400               -                            1.179.150               458.071                   

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 9 465.639                   -                            22.250                     47.039                     

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 10 23.812.289             -                            15.746.892             12.794.086             

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 26.043.327             -                            16.948.291             13.299.196             

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 87.684.989             -                            17.095.170             13.454.436             

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Μετοχικό κεφάλαιο 11 9.000.000               -                            9.000.000               6.000.000               

Αποθεματικά 12 47.333.954             -                            697.796                   433.324                   

Κέρδη εις νέον 4.752.559               -                            5.886.657               5.454.608               

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτηρών μητρικής 61.086.513             -                            15.584.454             11.887.932             

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 13 24.501.109             -                            -                            -                            

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 85.587.622             -                            15.584.454             11.887.932             

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 7.121                       -                            -                            -                            

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 6 172.736                   -                            -                            -                            

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 179.857                   -                            -                            -                            

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις 14 423.621                   -                            264.390                   260.664                   

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 4.862                       -                            4.862                       16.863                     

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις15 1.421.868               -                            1.241.465               1.288.977               

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 6 67.160                     -                            -                            -                            

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 1.917.510               -                            1.510.716               1.566.504               

Σύνολο Υποχρεώσεων 2.097.367               -                            1.510.716               1.566.504               

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 87.684.989             -                            17.095.170             13.454.436             

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ
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2. Ενοποιημένη και εταιρική κατάσταση συνολικού εισοδήματος 

 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων 

Δεν υφίστανται συγκριτικά μεγέθη των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, δεδομένου ότι ο Όμιλος 

έχει υπόσταση από την 1η Απριλίου 2021 και έπειτα. 

 

1.1.2021 - 1.1.2020 - 1.1.2021 - 1.1.2020 -

Σημ 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Έσοδα 16 5.578.384 -             4.604.212 2.849.286 

Κόστος Πωλήσεων 18 (654.575) -             (654.575) (388.663)

Μικτό Κέρδος 4.923.809 -             3.949.638 2.460.623 

Έξοδα διοίκησης 18 (2.155.085) -             (701.763) (600.763)

Έξοδα διάθεσης 18 (167.375) -             (167.375) (102.872)

Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης 18 (164.026) -             (164.026) (46.652)

Λοιπά έξοδα εκμετάλευσης 17 - -             - (117)

Λοιπά έσοδα εκμετάλευσης 17 764.973     -             764.973     85               

Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων 3.202.296 -             3.681.446 1.710.305

Κέρδη/(Ζημίες) από την ενοποίηση συγγενών  επιχειρήσεων 

με την μέθοδο της καθαρής θέσης 7 (1.253.464) -             - -

Χρηματοοικονομικά έσοδα 19 22.099       -             22.099       70.179       

Χρηματοοικονομικά έξοδα 19 (8.739) -             (2.163) (479)

Κέρδη προ φόρων 1.962.192 -             3.701.382 1.780.005 

Φόροι εισοδήματος 20 (10.440) -             (4.862) (16.863)

Καθαρά κέρδη μετά φόρων 1.951.753 -             3.696.521 1.763.142 

Συνολικά συγκεντρωτικά εισοδήματα της χρήσης, καθαρά 

από φόρους   1.951.753 -               3.696.521   1.763.142 

Κατανέμεται σε:

Ιδιοκτήτες της μητρικής 2.562.421 - 3.696.521 1.763.142 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (610.669)   - - -

Κέρδη ανά μετοχή (βασικά και απομειωμένα) 22 - 41 29

Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών (βασικός) 90.000 - 90.000 60.000

Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 3.346.740 - 3.755.780 1.785.716

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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3. Ενοποιημένη και εταιρική κατάσταση μεταβολής ιδίων κεφαλαίων 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων 

Δεν υφίστανται συγκριτικά μεγέθη των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, δεδομένου ότι ο Όμιλος 

έχει υπόσταση από την 1η Απριλίου 2021 και έπειτα. 
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4. Ενοποιημένη και εταιρική κατάσταση ταμειακών ροών 

 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων 

Δεν υφίστανται συγκριτικά μεγέθη των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, δεδομένου ότι ο Όμιλος 

έχει υπόσταση από την 1η Απριλίου 2021 και έπειτα. 

  

1.1.2021 - 1.1.2020 - 1.1.2021 - 1.1.2020 -

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 1.962.192 -                         3.701.382 1.780.005

Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 144.444 -                         74.334 75.411

Χρηματοοικονομικά (έσοδα)/έξοδα (19.936) -                         (19.936) (69.701)

Λοιπές μη ταμειακές προσαρμογές: 5.483 -                         - -

Αποτέλεσμα από συγγενείς 1.253.464 -                         - -

Λειτουργικό κέρδος/(ζημιές) προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 3.345.646 -                         3.755.780 1.785.716

(Αύξηση)/Μείωση

Εμπορικές απαιτήσεις 1.128.099 -                         (721.079) 2.944

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις (6.365) -                         23.069 533.188

(Αύξηση)/Μείωση

Προμηθευτές 107.675 -                         3.726 33.141

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (65.053) -                         (47.512) (894.067)

Τόκοι πληρωθέντες (2.163) -                         (2.163) (479)

Αύξηση/(Μείωση) λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (16.863) -                         (16.863) (14.924)

Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 4.490.976 -                         2.994.958 1.445.519

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ασώματων και ενσώματων περιουσιακών στοιχείων (70.128) -                         (64.251) (56.313)

Πιστωτικοί Τόκοι 22.099 -                         22.099 70.179

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε συγγενείς επιχειρήσεις (9.700.000) -                         - -

Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες (9.748.029) -                         (42.152) 13.867

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 3.000.000 -                         3.000.000 3.000.000

Μερίσματα πληρωτέα (3.000.000) -                         (3.000.000) (3.000.000)

Πληρωμές υποχρεώσεων μίσθωσης (49.800) -                         - -

Ταμειακές εισροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (49.800) -                         - -

Καθαρή αύξηση χρηματικών διαθεσίμων (5.306.854) -                         2.952.806 1.459.386

Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή του έτους 12.794.086 -                         12.794.086 11.334.700

Χρηματικά διαθέσιμα από απόκτηση θυγατρικής 16.325.057 -                         - -

Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του έτους 23.812.289 -                         15.746.892 12.794.086

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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V. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   

 

1. Γενικές Πληροφορίες για τον Όμιλο και την  Εταιρεία 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε., με τον διακριτικό τίτλο  «EΔΕΥ  Α.Ε.», είναι 

Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 132944701000, Α.Φ.Μ.: 997181327, με έδρα την Αθήνα επί 

της οδού Δημ. Μάργαρη 18 Αθήνα Τ.Κ. 115 25. Το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας και των θυγατρικών της 

είναι το Ευρώ. 

Η εταιρεία συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145-164 του Ν.4001/2011 ΦΕΚ Α179 και με το 

Π.Δ.  14/2012 ΦΕΚ Α 21/13-2-2012 καταρτίστηκε το Καταστατικό  της. Η διάρκειά της, βάσει του άρθρου 4  

του καταστατικού της, άρχισε με τη δημοσίευση του ως άνω  διατάγματος και είναι  ενενήντα εννέα (99) έτη. 

Το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 100% του Μετοχικού Κεφαλαίου της  ΕΔΕΥ  Α.Ε. 

Με την υπ’αρ. πρωτ. οικ. 19859/8.5.2015 Διαπιστωτική Πράξη έναρξης λειτουργίας του Υπουργού 

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, διαπιστώθηκε η έναρξη λειτουργίας της 

εταιρείας, ενώ η καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ. έλαβε χώρα στις 7-1-2015. 

Η εταιρεία αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, η οποία λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής 

οικονομίας, ενώ οι δραστηριότητες της εταιρείας τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από 

τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Οι δραστηριότητες της ΕΔΕΥ Α.Ε., που διαχειρίζεται τα δικαιώματα 

του Δημοσίου σχετικά με την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων ανά την Ελληνική Επικράτεια, 

σχετικά με νέους ενεργειακούς κλάδους, με χορήγηση αδειών εξερεύνησης και αποθήκευσης διοξειδίου του 

άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς καθώς και κατασκευαστικές δραστηριότητες έργων υποδομής 

ενέργειας περιλαμβάνονται αναλυτικά στο καταστατικό της και στην Έκθεση Διαχείρισης. 

Μεταβατικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4409/2016 ΦΕΚ 136 Α (άρθρα 1-35), η ΕΔΕΥ Α.Ε. ανέλαβε 

πρόσθετες αρμοδιότητες ασκώντας τα καθήκοντα της προβλεπόμενης από την οδηγία 2013/30/ΕΕ Αρμόδιας 

Αρχής, μέχρι τη συγκρότηση της Αρμόδιας Αρχής η/και την ύπαρξη  τουλάχιστον έξι (6) θαλάσσιων 

εγκαταστάσεων Έρευνας και Παραγωγής υδρογονανθράκων στη χώρα.  

Σύμφωνα με το άρθρο 131 του Ν.4685/2020 καθώς και το άρθρο 228 του Ν. 4920/2022 διευρύνθηκαν οι 

σκοποί και οι αρμοδιότητες της ΕΔΕΥ Α.Ε. καθώς και οι πηγές εσόδων της από την άσκηση των νέων 

δραστηριοτήτων.  

Η Εταιρεία υποχρεούται να συντάσσει τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα 

Δ.Π.Χ.Α. που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τις ετήσιες εταιρικές χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 

Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής «ΕΔΕΥ Α.Ε.» ή «Εταιρεία») και τις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας και της θυγατρικής της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΜΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. (εφεξής «Όμιλος») για τη χρήση 

που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο  της ΕΔΕΥ Α.Ε. την 5-8-2022 

και είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.greekhydrocarbons.gr και υπόκεινται στην έγκριση 

της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του μετόχου. 

Η συμμετοχή που έχει μεταβιβαστεί από το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, άνευ ανταλλάγματος 

σύμφωνα με τον ν. 4001/2011 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του, αφορούν την Άμεση Θυγατρική 

ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., η οποία μεταβιβάσθηκε εντός του έτους 2021 στην ΕΔΕΥ Α.Ε. σε ποσοστό 65%.  

 

 

 

 

 

http://www.greekhydrocarbons.gr/
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Πληροφορίες σχετικά με τις ενοποιούμενες οντότητες  

Δομή Ομίλου  

Ο Όμιλος ΕΔΕΥ  απαρτίζεται από τις ακόλουθες εταιρείες: 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΔΕΥ  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
  ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 ΣΧΕΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
31.12.2021 

 ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
31.12.2020 

ΕΔΕΥ Α.Ε. Αθήνα 

Διαχείριση των δικαιωμάτων του Ελληνικού 
Δημοσίου σχετικά με την έρευνα και 
εκμετάλλευση υδρογονανθράκων ανά την 
Ελληνική Επικράτεια, χορήγηση αδειών 
εξερεύνησης και αποθήκευσης αερίων 
(π.χ., διοξειδίου του άνθρακα, κ.α.) σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς καθώς και 
κατασκευαστικές δραστηριότητες έργων 
υποδομής ενέργειας, καθώς και 
σχεδιασμός εθνικού σχεδίου ανάπτυξης 
υπεράκτιων αιολικών πάρκων (ΥΑΠ) και 
διαχείρισης των δικαιωμάτων του 
Ελληνικού Δημοσίου σχετικά με την έρευνα 
για την ανάπτυξη έργων ΥΑΠ. 

 Ολική 
ενσωμάτωση 

- Μητρική  Μητρική  

 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 

ΔΕΠΑ 
ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

Α.Ε 

Αθήνα  
Κατασκευαστικές εργασίες για διεθνείς 
δια-συνδετήριους αγωγούς 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση  65% -  

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 

Υ.Α.Φ.Α. 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ 

Α.Ε. 
Αθήνα  

Κατασκευή & εκμετάλλευση υποθαλάσσιου 
αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Ιταλίας 

Καθαρή θέση  Έμμεση  50% -  

ICGB A.D. Σόφια 

Ανάπτυξη, σχεδιασμό, χρηματοδότηση, 
διαχείριση, κατασκευή, λειτουργία, 
συντήρηση του αγωγού φυσικού αερίου 
ΙGB (διασύνδεσης μεταξύ της Βουλγαρίας 
και Ελλάδας) 

Καθαρή θέση  Έμμεση 25% -  

 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΥ  Α.Ε. 

 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕΥ  Α.Ε., όπως συγκροτήθηκε σε Σώμα την 30ην Ιουλίου 2020, 

έχει την ίδια σύνθεση και σήμερα ως ακολούθως:  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

SCOUFIAS RIKARD ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΣΤΕΦΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

HADJITOFI MICHAEL ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΝΑΤΣΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

HARALAMBOUS HARALAMBOS ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  
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2. Βάση παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων 

 

α) Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 

Λογιστικές πολιτικές είναι οι συγκεκριμένες αρχές, βάσεις, παραδοχές, κανόνες και πρακτικές, που 

εφαρμόζονται από την οικονομική οντότητα για την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων. Οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΕΔΕΥ Α.Ε. για το έτος που έληξε 

στις 31 Δεκεμβρίου 2021 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από τη Διεθνή Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ») και παρουσιάζουν την οικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές 

ροές με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Η Διοίκηση εξέτασε τον αντίκτυπο της πανδημίας 

του COVID-19, μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων και κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι: (α) η αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας αποτελεί την κατάλληλη βάση προετοιμασίας 

της παρούσας οικονομικής πληροφόρησης, (β) τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του Ομίλου 

παρουσιάζονται εύλογα σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει ο Όμιλος. Οι συνημμένες ετήσιες 

εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2021-31/12/2021 έχουν καταρτισθεί με 

βάση: 

• Την αρχή της συνέχισης λειτουργίας, 

• Την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογες αξίες, 

• Την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, 

Όλα τα ποσά που περιλαμβάνονται στις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι 

στρογγυλοποιημένα σε ευρώ εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Δεν υφίστανται συγκριτικά μεγέθη των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, δεδομένου ότι ο Όμιλος 

έχει υπόσταση από την 1η Απριλίου 2021 και έπειτα. 

 

β)  Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποιήσεις προτύπων 

Οι λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την κατάρτιση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

συμφωνούν με εκείνες που ακολουθήθηκαν για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, εκτός από την 

υιοθέτηση νέων προτύπων και διερμηνειών που εφαρμόζονται για τις χρήσεις που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 

2021. Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν υιοθέτησε πρόωρα πρότυπα, ερμηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί 

από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων,  έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν 

έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στη χρήση 2021. 

 

β.1) Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία 

έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι 

υποχρεωτική από την 01/01/2021 ή μεταγενέστερα. 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» - αναβολή εφαρμογής ΔΠΧΑ 9 (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021) 

Τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων βάσει των οποίων αναβάλλεται η 

ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 για δύο έτη, δηλαδή θα εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Συνεπεία αυτού, το IASB προέβη επίσης σε παράταση της 

καθορισμένης καταληκτικής ημερομηνίας για την προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 
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«Χρηματοοικονομικά Μέσα» που περιλαμβάνεται στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις», έχοντας ως 

αποτέλεσμα οι οικονομικές οντότητες να απαιτείται να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και 

εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16: «Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς 

Επιτοκίου – Φάση 2»  (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021) 

Τον Αύγουστο του 2020, το IASB ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης και ανταπόκρισης στην αναμόρφωση 

των διατραπεζικών επιτοκίων και άλλων σημείων αναφοράς επιτοκίου, προβαίνοντας στην έκδοση μίας 

σειράς τροποποιήσεων σε πέντε Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και 

επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις όταν μια εταιρεία αντικαθιστά το παλιό 

επιτόκιο αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Πιο 

συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια εταιρεία θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις 

συμβατικές ταμειακές ροές χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα λογιστικοποιήσει μία αλλαγή στις σχέσεις 

αντιστάθμισης ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης, καθώς και σχετικές πληροφορίες που θα πρέπει να 

γνωστοποιήσει. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές 

Καταστάσεις.  

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»: Σχετιζόμενες με τον Covid-19 Παραχωρήσεις Μισθώματος 

μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2021 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/04/2021) 

Τον Μάρτιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων αναφορικά με την πρακτική εφαρμογή του 

ΔΠΧΑ 16, βάσει των οποίων επεκτείνεται η περίοδος εφαρμογής κατά ένα έτος προκειμένου να συμπεριλάβει 

τις παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19 οι οποίες μειώνουν τις πληρωμές μισθωμάτων 

που καθίστανται πληρωτέες την ή πριν από την 30η Ιουνίου 2022. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 

ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

 

β.2) Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν 

έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια», στο ΔΛΠ 37 

«Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού» και στις «Ετήσιες 

Βελτιώσεις 2018 - 2020» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2022) 

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων, που περιλαμβάνουν 

περιορισμένου σκοπού τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς και τις Ετήσιες Βελτιώσεις του Συμβουλίου. 

Οι εν λόγω τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη διατύπωση των Προτύπων ή διορθώνουν 

ήσσονος σημασίας συνέπειες, παραβλέψεις ή αντικρούσεις μεταξύ των απαιτήσεων των Προτύπων. Πιο 

συγκεκριμένα: 

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επικαιροποιούν μία παραπομπή του ΔΠΧΑ 

3 στο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς χωρίς να τροποποιούν τις λογιστικές 

απαιτήσεις που αφορούν στις συνενώσεις επιχειρήσεων. 

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγορεύουν σε μία εταιρεία να αφαιρέσει από το 

κόστος των παγίων ποσά που έλαβε από την πώληση στοιχείων που παράγονται κατά τη διάρκεια 
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προετοιμασίας των εν λόγω παγίων για να καταστούν έτοιμα προς χρήση. Αντιθέτως, η εταιρεία 

αναγνωρίζει τα εν λόγω έσοδα από πωλήσεις και τα σχετικά κόστη στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.  

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του 

Ενεργητικού» προσδιορίζουν τα κόστη που μία εταιρεία θα πρέπει να συμπεριλάβει κατά την αξιολόγηση 

για το εάν ένα συμβόλαιο είναι ζημιογόνο. 

- Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις 

στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα», στο ΔΛΠ 41 «Γεωργία» και στα Επεξηγηματικά Παραδείγματα που 

συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις». 

Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν 

αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης 

ισχύος την 01/01/2022. 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2023) 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά ένα 

ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου 

βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών 

συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός 

φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής 

αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις 

απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που 

σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Επιπλέον, τον 

Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων, οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν τις θεμελιώδεις 

αρχές που εισήχθησαν όταν αρχικά εκδόθηκε το ΔΠΧΑ 17. Οι τροποποιήσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να 

μειώσουν τα κόστη μέσω απλούστευσης ορισμένων απαιτήσεων του Προτύπου, να οδηγήσουν σε πιο εύκολα 

επεξηγήσιμη χρηματοοικονομική απόδοση, καθώς και να διευκολύνουν τη μετάβαση αναβάλλοντας την 

ημερομηνία εφαρμογής του Προτύπου για το 2023, παρέχοντας παράλληλα πρόσθετη βοήθεια για τη μείωση 

της προσπάθειας που απαιτείται κατά την πρώτη εφαρμογή του Προτύπου. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση 

όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2023. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού που αφορούν 

στις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Σκοπός των τροποποιήσεων είναι να βελτιώσουν τις 

γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών ώστε να παρέχουν πιο χρήσιμη πληροφόρηση στους επενδυτές και 

σε λοιπούς χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις  τροποποιήσεις απαιτείται 

η γνωστοποίηση σημαντικών πληροφοριών σχετικών με τις λογιστικές πολιτικές, αντί της γνωστοποίησης των 

σημαντικών λογιστικών πολιτικών.  Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2023. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη: Ορισμός 

των Λογιστικών Εκτιμήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2023) 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού οι οποίες 

αποσαφηνίζουν τη διαφορά μεταξύ αλλαγής λογιστικής εκτίμησης και αλλαγής λογιστικής πολιτικής. Η 

διάκριση αυτή είναι σημαντική, καθώς η αλλαγή λογιστικής εκτίμησης εφαρμόζεται χωρίς αναδρομική ισχύ 
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και μόνο για μελλοντικές συναλλαγές και άλλα μελλοντικά γεγονότα, εν αντιθέσει με την αλλαγή λογιστικής 

πολιτικής που έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται σε συναλλαγές και άλλα γεγονότα του παρελθόντος. Ο 

Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν 

αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης 

ισχύος την 01/01/2023. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν τις 

απαιτήσεις για την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα από 

τα κριτήρια ταξινόμησης μιας υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα να έχει το 

δικαίωμα να αναβάλει τον διακανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την περίοδο 

αναφοράς. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα μίας οντότητας για αναβολή 

του διακανονισμού θα πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, β) αποσαφήνιση ότι η ταξινόμηση 

της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με την εξάσκηση του 

δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, γ) επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν την 

ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση υποχρεώσεων μίας οντότητας 

που πρόκειται να ή ενδεχομένως να διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων συμμετοχικών τίτλων. Επιπλέον, τον 

Ιούλιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης για την αναβολή κατά ένα έτος της 

ημερομηνίας έναρξης ισχύος της αρχικώς εκδοθείσας τροποποίησης στο ΔΛΠ 1, ως αποτέλεσμα της εξάπλωσης 

της πανδημίας του Covid-19. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του 

Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος: Αναβαλλόμενος Φόρος σχετιζόμενος με Απαιτήσεις και 

Υποχρεώσεις που προκύπτουν από μία Μεμονωμένη Συναλλαγή» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Μάιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση στοχευμένων τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 12 προκειμένου να 

προσδιορίσει πώς οι οικονομικές οντότητες θα πρέπει να χειρίζονται τον αναβαλλόμενο φόρο που προκύπτει 

από συναλλαγές όπως οι μισθώσεις και οι υποχρεώσεις αποδέσμευσης – συναλλαγές για τις οποίες οι 

οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν ταυτόχρονα μία απαίτηση και μία υποχρέωση. Σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις, οι οικονομικές οντότητες απαλλάσσονται από την αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου όταν 

αναγνωρίζουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις για πρώτη φορά. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι η εν λόγω 

απαλλαγή δεν έχει εφαρμογή και οι οικονομικές οντότητες απαιτείται να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενο φόρο 

στις συναλλαγές αυτές. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του 

Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις: Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ 17 και ΔΠΧΑ 9 – 

Πληροφορίες Συγκριτικής Περιόδου» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2023) 

Τον Δεκέμβριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στις 

απαιτήσεις μετάβασης στο ΔΠΧΑ 17 προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό ζήτημα που σχετίζεται με τις 

προσωρινές λογιστικές αναντιστοιχίες μεταξύ των υποχρεώσεων από ασφαλιστικές συμβάσεις και των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού στη συγκριτική πληροφόρηση στα πλαίσια της πρώτης 

εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» και του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». Η 

τροποποίηση έχει σκοπό να βελτιώσει τη χρησιμότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που θα 

παρουσιάζεται στη συγκριτική περίοδο για τους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων. Ο Όμιλος θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να 

έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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γ) Χρήση Παραδοχών & Εκτιμήσεων 

Η εταιρεία και ο Όμιλος  προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειμένου να επιλέξει 

τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και συναλλαγών. Οι εν 

λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα 

τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην 

προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης σε σχέση με το επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων.  

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

απαιτεί όπως η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε σημαντικές παραδοχές και λογιστικές εκτιμήσεις που 

επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόμενων 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τα 

παρουσιαζόμενα έσοδα και έξοδα κατά την υπό εξέταση περίοδο. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί 

βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση με τις περιστάσεις και τις τρέχουσες 

συνθήκες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. Οι εκτιμήσεις 

και οι κρίσεις αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους παράγοντες 

συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα υπό εύλογες 

συνθήκες. Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να 

προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων, τους επόμενους 12 μήνες. 

 

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις 

Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις, οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων θα 

μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων τους επόμενους δώδεκα μήνες έχουν ως 

ακολούθως: 

 

Ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 

Η Διοίκηση εξετάζει την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων στοιχείων του Ενεργητικού σε κάθε ετήσια περίοδο 

αναφοράς. Την 31/12/2021 η Διοίκηση εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη 

χρησιμότητα των στοιχείων του Ενεργητικού.  

 

Αναγνώριση εσόδων και προβλέψεις εσόδων εισπρακτέων 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος αναγνωρίζουν έσοδα όταν ικανοποιούν την εκτέλεση της συμβατικής υποχρέωσης, 

μεταβιβάζοντας τα αγαθά ή τις υπηρεσίες βάσει της υποχρέωσης αυτής.  Η εταιρεία αναγνωρίζει τα έσοδα 

από συμβάσεις μίσθωσης στη λογιστική περίοδο κατά την οποία εκπληρώνει μία συμβατική υποχρέωση προς 

τον εκάστοτε ανάδοχο, σύμφωνα με τους όρους σύμβασης. Στο τέλος του έτους, δημιουργείται πρόβλεψη 

εσόδου εισπρακτέου βάσει των υπογεγραμμένων συμβάσεων, για τα ποσά που δεν έχουν τιμολογηθεί. 

 

Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος αναγνωρίζει προβλέψεις όταν εκτιμά ότι υφίσταται παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη 

υποχρέωση, που έχει προκληθεί από γεγονότα που έχουν ήδη συμβεί και είναι σχεδόν βέβαιο ότι η 

τακτοποίηση της θα δημιουργήσει μία εκροή, το ύψος της οποίας εκτιμάται αξιόπιστα. Η Εταιρεία και ο Όμιλος 

εξετάζει σε κάθε περίοδο αναφοράς αν έχουνε επέλθει γεγονότα που θα οδηγήσουν σε ενδεχόμενη υποχρέωση 

και προβαίνει σε εκτίμηση και καταχώρηση της πρόβλεψης.   
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Φόρος εισοδήματος  

Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 5 του Ν.4001/20111 η Εταιρεία απαλλάσσεται από τον φόρο 

εισοδήματος. Με τις διατάξεις του νόμου αυτού ορίζεται ότι: 

«5. Η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή έμμεσο φόρο, 

εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας, καθώς και από κάθε είδους τέλη υπέρ του Δημοσίου ή άλλου τρίτου. 

Επίσης απαλλάσσεται και από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου και απολαμβάνει γενικά όλων 

των δικονομικών και άλλων προνομίων και ατελειών του Δημοσίου».  

Με βάση τα ανωτέρω, στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν αναγνωρίζονται τρέχουσα και 

αναβαλλόμενη φορολογία. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος στην θυγατρική υπολογίζεται με τη χρήση της μεθόδου της υποχρέωσης 

που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων και των αντίστοιχων ποσών που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

Προβλέψεις για εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις- Λοιπές Προβλέψεις 

Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειμενική 

απόδειξη ότι  η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξουν όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση 

τους συμβατικούς όρους. Δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες εμπορικές απαιτήσεις στην 

Εταιρεία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021. 

 

δ)  Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίαση της  5-8-2022. 

 

 

3. Περίληψη Βασικών Λογιστικών Αρχών 

 
3.1 Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και του Ομίλου, επιμετρώνται με χρήση του 

νομίσματος του οικονομικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο η εταιρεία και ο Όμιλος λειτουργεί (λειτουργικό 

νόμισμα). Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα της 

εταιρείας και του Ομίλου. 

 

3.2 Συναλλαγές και υπόλοιπα σε ξένο νόμισμα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα βάσει των ισοτιμιών που υφίστανται 

κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες 

προκύπτουν από μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά την διάρκεια 

της χρήσεως και κατά την ημερομηνία ισολογισμού με τις υπάρχουσες ισοτιμίες, καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία 

τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης 

αξίας. 

 

3.3 Πληροφόρηση ανά τομέα 

Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα στοιχείων του ενεργητικού και δραστηριοτήτων που παρέχουν 

προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων 

επιχειρηματικών τομέων. 

Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες 

και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 
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3.4 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις αξίες 

κτήσεως τους. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται μειωμένες: (α) κατά τις σωρευμένες αποσβέσεις και (β) την τυχόν 

απομείωση των παγίων. 

Το αρχικό κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισμού αποτελείται από την τιμή αγοράς 

συμπεριλαμβανομένων των δασμών εισαγωγής και των μη επιστρεφόμενων φόρων αγοράς καθώς και 

οποιοδήποτε αναγκαίο κόστος ώστε να καταστεί το πάγιο λειτουργικό και έτοιμο για την κατά προορισμό 

χρήση του.  

Οι μεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση με ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία, 

κεφαλαιοποιούνται μόνον όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που αναμένεται ότι θα προκύψουν 

από την εκμετάλλευση των επηρεαζόμενων στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες επισκευών, συντηρήσεων κλπ. 

των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης εντός της οποίας πραγματοποιούνται. 

Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευμένες 

αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της 

πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης. 

Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, με βάση την σταθερή μέθοδο 

απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Οι 

εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, 

έχει ως εξής: 

Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων: ανάλογα με την διάρκεια της μίσθωσης 

Μεταφορικά μέσα 6-10 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 1-10 Έτη 

 

 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση και 

αναπροσαρμόζονται, αν αυτό κριθεί αναγκαίο, σε ετήσια βάση κατά την ημερομηνία σύνταξης των 

Οικονομικών Καταστάσεων. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη 

αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. 

 

3.5 Ασώματα περιουσιακά στοιχεία 

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται κατά βάση λογισμικά προγράμματα. Οι άδειες λογισμικού 

αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη 

σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία κυμαίνεται από 1 έως 5 

έτη. Δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα στα 

αποτελέσματα τη χρήση κατά την οποία προκύπτουν. 

 

3.6 Βάση ενοποίησης 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για την περίοδο αναφοράς 01/01-31/12/2021 

περιλαμβάνουν την Εταιρεία, την Θυγατρική και τις Συγγενείς Εταιρείες. Η ημερομηνία κατάρτισης των 

οικονομικών καταστάσεων της θυγατρικής και των συγγενών επιχειρήσεων συμπίπτει με αυτή της μητρικής.  

 

Επενδύσεις σε Θυγατρικές (Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις) 

Στις εταιρικές καταστάσεις της μητρικής η αναγνώριση των επενδύσεων σε θυγατρικές γίνεται στο κόστος 

κτήσης, σύμφωνα με το ΔΛΠ 27.  

Το ΔΛΠ 27 δεν ορίζει το «κόστος», ούτε διευκρινίζει πώς μια οικονομική οντότητα προσδιορίζει το κόστος της 

επένδυσης σε θυγατρική υπό συναλλαγή κοινού ελέγχου. 
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Στις εταιρικές καταστάσεις της ΕΔΕΥ η αναγνώριση της απόκτησης της  ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ έγινε στο κόστος 

κτήσης. Δεδομένου ότι η απόκτηση της  ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ, έγινε άνευ ανταλλάγματος , το κόστος κτήσης 

της συγκεκριμένης συμμετοχής είναι μηδενικό και η συμμετοχή έχει αναγνωριστεί στη συμβολική αξία του € 

1. 

 

Βάση Ενοποίησης Θυγατρικών (Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου)  

Θυγατρικές είναι οι εταιρείες στις οποίες ο Όμιλος ασκεί έλεγχο. Ο Όμιλος ελέγχει μια εταιρεία όταν είναι 

εκτεθειμένος ή έχει δικαιώματα σε κυμαινόμενες αποδόσεις στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εταιρεία και 

έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τις αποδόσεις αυτές μέσω της εξουσίας του επί της εταιρείας. Σε κάθε 

ημερομηνία αναφοράς, ο Όμιλος επανεξετάζει κατά πόσον ασκεί έλεγχο επί των επενδύσεων του, σε 

περιπτώσεις που γεγονότα και καταστάσεις υποδεικνύουν πως υπήρξε κάποια σημαντική αλλαγή. Οι 

θυγατρικές εταιρείες ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης από την ημερομηνία κατά την οποία ο 

Όμιλος αποκτά τον έλεγχο και παύουν να ενοποιούνται την ημερομηνία κατά την οποία ο Όμιλος παύει να έχει 

τον έλεγχο. Οι μη ελέγχουσες συμμετοχές στα αποτελέσματα και τη καθαρή θέση θυγατρικών εταιρειών, 

εμφανίζονται ξεχωριστά στην ενοποιημένη Κατάσταση οικονομικής θέσης και στην ενοποιημένη κατάσταση 

συνολικού εισοδήματος. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών εταιρειών τροποποιούνται όπου ήταν αναγκαίο 

για να συμφωνούν με τις λογιστικές αρχές του Ομίλου.  Όλες οι ενδοεταιρικές συναλλαγές, τα ενδοεταιρικά 

υπόλοιπα, τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες και οι ενδοεταιρικές ταμειακές ροές που προκύπτουν 

από συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του Ομίλου, απαλείφονται κατά την ενοποίηση.  

 

▪ Απόκτηση θυγατρικών όταν η συναλλαγή δεν διενεργείται μεταξύ σχημάτων υπό κοινό έλεγχο:  

Όταν η απόκτηση θυγατρικών εταιρειών δεν αφορά συνενώσεις επιχειρήσεων υπό κοινό έλεγχο, τότε 

λογιστικοποιείται με τη μέθοδο της απόκτησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΠΧΑ 3.  

Το τίμημα της εξαγοράς για την απόκτηση μιας θυγατρικής εταιρείας υπολογίζεται ως το σύνολο των εύλογων 

αξιών των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται, των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται προς τους 

πρώην μετόχους και των συμμετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν από τον Όμιλο. Το τίμημα της εξαγοράς 

περιλαμβάνει επίσης την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων ή των υποχρεώσεων που προκύπτουν από 

μια συμφωνία ενδεχόμενου ανταλλάγματος. Τα διακριτά αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία που 

αποκτώνται, καθώς και οι υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται σε μια 

επιχειρηματική συνένωση, επιμετρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. 

Εάν υπάρχει, ο Όμιλος αναγνωρίζει μη ελέγχουσα συμμετοχή στην θυγατρική, είτε στην εύλογη αξία, είτε 

στην αξία του μεριδίου της μη ελέγχουσας συμμετοχής στην καθαρή θέση της αποκτηθείσας εταιρείας. Η 

διαφορά μεταξύ του τιμήματος εξαγοράς και της αναλογούσας εύλογης αξίας της καθαρής θέσης της 

θυγατρικής που αποκτήθηκε, εμφανίζεται ως υπεραξία. Αν το τίμημα εξαγοράς είναι μικρότερο από την 

αναλογία του Ομίλου στην καθαρή θέση της θυγατρικής που αποκτήθηκε, η διαφορά αναγνωρίζεται άμεσα 

στα αποτελέσματα χρήσης. 

Εάν μια επιχειρηματική συνένωση επιτυγχάνεται σταδιακά μέχρι την απόκτηση του ελέγχου, η τρέχουσα αξία 

της συμμετοχής που κατείχε ο Όμιλος στην αποκτηθείσα εταιρεία επαναμετράται στην εύλογη αξία της κατά 

την ημερομηνία της απόκτησης. Το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει από την επαναμέτρηση της εύλογης αξίας 

αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

▪ Απόκτηση θυγατρικών όταν η συναλλαγή διενεργείται από σχήματα υπό κοινό έλεγχο: 

Η απόκτηση θυγατρικών, όταν η συναλλαγή διενεργείται από σχήματα υπό κοινό έλεγχο, σύμφωνα με τα 

ΔΠΧΑ είναι συναλλαγή που εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 3. Όταν η απόκτηση θυγατρικών 

εταιρειών προέρχεται από μεταβίβαση από τον απώτερο μέτοχο τότε ο Όμιλος ακολουθεί τη μέθοδο της 

συνένωσης οικονομικών οντοτήτων ή επιχειρήσεων υπό κοινό έλεγχο (common control transactions). Μια 

συνένωση επιχειρήσεων που αφορά οικονομικές οντότητες ή επιχειρήσεις που τελούν υπό κοινό έλεγχο είναι 

μια συνένωση επιχειρήσεων στην οποία όλες οι συνενωμένες οντότητες ή επιχειρήσεις τελικά ελέγχονται από 

το ίδιο μέρος ή μέρη πριν και μετά τη συνένωση επιχειρήσεων και ο έλεγχος αυτός δεν είναι προσωρινός. 
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Η Διοίκηση σύμφωνα με τις παραγράφους 10 έως 12 του ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των 

Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη» που μεταξύ άλλων αναφέρουν πως «Εν απουσία προτύπου ή διερμηνείας 

που εφαρμόζεται ειδικώς σε συναλλαγή ή σε άλλο γεγονός ή περίσταση, η διοίκηση θα αναπτύξει και θα 

εφαρμόσει κατά την κρίση της μια λογιστική πολιτική από την οποία προκύπτουν πληροφορίες που είναι 

σχετικές με τις ανάγκες λήψης οικονομικών αποφάσεων των χρηστών και αξιόπιστες». 

Η Διοίκηση του Ομίλου αξιολόγησε ότι η εφαρμογή της λογιστικής αρχής συνένωσης οικονομικών οντοτήτων 

υπό κοινό έλεγχο Book Value Method απεικονίζει σαφέστερα και με τον πιο ουσιαστικό τρόπο την ουσία της 

συναλλαγής, με βάση την οποία αθροίζονται οι λογιστικές αξίες των στοιχείων του ενεργητικού και των 

υποχρεώσεων χωρίς περαιτέρω υπολογισμό εύλογων αξιών.  

Πιο αναλυτικά, με βάση την Book Value Method, ο Όμιλος θα ακολουθήσει τις ακόλουθες διαδικασίες:  

• Τα στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων της αποκτώμενης: Τα στοιχεία του ενεργητικού 

και των υποχρεώσεων αναγνωρίζονται στις λογιστικές αξίες, όπως προκύπτουν από τις Οικονομικές 

Καταστάσεις της αποκτώμενης με κατάλληλες προσαρμογές  για την επίτευξη ομοιόμορφων λογιστικών 

πολιτικών 

• Υπεραξία: Δεν αναγνωρίζεται υπεραξία. Η διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης της επένδυσης και 

της καθαρής θέσης της αποκτώμενης εταιρείας αναγνωρίζεται σε διακριτό αποθεματικό στα Ίδια Κεφάλαια 

«Αποθεματικό από απόκτηση θυγατρικών», καθώς προκύπτει από συναλλαγή με τον μέτοχο. 

• Μη ελέγχουσες συμμετοχές: Υπολογίζεται αναλυτικά με βάση το μερίδιο τους επί της καθαρής θέσης 

της αποκτώμενης εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τις προσαρμογές για την επίτευξη ομοιόμορφων 

λογιστικών πολιτικών.  

• Κόστη συναλλαγής: Τα κόστη της συναλλαγής (εάν υπάρχουν) αναγνωρίζονται απευθείας ως έξοδα 

στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.  

Ο Όμιλος αναγνωρίζει στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κάθε νέα οντότητα από την ημερομηνία που 

τίθεται σε ισχύ η μεταβίβασή της, χωρίς αναμόρφωση των συγκριτικών στοιχείων προηγούμενης περιόδου, 

ήτοι για την συγκεκριμένη περίπτωση από 01-04-2021.  

▪ Λογιστικός χειρισμός που ακολουθήθηκε για την απόκτηση συμμετοχής της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ: 

Καθώς η ΕΔΕΥ και η θυγατρική ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. της οποίας το πλειοψηφικό ποσοστό μεταβιβάστηκε 

στην ΕΔΕΥ, βρίσκονται υπό τον κοινό έλεγχο του ιδίου τελικού μετόχου, ο οποίος είναι ο ίδιος πριν και μετά 

την συνένωση, η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας αυτής στην ΕΔΕΥ, θεωρείται ότι είναι μεταξύ 

οντοτήτων υπό κοινό έλεγχο, η οποία εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 3. Κατά συνέπεια, ο 

Όμιλος για την απόκτησή της ακολούθησε την λογιστική πολιτική που περιγράφεται ανωτέρω. Η συμμετοχή 

της Εταιρείας στην ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  αντιμετωπίζεται ως συμμετοχή στις ενοποιημένες και Εταιρικές 

Οικονομικές Καταστάσεις της και έχει αναγνωριστεί στο κόστος κτήσης (συμβολική αξία του €1) στο κονδύλι 

«Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρέιες».  

 

▪ Μεταγενέστερη επιμέτρηση : 

Τα αποτελέσματα χρήσης των θυγατρικών εταιριών, οι οποίες αποκτήθηκαν ή πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια 

της χρήσης, συμπεριλαμβάνονται στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, από την 

ημερομηνία απόκτησης ή μέχρι την ημερομηνία πώλησής τους.   

Αναπροσαρμογές κονδυλίων των θυγατρικών εταιριών, προκειμένου τα κονδύλια να είναι ομοειδή και 

συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια των υπόλοιπων εταιριών του Ομίλου, πραγματοποιούνται, όπου 

κρίνεται απαραίτητο.     
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Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από διεταιρικές συναλλαγές απαλείφονται κατά την ενοποίηση.   

Τα δικαιώματα μειοψηφίας των ενοποιούμενων θυγατρικών εταιριών απεικονίζονται ξεχωριστά στα ίδια 

κεφάλαια του Ομίλου. Οι ζημίες που υπερβαίνουν το ποσό συμμετοχής της μειοψηφίας κατανέμονται στον 

Όμιλο, εκτός και αν υπάρχει δεσμευτική συμφωνία που υποχρεώνει την μειοψηφία να αναλάβει το ποσό της 

ζημίας που της αναλογεί.  

 

Βάση Ενοποίησης Συγγενών επιχειρήσεων (Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου)  

 

Πρόκειται περί επιχειρήσεων στις οποίες ο Όμιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή, ωστόσο δεν ασκεί έλεγχο. Οι 

συμμετοχές του Ομίλου σε συγγενείς επιχειρήσεις απεικονίζονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι 

παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν από τον Όμιλο συνιστούν ότι το κατεχόμενο ποσοστό μεταξύ 20% και 50% 

δικαιωμάτων ψήφου μίας εταιρείας υποδηλώνει ουσιώδη επιρροή πάνω στην επενδυόμενη οικονομική 

οντότητα, εκτός αν μπορεί να αποδειχθεί ξεκάθαρα ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Οι επενδύσεις σε συγγενείς 

επιχειρήσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης και κατόπιν ενοποιούνται με βάση τη μέθοδο της 

καθαρής θέσης. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, οι συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις αναγνωρίζονται στο 

κόστος κτήσης πλέον των μεταβολών στο ποσοστό του Ομίλου στα Ίδια κεφάλαια μετά την αρχική 

ημερομηνία κτήσης, εξαιρουμένων τυχόν προβλέψεων για απομείωση της αξίας των συμμετοχών αυτών.  

Η ενοποιημένη κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων περιλαμβάνει την αναλογία του Ομίλου στα συνολικά 

έσοδα των συγγενών επιχειρήσεων. Εάν η συμμετοχή του Ομίλου στις ζημίες μιας Συγγενούς ξεπεράσει την 

αξία της συμμετοχής, τότε ο Όμιλος διακόπτει την αναγνώριση περαιτέρω ζημιών, εκτός και αν έχει καλύψει 

υποχρεώσεις ή έχει ενεργήσει πληρωμές εκ μέρους της συγγενούς επιχείρησης και εν γένει εκείνων που 

προκύπτουν από τη μετοχική ιδιότητα. Εάν μεταγενέστερα η συγγενής επιχείρηση παρουσιάσει κέρδη, η 

επενδύτρια αρχίζει να αναγνωρίζει εκ νέου το μερίδιό της επί των κερδών, μόνον εφόσον το μερίδιό της επί 

των κερδών εξισωθεί με το μερίδιο των ζημιών που δεν είχε αναγνωρίσει. 

Μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των συγγενών επιχειρήσεων 

απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις. Μη πραγματοποιημένες 

ζημίες απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης του μεταβιβασθέντος στοιχείου 

του ενεργητικού. 

Οι λογιστικές πολιτικές που χρησιμοποιούν οι συγγενείς δεν είναι διαφορετικές από αυτές που χρησιμοποιεί 

ο Όμιλος, ενώ η ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών καταστάσεων των συγγενών επιχειρήσεων, 

συμπίπτει με αυτή της μητρικής. 

 

3.7 Απομείωση αξίας μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται για πιθανή ζημία 

απομείωσης, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους μπορεί να μην 

είναι ανακτήσιμη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο 

ποσό του, η αντίστοιχη ζημιά απομείωσης του, καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης. Η ανακτήσιμη αξία 

ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εκτιμώμενης καθαρής τιμής πώλησης και 

της αξίας χρήσεως αυτού. Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός 

περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μίας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη 

γνώση και ενεργούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του 

περιουσιακού στοιχείου. Αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών 

που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την 

διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να εκτιμηθεί το 
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ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη απομείωσης της αξίας του, τότε 

προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας που δημιουργεί ταμειακές ροές στην οποία ανήκει το 

περιουσιακό στοιχείο. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία 

ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν 

ξεχωριστά (μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών). 

Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούμενα έτη, 

γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. Στις 

περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως έσοδο. 

 

3.8 Επενδύσεις σε ακίνητα 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποκτώνται με σκοπό την αποκόμιση οφέλους από την είσπραξη ενοικίων και την 

αύξηση της εμπορικής αξίας αυτών. Τα υπόλοιπα ιδιόκτητα ακίνητα χρησιμοποιούνται προς εξυπηρέτηση των 

δραστηριοτήτων της Εταιρείας καθώς και για διοικητικούς σκοπούς.  

Οι επενδύσεις σε ακίνητα παρακολουθούνται ως μακροπρόθεσμες επενδύσεις και αποτιμώνται στην εύλογη 

αξία τους, η οποία ισούται με την τρέχουσα τιμή τους η οποία προσδιορίζεται από ανεξάρτητους 

αναγνωρισμένους εκτιμητές ακινήτων. Μεταβολές στην εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα 

καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. 

 

3.9 Αποθέματα 

Κατά την ημερομηνία αναφοράς, τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους 

κτήσεως ή παραγωγής και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 

Το κόστος των αποθεμάτων περιλαμβάνει όλα τα κόστη αγοράς, μετατροπής καθώς και τις δαπάνες που 

πραγματοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέματα στην παρούσα θέση και κατάσταση. 

Το κόστος αγοράς περιλαμβάνει την τιμή αγοράς, τους εισαγωγικούς δασμούς και άλλους φόρους (εκτός 

εκείνων που η επιχείρηση μπορεί στη συνέχεια να επανακτήσει από τις φορολογικές αρχές), καθώς και 

μεταφορικά, έξοδα παράδοσης και τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες. Εμπορικές εκπτώσεις, μειώσεις τιμών και 

άλλα παρόμοια στοιχεία αφαιρούνται κατά τον προσδιορισμό του κόστους αγοράς. 

Το κόστος μετατροπής των αποθεμάτων περιλαμβάνει τις δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με τις μονάδες 

παραγωγής, όπως είναι τα άμεσα εργατικά. Επίσης, περιλαμβάνει ένα συστηματικό επιμερισμό των σταθερών 

και μεταβλητών γενικών εξόδων παραγωγής, που πραγματοποιούνται κατά τη μετατροπή των υλών σε έτοιμα 

αγαθά. Σταθερά γενικά έξοδα παραγωγής είναι οι έμμεσες δαπάνες παραγωγής που παραμένουν σχετικά 

σταθερές, ανεξαρτήτως του όγκου παραγωγής, όπως είναι η απόσβεση και συντήρηση εργοστασιακών 

κτιρίων και εξοπλισμού, αλλά και το κόστος της διεύθυνσης και διοίκησης του εργοστασίου. Μεταβλητά γενικά 

έξοδα παραγωγής είναι οι έμμεσες δαπάνες παραγωγής που μεταβάλλονται άμεσα η σχεδόν άμεσα, ανάλογα 

με τον όγκο της παραγωγής, όπως είναι οι έμμεσες ύλες και η έμμεση εργασία. Ο επιμερισμός των σταθερών 

γενικών εξόδων παραγωγής στο κόστος μεταποίησης βασίζεται στην κανονική δυναμικότητα των 

παραγωγικών εγκαταστάσεων. Κανονική δυναμικότητα είναι η αναμενόμενη να επιτευχθεί παραγωγή κατά 

μέσο όρο στην διάρκεια ενός αριθμού περιόδων ή εποχών υπό κανονικές συνθήκες, λαμβανομένων υπόψη 

των απωλειών δυναμικότητας λόγω της προγραμματισμένης συντήρησης. Το πραγματικό επίπεδο παραγωγής 

μπορεί να χρησιμοποιείται, αν αυτό προσεγγίζει την κανονική δυναμικότητα. 

Οι λοιπές δαπάνες συμπεριλαμβάνονται στο κόστος των αποθεμάτων μόνο στην έκταση που 

πραγματοποιούνται για να φέρουν τα αποθέματα στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. 

Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού. 
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Προβλέψεις για απομείωση της αξίας των αποθεμάτων σχηματίζονται εφόσον κρίνεται απαραίτητο και 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσης. 

 

3.10 Χρηματοοικονομικά μέσα – αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση: 

 Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ταυτόχρονα ένα χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο για μια οικονομική οντότητα και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή έναν συμμετοχικό 

τίτλο για μια άλλη οικονομική οντότητα. 

• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 

Αρχική αναγνώριση και επιμέτρηση 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας κατατάσσονται κατά την αρχική αναγνώριση, ως 

μεταγενέστερα επιμετρούμενα στο αποσβεσμένο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 

εσόδων ή στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

Η κατάταξη των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική αναγνώριση εξαρτάται από 

τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και του 

επιχειρηματικού μοντέλου Ομίλου για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Με 

εξαίρεση τις εμπορικές απαιτήσεις οι οποίες δεν περιέχουν ένα σημαντικό σκέλος χρηματοδότησης ή για τις 

οποίες η Εταιρεία έχει εφαρμόσει την πρακτική λύση, η Εταιρεία αρχικά επιμετράει ένα χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο στην εύλογη αξία του πλέον, στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου που δεν επιμετράτε στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, το κόστος συναλλαγής που 

αποδίδεται άμεσα στην απόκτηση ή την έκδοση του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Οι 

εμπορικές απαιτήσεις οι οποίες δεν περιέχουν ένα σημαντικό σκέλος χρηματοδότησης ή για τις οποίες η 

Εταιρεία έχει εφαρμόσει την πρακτική λύση, επιμετρούνται στην τιμή συναλλαγής όπως προσδιορίζεται από 

το ΔΠΧΑ 15.  

Προκειμένου ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο να καταταχθεί και να επιμετρηθεί στο αποσβεσμένο 

κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων πρέπει οι συμβατικοί όροι που διέπουν το 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, να δημιουργούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που 

συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου. 

H αξιολόγηση αυτή η οποία αναφέρεται σαν δοκιμή «αποκλειστικών πληρωμών κεφαλαίου και τόκων» 

εκτελείται σε επίπεδο μεμονωμένου χρηματοοικονομικού μέσου. 

Το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας για την διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προκειμένου 

να δημιουργήσουν ταμειακές ροές. Το επιχειρηματικό μοντέλο καθορίζει εάν οι ταμειακές ροές θα προκύψουν 

από την είσπραξη των συμβατικών ταμειακών ροών, την πώληση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων ή και από τα δύο. 

Οι αγορές και πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν την παράδοση 

περιουσιακών στοιχείων εντός χρονικού πλαισίου που καθορίζεται με κανονισμό ή σύμβαση στην αγορά 

(συνήθεις συναλλαγές) αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία συναλλαγής, δηλαδή την ημερομηνία κατά την 

οποία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το περιουσιακό στοιχείο. 

Μεταγενέστερη επιμέτρηση 

Για σκοπούς επιμέτρησης ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου μετά την αρχική αναγνώριση, τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται στις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες: 
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• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος (χρεωστικοί τίτλοι) 

• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων με 

ανακατάταξη των σωρευτικών κερδών και ζημιών (χρεωστικοί τίτλοι) 

• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 

συνολικών εσόδων χωρίς ανακατάταξη των σωρευτικών κερδών και ζημιών κατά την παύση 

αναγνώρισης (συμμετοχικοί τίτλοι) 

• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος (χρεωστικοί τίτλοι) 

Αυτή η κατηγορία είναι η πιο συνηθισμένη. Η Εταιρεία επιμετρά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

στο αποσβεσμένο κόστος εάν πληρούνται αμφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διατηρείται στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού μοντέλου, 

στόχος του οποίου είναι η διακράτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την 

είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών  

Και 

• βάσει των συμβατικών όρων που διέπουν το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, 

δημιουργούνται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που συνίστανται αποκλειστικά σε 

αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος μεταγενέστερα από την αρχική 

αναγνώριση επιμετρούνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου και 

υπόκεινται σε απομείωση. Κέρδη και ζημίες αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος όταν το 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται, τροποποιείται ή απομειώνεται. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος περιλαμβάνουν τις εμπορικές 

απαιτήσεις και λοιπές απαιτήσεις. 

 

Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου 

Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνον όταν: 

• εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου 

ή 

• μεταβιβάσει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και η μεταβίβαση πληροί τους όρους για 

διαγραφή. 

Η Εταιρεία μεταβιβάζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνο όταν: 

• μεταβιβάζει τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου  

ή 

• διατηρεί τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου, αλλά αναλαμβάνει συμβατική δέσμευση να καταβάλλει τις ταμιακές ροές σε έναν ή 

περισσότερους παραλήπτες, βάσει συμφωνίας. 

Όταν η Εταιρεία μεταβιβάσει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, αξιολογεί την έκταση κατά την 

οποία διατηρεί τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. 
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Στην περίπτωση αυτή: 

• αν η Εταιρεία μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, παύει να αναγνωρίζει το χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο και αναγνωρίζει διακεκριμένα ως περιουσιακά στοιχεία ή δεσμεύσεις κάθε 

δικαίωμα και δέσμευση που δημιουργήθηκε ή διατηρήθηκε κατά τη μεταβίβαση. 

• αν η Εταιρεία διατηρήσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, συνεχίζει να αναγνωρίζει το χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο. 

• αν η Εταιρεία ούτε μεταβιβάζει ούτε διατηρεί ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της 

κυριότητας του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, προσδιορίζει αν έχουν διατηρήσει τον 

έλεγχο του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.  

 

Στην περίπτωση αυτή: 

(i) αν η Εταιρεία δεν έχει διατηρήσει τον έλεγχο, παύει να αναγνωρίζει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό 

στοιχείο και αναγνωρίζει διακεκριμένα ως περιουσιακά στοιχεία ή δεσμεύσεις όλα τα δικαιώματα και τις 

δεσμεύσεις που δημιουργήθηκαν ή διατηρήθηκαν στο πλαίσιο της μεταβίβασης. 

(ii) αν η Εταιρεία έχει διατηρήσει τον έλεγχο, συνεχίζει να αναγνωρίζει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό 

στοιχείο στο βαθμό που συνεχίζει η ανάμειξή του στο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. 

 

Απομείωση της αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη ζημίας έναντι αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σε όλα τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν κατέχονται στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων. Στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, ως πιστωτική ζημία νοείται η παρούσα αξία 

της διαφοράς μεταξύ των συμβατικών ταμειακών ροών που οφείλονται στην Εταιρεία με βάση τη σύμβαση 

και των ταμειακών ροών που η οικονομική οντότητα αναμένει να εισπράξει. Οι αναμενόμενες ταμειακές ροές 

που λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνουν ταμειακές ροές από την πώληση διακρατούμενων εξασφαλίσεων ή 

άλλων πιστωτικών ενισχύσεων που εμπεριέχονται στους συμβατικούς όρους. 

Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η Εταιρεία εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση του προτύπου 

και υπολόγισε τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές με βάση τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλη τη 

διάρκεια ζωής των στοιχείων αυτών. Για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, οι 

αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές υπολογίζονται με βάση τις ζημιές των επόμενων 12 μηνών. Οι αναμενόμενες 

πιστωτικές ζημιές των επόμενων 12 μηνών είναι ένα μέρος των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για όλη τη 

διάρκεια ζωής των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, που προκύπτει από τη πιθανότητα 

αθέτησης πληρωμής ενός στοιχείου εντός των επόμενων 12 μηνών από την ημέρα αναφοράς. Πάντως, όταν 

υπάρχει σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση, η πρόβλεψη απομείωσης 

θα βασίζεται στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές όλης της διάρκειας ζωής του στοιχείου. Η Εταιρεία 

προκειμένου να καθορίσει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες για κάθε μεμονωμένο υπόλοιπο εμπορικών 

απαιτήσεων, εξέτασε τον κίνδυνο αθέτησης, τις ληξιπρόθεσμες ημέρες και τις ιστορικές ζημίες 

προσαρμοσμένες ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες και μελλοντικές πληροφορίες ανά οφειλέτη. 

Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, η Εταιρεία αξιολογεί κατά πόσον ο πιστωτικός κίνδυνος ενός 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση. Η Εταιρεία 

έχει ένα μαχητό τεκμήριο και θεωρεί ότι υφίσταται αθέτηση  αφού ένα χρηματοοικονομικό μέσο εμφανίσει 

καθυστέρηση πέραν της πιστωτικής πολιτικής που ακολουθείται, εκτός αν η Εταιρεία έχει λογικές και βάσιμες 

πληροφορίες από τις οποίες προκύπτει ότι ένα κριτήριο αθέτησης που καθορίζει μεγαλύτερη καθυστέρηση 

είναι καταλληλότερο. Ο ορισμός της αθέτησης που χρησιμοποιείται για αυτούς τους σκοπούς εφαρμόζεται με 
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συνέπεια από την Εταιρεία για όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα, εκτός εάν προκύψουν πληροφορίες που 

καταδεικνύουν ότι ένας διαφορετικός ορισμός της αθέτησης είναι καταλληλότερος για ένα συγκεκριμένο 

χρηματοοικονομικό μέσο. Η Εταιρεία διαγράφει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν δεν έχει 

εύλογες προσδοκίες ανάκτησης των συμβατικών ταμειακών ροών επί του συνόλου ή μέρους 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. 

 

Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

Όλες οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αρχικά αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους μείον το κόστος 

συναλλαγών, στην περίπτωση των δανείων και των πληρωτέων υποχρεώσεων. 

Αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν η δέσμευση που απορρέει από την υποχρέωση, 

ακυρώνεται ή εκπνέει. Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από 

τον ίδιο δανειστή αλλά με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή οι όροι μίας υφιστάμενης υποχρέωσης 

τροποποιούνται σημαντικά, αυτή η ανταλλαγή ή τροποποίηση αντιμετωπίζεται ως από αναγνώριση της 

αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση μίας νέας υποχρέωσης. Η διαφορά στις αντίστοιχες λογιστικές αξίες 

αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην 

κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης μόνο όταν η Εταιρεία έχει νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να 

τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση μεταξύ τους ή να απαιτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να διακανονίσει την 

υποχρέωση ταυτόχρονα. Το νόμιμο δικαίωμα δεν πρέπει να εξαρτάται από μελλοντικά γεγονότα και πρέπει 

να μπορεί να εκτελεσθεί κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών και σε περίπτωση αθέτησης, αφερεγγυότητας 

ή πτώχευσης της εταιρείας ή του αντισυμβαλλομένου. 

 

3.11 Χρηματικά Διαθέσιμα 

Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν και τα ισοδύναμα των ταμειακών διαθεσίμων, όπως είναι οι καταθέσεις όψεως 

και οι καταθέσεις προθεσμίας βραχείας διάρκειας. Τραπεζικές υπεραναλήψεις, που είναι αποπληρωτέες σε 

πρώτη ζήτηση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαχείρισης των διαθεσίμων της Εταιρείας 

περιλαμβάνονται, για σκοπούς σύνταξης της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, ως συστατικό στοιχείο των 

ταμειακών διαθεσίμων. 

 

3.12 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Οι κοινές μετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το προσαυξημένο εξωτερικό κόστος άμεσα αποδοτέο στην 

έκδοση νέων μετοχών εμφανίζεται στο κεφάλαιο αφαιρετικά του εισπρακτέου ποσού. Κατά την απόκτηση 

ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών δαπανών, απεικονίζεται 

μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. 

 

3.13 Αποθεματικά 

Τα αποθεματικά της Εταιρείας αναφέρονται σε τακτικό αποθεματικό. Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική 

νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, από τα κέρδη της χρήσης, να σχηματίσουν το 5% τουλάχιστον σαν 

τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου εταιρικού τους κεφαλαίου. 

Κατά τη διάρκεια της ζωής της Εταιρείας απαγορεύεται η διανομή του τακτικού αποθεματικού. 
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3.14 Δάνεια 

Τα δάνεια επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα στο αποσβεσμένο κόστος με τη 

χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Η ταξινόμηση σε βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις, εάν προβλέπεται αποπληρωμή μέρους ή του συνόλου στους επόμενους 

δώδεκα μήνες ή αργότερα, αντίστοιχα. 

 

3.15 Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης 

Η Εταιρεία διαγράφει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση (ή μέρος αυτής) από την κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης της όταν, και μόνον όταν, εξοφλείται, δηλαδή, όταν η υποχρέωση που καθορίζεται 

στο συμβόλαιο εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 

Στην περίπτωση όπου μία υφιστάμενη υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο δανειστή, αλλά 

με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή στην περίπτωση όπου υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στους όρους 

μίας υφιστάμενης υποχρέωσης, τότε από-αναγνωρίζεται η αρχική υποχρέωση και αναγνωρίζεται μία νέα 

υποχρέωση και η διαφορά που προκύπτει αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος. 

Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας μίας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (ή ενός τμήματος μίας 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης) που εξοφλείται ή μεταβιβάζεται σε ένα άλλο μέρος και της ανταλλαγής που 

καταβάλλεται, συμπεριλαμβανομένων και των μεταβιβαζόμενων εκτός μετρητών περιουσιακών στοιχείων και 

των αναληφθέντων υποχρεώσεων, αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος. 

 

3.16 Χρηματοδοτικές και λειτουργικές μισθώσεις 

Μέχρι το 2018, οι μισθώσεις ταξινομούνταν ως χρηματοδοτικές ή ως λειτουργικές μισθώσεις.  

Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθώσεων (καθαρές από τυχόν κίνητρα που λαμβάνει ο μισθωτής) 

χρεώνονταν στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Από την 1η Ιανουαρίου 2019, οι μισθώσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης ως 

ένα δικαίωμα χρήσης στοιχείου του ενεργητικού και μία υποχρέωση μίσθωσης, την ημερομηνία που το 

μισθωμένο πάγιο καθίσταται διαθέσιμο για χρήση. Κάθε καταβολή μισθώματος κατανέμεται μεταξύ της 

υποχρέωσης μίσθωσης και του χρηματοοικονομικού κόστους. Οι τόκοι επί της υποχρέωσης από τη μίσθωση 

για κάθε περίοδο της διάρκειας της μίσθωσης ισούνται με το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή ενός 

σταθερού περιοδικού επιτοκίου επί του ανεξόφλητου υπολοίπου της υποχρέωσης από τη μίσθωση. Το 

δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου του ενεργητικού αποσβένεται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της 

ωφέλιμης ζωής του στοιχείου και της διάρκειας μίσθωσης με τη σταθερή μέθοδο. 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση αρχικά αποτιμώνται βάσει της 

παρούσας αξίας. Οι υποχρεώσεις μισθώσεων περιλαμβάνουν την καθαρή παρούσα αξία των ακόλουθων 

μισθωμάτων: 

• τα σταθερά μισθώματα (συμπεριλαμβανομένου και των «κατ’ ουσία» σταθερών πληρωμών) 

• τα μεταβλητά μισθώματα, που εξαρτώνται από έναν δείκτη ή ένα επιτόκιο, τα οποία αρχικά 

επιμετρώνται με χρήση του δείκτη ή του επιτοκίου κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής 

περιόδου 

• τα ποσά που αναμένονται να καταβληθούν βάσει εγγυημένων υπολειμματικών αξιών 

• η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος αγοράς, εάν είναι μάλλον βέβαιο ότι η Εταιρεία θα  εξασκήσει αυτό 

το δικαίωμα, και 

• την καταβολή ποινής για καταγγελία της μίσθωσης, εάν η διάρκεια της μίσθωσης αποτυπώνει την 

άσκηση  δικαιώματος της Εταιρείας για καταγγελία της μίσθωσης. 
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Οι πληρωμές μισθωμάτων προεξοφλούνται με το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης ή, εάν αυτό το επιτόκιο δεν 

μπορεί να προσδιορισθεί από τη σύμβαση, με το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του μισθωτή (“incremental 

borrowing rate”), δηλαδή το επιτόκιο με το οποίο θα επιβαρυνόταν ο μισθωτής για να δανειστεί το απαραίτητο 

κεφάλαιο, ώστε να αποκτήσει ένα στοιχείο παρόμοιας αξίας με το μισθωμένο στοιχείο ενεργητικού, για 

παρόμοια χρονική περίοδο, με παρόμοιες εξασφαλίσεις και σε παρόμοιο οικονομικό περιβάλλον. 

 

Μετά την αρχική τους επιμέτρηση, οι υποχρεώσεις μίσθωσης αυξάνονται από το χρηματοοικονομικό κόστος 

τους και μειώνονται από την πληρωμή των μισθωμάτων. Η υποχρέωση μίσθωσης επανεπιμετράται για να 

αποτυπώσει τυχόν επανεκτιμήσεις ή τροποποιήσεις της μίσθωσης. 

 

Το κόστος του περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης αποτελείται από:  

• το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της υποχρέωσης μίσθωσης 

• τυχόν μισθώματα που καταβλήθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου ή πριν 

από αυτήν, μείον οποιαδήποτε κίνητρα μίσθωσης έχουν εισπραχθεί 

• τυχόν αρχικές άμεσες δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνθηκε ο μισθωτής και 

• εκτίμηση του κόστους με το οποίο θα επιβαρυνθεί ο μισθωτής προκειμένου να αποσυναρμολογήσει 

και να απομακρύνει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο, να αποκαταστήσει τον χώρο όπου έχει 

τοποθετηθεί ή να αποκαταστήσει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο στην κατάσταση στην οποία 

προβλέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της μίσθωσης, εκτός εάν το εν λόγω κόστος 

συνεπάγεται την παραγωγή αποθεμάτων. Ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιβαρυνθεί 

με το εν λόγω κόστος είτε κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου είτε λόγω χρήσης 

του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

 

Τα δικαιώματα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού αρχικά επιμετρούνται στο κόστος τους, και στη συνέχεια 

μειώνονται κατά το ποσό της συσσωρευμένης απόσβεσης και της απομείωσης. Τέλος, προσαρμόζονται σε 

συγκεκριμένες επαναμετρήσεις της αντίστοιχης υποχρέωσης μίσθωσης. Όταν τα δικαιώματα χρήσης στοιχείων 

του ενεργητικού πληρούν τον ορισμό των επενδυτικών ακινήτων, υπολογίζονται αρχικά στο κόστος τους και 

στη συνέχεια στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική της Εταιρείας και του Ομίλου. 

 

Τα έσοδα της μίσθωσης από λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο 

κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

3.17 Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) 

Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο 

τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών της Εταιρείας όπως αναμορφώθηκαν 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορολογικού νόμου, και υπολογίστηκε με βάση τον ισχύοντα φορολογικό 

συντελεστή. 

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως (liability method) σε 

όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής βάσης και της 

λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές διαφορές προσδιορίζονται και εμφανίζονται 

είτε ως (αναβαλλόμενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. 

Καταχωρούνται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις 

μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιμο 

φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά μπορεί να αξιοποιηθεί. 
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Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά 

φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων. 

Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούμενες χρήσεις 

αποτιμώνται στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), με 

τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόμων) που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, 

μέχρι την ημερομηνία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 

Δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν.4001/2011 η ΕΔΕΥ Α.Ε.  απολαμβάνει όλων των διοικητικών, 

οικονομικών, φορολογικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου προνομίων και ατελειών του 

Ελληνικού Δημοσίου, πλην του Φ.Π.Α., για το λόγο αυτό η μητρική Εταιρεία, δεν αναγνωρίζει τρέχουσα και 

αναβαλλόμενη φορολογία.   

 

3.18 Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 

Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από αυτήν, για την μελλοντική καταβολή 

παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το 

αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο 

χρόνο καταβολής του. Το χρησιμοποιούμενο επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο την απόδοση, κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού, των μακροπρόθεσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. 

Η σχετική υποχρέωση υπολογίζεται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές και καθορίζονται 

χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο αποτιμήσεως των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (Projected 

Unit Method). Τα καθαρά κόστη συνταξιοδοτήσεως της περιόδου συμπεριλαμβάνονται στο κόστος 

μισθοδοσίας στην επισυναπτόμενη Κατάσταση Αποτελεσμάτων και αποτελούνται από τη παρούσα αξία των 

παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια της περιόδου, τους τόκους επί της υποχρεώσεως 

παροχών, το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και όποια άλλα πρόσθετα 

συνταξιοδοτικά κόστη. Το κόστη προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην μέση 

περίοδο έως ότου τα οφέλη του προγράμματος κατοχυρωθούν.  

 

3.19 Κρατικά ασφαλιστικά προγράμματα  

Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον 

ιδιωτικό τομέα (Ε.Φ.Κ.Α), ο οποίος χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε 

εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος το μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα της 

συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι 

υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία 

δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το 

πρόγραμμα.  

 

3.20 Προβλέψεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις, Υποχρεώσεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως 

αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροής πόρων και τα ποσά των 

υποχρεώσεων μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία 

Οικονομικών Καταστάσεων και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία της δαπάνης που 

αναμένεται να εκταμιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά με τις προβλέψεις που αναμένεται να 

εκκαθαριστούν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι 

σημαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με 
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έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία 

του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση. 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, 

εκτός εάν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες 

απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή 

οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.  

 

3.21 Κρατικές επιχορηγήσεις 

3.21.1 Επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία 

Επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία είναι κρατικές επιχορηγήσεις που έχουν ως βασικό όρο ότι 

η επιχείρηση που τις δικαιούται πρέπει να αγοράσει, ή να κατασκευάσει μακροπρόθεσμα περιουσιακά 

στοιχεία. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι: 

α) Η επιχείρηση θα συμμορφωθεί με τους όρους που τις διέπουν. 

β) Οι επιχορηγήσεις θα εισπραχθούν. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται ως έσοδο επόμενων χρήσεων 

και καταχωρούνται με συστηματική βάση στα έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου στοιχείου 

του ενεργητικού. 

3.21.2 Επιχορηγήσεις που αφορούν αποτελέσματα 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με αποτελέσματα καταχωρούνται με συστηματικό και ορθολογικό 

τρόπο στα έσοδα των περιόδων μέσα στις οποίες πρέπει να γίνει ο συσχετισμός των επιχορηγήσεων αυτών 

με τα αντίστοιχα κόστη. 

 

3.22 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από 

Φόρους Προστιθέμενης Αξίας, τελωνειακά τέλη, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα έσοδα από πελάτες 

αναγνωρίζονται όταν ο έλεγχος των αγαθών ή των υπηρεσιών που παρέχονται έχουν μεταφερθεί στον πελάτη. 

Η μεταβίβαση αυτή του ελέγχου γίνεται κατά το χρόνο παράδοσης των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών. 

Το ύψος του εσόδου που αναγνωρίζεται, είναι το ποσό που η Εταιρεία αναμένει πως θα λάβει ως αντάλλαγμα 

για την παροχή αυτών των αγαθών ή υπηρεσιών.  

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο κατά την οποία παρέχονται οι 

υπηρεσίες, καθώς ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο των υποσχεθεισών υπηρεσιών σε σχέση με το στάδιο 

ολοκλήρωσης της παροχής της υπηρεσίας και αξιολογείται με βάση την πραγματική παρεχόμενη υπηρεσία 

(χρησιμοποιώντας εκτιμήσεις των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί και ορόσημα), ως ποσοστό των 

συνολικών υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί. 

Για την αναγνώριση και την επιμέτρηση των εσόδων που προκύπτουν από συμβάσεις με πελάτες, το νέο 

Πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο αποτελούμενο από τα ακόλουθα στάδια: 

1. Προσδιορισμός της σύμβασης με τον πελάτη. 

2. Προσδιορισμός των δεσμεύσεων εκτέλεσης. 

3. Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής. 

4. Κατανομή της τιμής συναλλαγής στις δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης. 
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5. Αναγνώριση εσόδων όταν (ή καθώς) οι δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης εκπληρώνονται. 

Η τιμή συναλλαγής είναι το ποσό του ανταλλάγματος σε μία σύμβαση για το οποίο η Εταιρεία και ο Όμιλος 

αναμένει να έχει δικαίωμα, ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών σε έναν 

πελάτη, εξαιρουμένων ποσών που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων (φόρος προστιθέμενης αξίας, λοιποί 

φόροι επί των πωλήσεων). 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν εκπληρώνονται οι σχετικές δεσμεύσεις εκτέλεσης, είτε σε μία συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή (συνήθως για υποσχέσεις που αφορούν στη μεταβίβαση αγαθών σε έναν πελάτη) είτε με την 

πάροδο του χρόνου (συνήθως για υποσχέσεις που αφορούν στη μεταβίβαση υπηρεσιών σε έναν πελάτη). 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει μία συμβατική υποχρέωση για ποσά που λαμβάνει από τους πελάτες (προπληρωμές) 

τα οποία αφορούν σε δεσμεύσεις εκτέλεσης που δεν έχουν εκπληρωθεί, καθώς επίσης και όταν διατηρεί 

δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο (αναβαλλόμενο έσοδο) πριν την εκτέλεση των 

δεσμεύσεων εκτέλεσης της σύμβασης και τη μεταφορά των αγαθών ή των υπηρεσιών. Η συμβατική 

υποχρέωση αποαναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι δεσμεύσεις εκτέλεσης και το έσοδο αναγνωριστεί στα 

αποτελέσματα. 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει μία απαίτηση από πελάτη όταν υπάρχει ένα άνευ όρων δικαίωμα να λάβει το τίμημα 

για τις εκτελεσμένες δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης προς τον πελάτη. Αντίστοιχα, αναγνωρίζει ένα 

στοιχείο του ενεργητικού από συμβάσεις όταν έχει ικανοποιήσει τις δεσμεύσεις εκτέλεσης πριν ο πελάτης 

πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η πληρωμή, για παράδειγμα όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται 

στον πελάτη πριν από το δικαίωμα της Εταιρείας για την έκδοση τιμολογίου. 

Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται σε βάση χρονικής αναλογίας λαμβάνοντας υπόψη το υπόλοιπο του αρχικού 

ποσού και του ισχύον επιτοκίου έως τη λήξη. Όταν καθορίζεται τέτοια έσοδα θα είναι πληρωτέα στην Εταιρεία 

Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται ως έσοδο κατά την ημερομηνία έγκρισης της διανομής τους. 

 

3.23 Έξοδα 

3.23.1 Αρχή του δεδουλευμένου 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που 

πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο αποτελέσματα χρήσης ως έξοδα, κατά τον 

χρόνο χρήσεως του μίσθιου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 

 

3.23.2 Κόστος χρηματοδότησης 

Το καθαρό χρηματοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευμένους τόκους επί των συναφθέντων 

δανείων, που υπολογίζονται βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

 

3.24 Κέρδη ανά μετοχή  

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της χρήσης με το μέσο σταθμισμένο 

αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου. 

 

3.25 Συμψηφισμός χρηματικοοικονομικών μέσων 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και στην κατάσταση 

οικονομικής θέσης εμφανίζεται το καθαρό ποσόν, όταν υπάρχει νόμιμα εκτελεστό δικαίωμα αντιστάθμισης 

των αναγνωρισμένων ποσών και υπάρχει πρόθεση να διακανονιστεί σε καθαρή βάση ή να εξοφληθεί το 

περιουσιακό στοιχείο και να διακανονιστεί η υποχρέωση ταυτόχρονα. 
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4. Ενσώματα πάγια στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία της εταιρείας και του Ομίλου είναι ελεύθερα βαρών. 

 

Κτιριακές 

Εγκ/σεις

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός

Σύνολο 

Ενσώματων 

Παγίων

Κτιριακές 

Εγκ/σεις

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός

Σύνολο 

Ενσώματων 

Παγίων

Αξία Κτήσης

1.1.2020 - - - 47.964 163.694 211.658

Προσθήκες - - - - 50.563 50.563

Μειώσεις/Διαγραφές - - - - - -

31.12.2020 - - - 47.964 214.257 262.221

Αποσβέσεις

1.1.2020 - - - 28.670 126.539 155.209

Προσθήκες - - - 18.836 26.004 44.840

Μειώσεις - - - - - -

31.12.2020 - - - 47.506 152.543 200.049

Αναπόσβεστη Αξία

31.12.2019 - - - 19.294 37.155 56.449

31.12.2020 - - - 458 61.714 62.172

Κτιριακές 

Εγκ/σεις

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός

Σύνολο 

Ενσώματων 

Παγίων

Κτιριακές 

Εγκ/σεις

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός

Σύνολο 

Ενσώματων 

Παγίων

Αξία Κτήσης

1.1.2021 47.964 214.257 262.221 47.964 214.257 262.221

Προσθήκες περιόδου από απόκτηση θυγατρικής 0 102.021 102.021 - - -

Προσθήκες 771 56.706 57.478 771 52.980 53.751

Μειώσεις/Διαγραφές - - 0 - - -

31.12.2021 48.735 372.985 421.720 48.735 267.237 315.972

Αποσβέσεις

1.1.2021 47.506 152.543 200.049 47.506 152.543 200.049

Προσθήκες περιόδου από απόκτηση θυγατρικής 0 69.874 69.874 - - -

Προσθήκες 1.202 57.658 58.861 1.202 40.536 41.738

Μειώσεις - - - - - -

31.12.2021 48.708 280.076 328.784 48.708 193.079 241.787

Αναπόσβεστη Αξία

31.12.2020 458 61.714 62.172 458 61.714 62.172

31.12.2021 27 92.909 92.936 27 74.158 74.185

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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5. Ασώματα πάγια στοιχεία 

Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και του Ομίλου είναι ελεύθερα βαρών. 

Λογισμικά 

Προγράμματα

Σύνολο 

Ασώματων

Λογισμικά 

Προγράμματα

Σύνολο 

Ασώματων

Αξία κτήσης

1.1.2020 - - 154.242 154.242

Προσθήκες - - 5.750 5.750

Μειώσεις/Διαγραφές - - - -

31.12.2020 - - 159.992 159.992

Αποσβέσεις

1.1.2020 - - 37.213 37.213

Προσθήκες - - 30.571 30.571

Λοιπές Μεταβολές - - - -

Μειώσεις - - - -

31.12.2020 - - 67.784 67.784

Αναπόσβεστη Αξία

31.12.2019 - - 117.029 117.029

31.12.2020 - - 92.208 92.208

Λογισμικά 

Προγράμματα

Σύνολο 

Ασώματων

Λογισμικά 

Προγράμματα

Σύνολο 

Ασώματων

Αξία κτήσης

1.1.2021 159.992 159.992 159.992 159.992

Προσθήκες περιόδου από απόκτηση θυγατρικής 10.460 10.460

Προσθήκες 12.650 12.650 10.500 10.500

Μειώσεις/Διαγραφές - - - -

31.12.2021 183.102 183.102 170.492 170.492

Αποσβέσεις

1.1.2021 67.784 67.784 67.784 67.784

Προσθήκες περιόδου από απόκτηση θυγατρικής 7.708 7.708

Προσθήκες 35.183 35.183 32.596 32.596

Λοιπές Μεταβολές - - - -

Μειώσεις - - - -

31.12.2021 110.675 110.675 100.380 100.380

Αναπόσβεστη Αξία

31.12.2020 92.208 92.208 92.208 92.208

31.12.2021 72.427 72.427 70.112 70.112

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6. Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων  

Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως εξής:  

 

 

Η Θυγατρική Εταιρεία ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε έχει συνάψει πενταετή μίσθωση από 11/5/2020 έως 

11/5/2025 με μηνιαίο μίσθωμα 5.600€ ήτοι συνολικά μισθώματα 336.000 € στην πενταετία, για τα οποία 

υπολείπεται Δικαιώματος Χρήσης Περιουσιακού Στοιχείου ποσού € 226.800. Έναντι αυτού του δικαιώματος 

μετά την διενέργεια των αποσβέσεων για την περίοδο από 11/5/2020 έως 31/12/2021 και τον υπολογισμό 

των τόκων της μίσθωσης με επιτόκιο 5% στην πενταετία, προκύπτει μακροπρόθεσμη υποχρέωση από 

μισθώσεις ποσού € 172.736 και βραχυπρόθεσμη υποχρέωση από μισθώσεις ποσού € 67.160. 

 

7. Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες  

Οι συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες της Εταιρείας και του Ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2021 και 2020 

αναλύονται ως εξής: 

 

Η Θυγατρική Εταιρεία ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε έχει συμμετοχή στην συνδεδεμένη εταιρεία Υ.Α.Φ.Α. 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε., η οποία λόγω ουσιώδους επιρροής ταξινομείται ως συγγενής και ενοποιείται με βάση τη 

μέθοδο της καθαρής θέσης στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  

Μέσω της Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε., η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. συμμετέχει στην εταιρεία ««Natural Gas 

Interconnector Greece - Bulgaria A.D.» («ICGB A.D.»), της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει κατά 50% 

στην IGI Poseidon S.A.  

 

Κτίρια & κτιριακές 

εγκαταστάσεις ΣΥΝΟΛΟ

Κτίρια & κτιριακές 

εγκαταστάσεις ΣΥΝΟΛΟ

Αξία κτήσεως

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2021 -                                -                                -                                -                                

Προσθήκες περιόδου από απόκτηση θυγατρικής 336.000                       336.000                       

Προσθήκες - -                                -                                

Μειώσεις - -                                -                                

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2021 336.000                       336.000                       -                                -                                

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2021 -                                -                                -                                -                                

Προσθήκες περιόδου από απόκτηση θυγατρικής (58.800)                        (58.800)                        

Προσθήκες (50.400)                        (50.400)                        -                                -                                

Μειώσεις -                                -                                

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2021 (109.200)                      (109.200)                      -                                -                                

Αναπόσβεστη Αξία την 31η Δεκεμβρίου 2021 226.800                       226.800                       -                                -                                

Αναπόσβεστη Αξία την 31η  Δεκεμβρίου 2020 -                                -                                -                                -                                

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Όμιλος Υ.Α.Φ.Α. 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε. Σύνολο Σύνολο

1.1.2021 - - -

Αναγνώριση συγγενών λόγω 

απόκτησης θυγατρικής 61.235.618           61.235.618   -

31.12.2021 61.235.618           61.235.618   -

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

Υ.Α.Φ.Α. 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ 

Α.Ε. 
Αθήνα  

Κατασκευή & εκμετάλλευση υποθαλάσσιου αγωγού 
φυσικού αερίου Ελλάδας-Ιταλίας 

Καθαρή 
θέση  

Έμμεση  50% - 

ICGB A.D. Σόφια 

Ανάπτυξη, σχεδιασμό, χρηματοδότηση, διαχείριση, 
κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση του αγωγού 
φυσικού αερίου ΙGB (διασύνδεσης μεταξύ της 
Βουλγαρίας και Ελλάδας) 

Καθαρή 
θέση  

Έμμεση 25% - 

 

Το 100% των στοιχείων και κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε., 

στον οποίο συμμετέχει κατά 50% η θυγατρική ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. για την 31-12-2021 έχουν ως εξής: 

 

 

 
 
8. Πελάτες και λοιπές Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι συνολικές απαιτήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2021 και 2020 αναλύονται ως εξής: 
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Η Εταιρεία και ο Όμιλος εφάρμοσαν την απλοποιημένη προσέγγιση της παραγράφου 5.5.15 του ΔΠΧΑ 9, 

σύμφωνα με την οποία η εκτίμηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, σε σχέση με απαιτήσεις από 

πελάτες, καθορίζεται στο ποσό που προκύπτει με βάση τη συνολική διάρκεια των απαιτήσεων. Η επίδραση 

από την εφαρμογή του προτύπου στην Εταιρεία και τον Όμιλο για την τρέχουσα χρήση θεωρείται μη ουσιώδης. 

 

 

9. Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2021 και 2020 

αναλύονται ως εξής: 

 

 

Τα έσοδα χρήσεως εισπρακτέα αφορούν τιμολογήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την εταιρεία μετά το 

πέρας της διαχειριστικής περιόδου που αφορούν εξ ολοκλήρου εργασίες της χρήσης. 

 

 

10. Χρηματικά Διαθέσιμα 

Τα Χρηματικά Διαθέσιμα κατά την 31/12/2021 και 31/12/2020 αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

Το σύνολο των καταθέσεων του Ομίλου και της Εταιρείας είναι σε ευρώ και βρίσκεται κατατεθειμένο σε 

εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα.  

 

 

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Καταθέσεις όψεως 23.812.289 - 15.746.892 12.794.086

Σύνολο 23.812.289 - 15.746.892 12.794.086

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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11. Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το εκδοθέν Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 90.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 € 

έκαστη.  

Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 έχει ως εξής: 

 

Μέτοχος  

Αρ. 
Μετοχών  

Ονομαστική 
Αξία  

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

    Ανά Μετοχή   

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 90.000,00  100,00  9.000.000,00 
 
 
Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 έχει ως εξής: 

 
       

       

Μέτοχος  

Αρ. 
Μετοχών  

Ονομαστική 
Αξία  

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

    Ανά Μετοχή   

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 60.000,00  100,00  6.000.000,00 
  

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού της ΕΔΕΥ Α.Ε. (Π.Δ.14/2012 ΦΕΚ Α’21/13.2.2012) το αρχικό 

Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, το οποίο 

καταβλήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο με μετρητά σε τρείς ισόποσες ετήσιες δόσεις, διαιρούμενο σε μία 

ονομαστική μετοχή, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ονομαστικής αξίας ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, 

η οποία είναι αμεταβίβαστη.  

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουλίου 2019 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με 

κεφαλαιοποίηση μέρους των προς διάθεση κερδών χρήσης, και συγκεκριμένα την αύξηση κατά δύο 

εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ, με την έκδοση ενός τίτλου είκοσι χιλιάδων (20.000) ονομαστικών μετοχών, 

ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη, την ακύρωση του παλαιού τίτλου της μία (1) μετοχής του ενός 

εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ και την έκδοση ενός τίτλου δέκα χιλιάδων (10.000) μετοχών ονομαστικής 

αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη. 

Κατόπιν των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ, 

διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη. 

Η Τακτική  Γενική Συνέλευση του Μετόχου της 9ης Σεπτεμβρίου 2020 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους των προς διάθεση κερδών χρήσης, και συγκεκριμένα την αύξηση κατά 

τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ, με την έκδοση ενός τίτλου τριάντα χιλιάδων (30.000) ονομαστικών 

μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη.  

Κατόπιν των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε έξι εκατομμύρια (6.000.000) ευρώ, 

διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη.  

Η Τακτική  Γενική Συνέλευση του Μετόχου της 3ης Σεπτεμβρίου 2021 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών χρήσης, καθώς και από μη 

διανεμηθέντα κέρδη προηγουμένων χρήσεων (κέρδη εις νέον), με την έκδοση ενός τίτλου τριάντα χιλιάδων 

(30.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη.   
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Κατόπιν των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε εννέα εκατομμύρια 

(9.000.000) ευρώ, διαιρούμενο σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό 

(100) ευρώ εκάστη. 

Σύμφωνα με το ελληνικό εταιρικό δίκαιο, οι οικονομικές οντότητες υποχρεούνται να σχηματίζουν κάθε έτος 

το πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών σε τακτικό αποθεματικό μέχρι να συμπληρωθεί 

ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 και 

2020, το εν λόγω αποθεματικό είχε ύψος 697.795,11 ευρώ και 433.323,83 ευρώ, αντίστοιχα την 31η 

Δεκεμβρίου 2020. Αυτό το τακτικό αποθεματικό δεν μπορεί να διανέμεται στους μετόχους, αλλά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την διαγραφή ζημιών. 

 
 
12. Αποθεματικά 

Τα αποθεματικά της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

Τα μερίσματα και ο σχηματισμός των κατά νόμο αποθεματικών λογιστικοποιούνται μετά τη λήψη της σχετικής 

απόφασης από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων.  

Μερίσματα χρήσης 2016: Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 29 

Ιουνίου 2017, ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος.  

Μερίσματα χρήσης 2017: Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 29 

Ιουνίου 2018, ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος.  

Μερίσματα χρήσης 2018: Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 26η  

Ιουλίου 2019, αποφάσισε: 

α) την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους των προς διάθεση κερδών χρήσης, και 

συγκεκριμένα την αύξηση κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ, με την έκδοση ενός τίτλου είκοσι χιλιάδων 

(20.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη, καθώς και την ακύρωση του 

παλαιού τίτλου της μία (1) μετοχής του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ και την έκδοση ενός τίτλου δέκα 

χιλιάδων (10.000) μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη και 

β) τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ύψους διακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι τέσσερα  

ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (214.124,88) σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2α του καταστατικού. 

Μερίσματα χρήσης 2019: Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 9η  

Σεπτεμβρίου 2020, αποφάσισε: 

α) την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους των προς διάθεση κερδών χρήσης, και 

συγκεκριμένα την αύξηση κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ, με την έκδοση ενός τίτλου τριάντα 

χιλιάδων (30.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη και 

β) τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ύψους διακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες εκατόν ενενήντα οκτώ  ευρώ 

και ενενήντα πέντε λεπτά (219.198,95) σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2α του καταστατικού. 

Μερίσματα χρήσης 2020: Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 3η  

Σεπτεμβρίου 2021, αποφάσισε: 
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α) την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους των προς διάθεση κερδών χρήσης, και 

συγκεκριμένα την αύξηση κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ, με την έκδοση ενός τίτλου τριάντα 

χιλιάδων (30.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη και 

β) τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ύψους διακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα 

ένα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (264.471,28) σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2α του καταστατικού. 

Πρόταση διανομής μερίσματος της χρήσης 2021: Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην συνεδρίαση της 5ης 

Αυγούστου 2022, αποφάσισε να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Μετόχου:  

α)  τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κατά ποσοστό 10% επί των καθαρών κερδών χρήσης, σύμφωνα με 

το άρθρο 26 παράγραφος 2α του καταστατικού, δημιουργία Τακτικού Αποθεματικού ύψους 369.652,06  

(β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) 

ευρώ, με κεφαλαιοποίηση κερδών χρήσης. 

Το ποσό 46.4636.159 σχηματίστηκε με τη μεταβίβαση την 01.04.2021 της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ως 

θυγατρικής. Το αποθεματικό απεικονίζει τη διαφορά της καθαρής θέσης της θυγατρικής και των συγγενών 

αυτής, οι οποίες ενοποιήθηκαν, σε σχέση με το κόστος κτήσης/ αναγνώρισης της αξίας Συμμετοχές σε 

θυγατρικές εταιρείες (συμβολικό τίμημα 1 ευρώ). 

13. Μη ελέγχουσες συμμετοχές 

Οι μη ελέγχουσες συμμετοχές εμφανίζονται ξεχωριστά στην ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης στα 

ίδια κεφάλαια, ξεχωριστά από τα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της μητρικής εταιρείας ως εξής:   
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14. Προμηθευτές 

Οι  υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου προς Προμηθευτές την 31η Δεκεμβρίου 2021 και 31η Δεκεμβρίου 

2020 αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

 

15. Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου προς Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

την 31η Δεκεμβρίου 2021 και 31η Δεκεμβρίου 2020 αναλύονται ως εξής: 

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Προμηθευτές εσωτερικού 364.630 - 205.873 140.664

Προμηθευτές εξωτερικού 58.990 - 58.516 120.000

Σύνολο 423.621 - 264.390 260.664

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Στο λογαριασμό "Έσοδα επομένων χρήσεων" η μητρική εταιρεία καταχώρησε με βάση την αρχή του 

δεδουλευμένου, δυνάμει συμβάσεων, έσοδα που αφορούν σε στρεμματικές αποζημιώσεις οι οποίες 

προκαταβάλλονται 30 ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του κάθε έτους. Το ποσό για τη χρήση 2021 

ανήλθε σε € 815.738 και για τη χρήση 2020 σε € 1.062.796. 

 

 

16. Έσοδα 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας και του Ομίλου κατά τη χρήση 2021 και 2020 αναλύεται ως εξής: 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  1.1.2021 -  1.1.2020 -  1.1.2021 -  1.1.2020 - 

  31.12.2021   31.12.2020  31.12.2021   31.12.2020 

         

Έσοδα από Στρεμματικές αποζημιώσεις  1.411.412  -  1.411.412  1.711.139 

Έσοδα από Δαπάνες εκπαίδευσης  2.618.929  -  2.618.929  390.000 

Έσοδα από σεισμικά δεδομένα   99.601  -  99.601  646.947 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών  974.171  -  -  - 

Λοιπά έσοδα  474.271  -  474.271  101.200 

Σύνολο  5.578.384  -  4.604.212  2.849.286 

 

 

Η σημαντική αύξηση εσόδων της Εταιρείας για το 2021 συγκριτικά με το 2020 οφείλεται στην είσπραξη των 

εσόδων εκπαίδευσης («Training fees») όπως προβλέπεται στις εν ισχύ Συμβάσεις Μίσθωσης στο άρθρο 15 

παρ. 3 αυτών. Η τιμολόγηση των εσόδων αυτών κατά το έτος 2021 πραγματοποιήθηκε για τους Αναδόχους οι 

οποίοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 3 της εκάστοτε Συμβάσης 

και αφορούν και προηγούμενα έτη βάσει του καθορισμένου σχεδίου προγράμματος εκπαίδευσης. 

Στα έσοδα από παροχή υπηρεσιών, ποσό € 586.250 αφορά το δεδουλευμένο έσοδο της θυγατρικής Εταιρείας 

ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. από την παροχή υπηρεσιών για το χρονικό διάστημα του 2ου εξαμήνου 2021 βάση 

συμφωνητικού με την ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ. 

 

 

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 11.586           - 11.586 18.680

Φ.Π.Α 213.294        - 213.294 124.905

Φόροι και Τέλη 19.914           - 17.417 39.984

Ασφαλιστικές υποχρεώσεις 17.358           - 12.587 13.499

Έσοδα επόμενων χρήσεων 815.738        - 815.738 1.062.796

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 60.362           - 40.493 29.403

Πιστωτές διάφοροι 283.616        - 130.350 -289

Σύνολο 1.421.868 - 1.241.465 1.288.977
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17. Λοιπά (έξοδα) /έσοδα  

Τα λοιπά έσοδα και έξοδα της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως εξής:  

 

Τα λοιπά έσοδα της χρήσης του 2021 αφορούν κατάπτωση εγγυητικής από την αποχώρηση της REPSOL 

EXPLORATION AITOLOAKARNANIA. 

 

18. Κόστος Πωλήσεων - Έξοδα Διοίκησης – Έξοδα Διάθεσης – Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης 

Τα έξοδα της Εταιρείας και του Ομίλου (κόστος πωλήσεων, έξοδα διοίκησης, έξοδα διάθεσης, έξοδα έρευνας 

& ανάπτυξης) κατά τη χρήση 2021 και 2020  αναλύονται ως εξής: 

 

 

Τα παραπάνω έξοδα κατανέμονται ως εξής: 

 

 

 

1.1.2021 - 1.1.2020 - 1.1.2021 - 1.1.2020 -

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Λοιπά έσοδα 764.973 -         764.973 85

Σύνολο Λοιπών Εσόδων 764.973 -         764.973 85

Λοιπά έξοδα -          -         -           (117)

Σύνολο Λοιπών Εξόδων -         -         -          (117)

Καθαρά λοιπά έσοδα / (έξοδα) 764.973 -         764.973 (32)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.1.2021 - 1.1.2020 - 1.1.2021 - 1.1.2020 -

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 365.055 - 206.931 145.883

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 2.149.180 - 1.093.197 721.640

Παροχές τρίτων 239.743 - 111.581 139.430

Φόροι-τέλη 11.224 - 6.724 6.732

Αποσβέσεις 144.444 - 74.334 75.411

Διάφορα έξοδα 231.414 - 194.972 49.854

Σύνολο 3.141.061 - 1.687.739 1.138.950

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.1.2021 - 1.1.2020 - 1.1.2021 - 1.1.2020 -

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Κόστος πωλήσεων 654.575 - 654.575 388.663

Έξοδα διοίκησης 2.155.085 - 701.763 600.763

Έξοδα διάθεσης 167.375 - 167.375 102.872

Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης 164.026 - 164.026 46.652

Σύνολο 3.141.061 - 1.687.739 1.138.950

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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19. Χρηματοοικονομικά Έσοδα & Έξοδα 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) κατά την χρήση 2021 και 2020, στις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις,  αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

20. Φόρος εισοδήματος  

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου προσδιορίστηκε ως εξής: 

 

 

 

 

1.1.2021 - 1.1.2020 -

31.12.2021 31.12.2020

Κέρδη(Ζημίες) προ φόρων 1.962.192 -          

Φόρος υπολογιζόμενος με τον φορολογικό συντελεστή της Εταιρείας  (2020: 24 % - 2021: 22%) 431.682         -          

Αναπροσαρμογές

Φορολογική επίδραση απαλλασόμενων της φορολογίας εσόδων (1.181.221)

Φόρος ζημιών ενοποίησης συγγενών με την μέθοδο της καθαρής θέσης 275.762 -          

Φόρος μη εκπιπτόμενων δαπανών 379.334 -          
Φορολογική επίδραση ζημιών χρήσεως για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενη

φορολογική απαίτηση 97.826 -          

Λοιπές κινήσεις 7.055 -          

Σύνολο Φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 10.439           -          

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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21. Συναλλαγές και αποδοχές μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

Οι αποδοχές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτατων στελεχών της Εταιρείας και του Ομίλου που 

αναγνωρίστηκαν για την περίοδο που έληξε 31.12.2021 και 31.12.2020 έχουν ως εξής: 

 

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ. 8 του άρθρου 148 του ν. 4001/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 131 του ν. 

4685/2020 (Α΄92) καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 22 και 28 του Ν.4354/2015 και εγκρίνονται από την 

Ετήσια Γενική Συνέλευση του μετόχου.  

 

 

22. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

Η εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεμένα πρόσωπα: 

α) Την θυγατρική εταιρεία που ενοποιείται με την μέθοδο ολικής ενοποίησης  

β) Συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου που ενοποιούνται με την μέθοδο της Καθαρής θέσης. 

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της εταιρεία και του Ομίλου, κατά την περίοδο 1/1-31/12/2021 και 1/1-

31/12/2020 αντίστοιχα, ήταν οι εξής:  

 

1.1.2021 - 1.1.2020 - 1.1.2021 - 1.1.2020 -

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Αμοιβές μελών Δ.Σ. 320.994 - 189.775 128.736

Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών 1.676 - - -

Εργοδ. Εισφορές Μελών Δ.Σ. 43.387 - 16.481 15.630

Αμοιβές για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ. 2.925 - 2.925 2.700

Σύνολο 368.981 - 209.181 147.067

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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1/1 - 

31/12/2021

1/1 - 

31/12/2020

1/1 - 

31/12/2021

1/1 - 

31/12/2020

Πωλήσεις

Συναλλαγές με θυγατρικές εταιρείες - - - -

Συναλλαγές με κοινοπραξίες 1.337.800 - - -

Συναλλαγές με λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες 11.256 - - -

Σύνολο 1.349.056 - - -

1/1 - 

31/12/2021

1/1 - 

31/12/2020

1/1 - 

31/12/2021

1/1 - 

31/12/2020

Αγορές

Συναλλαγές με θυγατρικές εταιρείες - - - -

Συναλλαγές με κοινοπραξίες - - - -

Συναλλαγές με λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες 54.068 - - -

Σύνολο 54.068 - - -

Υπόλοιπα από εμπορικές συναλλαγές

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Απαιτήσεις

Συναλλαγές με θυγατρικές εταιρείες - - - -

Συναλλαγές με κοινοπραξίες - - - -

Συναλλαγές με λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες - - - -

Σύνολο - - - -

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Υποχρεώσεις

Συναλλαγές με θυγατρικές εταιρείες - - - -

Συναλλαγές με κοινοπραξίες 1.849.466 - - -

Συναλλαγές με λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες 151.845 - - -

Σύνολο 2.001.311 - - -

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών

Συναλλαγές και αμοιβές μελών Διοικήσεως 

και διευθυντικών στελεχών

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 

31/12/2021

1/1 - 

31/12/2020

1/1 - 

31/12/2021

1/1 - 

31/12/2020

Μισθοί, εργασιακές παροχές και λοιπές 

αμοιβές μελών Δ.Σ.
367.305 - 209.181 147.067

Συναλλαγές με Διευθυντικά Στελέχη 1.676 - - -

Σύνολο 368.981 - 209.181 147.067

Απαιτήσεις από μέλη της Διοίκησης και  

διευθυντικά στελέχη

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Απαιτήσεις από μισθούς, εργασιακές 

παροχές και λοιπές αμοιβές
- - - -

Σύνολο - - - -

Υποχρεώσεις προς μέλη της Διοίκησης και  

διευθυντικά στελέχη

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Υποχρεώσεις από μισθούς, εργασιακές 

παροχές και λοιπές αμοιβές
- - - -

Υποχρεώσεις προς Διευθυντικά Στελέχη 150 - - -

Σύνολο 150 - - -
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23. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις- Δεσμεύσεις 

Στα πλαίσια εκτελέσεως των εργασιών της η εταιρεία και ο Όμιλος ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με 

πιθανές νομικές διεκδικήσεις από τρίτους. Σύμφωνα με τη Διοίκηση και τους Νομικούς Συμβούλους της 

εταιρείας και του Ομίλου, οι όποιες διεκδικήσεις αυτής της μορφής δεν αναμένεται να έχουν σημαντική 

επίπτωση στη λειτουργία και οικονομική θέση της εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31/12/2021. 

Η μητρική Εταιρεία διανύει την έβδομη εταιρική της χρήση και είναι ενήμερη προς όλες τις φορολογικές της 

υποχρεώσεις, οι οποίες για τις διαχειριστικές χρήσεις από το 2016 δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες αφού δεν 

έχει διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος. Η εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 145, παρ. 5 του Ν.4001/2011 

απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος, πλην των εσόδων από κεφάλαιο σύμφωνα με τον Ν. 4172/2013. 

Εκτιμούμε ότι από ένα μελλοντικό φορολογικό έλεγχο δεν θα προκύψουν σημαντικές φορολογικές 

υποχρεώσεις. 

Η θυγατρική ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, για την χρήση που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2020, έλαβε από τους τακτικούς της Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές «Ετήσιο Φορολογικό 

Πιστοποιητικό» με γνώμη χωρίς επιφύλαξη, όπως προβλέπεται από το Νόμο 4174/2013, άρθρο 65 Α ως προς 

τη συμμόρφωσή της με τις διατάξεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας. Εκτιμάται πως το ίδιο θα ισχύσει 

και για τη χρήση 2021. Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1006/05.01.2016 δεν εξαιρούνται από 

τη διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις 

οποίες εκδίδεται έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης. Για τη χρήση 2021, όπως αναφέρεται παραπάνω, ο 

φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας από τους Νόμιμους Ελεγκτές είναι σε εξέλιξη. 

Κατά τη λήξη του 2021 επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και του Ομίλου δεν υφίστανται 

εμπράγματα βάρη. 

Σε όλες τις υπογραφείσες συμβάσεις μίσθωσης της μητρικής προβλέπεται η εξασφάλιση των εσόδων της 

εταιρείας, η οποία καλύπτεται  με έκδοση αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής. 

 

24. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνου 

Η εταιρεία και ο  Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι 

κίνδυνοι αγοράς (κίνδυνος επιτοκίου, συναλλαγματικός κίνδυνος, κίνδυνος τιμής), πιστωτικός κίνδυνος και 

κίνδυνος ρευστότητας. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από τις οικονομικές υπηρεσίες της 

Εταιρείας και του Ομίλου. 

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω: 

➢ αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της Εταιρείας, 

➢ σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για τη 

μείωση των κινδύνων και 

➢ εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη Διοίκηση, της διαδικασίας 

διαχείρισης κινδύνων. 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας και του Ομίλου αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες 

και εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές. 

 

Α. Κίνδυνοι αγοράς: 

 

▪ Κίνδυνος επιτοκίου: Η Εταιρεία και ο Όμιλος υπό την παρούσα δομή, έχει περιορισμένη έκθεση στον 

κίνδυνο αυτό, καθώς δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις. Παράλληλα τυχόν διακύμανση των επιτοκίων 

μπορεί να επηρεάζει το ύψος των εσόδων από τόκους, ωστόσο τυχόν μεταβολή δεν εκτιμάται ότι θα επιφέρει 

ουσιώδεις μεταβολές στα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου. 

▪ Συναλλαγματικός κίνδυνος: Η Εταιρεία και ο Όμιλος έχει περιορισμένο συναλλαγματικό κίνδυνο, 

καθώς το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών τους γίνεται σε Ευρώ (€). Συγκεκριμένα, μικρός 

συναλλαγματικός κίνδυνος υπάρχει λόγω διεθνών συναλλαγών. Μέρος των εσόδων της ΕΔΕΥ Α.Ε. 
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διενεργείται σε δολάριο Η.Π.Α. με αποτέλεσμα για τις απαιτήσεις που προκύπτουν από έσοδα τα οποία 

σύμφωνα με την σύμβαση καταβάλλονται σε δολάρια, η Εταιρεία να είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές της 

ισοτιμίας του δολαρίου ΗΠΑ (USD) έναντι του Ευρώ. 

▪ Κίνδυνος τιμής: Οι διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου και φυσικού αερίου επηρεάζουν τις 

προοπτικές ανάπτυξης των δραστηριοτήτων και εσόδων της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σημαντικά σε 

κίνδυνο μεταβολής των τιμών όσον αφορά τα Έσοδα της ΕΔΕΥ Α.Ε., τα οποία προβλέπονται από τις Συμβάσεις 

παραχώρησης.  

 

Β. Πιστωτικός Κίνδυνος:  

 

▪ Η Εταιρεία και ο Όμιλος εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος αφορά τον κίνδυνο κάποιος 

αντισυμβαλλόμενος που οφείλει να μην είναι σε θέση να καταβάλλει τα σχετικά ποσά, όταν αυτά γίνονται 

απαιτητά.  Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα 

έσοδα τους, παρακολουθούν στενά τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα 

για την αντιμετώπιση του εν λόγω κινδύνου. Ο χρόνος εξόφλησης των απαιτήσεων της ΕΔΕΥ Α.Ε. προβλέπεται  

στις σχετικές συμβάσεις που έχουν ισχύ νόμου, ενώ η χρηματοοικονομική ικανότητα των κύριων 

αντισυμβαλλομένων ελέγχεται προκαταβολικά κατά τη διαδικασία αδειοδότησης.  

Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Στις περιπτώσεις αυτές, 

ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του 

προς την Εταιρεία και την θυγατρική της. Για τη διαχείριση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρεία και η 

θυγατρική της συνεργάζονται με χρηματοοικονομικά ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και 

αξιολογούν το βαθμό έκθεσης τους σε κάθε μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα. 

 

Γ. Κίνδυνος Ρευστότητας και διαχείρισης κεφαλαίων: 

 

▪  Κίνδυνος Ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας  συνιστάται στον κίνδυνο η Εταιρεία και ο Όμιλος 

να μην έχουν επαρκείς ταμειακές ροές, προκειμένου να εκπληρώσουν τις χρηματοοικονομικές τους 

υποχρεώσεις, και την χρηματοδότηση της δραστηριότητας τους. Η Εταιρεία και η ενοποιούμενη θυγατρική της 

υπό την υπάρχουσα δομή και τους πόρους που διαθέτουν, εκτιμούν ότι υπό κανονικές συνθήκες έχουν 

μειωμένη έκθεση στον κίνδυνο αυτό, βασιζόμενοι στη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας (ταμειακών 

διαθεσίμων και ισοδύναμων) και την σωστή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και των ταμειακών ροών. Ο 

κίνδυνος αυτός διατηρείται σήμερα σε χαμηλά επίπεδα και οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται 

συνεχώς σε καθημερινή  βάση ενώ  διενεργείται ταμειακός προγραμματισμός τουλάχιστον κάθε μήνα. 

Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου: Οι στόχοι της Εταιρείας και του Ομίλου σε σχέση με τη Διαχείριση 

κεφαλαίου αφορούν στην διασφάλιση της δυνατότητας απρόσκοπτης λειτουργίας της στο μέλλον, 

προκειμένου να εξασφαλίσουν απόδοση στον μέτοχο, και στην επίτευξη των αναπτυξιακών τους σχεδίων σε 

συνδυασμό με την πιστοληπτική τους ικανότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εισηγηθεί στην 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Μετόχου την περαιτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία θα 

επιτελέσει διπλό στόχο και λειτουργία: Μία στόχευση είναι να καταστεί το μέσο προώθησης και επίτευξης του 

εταιρικού σκοπού με την ανάληψη των νέων διευρυμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την 

χρηματοδότηση της οργάνωσης και ανάπτυξης των νέων δραστηριοτήτων που ανατέθηκαν στην ΕΔΕΥ Α.Ε. και 

αφορούν την διαχείριση για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου των δικαιωμάτων που απορρέουν από την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα (ΥΑΠ) και για την αποθήκευση διοξειδίου του 

άνθρακα (CCS). Δεύτερη στόχευση είναι να αποτελέσει δείκτη αξιοπιστίας της εταιρείας στην 

αυτοχρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων της.  

Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα αυξήσει τη στρατηγική και λειτουργική ευεξία της ΕΔΕΥ Α.Ε. μέσω 

μιας αποδοτικότερης και βιώσιμης κεφαλαιουχικής δομής. 
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Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν είχε λάβει δάνεια κατά την 31.12.2021. 

 

Η ενηλικίωση των  υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύεται ως εξής: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/12/2021 Εντός 6 μηνών 6 εώς 12 μήνες 1 εώς 5 έτη Άνω των 5 ετών

Εμπορικές Υποχρεώσεις 423.621          -                      -                      -                      

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1.426.729       -                      -                      -                      

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 33.580            33.580            -                      -                      

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις -                      -                      172.736          -                      

Σύνολο 1.883.930       33.580            172.736          -                      

31/12/2020 Εντός 6 μηνών 6 εώς 12 μήνες 1 εώς 5 έτη Άνω των 5 ετών

Εμπορικές Υποχρεώσεις -                      -                      -                      -                      

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις -                      -                      -                      -                      

Σύνολο -                      -                      -                      -                      

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

31/12/2021 Εντός 6 μηνών 6 εώς 12 μήνες 1 εώς 5 έτη Άνω των 5 ετών

Εμπορικές Υποχρεώσεις 264.390          -                      -                      -                      

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1.246.326       -                      -                      -                      

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις -                      -                      -                      -                      

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις -                      -                      -                      -                      

Σύνολο 1.510.716       -                      -                      -                      

31/12/2020 Εντός 6 μηνών 6 εώς 12 μήνες 1 εώς 5 έτη Άνω των 5 ετών

Εμπορικές Υποχρεώσεις 140.664          120.000          -                      -                      

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1.305.840       -                      -                      -                      

Σύνολο 1.446.504       120.000          -                      -                      

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
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Δ. Κίνδυνοι & επιπτώσεις από την πανδημία Covid 19 – λήψη μέτρων αντιμετώπισης:  

 

Ο Όμιλος, παρακολουθώντας τις εξελίξεις σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, έλαβε έγκαιρα και αποτελεσματικά 

μέτρα για την διαχείριση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID19, θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια 

και την προστασία των εργαζομένων του, και όλων των ενδιαφερομένων μερών που εργάζονται ή 

επισκέπτονται τις υποδομές του Ομίλου, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών τους, αλλά 

και περιορίζοντας στο ελάχιστο τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Η ελληνική Κυβέρνηση έχει 

προχωρήσει σε σταδιακή άρση των μέτρων περιορισμού, με σκοπό την ταχεία ανάκαμψη της ελληνικής 

οικονομίας.   

 

25. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 

• Την αναβάθμιση των projects για τις έρευνες υδρογονανθράκων σε έργα εθνικής σημασίας εξήγγειλε 

η Κυβέρνηση, σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στην έδρα της ΕΔΕΥ Α.Ε. στις 12 Απριλίου 2022. 

Η επιτάχυνση των ερευνών για φυσικό αέριο και η εκμετάλλευση των εθνικών ενεργειακών πόρων της 

χώρας θα επιτρέψει να ενισχυθεί η ενεργειακή ανεξαρτησία και  ενεργειακή ασφάλεια της Χώρας, θα 

ξεκλειδώσει ένα τομέα με τεράστιες οικονομικές δυνατότητες που μπορεί να συμβάλλει στην ανάληψη 

του κόστους της πράσινης μετάβασης και να προστατεύσει τελικά το εθνικό, το οικονομικό, το 

κοινωνικό, το περιβαλλοντικό συμφέρον σε μία εποχή πρωτοφανούς αύξησης του ενεργειακού κόστους 

για τα νοικοκυριά και τη Βιομηχανία. 

• H ExxonMobil ανέλαβε τον Ιούλιο του 2022 Εντολοδόχος των δύο μεγαλύτερων υπεράκτιων τμημάτων 

εξερεύνησης της Ελλάδας, τη «Δυτική Κρήτη» και τη «Νοτιοδυτική Κρήτη» ενώ παράλληλα αύξησε το 

μερίδιό της στα μπλοκ από 40% σε 70% και ο Όμιλος Εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛΠΕ) από 20% 

σε 30%, μετά την αποχώρηση της TotalEnergies. Το παραπάνω σηματοδοτεί την συνέχιση και ενίσχυση 

της συνεργασίας της Κοινοπραξίας με το Ελληνικό δημόσιο για την επιτάχυνση των προγραμμάτων 

εργασιών εξερεύνησης και αποτελεί σημαντική επιβεβαίωση του δυναμικού της Ελλάδας και της 

στρατηγικής της ΕΔΕΥ Α.Ε., μετά την εντολή του Πρωθυπουργού να επιταχύνει την εκμετάλλευση των 

αποθεμάτων φυσικού αερίου της Ελλάδας. 

• Ολοκληρώθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 από τα ΕΛΠΕ η πρόσκτηση σεισμικών δεδομένων στις 

παραχωρήσεις «Ιόνιο» και «Περιοχή 10», μετά από μια δεκαετία χωρίς πρόσκτηση νέων δεδομένων 

στις εν λόγω περιοχές αλλά και στο μεγαλύτερο μέρος των υπεράκτιων παραχωρήσεων. Οι δύο αυτές 

σεισμικές έρευνες αποτελούν το μεγαλύτερο πρόγραμμα συλλογής σεισμικών δεδομένων της 

τελευταίας δεκαετίας, ολοκληρώθηκαν με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και χαρακτηρίζονται 

από ιδιαίτερα υψηλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές τόσο για τα ευρωπαϊκά όσο και για τα διεθνή 

πρότυπα. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η ύπαρξη συνεχών και τυποποιημένων (standardized) 

διαδικασίων παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραγόντων μέσω των διακριτών 

περιβαλλοντικών μονάδων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πρόσκτηση των σεισμικών δεδομένων. 

• Η σύμβαση μίσθωσης για τη χερσαία περιοχή των «Ιωαννίνων», μετά από αίτηση του εντολοδόχου 

(Energean), πέρασε στη δεύτερη ερευνητική φάση, η οποία προβλέπει τη διενέργεια ερευνητικής 

γεώτρησης που σχεδιάζεται να γίνει μέσα στο 2023.  

• Η ΕΔΕΥ Α.Ε. είναι, από τις 15 Απριλίου 2022, η αρμόδια εθνική αρχή για την αδειοδότηση και την 

παρακολούθηση έργων αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) καθώς και έργων αποθήκευσης 

άλλων αερίων και υγρών στοιχείων. Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών (Νόμος 

υπ’ αριθμ. 4920/2022, ΦΕΚ Α’ 74/ 15.04.2002), ψηφίστηκε στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Κεφάλαιο Β’, άρθρο 228), με την οποία διευρύνεται ο σκοπός της ΕΔΕΥ 

Α.Ε. και αλλάζει ο ιδρυτικός της νόμος. Όπως αναφέρεται στην εν λόγω διάταξη, η ΕΔΕΥ Α.Ε. ορίζεται 

ως η αρμόδια αρχή «για την χορήγηση αδειών εξερεύνησης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα 

σε γεωλογικούς σχηματισμούς και την εν γένει διαχείριση των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου 

σχετικά με την εκμετάλλευση γεωλογικών σχηματισμών για την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα 

και άλλων αερίων ή υγρών στοιχείων και ενώσεων, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης και της 
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παρακολούθησης της εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων». Στους σκοπούς της ΕΔΕΥ Α.Ε. προστίθεται 

η παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας των σχετικών έργων, καθώς και η εισήγηση προς τους 

αρμόδιους Υπουργούς για την έκδοση των προβλεπόμενων κανονιστικών διατάξεων. 

• Η ΕΔΕΥ Α.Ε. είναι, από τις 30 Ιουλίου 2022, αρμόδια για τη διαχείριση για λογαριασμό του Ελληνικού 

Δημοσίου των δικαιωμάτων που απορρέουν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων για την έρευνα, την 

αναζήτηση και τον προσδιορισμό των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών 

Πάρκων (ΥΑΠ) και Περιοχών Εγκατάστασης ΥΑΠ, και ορίζεται ως φορέας ΥΑΠ. Για τον σκοπό αυτό η 

ΕΔΕΥ Α.Ε. μετονομάζεται σε «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών 

Πόρων Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε.», προσαρμόζοντας αντίστοιχα και το καταστατικό της. 

• Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΥ Α.Ε. στις 09.02.2022 αποφάσισε τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης για τον ορισμό Εσωτερικού Ελεγκτή της ΕΔΕΥ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 

3429/2005. Σύμφωνα με την απόφαση της από 08-03-2022 έκτακτης Γ.Σ. του μετόχου ορίστηκε ως 

εσωτερικός ελεγκτής της ΕΔΕΥ Α.Ε. ο κ. Καρατασάκης Αναστάσιος για την περίοδο από 01.04.2022 έως 

και 31.03.2023. Ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί μια ανεξάρτητη και αντικειμενική διασφαλιστική και 

συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες μιας 

Εταιρείας. Βοηθάει την Εταιρεία να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς της, υιοθετώντας μια 

συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση  στην αξιολόγηση  και  βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Διακυβέρνησης. Το 

πλαίσιο εργασίας του Εσωτερικού Ελέγχου περικλείει την εξέταση και την αξιολόγηση της επάρκειας 

λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (Διαδικασίες - 

Λειτουργίες) και της διαχείρισης των κινδύνων της Εταιρείας, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι 

παρέχουν λογική διαβεβαίωση ότι οι αντικειμενικοί σκοποί και επιδιώξεις της Εταιρείας θα 

εκπληρωθούν στο ακέραιο. 

• Η ΕΔΕΥ Α.Ε. την 12-05-2022 έθεσε τα θεμέλια μιας στρατηγικής σύμπραξης με την υπογραφή του 

Μνημονίου Συνεργασίας με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), έχοντας ως επίκεντρο 

την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Ελλάδας, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και 

τεχνογνωσίας καθώς και της παροχής τεχνικής υποστήριξης. Η συμφωνία αυτή αποτελεί ορόσημο για 

το διπλό καθήκον της ΕΔΕΥ Α.Ε.: την επιτάχυνση των δραστηριοτήτων στον τομέα της έρευνας και 

παραγωγής υδρογονανθράκων στην Ελλάδα με στόχο την ενίσχυση του ενεργειακού εφοδιασμού της 

χώρας και την παράλληλη τήρηση των υψηλότερων δυνατών προτύπων για την προστασία του 

περιβάλλοντος της χώρας μας. 
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