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ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 

Πλούσιος είναι ο απολογισμός του 2018 -του πρώτου έτους πλήρους λει-
τουργίας - για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών που εισήχθη στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών τον Ιούνιο του 2017.

Η βασική αποστολή της εισηγμένης είναι η φροντίδα για την ενίσχυση 
των αναπτυξιακών προοπτικών του ΑΔΜΗΕ (του οποίου κατέχει το 51% 
του μετοχικού κεφαλαίου), με κεντρικό στρατηγικό άξονα τις υποβρύχιες 
ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Και τον επιτελεί με άκρως αποτελεσματικό τρό-
πο, κάτι που αποτυπώνεται στα πολύ θετικά οικονομικά αποτελέσματα της 
οικονομικής χρήσης του 2018, που θέτουν ψηλά τον πήχη για τα επόμενα 
χρόνια.

Η αποτύπωση της πιστής εφαρμογής του κεντρικού στρατηγικού πλάνου 
μας είναι η πορεία των κεφαλαιακών δαπανών (capex) του ΑΔΜΗΕ. Kατά 

το περασμένο έτος, το capex του ΑΔΜΗΕ αυξήθηκε κατακόρυφα και διαμορφώθηκε στα 178 εκατ. ευρώ, 
δηλαδή στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, ως αποτέλεσμα της μεγάλης επιτάχυνσης του 
επενδυτικού προγράμματος του Διαχειριστή. Τα δε κέρδη EBITDA ανήλθαν στα 183 εκατ. ευρώ. Πολύ ση-
μαντικό ποιοτικό στοιχείο της κερδοφορίας του ΑΔΜΗΕ είναι ο τριπλασιασμός των χρηματοοικονομικών 
εσόδων -με παράλληλη μείωση των αντίστοιχων εξόδων- που αντανακλά την βελτίωση του χρηματοοι-
κονομικού προφίλ του Διαχειριστή και την αποδοτικότερη αξιοποίηση των κεφαλαίων του. Σε όλα αυτά, η 
συνεισφορά της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών υπήρξε ζωτικής σημασίας. 

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών επιτέλεσε ταυτόχρονα με επιτυχία τον ρόλο της να λειτουργήσει ως παράγοντας 
ενίσχυσης της εξωστρέφειας του ΑΔΜΗΕ και ως «αγωγός μεταφοράς» του αναπτυξιακού του αφηγήμα-
τος στην διεθνή και εγχώρια επενδυτική κοινότητα. Η τελευταία έχει κατανοήσει τον κεντρικό ρόλο του 
Διαχειριστή στις διεργασίες μετασχηματισμού στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας αλλά και της ευρύτε-
ρης περιοχής. 

Κεντρικό ρόλο στο αφήγημα αυτό καταλαμβάνει το νέο μέλος του ομίλου του ΑΔΜΗΕ, η θυγατρική εται-
ρεία ειδικού σκοπού «Αριάδνη Interconnection» που ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2018 για να φέρει εις 
πέρας το εμβληματικό έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, το οποίο θα οδηγήσει όχι μόνο 
στην σημαντική αύξηση της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης του ΑΔΜΗΕ, αλλά και στην μετεξέλιξή του 
σε εταιρεία στην αιχμή των state of the art HVDC διασυνδέσεων. 

Κατά το 2018 οι ενέργειες της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και του ΑΔΜΗΕ συνέβαλαν στην εδραίωση της θέσης 
του ΑΔΜΗΕ και στην ενίσχυση της πεποίθησης ότι η αναπτυξιακή πορεία και η ισχυρή κερδοφορία θα συ-
νεχιστεί.

Αυτό αποτελεί εχέγγυο που θα στηρίξει αφενός την σταθερή μερισματική πολιτική που έχουμε εξαγγείλει, 
αφετέρου τις προοπτικές μεγέθυνσης της αξίας των εταιρειών του Oμίλου. 

Πιστεύουμε ότι με τη στήριξη και την εμπιστοσύνη των μετόχων μας θα ακολουθήσουμε το μονοπάτι αυτό 
και τα επόμενα χρόνια.

Ιάσων Ρουσόπουλος
Πρόεδρος ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

Η επιτάχυνση επενδύσεων στρατηγικής σημασίας με υψηλή προστιθέμενη 
αξία για την εγχώρια οικονομία, δίνουν το στίγμα του νέου ΑΔΜΗΕ, δυο 
χρόνια μετά τον ιδιοκτησιακό του διαχωρισμό.

Το 2018 υπήρξε το έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν αποφασιστι-
κά βήματα προς την εκτέλεση του φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος 
του Διαχειριστή, ύψους άνω των 4 δις. ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας. Στην 
καρδιά του προγράμματος αυτού βρίσκονται αφενός οι  μεγάλες νησιω-
τικές διασυνδέσεις (από τις οποίες «περνά» η ασφάλεια εφοδιασμού των 
νησιών, η αύξηση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας και η μεί-
ωση των χρεώσεων ΥΚΩ), αφετέρου τα κρίσιμα έργα για την ενίσχυση 
των Γραμμών Μεταφοράς Υπερυψηλής Τάσης 400 kV που αποτελούν τη 
«σπονδυλική στήλη» του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το περασμένο έτος συμβολαιοποιήθηκαν έργα με αξία άνω του μισού δισεκατομ-
μυρίου ευρώ. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι η Β’ και η Γ’ Φάση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων (σε 
συνέχεια της Α’ Φάσης που τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές του 2018), η διασύνδεση Κρήτης-Πελοπον-
νήσου και η υπόγεια και υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση Ρίου-Αντιρρίου, κομβικό τμήμα του Ανατολκού 
Διαδρόμου της επέκτασης του Συστήματος 400 kV προς την Πελοπόννησο.

Ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών αυτών, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες εμφάνισαν μεγάλη αύξηση το 
2018. Για τη τρέχουσα χρήση -και τις επόμενες-, προβλέπεται περαιτέρω μεγέθυνση των οικονομικών 
μεγεθών της εταιρίας.  Καταλυτικά προς την κατεύθυνση αυτή αναμένεται να λειτουργήσει η ηλεκτρική 
διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, έργο προϋπολογισμού 915 εκατ., μακράν το μεγαλύτερο που έχει αναλάβει 
ο όμιλος ΑΔΜΗΕ. Η εκκίνηση του έργου συνιστά τη μεγαλύτερη πρόκληση, όχι όμως τη μόνη. Ενα από τα 
μεγάλα «στοιχήματα» για τα επόμενα χρόνια είναι η βέλτιστη αξιοποίηση του δικτύου οπτικών ινών που 
διαθέτει ο Διαχειριστής. Ακολουθώντας τις πρακτικές των μεγάλων Ευρωπαίων Διαχειριστών Μεταφο-
ράς, ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε στη σύσταση ειδικής θυγατρικής, της Grid Telecom, δια της οποίας θα δραστη-
ριοποιηθεί στη χονδρεμπορική αγορά τηλεπικοινωνιών.

Κατά το 2018, ο ΑΔΜΗΕ απέδειξε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να υλοποιήσει 
το μακρόπνοο επενδυτικό του πλάνο και να εδραιώσει την ηγετική του θέση στον ενεργειακό κλάδο της 
χώρας. Φέτος συνεχίζει αταλάντευτα στον ίδιο δρόμο, γι’ αυτό και έχει κάθε λόγο να ατενίζει το μέλλον 
με αισιοδοξία.

Μάνος Μανουσάκης
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΔΜΗΕ Α.Ε
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-  Εισαγωγή της ΑΔΜΗΕ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΏΝ στο ΧΑ

-  Πιστοποίηση της ΑΔΜΗΕ 
από ΡΑΕ

-  Ιδρυτική Πράξη της ΑΔΜΗΕ

ΜΑΡΤΙΟΣ 

-  ΡΑΕ: απόφαση για 
ρυθμιστική περίοδο  

 2018 - 21 
-  Εγκαίνια της 
 α’ φάσης διασύνδεσης 

Κυκλάδων 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

-  Πρόγραμμα Εθελουσίας 
εξόδου 

-  Σύναψη δανείου 
-  Πρόωρη αποπληρωμή 

μέρους του κοινοπρακτικού 
Ομολογιακού δανείου

-  Στη γραμμή αφετηρίας 
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-  Αναχρηματοδότηση 
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1 |  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

H ΑΔΜHE Συμμετοχών ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2017, στο πλαίσιο του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού 
μεταξύ ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ και σε εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/72/ΕΚ. Με την συγκεκριμένη 
οδηγία προτείνεται στα κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ άλλων, ο πλήρης ιδιοκτησιακός διαχωρισμός των δρα-
στηριοτήτων της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από την παραγωγή και την προμήθεια, με απώτερο 
σκοπό την ενθάρρυνση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, εισφέρθηκε από την ΔΕΗ το 51% του μετοχικού κεφαλαίου του Ανεξάρτητου Δι-
αχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), ενώ στην συνέχεια, στις 19 Ιουνίου 2017, το σύνολο 
των μετοχών της εταιρείας διανεμήθηκε στους μετόχους της ΔΕΗ με ταυτόχρονη εισαγωγή στο Χρηματι-
στήριο Αθηνών.
Το 25% του ΑΔΜΗΕ πωλήθηκε και μεταβιβάστηκε απευθείας από την ΔΕΗ στο ελληνικό δημόσιο («ΔΕΣ 
ΑΔΜΗΕ») ενώ το 24% στην State Grid International Development μέσω διεθνούς διαγωνισμού του οποίου 
σκοπός ήταν η προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή.

 ΟΡΟΣΗΜΑ

Σκοπός της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών είναι η προαγωγή του έργου της Συγγενούς ΑΔΜΗΕ ΑΕ, μέσω της συμμε-
τοχής της στον διορισμό των βασικών διοικητικών της στελεχών, η συνεργασία με τον Στρατηγικό επεν-
δυτή, καθώς και η επικοινωνία της δραστηριότητας της Συγγενούς στους μετόχους και το ευρύτερο επεν-
δυτικό κοινό.
Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ασκεί τις δραστηριότητες και εκτελεί τα καθήκοντα του κύριου διαχειριστή του ελληνικού 
Συστήματος Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας («ΕΣΜΗΕ»). Ειδικότερα, σκοπός της εταιρείας είναι η λει-
τουργία, εκμετάλλευση, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ, ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της 
χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και η λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που σχετίζεται 
με τις εκτός του ημερησίου ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) συναλλαγές σύμφωνα με τις αρχές της 
διαφάνειας, της ισότητας και του ελεύθερου ανταγωνισμού.

1.2.  Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών είναι εισηγμένη εταιρεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. και η μετοχή της διαπραγμα-
τεύεται στον δείκτη FTSE των μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Γράφημα μετοχής (30/06/2017 έως 28/06/2019)

Κωδικός Εταιρείας: ADMIE
Αριθμός Μετοχών: 232.000.000
Τιμή Μετοχής: €1,5460 (κλείσιμο 31/12/2018)
Κεφαλαιοποίηση Εταιρείας: €358,672,000 (31/12/2018)
Αγορά: Κύρια
Νόμισμα: ΕUR
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1.3.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών 2018 - ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
(Σε εκατομμύρια Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 2017 2018

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό 520.1 550.5

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 2.3 14.8

Εκ των οποίων Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.2 4.8

Σύνολο Ενεργητικού 522.4 565.2

Ίδια Κεφάλαια 518.7 565.2

Δανεισμός - -

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις - -

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 3.7 -

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Παθητικού 522.4 565.2

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017 2018

Μερίδιο συμμετοχής σε επενδύσεις, μέθοδο καθαρής θέσης 24.0 42.3

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων 23.0 42.1

Κέρδη προ φόρων και χρηματ/κών αποτελεσμάτων 23.0 42.1

Καθαρά κέρδη 26.8 42.2

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 2017 2018

Καθαρές ταμειακές εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες -1.6 -1.3

Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες - -

Καθαρές ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 3.8 3.9

Καθαρή αύξηση / (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων 2.2 2.7

ΑΔΜΗΕ 2018 - ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
(Σε εκατομμύρια Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 2017 2018

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό 1,607.4 1,876.3

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 2,131.3 1,235.9

Εκ των οποίων Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα*   771.8 402.6

Σύνολο Ενεργητικού 3,738.7 3,112.2

* Εμπεριέχονται και διερχόμενα ποσά (pass-through) από συναλλαγές «Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας»

Ίδια κεφάλαια 967.2 1,027.7

Δανεισμός 530.3 686.5

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 456.2 506.9

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1,785.0 891.1

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Παθητικού 3,738.7 3,112.2

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017 2018

Έσοδο Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς 236.9 222.7

Συνολικά έσοδα 256.5 249.2

Σύνολο προβλέψεων 0.8 -27.0

Κέρδη προ φόρων, χρηματ/κών αποτελεσμάτων 

και αποσβέσεων 172.0 183.0

Ώς % των εσόδων 67.0% 73.4%

Κέρδη προ φόρων και χρηματ/κών αποτελεσμάτων 107.7 115.6

Καθαρά κέρδη 61.7 85.6

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 2017 2018

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης 175.4 169.6

Καθαρές ταμειακές εκροές από 

λειτουργικές δραστηριότητες* 626.3 -195.4

Καθαρές ταμειακές εκροές από 

επενδυτικές δραστηριότητες -53.0 -287.4

Καθαρές ταμειακές εισροές από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες -95.6 113.6

Καθαρή αύξηση/ (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων* 477.8 -369.2

* Εμπεριέχονται και διερχόμενα ποσά (pass-through) από συναλλαγές «Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας»
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1.4.  Η ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η παγκόσμια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δέχθηκε σοβαρές πιέσεις την τελευταία δεκαετία προκειμένου 
να εκσυγχρονιστεί, ώστε να συμβαδίζει με τις διεθνείς τάσεις προσφοράς και ζήτησης. Πρωτοπόρος η 
Ευρωπαϊκή αγορά προσαρμόζεται συνεχώς, στοχεύοντας να απεικονίσει την τάση για διείσδυση στην πα-
ραγωγή ενέργειας των ανανεώσιμων πηγών έναντι των παραδοσιακών (ορυκτά καύσιμα, κ.λ.π.).

Η εικόνα της εγχώριας αγοράς είναι προς την ίδια κατεύθυνση. Ώστόσο οφείλουμε να αναλογιστούμε 
ότι, οι συνθήκες που επέβαλλε η οικονομική κρίση  δεν επέτρεψαν να επεκταθεί σημαντικά η ελληνική 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που διαμορφώθηκε στα 51,5 TWh για το 2018, νούμερο που αντανα-
κλά τα επίπεδα παραγωγής του 2005 και είναι 20% χαμηλότερη από το 2008. Ενδεικτικό παράδειγμα 
της προσπάθειας που γίνεται όμως, είναι η αύξηση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας που αναλογούν 
πλέον στο 31% της παραγωγής. Αναμφίβολα, η παραγωγή μέσω Λιγνίτη και Φυσικού αερίου εξακολουθεί 
να αποτελεί βασικό πυλώνα για την χώρα και αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% της συνολικής παραγω-
γής ενέργειας. Με βάση όλα τα παραπάνω η Ελλάδα έχει καταφέρει να παράγει σχεδόν το σύνολο της 
ενέργειας που χρειάζεται και να εισάγει μόλις το 12%.

Εξέλιξη της Ζήτησης

Παραγωγή στο δίκτυο (TWh)

2010 20142011 20152012 20162013 2017 2018
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2 | Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η μοναδική δραστηριότητα της Εταιρείας αποτελεί η συμμετοχή της στον ΑΔΜΗΕ. Οι στόχοι και η στρα-
τηγική της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών είναι η αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση του σκοπού του ΑΔΜΗΕ. 
Αυτός θα αποτελεί το μοναδικό περιουσιακό της στοιχείο και θα ασκεί έλεγχο επί αυτού. 

Βάσει των διατάξεων του Νόμου 4001/2011, ο ΑΔΜΗΕ ανέλαβε το ρόλο του Διαχειριστή του Εθνικού 
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)  και συγκεκριμένα τα καθήκοντα λειτουργίας, 
συντήρησης και ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ ενσωματώνοντας τα αντίστοιχα καθήκοντα και λειτουργίες που 
αποτελούσαν αρμοδιότητα: α) του ΔΕΣΜΗΕ ως Διαχειριστή του Συστήματος και β) της Γενικής Διεύθυνσης 
Μεταφοράς της ΔΕΗ ως Κυρίου του Συστήματος. 

Ώς εκ τούτου, ο ΑΔΜΗΕ οργανώθηκε κατόπιν ενσωμάτωσης των αντίστοιχων Κλάδων Μεταφοράς της 
ΔΕΗ και του ΔΕΣΜΗΕ, αντίστοιχα, σε μία διακριτή εταιρεία, στην οποία μεταφέρθηκαν όλες οι σχετικές 
οργανωτικές λειτουργίες, το προσωπικό και τα πάγια στοιχεία του ΕΣΜΗΕ και η οποία καθίσταται, βάσει 
του Νόμου 4001/2011 καθολικός διάδοχος της ΔΕΗ και του ΔΕΣΜΗΕ, αντίστοιχα, ως προς το σύνολο των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που σχετίζονται με τους παραπάνω Κλάδους Μεταφοράς.

Ειδικότερα, σκοπός τoυ ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, εκμετάλλευση, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ, 
ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, με τρόπο επαρκή, ασφαλή, 
αποδοτικό και αξιόπιστο. 

Στο πλαίσιο του ανωτέρω σκοπού, ο ΑΔΜΗΕ εκτελεί τα καθήκοντα και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατά-
ξεις των άρθρων των κεφαλαίων Α έως Γ του Τέταρτου Μέρους του Νόμου 4001/2011, και των πράξεων 
που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του και, ιδίως, του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και της άδειας διαχεί-
ρισης του ΕΣΜΗΕ που του χορηγείται.

Ο ΑΔΜΗΕ ως Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ εκτελεί όλα τα καθήκοντα που ορίζονται στο νόμο, ιδίως το άρθρο 
94 του Νόμου 4001/2011, καθώς και τις επιπλέον αρμοδιότητες που του ανατέθηκαν με το αρ. 12 του ν. 
4425/2016.

Τα καθήκοντα αυτά είναι:
1.   Διασφάλιση ότι η μακροχρόνια ικανότητα του Συστήματος ανταποκρίνεται σε εύλογες ανάγκες για 

μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, υπό οικονομικά βιώσιμες συνθήκες. Λαμβάνοντας πάντα υπόψη 
την προστασία του περιβάλλοντος.

2.  Παροχή πρόσβασης στο Σύστημα στους κατόχους άδειας παραγωγής, προμήθειας ή εμπορίας ηλε-
κτρικής ενέργειας. Επίσης σε όσους έχουν νόμιμα εξαιρεθεί από την υποχρέωση κατοχής τέτοιων 
αδειών και στους Επιλεγέντες Πελάτες.

3.  Παροχή της δυνατότητας σύνδεσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔ-
ΔΗΕ) με το ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστή-
ματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ).

4.  Διαχείριση των ροών της ηλεκτρικής ενέργειας στο  Σύστημα, συνεκτιμώντας τις ανταλλαγές με 
άλλα διασυνδεδεμένα συστήματα μεταφοράς.

5.  Μέριμνα για την ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του Συστήματος. Διασφαλίζει, μετα-
ξύ άλλων, τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων επικουρικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών που παρέχονται μέσω διαχείρισης της ζήτησης, στο βαθμό που η διαθεσιμότητά τους 
δεν εξαρτάται από άλλο διασυνδεδεμένο Σύστημα μεταφοράς.

6.  Κατάρτιση του προγράμματος κατανομής των μονάδων παραγωγής που συνδέονται με το Σύστη-
μα. Προσδιορισμός της χρήσης των διασυνδέσεων με άλλα συστήματα μεταφοράς Κατανομή σε 
πραγματικό χρόνο του φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής.

7.  Παροχή στους Διαχειριστές άλλων Συστημάτων μεταφοράς και δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέρ-

γειας, με τα οποία συνδέεται το Σύστημα. Παρχοή επαρκών πληροφοριών για την ασφαλή και 
αποδοτική λειτουργία, καθώς και τη συντονισμένη ανάπτυξη και τη διαλειτουργικότητα του Συστή-
ματος και των παραπάνω συστημάτων και δικτύων.

8.  Παροχή στους Χρήστες του Συστήματος κάθε αναγκαίας πληροφορία για την εξασφάλιση της απο-
τελεσματικής πρόσβασής τους στο Σύστημα.

9.  Παροχή των πάσης φύσεως υπηρεσιών του εφαρμόζοντας διαφανή, αντικειμενικά και αμερόλη-
πτα κριτήρια, ώστε να αποτρέπεται κάθε διάκριση μεταξύ των Χρηστών ή των κατηγοριών Χρη-
στών του Συστήματος και ιδίως κάθε διάκριση υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων.

10.  Είσπραξη των τελών πρόσβασης στο Σύστημα και διευθέτηση των χρεοπιστώσεων που του ανα-
λογούν στο πλαίσιο του μηχανισμού αντιστάθμισης μεταξύ διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, 
σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009.

11.  Χορήγηση και διαχείριση της πρόσβασης τρίτων στο Σύστημα. Παροχή ειδικά αιτιολογημένων επε-
ξηγήσεων σε περίπτωση άρνησης πρόσβασης.

12.  Συμμετοχή σε ενώσεις, οργανώσεις ή εταιρείες, οι οποίες έχουν σκοπό την επεξεργασία και δια-
μόρφωση κανόνων κοινής δράσης που συντείνουν, στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας, στη 
δημιουργία ενιαίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικότερα στον καταμερισμό 
και την εκχώρηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των αντίστοιχων διασυν-
δέσεων, καθώς και στη διαχείριση των δικαιωμάτων αυτών για λογαριασμό των ως άνω διαχειρι-
στών και ιδίως στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ENTSO-E).

13.  Εκπόνηση σε ετήσια βάση, κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους υφιστάμενους και μελλοντικούς 
Χρήστες του ΕΣΜΗΕ, Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ

14.  Τήρηση των αναγκαίων διαχειριστικών λογιστικών λογαριασμών για την είσπραξη των εσόδων 
από τη διαχείριση συμφόρησης των διασυνδέσεων, ή άλλων χρεώσεων που προκύπτουν από τη 
λειτουργία και τη διαχείριση του ΕΣΜΗΕ

15.  Δημοσίευση στην ιστοσελίδα του καταλόγου όλων των εγκεκριμένων από τη ΡΑΕ τιμολογίων με τα 
οποία χρεώνει τους Χρήστες του Συστήματος.

16.  Υπολογισμός της Οριακής Τιμής Αποκλίσεων.
17.  Εκκαθάριση των Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης και διευθέτηση των χρηματικών συναλλαγών 

στο πλαίσιο της διευθέτησης των Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης σε συνεργασία με το ΛΑΓΗΕ 
και το Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ.

18.  Σύναψη, κατόπιν διαγωνισμού, συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβανο-
μένων συμβάσεων διαχείρισης της ζήτησης, μόνον εφόσον αυτό απαιτείται για την παροχή των 
επικουρικών υπηρεσιών και για τις ανάγκες εξισορρόπησης των αποκλίσεων παραγωγής − ζήτη-
σης κατά τη λειτουργία του συστήματος σε πραγματικό χρόνο και στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του 
Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.

19.  Συνεργασία με το ΛΑΓΗΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών και του Κώδικα Δια-
χείρισης του Συστήματος.

20.  Προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής φύσεως σε θέματα της αρμοδιότητάς του σε δι-
αχειριστές ή κυρίους συστημάτων μεταφοράς έναντι αμοιβής. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμ-
ματα, καθώς και σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε., εφόσον δεν παρακωλύεται η 
άρτια εκτέλεση των καθηκόντων του.

2.2 ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Οι αξίες της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ευθυγραμμίζονται με αυτές του ΑΔΜΗΕ. Ύψιστη προτεραιότητα είναι η 
διασφάλιση της εμπιστοσύνης των επενδυτών μας. Επιδιώκει παράλληλα την περαιτέρω ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων της Συγγενούς εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με απόλυτο αίσθημα εταιρικής και κοινωνικής 
ευθύνης.

Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΏΝ κατέχοντας το 51% του μετοχικού κεφαλαίου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Με-
ταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) εποπτεύει και ενεργεί προς όφελος των μετόχων αναλαμ-
βάνοντας τις κάτωθι δεσμεύσεις:
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•  Δέσμευση για τον αδιάλειπτο ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας
  Η εξασφάλιση του αδιάλειπτου εφοδιασμού της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια ικανοποιώντας όλα 

τα κριτήρια ποιότητας, ασφάλειας και αποδοτικότητας. Αυτή είναι και η κύρια επιδίωξη μας η οποία 
διέπει κάθε δραστηριότητα μας στα πλαίσια του ρόλου μας ως βασικός μέτοχος του διαχειριστή 
του ΕΣΜΗΕ.

•  Αμεροληψία
  Η εγγύηση ισότιμης και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στο Σύστημα, για όλους τους Χρήστες.

•  Διαφάνεια
  Εποπτεία στην εφαρμογή διαδικασιών πλήρους διαφάνειας στη λειτουργία μας και παροχή όλων 
  των απαραίτητων πληροφοριών προς τους φορείς της αγοράς για την ενίσχυση του υγιούς
  ανταγωνισμού.

•  Αποδοτικότητα 
  Εποπτεία στην εκτέλεση των καθηκόντων του διαχειριστή του Συστήματος με τον πλέον αποδοτικό
  τρόπο, επιτυγχάνοντας την βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, συμβάλλοντας στην
  ανάπτυξη της χώρας με γνώμονα το δημόσιο όφελος και δημιουργώντας αξία για όλα τα
  ενδιαφερόμενα μέρη.

•  Αειφορία
  Η εκτέλεση των καθηκόντων μας σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης με οικονομικούς, 

κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όρους. Ενισχύουμε την έρευνα και ανάπτυξη, 
  την τεχνική κατάρτιση και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μας.

2.3. ∆ΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)  διαχειριστής του οποίου 
είναι ο ΑΔΜΗΕ αποτελείται από Γραµµές Μεταφοράς 400kV και 150kV, Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) 
και Υποσταθµούς 150kV-20kV.

Οι Γραµµές Μεταφοράς έχουν συνολικό μήκος 11. 732χλμ εκ των οποίων 11.059χλμ  είναι εναέριες, 481χλμ 
υποβρύχιες και 192χλμ υπόγειες. Οι υπόγειες γραµµές Μεταφοράς είναι εγκατεστημένες, κυρίως, περιμε-
τρικά και εντός των μεγάλων αστικών κέντρων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. 

Το Σύστηµα Μεταφοράς, επιπλέον, περιλαµβάνει 20 ΚΥΤ (400/150/30kV) και 293 υποσταθµούς 150kV-
20kV (ανύψωσης, υποβιβασµού, ζεύξης και σύνδεσης).

Τοπικές διασυνδέσεις
Σπονδυλική στήλη του Εθνικού Διασυνδεδεμένου Συστήµατος Μεταφοράς αποτελούν οι τρεις εναέριες 
γραµµές διπλού κυκλώµατος 400kV, που μεταφέρουν ηλεκτρική ενέργεια κυρίως από τους σταθµούς πα-
ραγωγής της ∆υτικής Μακεδονίας και θεωρούνται υψίστης σηµασίας για το σύνολο της χώρας. Σε αυτή 
την περιοχή παράγεται περίπου το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, που µε τη σειρά του μετα-
φέρεται στα κύρια κέντρα κατανάλωσης στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, όπου καταναλώνεται περίπου 
το 65% της ηλεκτρικής ενέργειας.

∆ιεθνείς διασυνδέσεις
Το Ελληνικό ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα Μεταφοράς συνδέεται µε τα Συστήµατα Μεταφοράς της Αλβανίας, 
της Βουλγαρίας, της Π.Γ.∆.Μ., της Ιταλίας (Συνεχές Ρεύµα 400kV) και της Τουρκίας. Οι παραπάνω διασυν-
δέσεις συµβάλουν σηµαντικά στην ασφάλεια λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς και στην ανάπτυξη 
των εµπορικών ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας µε τις χώρες αυτές και την ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. 
Ευρώπης.

ΧΑΡΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΠΛΑΓΚΟΕΒΓΚΡΑΝΤ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)

ΜΠΑΜΠΑΕΣΚΙ
(ΤΟΥΡΚΙΑ)

NEA ΣΑΝΤΑΦΙΛΙΠΠΟΙ
ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΕΛΙΤΗ

AMYNTAIO

ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΡΑΧΘΟΣ

ΑΧΕΛΩΟΣ

ΛΑΡΥΜΝΑ

ΑΛΙΒΕΡΙ

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΠΑΛΛΗΝΗ

ΛΑΥΡΙΟΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΚΑΡ∆ΙΑ

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΟ (ΠΓ∆Μ)

MPΙΤΟΛΑ (ΠΓ∆Μ)

ΕΛΜΠΑΣΑΝ (ΑΛΒΑΝΙΑ)

ITAΛIA

ΜΠΛΑΓΚΟΕΒΓΚΡΑΝΤ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) ΜΑΡΙΤΣΑ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)

ΜΠΑΜΠΑΕΣΚΙ
(ΤΟΥΡΚΙΑ)

NEA ΣΑΝΤΑΦΙΛΙΠΠΟΙ
ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΕΛΙΤΗ

AMYNTAIO

ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΡΑΧΘΟΣ

ΑΧΕΛΩΟΣ

ΛΑΡΥΜΝΑ

ΑΛΙΒΕΡΙ

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΠΑΛΛΗΝΗ

ΛΑΥΡΙΟΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΣΚΟΡΙΝΘΟΣ

∆ΙΣΤΟΜΟ∆ΙΣΤΟΜΟ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΚΑΡ∆ΙΑ

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΟ (ΠΓ∆Μ)

MPΙΤΟΛΑ (ΠΓ∆Μ)

ΕΛΜΠΑΣΑΝ (ΑΛΒΑΝΙΑ)

ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ (ΑΛΒΑΝΙΑ)

ITAΛIA

400kV Σύνδεση/Υποσταθµός

400kV ∆ιασύνδεση

400kV Σύνδεση/Υποσταθµός - Μελλοντικά Έργα

DC 400kV ∆ιασύνδεση

DC 400kV ∆ιασύνδεση - Μελλοντικά Έργα

150kV Σύνδεση/Υποσταθµός 

150kV Σύνδεση/Υποσταθµός - Μελλοντικά Έργα

Θερµικός Σταθµός Παραγωγής

Υδροηλεκτρικός Σταθµός Παραγωγής

Υποσταθµός Αιολικού Πάρκου
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2.4 Σημαντικά γεγονότα για τον ΑΔΜΗΕ που έλαβαν χώρα το 2018

2.4.1 Ενίσχυση οικονομικών αποτελεσμάτων

Τα οικονομικά αποτελέσματα βελτιώθηκαν σημαντικά κατά το 2018. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και 
χρηματοοικονομικών εξόδων, τα λεγόμενα EBITDA, παρουσίασαν σημαντική αύξηση 6,4%, στα 183 εκατ. 
ευρώ. Τα Καθαρά  Κέρδη αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο, κατά 38,6%, στα 85,6 εκατ. ευρώ. 

2.4.2 Βελτίωση χρηματοοικονομικού προφίλ 

Η περαιτέρω βελτίωση του χρηματοοικονομικού προφίλ της εταιρείας παραμένει σημαντική προτεραιό-
τητα της Διοίκησης του ΑΔΜΗΕ. Τα ταμειακά διαθέσιμα εξακολουθούν να είναι τοποθετημένα  σε Ελλη-
νικές Τράπεζες και στην Τράπεζα της Ελλάδας, επενδεδυμένα σε repos του Ελληνικού Δημοσίου, πετυχαί-
νοντας απόδοση 3,1%. Χάρη σε αυτές τις ενέργειες, εκτιμάται ότι τα χρηματοοικονομικά έσοδα το 2018 
αυξήθηκαν κατά 8,4 εκατ. ευρώ περίπου και  ανήλθαν στα 11,1 εκατ. ευρώ.

Επίσης αναδιαρθρώθηκε το δανειακό χαρτοφυλάκιο, αφού κατά το Α’ εξάμηνο του 2018 υπεγράφη δα-
νειακή σύμβαση ύψους 199 εκατ. ευρώ με τις Bank of China και ΙCBC, δύο από τις μεγαλύτερες τράπεζες 
του κόσμου, και ολοκληρώθηκε με επιτυχία η μερική αποπληρωμή  και εν συνεχεία αναχρηματοδότηση 
του Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου που είχε συνάψει το 2017 με Ελληνικές Τράπεζες. 

Με τις νέες εξελίξεις στα δάνεια της εταιρείας, το συνολικό κόστος δανεισμού καθορίστηκε σε 3,3% για 
το δάνειο με τις τράπεζες Bank of China και ICBC, ενώ το Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο με Ελληνικές 
Τράπεζες με συνολικό κόστος 6,5% (μη συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας εγγύησης της ΔΕΗ μετά 
τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό), περιορίστηκε πλέον στο 3,1%.

Τα παραπάνω δάνεια συμπεριλαμβανομένων των δανείων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, συ-
νολικού ύψους 270 εκατ ευρώ έχουν συναφθεί με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους. Χάρη στις κινήσεις αυτές 
η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα συνεχίσει να υλοποιεί από θέση ισχύος το φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεων της, στο 
οποίο κεντρική θέση καταλαμβάνουν οι διασυνδέσεις των νησιών με την ηπειρωτική χώρα.

2.4.3 Ανάπτυξη ΕΣΜΗΕ

 Μέσα στο 2018, ο ΑΔΜΗΕ ανέλαβε πολυάριθμες πρωτοβουλίες για να επιταχύνει τα έργα ανάπτυξης το 
Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως:

-Την συμβασιοποίηση της Β’ Φάσης της διασύνδεσης των Κυκλάδων που περιλαμβάνει τρία υποέργα: 
(1) Την κατασκευή νέου GIS στη Νάξο, (2) τη διασύνδεση της Νάξου με τη Πάρο και τη Μύκονο, και (3) 
την αναβάθμιση των υφιστάμενων, παλαιάς τεχνολογίας και σχετικά χαμηλής μεταφορικής ικανότητας 
υποθαλασσίων καλωδίων μεταξύ Εύβοιας και Άνδρου, και μεταξύ Άνδρου και Τήνου.
 
-Η Γ’ Φάση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων που σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό επρόκειτο να 
συμβολαιοποιηθεί το 2020, τώρα θα ηλεκτριστεί εντός αυτού του έτους. Οι συμβάσεις υπεγράφησαν 
τον περασμένο Δεκέμβριο  και το έργο αυτό, το οποίο θα επιτρέψει τον σταδιακό παροπλισμό των ρυπο-
γόνων μονάδων παραγωγής των Κυκλάδων έχει ήδη ξεκινήσει.
 
-Το Νοέμβριο του  συμβολαιοποιήθηκε και το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής έργο στην ιστορία του ΑΔΜΗΕ, η 
διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου με τη μεγαλύτερη σε μήκος υποθαλάσσια A/C διασύνδεση.
 
-Ενώ οι νησιωτικές διασυνδέσεις προχωρούν με ταχύ ρυθμό, σε αυτές προστίθενται και οι μελέτες για 
τη Δ’ Φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων. Tέλος, η Διασύνδεση των Δωδεκανήσων έχει ενταχθεί  στο 
επικαιροποιημένο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης για τη περίοδο 2020-2029. Αυτή προβλέπει τη δημι-
ουργία ενός ακόμη νησιωτικού «ηλεκτρικού διαδρόμου» ο οποίος ξεκινάει από τη διασύνδεση της Κω 

με το ΕΣΜΗΕ στο νέο ΚΥΤ Κορίνθου και συνεχίζεται με τη διασύνδεση της Κω με τη Ρόδο, και της Ρόδου 
με τη Κάρπαθο.

Α’ Φάση Διασύνδεσης Κυκλάδων

Στις 19 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Α’ Φάσης του έργου της Διασύνδεσης των 
Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, με την οποία η Σύρος και η 
Πάρος διασυνδέονται με υποβρύχιο καλώδιο υψηλής τάσης με το ηπειρωτικό σύστημα. Μέσω της Πά-
ρου η  Αντίπαρος, η Νάξος, το Κουφονήσι, η Σχοινούσα, η Ηρακλειά, η Ίος, η Σίκινος και η Φολέγανδρος 
ηλεκτροδοτούνται  από το Ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ενώ τον Μάιο  προ-
στέθηκε και η Μύκονος.

Η Διασύνδεση των Κυκλάδων αποτελεί εξαιρετικής σημασίας έργο για την οικονομία της Ελλάδας, κα-
θώς προσφέρει αξιόπιστη και επαρκή τροφοδότηση των νησιών με ηλεκτρική ενέργεια υψηλής τάσης. 
Παράλληλα, μειώνεται η επιβάρυνση των καταναλωτών μέσω των ΥΚΏ, καθώς οι καταναλωτές ηλεκτρι-
κής ενέργειας επιδοτούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω πετρελαίου στα Μη Διασυνδεδεμένα 
Νησιά. 

Το όφελος προσεγγίζει τα 80 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ σε βάθος χρόνου εικοσαετίας αναμένε-
ται να ανέλθει στα 2,7 δις ευρώ. Το έργο βελτιώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των νησιών λόγω της 
σημαντικής μείωσης των εκπομπών ρύπων από τους Αυτόνομους Σταθμούς Παραγωγής και ενθαρρύνει 
την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ μέσω νέων επενδύσεων στα συγκεκριμένα νησιά.

Το έργο, προϋπολογισμού €247 εκατομμυρίων, συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 
ΕΣΠΑ και δανειοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Από το σύνολο του προϋπολογι-
σμού, περίπου €145 εκ. αναμένεται να είναι συνεισφορά της Α’ Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων 
στην Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση της Εταιρείας, δεδομένου ότι δεν προσμετράται σε αυτή το ποσό 
των επιχορηγήσεων, που ανέρχεται στα € 102 εκ.

Η Α’ Φάση της  Διασύνδεσης των Κυκλάδων αποτελεί το πρώτο έργο που ολοκληρώθηκε από τον  ΑΔΜΗΕ 
υπό την νέα μετοχική της σύνθεση. Αποτελεί το πρώτο βήμα για την επίτευξη του στόχου που ο ΑΔΜΗΕ 
και η Συγγενής Εταιρεία ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών έχουν θέσει για επενδύσεις ύψους €1 δις σε βάθος πεντα-
ετίας, σηματοδοτεί δε τη νέα εποχή των διασυνδέσεων για τον Διαχειριστή.  

Διασύνδεση Κρήτης - Πελοποννήσου 

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαγωνιστική διαδικασία για ένα έργο σταθμό στην παγκόσμια ιστορία υπο-
βρύχιων διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν οι πλέον έμπειρες και δόκι-
μες εταιρείες σε έργα καλωδιακών διασυνδέσεων. Η συγκεκριμένη διασύνδεση είναι η μεγαλύτερη σε 
μήκος υποβρύχια-υπόγεια AC καλωδιακή διασύνδεση στον κόσμο (134  χλμ. Υποβρύχιο τμήμα και 42 χλμ. 
Υπόγεια τμήματα) ενώ το μέγιστο βάθος πόντισης των καλωδίων κατά μήκος της υποβρύχιας διαδρομής 
την τοποθετεί στην κορυφή των πλέον απαιτητικών τεχνικά έργων πόντισης καλωδίων ηλεκτρικής ενέρ-
γειας διεθνώς (950 μέτρα μέγιστο βάθος).

Μια επιπλέον καινοτομία στις διαδικασίες του έργου αυτού αποτελεί και η νέα μέθοδος ηλεκτρονικού 

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταµείο

Με την χρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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πλειστηριασμού που ακολουθήθηκε για την ανάδειξη των αναδόχων για τα επιμέρους τμήματα των κα-
λωδιακών διασυνδέσεων που συνέβαλε καθοριστικά τόσο στην εξασφάλιση σημαντικού οφέλους από 
τον οικονομικό ανταγωνισμό μεταξύ των υποψηφίων όσο και στην έγκαιρη ολοκλήρωση των σχετικών 
διαγωνιστικών τμημάτων.

2.4.4 Σύσταση Νέων Θυγατρικών Εταιρειών

- ΑΡΙΑΔΝΗ Interconnection ΑΕΕΣ

Η Διοίκηση στα πλαίσια υλοποίησης του στρατηγικού της σχεδιασμού και σε συμμόρφωση των οδηγιών 
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), αποφάσισε τη σύσταση θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία 
«ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΝΏΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» και το 
διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION ΑΕΕΣ». Η εταιρεία ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2018 με 
μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται σε €200 εκατ. και καταβλήθηκε ολοσχερώς το 2018 από τη μητρική 
εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Η θυγατρική έχει ως αποκλειστικό σκοπό και αντικείμενο:

•  Τη χρηματοδότηση και κατασκευή του έργου. Η κυριότητα και διαχείριση του έργου ανήκει στην 
ΑΔΜΗΕ ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4001/2011, τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρι-
σης του Συστήματος, την άδεια διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ και τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ.

•  Την διενέργεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας και συναφούς πράξης και ενέργειας, για την 
εκτέλεση του έργου και κάθε άλλης δραστηριότητας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό 
της εταιρείας συμπεριλαμβανομένης της σύναψης δανείων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

•  Η ανάκτηση του κόστους κατασκευής του έργου πλέον της εγκεκριμένης απόδοσης, καθώς το έργο 
έχει χαρακτηριστεί ως «Έργο Μείζονος Σημασίας» (PMI), όπως θα καθοριστούν από τις σχετικές 
αποφάσεις της ΡΑΕ και το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Για την εκπλήρωση των στόχων της και σύμφωνα με το καταστατικό της, η ΑΡΙΑΔΝΗ μπορεί να εκτελέσει 
τα εξής:

1.  Να συστήνει, με ή χωρίς τη συμμετοχή οποιουδήποτε τρίτου ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επι-
χείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα ή / και στο εξωτερικό.

2.  Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή / και στο εξωτερικό 
και να συνάπτει συμφωνίες ή συμβάσεις κάθε είδους.

3.  Να αναπτύσσει χρηματοοικονομικές δραστηριότητες για την επίτευξη των στόχων της.

4.  Να μισθώνει, αγοράζει ή πωλεί κινητή ή ακίνητη περιουσία και δικαιώματα.

5.  Να αξιοποιεί τα διαθέσιμα προγράμματα χρηματοδότησης, ιδίως αυτά που προσφέρει η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

- Grid Telecom

Έχοντας άμεση πρόσβαση στο εκτεταμένο δίκτυο οπτικών ινών των 2500 χιλιομέτρων σε όλη την Ελλά-
δα που ανήκει στον ΑΔΜΗΕ, συστήθηκε δεύτερη θυγατρική εταιρεία στις αρχές του 2019, η Grid Telecom, 
με σκοπό να παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προϊόντων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
- λύσεων καθώς και ευρυζωνικής πρόσβασης.
 
Η Grid Telecom θα επωφεληθεί από το επίγειο και υποθαλάσσιο δίκτυο της μητρικής εταιρείας ΑΔΜΗΕ, 
εξασφαλίζοντας εναλλακτικά δρομολόγια παρέχοντας έτσι προστατευμένα κυκλώματα και τα υψηλότε-

ρα επίπεδα διαθεσιμότητας στους Μεταφορείς.

Η Grid Telecom πρόκειται να παρέχει υπηρεσίες συνεγκατάστασης εντός προστατευόμενων περιοχών σε 
τοποθεσίες υποσταθμών ΑΔΜΗΕ. Στο άμεσο μέλλον η Grid Telecom θα επιδείξει υπηρεσίες συνεγκατά-
στασης σε φορείς κινητής τηλεφωνίας στους πυλώνες του ΑΔΜΗΕ οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε όλη 
την Ελλάδα.

2.4.5 Χρηματιστήριο Ενέργειας

Ο ΑΔΜΗΕ από τον Ιούνιο του 2018, είναι ένας από τους 6 βασικούς μετόχους του νεοϊδρυθέντος Χρη-
ματιστηρίου Ενέργειας, αποκτώντας το 20% των μετοχών. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας είναι ο διάδοχος 
του λειτουργού της αγοράς ΛΑΓΗΕ, και θα αναλάβει τη διεκπεραίωση των ενεργειακών συναλλαγών, 
δηλαδή θα αποτελέσει την αγορά στην οποία παραγωγοί και έμποροι ενέργειας θα συναλλάσσονται. 
Σύμφωνα με το νέο μοντέλο, θα δημιουργηθούν 4 διαφορετικές αγορές όπου θα διενεργούνται συναλ-
λαγές για διαφορετικά προϊόντα: Η αγορά της επόμενης μέρας, η ενδοημερήσια αγορά, η προθεσμιακή 
αγορά και η αγορά εξισορρόπησης. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας θα έχει την ευθύνη για τις δημοπρασίες 
προθεσμιακών προϊόντων, την προημερήσια και την ενδοημερήσια αγορά, ενώ η αγορά εξισορρόπησης 
θα λειτουργεί από τον ΑΔΜΗΕ.

2.4.6 ΥΚΩ - ΕΤΜΕΑΡ

Μετά την 1η Ιανουαρίου 2018, αποκλειστικός διαχειριστής του λογαριασμού ΥΚΏ είναι ο ΔΕΔΔΗΕ όπου 
μεταφέρθηκαν από τον ΑΔΜΗΕ όλες οι έννομες υποχρεώσεις και δικαιώματα από την διαχείριση του 
λογαριασμού. Το 2018 ολοκληρώθηκαν και οι αντίστοιχες διαδικασίες για τη μεταφορά του ΕΤΜΕΑΡ 
από τον ΑΔΜΗΕ στον ΔΑΠΕΕΠ, αρχής γενομένης από την 1η Απριλίου 2019. Με την εξέλιξη αυτή, οι οι-
κονομικές καταστάσεις του ΑΔΜΗΕ αναμένεται να μην επηρεάζονται από τις διερχόμενες χρεώσεις των 
λογαριασμών αυτών.

2.5. Στρατηγικές προτεραιότητες  για το 2019 και τα επόμενα έτη 

2.5.1  Περαιτέρω Ανάπτυξη Συστήματος Μεταφοράς  

Εκτός της ικανοποίησης της Ζήτησης, οι σημαντικές παράμετροι για την ανάπτυξη του Ελληνικού Συστή-
ματος Μεταφοράς είναι:

o  Ενσωμάτωση μελλοντικής παραγωγής από ΑΠΕ 
o  Διασύνδεση νησιών (ασφάλεια εφοδιασμού, μείωση κόστους καυσίμων, περιβαλλοντική 

ελάφρυνση)
o  Σύνδεση νέων συμβατικών (θερμικών) μονάδων παραγωγής
o  Νέες διασυνδέσεις με γειτονικά Συστήματα άλλων χωρών

Στην κατεύθυνση επίτευξης των εθνικών στόχων, σύμφωνα με τους οποίους η συμμετοχή των ΑΠΕ στον 
τομέα του ηλεκτρισμού πρέπει να ανέλθει στο 40%, έχει ήδη επέλθει σημαντική πρόοδος.

Κύριοι Στόχοι

-  Αύξηση ασφάλειας εφοδιασμού των διασυνδεδεμένων νησιών
-  Δραστική μείωση του κόστους παραγωγής στα διασυνδεμένα νησιά 
  Αντικατάσταση μονάδων πετρελαίου με ΑΠΕ και εισαγωγές από το διασυνδεδεμένο ηπειρωτικό 

σύστημα.
-  Μείωση του ετήσιου κόστους Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας 
  Πάνω από 300εκ.€/έτος λόγω τροφοδοσίας Κρήτης and 50εκ.€/έτος για τις Κυκλάδες (λόγω 

υψηλού κόστους παραγωγής μονάδων πετρελαίου) 
-  Περιβαλλοντική ελάφρυνση των νησιών
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  • Οι περισσότερες πετρελαϊκές μονάδες βρίσκονται κοντά σε κατοικημένες και τουριστικές 
περιοχές 

  • Μετά τη διασύνδεση οι μονάδες θα βρίσκονται σε ψυχρή εφεδρεία
-  Βελτίωση της ενσωμάτωσης ΑΠΕ στα νησιά (πολύ υψηλό ηλιακό και αιολικό δυναμικό)
  • Το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης θα ικανοποιείται από ΑΠΕ με το υπόλοιπο να καλύπτεται από 

εισαγωγές
  • Μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα
  • Επίτευξη των εθνικών στόχων για το 2020 με αύξηση διείσδυσης ΑΠΕ και μείωση εκπομπών 

CO2.

Έργο Διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου

Η πρώτη ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Κρήτης (Κρήτη Ι), αναμένεται 
να ηλεκτριστεί εντός του 2020, χρηματοδοτείται δε με δάνειο ύψους 178 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων. Το δάνειο της ΕΤΕπ, εικοσαετούς διάρκειας, θα χρηματοδοτήσει το 50% του εκτι-
μώμενου κόστους της νέας ηλεκτρικής διασύνδεσης που αποτελείται από δυο υποθαλάσσια καλώδια 
εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) 150 kV, μεταξύ της χερσονήσου του Μαλέα στην Πελοπόννησο και του 
Κόλπου του Κισσάμου στην Κρήτη. Η νέα διασύνδεση μετά την ηλέκτρισή της αναμένεται να καλύψει το 
34-40% της ζήτησης για ρεύμα στην Κρήτη, να επιτρέψει την πρόσβαση σε ανανεώσιμη ενέργεια που 
παράγεται σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο εμφάνισης ελλείψεων σε 
ηλεκτρικό ρεύμα κατά τις περιόδους αιχμής και υψηλής εποχιακής ζήτησης. Επιπλέον, θα ενθαρρύνει 
την ανάπτυξη των κλάδων αιολικής ενέργειας και υβριδικής ανανεώσιμης ενέργειας στη Κρήτη, επι-
τρέποντας την αξιοποίηση του πλούσιου αιολικού δυναμικού του νησιού για την παραγωγή καθαρής 
ενέργειας για την υπόλοιπη χώρα.

Έργο Διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής

Η δεύτερη διασύνδεση (Κρήτη ΙΙ) περιλαμβάνει διπολικό σύνδεσμο HVDC, μεταξύ Κρήτης και Αττικής, 
ονομαστικής ικανότητας 2x500ΜW. Η εταιρεία ειδικού σκοπού ΑΡΙΑΔΝΗ Interconnection που έχει συ-
σταθεί έχει δεσμευθεί ότι θα ολοκληρωθεί το έργο το τελευταίο τρίμηνο του 2022 με εκτιμώμενο προ-
ϋπολογισμό της τάξης του 1 δις. €. Το ποσό αυτό θα αυξήσει σημαντικά τη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή 
Βάση της ΑΔΜΗΕ και θα αποτελέσει οδηγό για τις μελλοντικές διασυνδέσεις που η εταιρεία σκοπεύει να 
πραγματοποιήσει.

Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με το ηπειρωτικό δίκτυο είναι εξαιρετικής σημασίας, καθώς 
σε συνδυασμό με τη διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου, διασφαλίζει την επάρκεια εφοδιασμού του 
νησιού. Επιπλέον επιτυγχάνεται μείωση του ετήσιου κόστους Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που 
επιβαρύνουν τους καταναλωτές λόγω του υψηλού μεταβλητού κόστους παραγωγής των μονάδων 
πετρελαίου του νησιού. To όφελος υπολογίζεται σε €326 εκατ. τον πρώτο χρόνο και €400 εκατ. για 
τα επόμενα 25 χρόνια.

Παράλληλα, το έργο προωθεί την περαιτέρω αξιοποίηση του πλούσιου τοπικού δυναμικού ΑΠΕ της Κρή-
της, μειώνοντας την ενεργειακή εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα και συμβάλλοντας στην επίτευξη 
των εθνικών στόχων για το 2020 με αύξηση διείσδυσης ΑΠΕ και μείωση εκπομπών CO2.

Οι διαγωνισμοί του έργου δημοσιεύθηκαν τον Μάιο του 2019 και η συμβασιοποίηση αναμένεται εντός 
του τρέχοντος έτους. Αυτή τη στιγμή, η ΑΡΙΑΔΝΗ βρίσκεται σε συζητήσεις για χρηματοδότηση από διε-
θνή και εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και κινεί όλες τις διαδικασίες για να αξιοποιήσει τα διαθέ-
σιμα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης. Η τελική ποσόστωση της χρηματοδότησης του έργου 
ανάμεσα στα ίδια, στα δανειακά και στα επιχορηγούμενα κεφάλαια θα οριστικοποιηθούν μέσα στο 2019.

Τα έργο αποτελεί σταθμό στην ιστορία όχι μόνο της ΑΔΜΗΕ αλλά και του Ελληνικού Συστήματος Μετα-
φοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς η τεχνολογική υποδομή που απαιτεί, ο προϋπολογισμός του αλλά 

και τα οφέλη για τους καταναλωτές και την ελληνική κοινωνία θέτουν νέα πρότυπα για το μέλλον της 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα.  

Έργα Διασύνδεσης Κυκλάδων

Μετά την επιτυχημένη διασύνδεση Σύρου, Τήνου, Πάρου και Μυκόνου (Φάση Α) ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε  
άμεσα στην έναρξη υλοποίησης της Β’ Φάσης Κυκλάδων καθώς και στην έναρξη υλοποίησης της νέας 
Διασύνδεσης Εύβοια - Άνδρος και Άνδρος - Τήνος. 

Η Β’ Φάση των Κυκλάδων χωρίζεται σε δύο μέρη και περιλαμβάνει την κατασκευή νέου Υ/Σ GIS στη Νάξο 
καθώς και την καλωδιακή σύνδεση Νάξος - Πάρος και Νάξος - Μύκονος.  Το έργο πρέπει να ολοκληρω-
θεί μέχρι το τέλος του 2019 με προϋπολογισμό που εκτιμάται στα 53 εκ. €. Στο τέλος Ιουνίου επελέγησαν 
οι ανάδοχοι  για τα δυο έργα και οι αντίστοιχες Συμβάσεις υπεγράφησαν τον Ιούλιο και Αύγουστο 2018.  
Ειδικότερα, η κοινοπραξία Ελληνικά Καλώδια ΑΕ- Fulgor ΑΕ ανέλαβε την κατασκευή των υποθαλάσσιων 
καλωδίων που θα συνδέσουν τη Νάξο με την Πάρο και τη Μύκονο, ενώ η NARI Group Corporation επελέ-
γη ως ανάδοχος για την κατασκευή του Υποσταθμού 150 KV στη Νάξο.
Επιπλέον, μέχρι το τέλος του 2019 θα έχει ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση νέων καλωδίων αυξημένης 
μεταφορικής ικανότητας (200 MVA) στις Διασυνδέσεις Εύβοια - Άνδρος και Άνδρος - Τήνος, έργο με 
προϋπολογισμό 21,1 εκ. €. Η Σύμβαση με με τον ανάδοχο Prysmian υπεγράφη τέλος Αυγούστου. 

Με την ολοκλήρωση των έργων αυτών εξασφαλίζεται διπλή τροφοδότηση για Πάρο, Νάξο και Μύκονο. 
Ώς εκ τούτου, οι περιπτώσεις απώλειας καλωδίων (Ν-1), κατά τις οποίες ενδέχεται να προκύψει ανάγκη 
λειτουργίας των Αυτόνομων Σταθμών Παραγωγής (ΑΣΠ)  περιορίζονται μόνο στην περίπτωση απώλειας 
του καλωδίου Λαύριο-Σύρος, υπό συνθήκες υψηλού φορτίου. Η ενίσχυση δε της υφιστάμενης διασύνδε-
σης με την Εύβοια διασφαλίζει διακίνηση ισχύος της τάξης των 170 MW προς τις διασυνδεδεμένες Κυ-
κλάδες, μεταφορική ικανότητα που εν γένει επαρκεί για να καλύψει την ισχύ ζήτησης των νησιών αυτών, 
περιορίζοντας περαιτέρω την ανάγκη χρήσης των τοπικών ΑΣΠ ακόμα και σε συνθήκες Ν-1.]

Παράλληλα, ξεκίνησε η Γ’ Φάση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων που περιλαμβάνει την πόντιση και δεύ-
τερου καλωδίου μεταξύ Λαυρίου-Σύρου. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2020 με 
εκτιμώμενο προϋπολογισμό €111 εκ.. Βασικός στόχος του έργου αυτού είναι η εξασφάλιση των απαιτού-
μενων κριτηρίων αξιοπιστίας. Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και η υπογραφή σύμβασης 
με τον ανάδοχο  πραγματοποιήθηκε τέλος Νοεμβρίου. 

Τα έργα διασύνδεσης των Κυκλάδων συνεχίζονται  με τη Δ’ Φάση όπου σειρά παίρνουν τα νησιά Σέρι-
φος, Μήλος, Φολέγανδρος και Θήρα με την κατασκευή των αντίστοιχων Υ/Σ GIS και τη διασύνδεσή τους 
με υποβρύχια καλώδια 150 kV σε βρόχο Λαύριο - Σέριφος - Μήλος - Φολέγανδρος - Θήρα - Νάξος. 
Εντός του 2018 ολοκληρώθηκε η σύνταξη των τευχών διακήρυξης για την ανάθεση της εκπόνησης μελέ-
της βυθού,  οριστικοποιήθηκε   η χωροθέτηση των Υ/Σ και ξεκίνησαν οι διαδικασίες πρόσκτησης χώρων. 
Το  έργο προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2024 με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 
€386 εκατ.

Διασύνδεση Δωδεκανήσων

Ο ΑΔΜΗΕ πραγματοποίησε το πρώτο βήμα για το άνοιγμα του κύκλου μιας άλλης μεγάλης νησιωτικής 
διασύνδεσης, αυτής των Δωδεκανήσων, καταθέτοντας στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας την εισήγησή 
του για το προτεινόμενο σχήμα, στη βάση του πορίσματος για την ηλεκτροδότηση των Μη Διασυνδεδε-
μένων Νησιών που εκπόνησε η κοινή ομάδα εργασίας ΡΑΕ, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ.  Η κατάθεση της εν λόγω 
εισήγησης αποτελεί προαπαιτούμενο για την ένταξη του έργου στο Προκαταρκτικό Δεκαετές Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2020-2029 που θα κατατεθεί στη ΡΑΕ στο τέλος του τρέχοντος 
έτους. 

Με βάση τα αποτελέσματα της τεχνικής διερεύνησης, ο ΑΔΜΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η  ηλεκτρι-
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κή διασύνδεση των Δωδεκανήσων προκρίνεται ως καλύτερη λύση, λόγω της ενίσχυσης της αξιοπιστίας 
τροφοδότησης, του περιορισμού της λειτουργίας των τοπικών θερμικών σταθμών παραγωγής (με συνα-
κόλουθα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη) και λόγω της δυνατότητας που παρέχει για την ενίσχυση 
της ανάπτυξης ΑΠΕ επί των διασυνδεόμενων νησιών. 

Η διασύνδεση των Δωδεκανήσων απευθείας στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΕΣΜΗΕ) με σύνδεσμο συνεχούς ρεύματος δημιουργεί έναν απευθείας ισχυρό διάδρομο για την ηλε-
κτροδότησή τους και προκύπτει ως η ελαφρώς οικονομικότερη λύση. Ώς σημείο σύνδεσης στο ΕΣΜΗΕ 
προτείνεται το Κέντρο Υψηλής Τάσης Κορίνθου που προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2021. Το ση-
μείο σύνδεσης στα Δωδεκάνησα μπορεί να είναι στην Κω ή στη Ρόδο καθώς οι δυο εναλλακτικές λύσεις 
έχουν μικρή σχετικά διαφοροποίηση ως προς το επενδυτικό κόστος. Το τελικό σχήμα θα αποφασιστεί 
κατόπιν λεπτομερέστερης διερεύνησης για τη χωροθέτηση των καλωδιακών διασυνδέσεων.

Ηλεκτρική Διασύνδεση Νησιών Βορειοανατολικού Αιγαίου 

Η Ηλεκτρική διασύνδεση με την ηπειρωτική χώρα είναι στο προσκήνιο από τις στις αρχές του 2019 στη 
ΡΑΕ, αφού κατέληξε στη λύση της κατασκευής καλωδίου που θα δίνει ηλεκτρικό ρεύμα από το ηπειρωτι-
κό σύστημα στα νησιά της περιοχής.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου θα διασυνδέονται είτε με τη Θράκη 
είτε με την Εύβοια (Αλιβέρι ή Λάρυμνα).

Η ΡΑΕ κάλεσε τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) να μελετήσει και 
να συμπεριλάβει τη συγκεκριμένη λύση και επένδυση στο δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης του Εθνικού Σχε-
δίου Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 2019 -2028. Ο ΑΔΜΗΕ έχοντας στείλει αρχικά προσχέδιο του 
ΕΣΜΗΕ 2019 - 2028 χωρίς την πρόβλεψη του έργου, στη συνέχεια τη συμπεριέλαβε και απομένει πια η 
έγκριση του από τη ΡΑΕ προκειμένου να ξεκινήσει ο σχεδιασμός και η δρομολόγηση όλων των επόμενων 
ενεργειών ώστε να ωριμάσει το συγκεκριμένο έργο.

2.5.2 Εκσυγχρονισμός Παγίων

Ο στόχος είναι η υλοποίηση του σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τους ετήσιους στόχους του προ-
γράμματος εκσυγχρονισμού παγίων, ο προϋπολογισμός του οποίου διπλασιάστηκε από τα 40 στα 80 
εκατ. ευρώ έως  την περίοδο 2023-2024.

2.5.3 Grid Telecom- Επέκταση στην χονδρεμπορική αγορά τηλεπικοινωνιών 

Η GRID στοχεύει στη βέλτιστη αξιοποίηση  του δικτύου οπτικών ινών που διαθέτει πανελλαδικά ο ΑΔΜΗΕ 
για να προωθήσει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στην εγχώρια και διεθνή αγορά.   

2.5.4 Ψηφιακές υπογραφές

Ενα σημαντικό βήμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΑΔΜΗΕ είναι η δημιουργία πλατφόρμας ψη-
φιακών υπογραφών και μηχανισμού μεταφοράς ψηφιακών εγγράφων. Ο στόχος η κατάργηση των φυ-
σικών υπογραφών και η εύκολη και γρήγορη μεταφορά εγγράφων που θα εξοικονομήσει χρόνο και 
χρηματικούς πόρους.

2.5.5 Πρόοδος προς το target model 

Εντός του έτους  θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί στον ΑΔΜΗΕ το πληροφοριακό σύστημα μέσω του 
οποίου θα υλοποιηθεί η αγορά εξισορρόπησης που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του μοντέλου στό-
χου. Ο  σχεδιασμός της έχει ολοκληρωθεί στα τέλη του 2018 σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Ευρω-
παϊκών κανονισμών και των αποφάσεων της ΡΑΕ. 

Το έργο αυτό  θα ενοποιήσει για πρώτη φορά σε ένα σύστημα όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για 
τη λειτουργία της αγοράς εξισορρόπησης, παρέχοντας τόσο στους συμμετέχοντες όσο και στους χειρι-
στές της αγοράς, μία αξιόπιστη και εύχρηστη πλατφόρμα. 

2.5.6 Ψηφιακή εφοδιαστική αλυσίδα 

Ο ΑΔΜΗΕ επιδιώκει να υιοθετήσει ψηφιακές διαδικασίες σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, 
από την υποβολή αίτησης προμήθειας έως τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης και σε όλα τα στάδια δια-
χείρισης της Σύμβασης και την ηλεκτρονική διαχείριση των αποθεμάτων. Εντός του 2018 συγκροτήθηκε 
η ομάδα έργου και η ολοκλήρωση των προδιαγραφών και φέτος αναμένεται η ανάθεση του έργου και 
η περάτωσή του.

2.5.7 Προγράμματα εκπαίδευσης υγείας και ασφάλειας στην εργασία

Έως το τέλος του έτους θα καταρτιστεί πρόγραμμα εκπαίδευσης Υγείας και Ασφάλειας για όλες τις κατη-
γορίες εργαζομένων και σε κάθε θέση εργασίας, με στόχο την αποφυγή ατυχημάτων.

2.5.8 Εφαρμογή του νέου Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού 

Εντός του έτους θα τεθεί σε ισχύ ο νέος Κανονισμός Κατάστασης Προσωπικού. Κωδικοποιούνται όλες 
οι ρυθμίσεις και οι ΕΣΣΕ που δεν έχουν ενσωματωθεί από το 2008, επιδεικνύεται αυξημένη μέριμνα 
σε γονείς και ειδικές κατηγορίες εργαζομένων και αποσυνδέεται η μισθολογική εξέλιξη από την αξι-
ολόγηση. 

2.5.9 Νέο πρόγραμμα Οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού  

Υλοποιείται νέο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού, στο οποίο αναμένεται να συμμετά-
σχουν εργαζόμενοι που θεμελιώνουν πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2019.

2.6 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ΑΔΜΗΕ για το 2018

Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη του με βέλτιστες πρακτικές συνεισφοράς στην οικονο-
μία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον και συγκεκριμένα:

 • στην Οικονομία:
με σημαντικές επενδυτικές δραστηριότητες σε νέα έργα ενίσχυσης του Διασυνδεδεμένου Συστήματος 
Μεταφοράς, που βελτιώνουν την αξιοπιστία και απόδοση του Συστήματος και συμβάλλουν στην ανάπτυ-
ξη της εθνικής οικονομίας.

 • στην Κοινωνία:
με ανταποδοτικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες όπου πραγματοποιούνται έργα Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, με ενημέρωση και συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες για την ελαχιστοποίηση των αντι-
δράσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησης έργων, με συστηματική συντήρηση του εξοπλισμού των εγκατα-
στάσεων του Συστήματος, εξασφαλίζοντας την αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία του προς όφελος του 
κοινωνικού συνόλου.

 • στην προστασία του Περιβάλλοντος:
με σχεδιασμό και κατασκευή μικρότερων και κλειστού τύπου Υποσταθμών σε πυκνοδομημένες περιοχές 
ή σε περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με εγκατάσταση υπόγειων Γραμμών σε τόπους ιδιαίτερης 
πολιτιστικής ομορφιάς, με χρήση Μετασχηματιστών μειωμένης στάθμης θορύβου για μείωση της ηχο-
ρύπανσης, με πόντιση υποβρυχίων καλωδίων στο πλαίσιο του προγράμματος διασύνδεσης νησιών, υπο-
καθιστώντας τους αυτόνομους σταθμούς, με συνέπεια τη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο, τη 
μείωση των ρύπων και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών.
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Πιο αναλυτικά:

Κοινωνία

Η μεταφορά ενέργειας, όπως αναφέρθηκε, καλύπτει σχεδόν το σύνολο της επικράτειας, φέρνοντας τον 
ΑΔΜΗΕ σε επαφή με πολλές και διαφορετικών χαρακτηριστικών τοπικές κοινωνίες.  

Ο ΑΔΜΗΕ πραγματοποιεί διερευνητικές επαφές με τους τοπικούς φορείς για την εξεύρεση θέσεων 
κοινά αποδεκτών για τα έργα γραμμών μεταφοράς, με σεβασμό στην αισθητική της εκάστοτε 
περιοχής (π.χ. Κυκλάδες, Κρήτη).  Γίνονται προσπάθειες συνεννόησης με τις τοπικές κοινωνίες για 
την ελαχιστοποίηση των αντιδράσεων και για την μεγιστοποίηση της πιθανότητας υλοποίησης 
των έργων γραμμών μεταφοράς, ενώ ο ΑΔΜΗΕ, εάν υπάρξουν συγκεκριμένες αντιδράσεις, έχει 
αποδείξει ότι είναι πρόθυμος να τροποποιήσει τις μελέτες όδευσης των εναέριων γραμμών 
μεταφοράς, για την επίτευξη συναινετικών λύσεων.  Στη διάρκεια εργασιών εγκατάστασης για 
τη διέλευση καλωδίων προβλέπονται αυστηροί κανόνες, ώστε να ελαττώνονται στο ελάχιστο οι 
οχλήσεις στις τοπικές κοινωνίες. 

Κάποιες φορές, κατά την εκτέλεση των έργων είναι πιθανόν να απαιτηθεί η χρήση εκτάσεων που ανή-
κουν σε ιδιώτες.  Στις περιπτώσεις αυτές, ο ΑΔΜΗΕ ενημερώνει υπεύθυνα τους θιγόμενους ιδιοκτήτες 
ως προς τα δικαιώματά τους για είσπραξη αποζημιώσεων και εφαρμόζει ειδική διαδικασία για την 
άμεση πληρωμή τους.  Το ίδιο ισχύει και με τις αγροζημιές (καταστροφή παραγωγής), όπου είναι άμεση 
η αποζημίωση των θιγόμενων ιδιοκτητών.  Επίσης, στα έργα δασικής οδοποιίας, οι εργασίες γίνονται 
σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, τα δε δασικά προϊόντα αποδίδονται στους τοπικούς δασικούς 
συνεταιρισμούς για να τα εκμεταλλευτούν.

Ο ΑΔΜΗΕ, στο πλαίσιο της κατασκευής και της συντήρησης  των έργων μεταφοράς, εκτελεί πλήθος 
εργασιών  προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, συμμετέχει στα προγράμματα πολιτικής προστασίας, 
χορηγεί μηχανήματα σε τοπικούς φορείς (π.χ. ΟΤΑ, εκκλησίες κ.λπ.), συνδράμει με τους εργαζομένους 
του σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης κ.ά.

Βιώσιμη ανάπτυξη

Ο ΑΔΜΗΕ στοχεύει στη βιώσιμη λειτουργία του, δίνοντας έμφαση στην οικονομική, περιβαλλοντική και 
κοινωνική του επίδοση.  Η εταιρεία παρακολουθεί τις αλλαγές του θεσμικού πλαισίου της αγοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας και είναι σε συνεχή επαφή με τη ΡΑΕ και τους συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Ο ΑΔΜΗΕ συνεργάζεται με την τοπική αυτοδιοίκηση, κατά το σχεδιασμό των έργων, με στόχο την ομαλή 
υλοποίησή τους.  Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της κατασκευής των απαιτούμενων έργων, ο 
ΑΔΜΗΕ έρχεται σε επαφή με τους φορείς της τοπικής κοινωνίας, ενημερώνοντάς τους για το  όφελος 
που προκύπτει από τα συγκεκριμένα έργα και επιδιώκοντας τη συνεργασία τους για την επίλυση όλων 
των σχετικών ζητημάτων, ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν αντιδράσεις  στην αδειοδότηση, κατασκευή 
και λειτουργία εγκαταστάσεων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιπλέον, ο ΑΔΜΗΕ είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους βασικούς προμηθευτές του για την ενημέρωσή 
τους σχετικά με την συμπεριφορά του προμηθευόμενου εξοπλισμού και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, με 
σκοπό την βελτίωση του προϊόντος τους.  Για λόγους διαφάνειας δημοσιεύει στο διαδίκτυο τις προδια-
γραφές των έργων και τις διακηρύξεις των διαγωνισμών, καθώς και τις αναθέσεις μεγάλων προμηθει-
ών και έργων.

Η εταιρεία συμμετέχει σε Ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς, συνδέσμους και ενώσεις, με στόχο την 
ενημέρωσή της σε θέματα μεταφοράς ενέργειας, επιχειρηματικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά 
και την επικοινωνία των θέσεών της.

Περιβάλλον

Ο ΑΔΜΗΕ αναγνωρίζει τις επιδράσεις του στο περιβάλλον και έχει εντάξει στη λειτουργία του δράσεις με 
στόχο την ελαχιστοποίηση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων / οχλήσεων και τη διερεύνηση τεχνικών λύσε-
ων, σύμφωνων με το φυσικό περιβάλλον.

Ο ΑΔΜΗΕ αντιμετωπίζει με κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία την χωροθέτηση υποσταθμών.  Χα-
ράσσει τις νέες γραμμές μεταφοράς μακριά από θεσμοθετημένα όρια οικισμών και περιοχές NATURA, 
αρχαιολογικές περιοχές και καλλιεργημένες εκτάσεις.  Κοντά σε κατοικημένες περιοχές, σχεδιάζει και 
κατασκευάζει μικρότερους και κλειστού τύπου υποσταθμούς, και χρησιμοποιεί μετασχηματιστές μειω-
μένου θορύβου για τη μείωση της ηχορύπανσης.  Στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των οπτικών οχλήσεων, 
την κατά το δυνατό  ελάχιστη διάνοιξη των απαιτούμενων δασικών δρόμων και λαμβάνει μέτρα για τον 
περιορισμό της έντασης των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.  

Για τον περιορισμό της οπτικής όχλησης, ο ΑΔΜΗΕ έχει λάβει πρωτοβουλίες για την μελέτη, σχεδίαση και 
κατασκευή χαλύβδινων ιστών, για αντικατάσταση πύργων γραμμών μεταφοράς 150 kV διπλού κυκλώμα-
τος σε ευαίσθητες περιοχές (περιαστικές, αρχαιολογικές, φυσικού κάλους κ.λπ.).  Όπου απαιτείται, κατα-
σκευάζονται υποσταθμοί και ΚΥΤ με νέες τεχνολογίες, φιλικές προς το περιβάλλον (GIS), εγκαθίστανται 
δε υπόγειες αντί για εναέριες γραμμές μεταφοράς, πετυχαίνοντας με τον τρόπο αυτό τόσο τη βελτίωση 
της αισθητικής επίδρασης στο περιβάλλον, όσο και την πλήρη απουσία ηλεκτρικού πεδίου.

Οι αρχιτεκτονικές μελέτες προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής (χρώματα, υλικά επέν-
δυσης, διασπάσεις όγκου) και ταυτόχρονα γίνονται προσπάθειες, στα έργα πολιτικού μηχανικού των 
υποσταθμών,  ελαχιστοποίησης των εκσκαφών και εναρμόνισης των εγκαταστάσεων με το γεωμορφο-
λογικό ανάγλυφο της περιοχής.  

Ειδικότερα για το 2018 ενδεικτικά αναφέρονται οι σημαντικότερες δράσεις του ΑΔΜΗΕ σε θέματα 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης:

•  Kατάθεση ποσού 350.000 ευρώ στον Ειδικό Λογαριασμό που άνοιξε το Υπουργείο Οικονομικών 
για την αρωγή των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην Ανατολική και Δυτική Αττική με απόφαση 
της διοίκησης του ΑΔΜΗΕ.  Το ποσό θα αξιοποιηθεί για την αποκατάσταση των υποδομών στις 
περιοχές που επλήγησαν. 

  
  Παράλληλα, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ο Ανεξάρτητος Δια-

χειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας διέθεσε καινούρια αυτοκίνητα (από τον στόλο ΙΧ που 
διαθέτει) για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης των πυρόπληκτων. 

•  Οικονομική ενίσχυση του ερευνητικού και εκδοτικού προγράμματος «200 χρόνια από την Επανά-
σταση του 1821» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Ίδρυμα της Βουλής 
των Ελλήνων με το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000), επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθη-
σία σε θέματα που αφορούν τον Πολιτισμό, την Παιδεία, την Έρευνα και την Καινοτομία.

•  Οικονομική ενίσχυση της ΑΜΚΕ Locus Solus, μη κερδοσκοπικής εταιρίας, για την υποστήριξη της 
Ελληνικής συμμετοχής στο Londοn Design Biennale, με το ποσό των € 15.000.  Η ελληνική συμμε-
τοχή η οποία ήταν υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο, είχε επιλεχθεί από την 
επιτροπή της London Design Biennale 2018 να είναι το κεντρικό έκθεμα ανάμεσα σε 40 χώρες, το 
οποίο εκτέθηκε στην κεντρική πλατεία του Somerset House, 3-23 Σεπτεμβρίου 2018, με προβολή 
στα παγκόσμια μέσα επικοινωνίας (BBC World, CNN, Art Newspapaer, Dezeen, New York Times). 
Ηταν ένα πολύ σημαντικό έργο, που ανέδειξε και επικοινώνησε σε διεθνές επίπεδο την ικανότητα 
της Ελλάδας στην τέχνη, τη καινοτομία, το σχεδιασμό και την μηχανολογία με την προβολή νέων 
βιώσιμων υλικών και αρχιτεκτονικής σε ένα παγκόσμιο κοινό.

•  Οικονομική ενίσχυση της εκδήλωσης του Ελληνοαμερικανικού Δημοσιογραφικού forum, που διορ-
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γανώθηκε από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων σε συνερ-
γασία με το Αμερικανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Broadcasting Board of Governors (United States 
Agency for Global Media), στις 9 Σεπτεμβρίου 2018 στη Θεσσαλονίκη και φιλοξενήθηκε στο περί-
πτερο των ΗΠΑ στην 83η ΔΕΘ, με το ποσό των € 5.000.  Θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η συνερ-
γασία των δημοσιογράφων Ελλάδας και ΗΠΑ για την ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών και 
την βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στην Ελλάδα, με το ρόλο που αναλαμβάνει η χώρα μας 
στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης, στο γεωπολιτικό περιβάλλον του 21ου αιώνα.

•  Οικονομική ενίσχυση του «Χαμόγελο του Παιδιού» με το ποσό των € 3.500, για κάλυψη των ανα-
γκών σε εµβόλια για 330 παιδιά θύµατα βίας που αποµακρύνθηκαν από την οικογένειά τους µε 
εισαγγελική εντολή και τα οποία µεγαλώνουν σε 14 σπίτια που λειτουργεί ο Οργανισμός.

•  Οικονομική ενίσχυση του Πανελλήνιου Συλλόγου Μεταμοσχευμένων Καρδιάς-Πνευμόνων «Η Σκυ-
τάλη», για ασφαλιστικό πρόγραμμα των μελών τους στην Εθνική Ασφαλιστική, καθόσον τα μέλη 
τους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ώστε να εξασφαλίσουν αυτό το σημαντικό συμβόλαιο 
για τη ζωή τους. Η οικονομική στήριξη από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. της πρωτοβουλίας αυτής του Συλλόγου 
και με συνολικό κόστος € 1.000, αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον της Εταιρείας για την από-
λυτη αναγκαιότητα αυτού του ασφαλιστικού συμβολαίου για τα μέλη του.

•  Οικονομική ενίσχυση του Σαϊνοπούλειου Ιδρύματος με το ποσό των € 10.000 σε αναγνώριση της 
τεράστιας και πολύχρονης προσφοράς του Ιδρύματος στην πολιτιστική ζωή του τόπου και ιδιαί-
τερα της πολύ σημαντικής εκδήλωσης του Φεστιβάλ του Σαϊνοπούλειου Αμφιθεάτρου 2018, επι-
δεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον της Εταιρείας στην ενίσχυση της πολιτιστικής μας κληρονο-
μιάς. 

•  Οικονομική ενίσχυση του Δήμου Αιγάλεω του Νομού Αττικής  για την υλοποίηση της «Πολιτιστικής 
Διαδρομής 2018», η οποία διοργανώθηκε για 30η συνεχή χρονιά από τον Δήμο αυτό της Αττικής,  
με το ποσό των € 5.000 σε αναγνώριση της πολύχρονης προσφοράς του,  επιδεικνύοντας έμπρα-
κτα το ενδιαφέρον της Εταιρείας στην ενίσχυση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

•  Σημαντική προσφορά σε είδη ατομικής προστασίας και πυροπροστασίας (γάντια, κράνη κλπ) στη 
Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου του Νομού Αττικής, τα οποία εδόθηκαν στην 
Πολιτική Προστασία Εθελοντών Κρυονερίου για να στηρίξουν και να βοηθήσουν έμπρακτα στο 
μεγάλο και σημαντικό έργο που προσφέρουν στην περιοχή τους.



03
ΕΤΑΙΡΙΚΗ
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3 |  ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΟΜΗ

3.1 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

3.2 Μοντέλο  Εταιρικής Διακυβέρνησης

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, τα Διοικητικά, 
Διαχειριστικά και Εποπτικά όργανα και τα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας είναι τα εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο 

Το ΔΣ θα πρέπει να ασκεί αποτελεσματικά τον ηγετικό του ρόλο και να διευθύνει τις εταιρικές υποθέσεις 
προς όφελος της Εταιρίας και όλων των μετόχων, διασφαλίζοντας ότι η Διοίκηση εφαρμόζει την εταιρική 
στρατηγική. Θα πρέπει ακόμα να διασφαλίζει τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των μετόχων, συ-
μπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας και των αλλοδαπών μετόχων. 
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το ΔΣ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα μέρη, των οποίων 
τα συμφέροντα συνδέονται με εκείνα της Εταιρίας, όπως είναι οι πιστωτές και οι εργαζόμενοι που επηρε-
άζονται άμεσα από τη λειτουργία της Εταιρίας, στο βαθμό που δεν προκύπτει σύγκρουση με το εταιρικό 
συμφέρον. 

Η σημερινή σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας , όπως διαμορφώθηκε από την απόφαση του Δ.Σ. της 
30.05.2019, είναι: 

1.  Ιάσων Ρουσόπουλος, Πρόεδρος
2.  Ιωάννης Καμπούρης, Αντιπρόεδρος
3.  Ευάγγελος Δαρούσος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
4.  Κωνσταντίνος Καρακατσάνης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
5.  Αλέξανδρος Νικολούζος, Μη εκτελεστικό μέλος

•  Επιτροπή Ελέγχου 

 - Είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών 
και προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν, καθώς 
και την αμοιβή τους.

 - Επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών 
εταιρειών και, ιδίως, την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην Εταιρία.

 - Παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών κα-
ταστάσεων και, ιδίως, την απόδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπε-
ράσματα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
537/2014.

 - Λαμβάνει υπόψη της και εξετάζει τα πιο σημαντικά ζητήματα και τους κινδύνους που ενδέχεται να 
έχουν επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζει και 
αξιολογεί ενδεικτικά τα ακόλουθα: α) τη χρήση της παραδοχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας 
(going concern), β) τις σημαντικές κρίσεις, παραδοχές και εκτιμήσεις κατά τη σύνταξη των χρη-
ματοοικονομικών καταστάσεων, γ) την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία, δ) την 
ανακτησιμότητα περιουσιακών στοιχείων, ε) τη λογιστική αντιμετώπιση εξαγορών, ε) την επάρκεια 
γνωστοποιήσεων για τους σημαντικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει η Εταιρία, στ) τις σημαντικές 
συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη και ζ) τις σημαντικές ασυνήθεις συναλλαγές.

 - Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την υποβολή σχετικής αναφοράς για το απο-
τέλεσμα και τα θέματα που προέκυψαν από τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου, επεξηγώντας 
αναλυτικά: α) τη συμβολή του υποχρεωτικού ελέγχου στην ποιότητα και ακεραιότητα της χρηματο-
οικονομικής πληροφόρησης, δηλαδή στην ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα της χρηματοοικονο-
μικής πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών γνωστοποιήσεων, που εγκρίνει το Διοι-
κητικό Συμβούλιο και δημοσιοποιείται, και β) το ρόλο της Επιτροπής Ελέγχου στην ανωτέρω υπό (α) 
διαδικασία, δηλαδή καταγραφή των ενεργειών στις οποίες προέβη κατά τη διαδικασία διεξαγωγής 
του υποχρεωτικού ελέγχου. Στο πλαίσιο της ανωτέρω ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου, η 
Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει υπόψη της το περιεχόμενο της συμπληρωματικής έκθεσης, την οποία 
της υποβάλει ο ορκωτός ελεγκτής και η οποία περιέχει τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου 
που διενεργήθηκε και πληροί τουλάχιστον τις απαιτήσεις του άρθρου 11 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
537/2014.

 - Παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί τη διαδικασία σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφό-
ρησης, δηλαδή τους μηχανισμούς και τα συστήματα παραγωγής, τη ροή και τη διάχυση των χρημα-
τοοικονομικών πληροφοριών που παράγουν οι εμπλεκόμενες οργανωτικές μονάδες της Εταιρίας. 
Στις παραπάνω ενέργειες περιλαμβάνεται οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση δημοσιοποιείται 
σε σχέση με χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρίας (π.χ. χρηματιστηριακές ανακοινώσεις, 
δελτία τύπου).Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις δι-
απιστώσεις της και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις βελτίωσης της διαδικασίας και εξασφάλισης 
της ακεραιότητάς της, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

 - Παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συνόλου των πολι-
τικών, διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας της Εταιρίας αναφορικά, αφενός, με το σύστημα του 
εσωτερικού ελέγχου, αφετέρου, με την εκτίμηση, τη διασφάλιση της ποιότητας και τη διαχείριση 
κινδύνων της Εταιρίας σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Ώς προς τη λειτουργία 
του εσωτερικού ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί και επιθεωρεί την ορθή λειτουργία της 
Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου αυτής, σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα, καθώς και το ισχύ-
ον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και αξιολογεί το έργο, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά 
της,, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της. Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου επισκοπεί την πλη-
ροφόρηση που δημοσιεύεται ως προς τον εσωτερικό έλεγχο και τους κυριότερους κινδύνους και 
αβεβαιότητες της Εταιρίας σε σχέση με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Στο πλαίσιο αυτό, 
η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις διαπιστώσεις της και υποβάλλει 
συστάσεις ή προτάσεις βελτίωσης της διαδικασίας και εξασφάλισης της ακεραιότητάς της, εφόσον 
κριθεί σκόπιμο.

 - Υποβάλλει ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων της προς τους μετόχους κατά την Ετήσια Γενική 
Συνέλευση.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΝΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (IR)

OIKONOMIKEΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., συγκροτούν την τριμελή επιτροπή ελέγχου, η σύνθεση της οποίας έχει 
διαμορφωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 13.09.2018  και αποτελείται από τους:

 1.  Ευάγγελος Δαρούσος, Πρόεδρος 
 2.  Αλέξανδρος Νικολούζος, Μέλος
 3.  Κωνσταντίνος Καρακατσάνης, Μέλος

• Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου 

 - Παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση: (i) του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 
και του Καταστατικού της Εταιρείας, (ii) του πλαισίου διακυβέρνησης, οργάνωσης και λειτουργίας 
της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τα θεσπισμένα πρότυπα για τη δραστηριότητα 
εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας, καθώς και (iii) της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την Εταιρία 
και ιδιαίτερα της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιριών και της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, 
καθώς και του ειδικού κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της Εταιρίας και της συμ-
μετοχής της στον ΑΔΜΗΕ (ενδεικτικά ν.4389/2016 και ν.4001/2011, ως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν). 

 - Αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μέσω της Επιτροπής Ελέγχου περιπτώσεις σύ-
γκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του ΔΣ ή των διευθυντικών στελεχών της Εται-
ρίας με τα συμφέροντα της Εταιρίας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων 
του.

 - Ενημερώνει εγγράφως τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο το ΔΣ μέσω της Επιτροπής Ελέγχου για 
το διενεργούμενο από αυτόν έλεγχο και παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων.

 - Παρέχει, μετά από έγκριση του ΔΣ της Εταιρείας, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως 
από εποπτικές αρχές, συνεργάζεται με αυτές και διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρα-
κολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν. 

 - Έλεγχος τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην υπ’ αριθ. 5/204/14-112000 απόφα-
ση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 - Έλεγχος της ύπαρξης των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική ανάπτυξη των δραστηρι-
οτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

 - Έλεγχος της νομιμότητας των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα μέλη της διοίκησης 
αναφορικά με τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρίας.

 - Έλεγχος των σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρίας με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, κατά 
την έννοια του άρθρου 32 παρ. 2 του ν. 4308/2014, καθώς και των σχέσεων της Εταιρίας με εται-
ρίες στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό τουλάχιστον 10% μέλη του ΔΣ ή μέτοχοί 
της με ποσοστό τουλάχιστον 10%.

 - Στην περίπτωση στελέχωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου με επιπλέον πρόσωπα, ανάθεση 
καθηκόντων, έργων και αρμοδιοτήτων στα στελέχη της και διαχείριση του προσωπικού της.

Περαιτέρω, ο Εσωτερικός Ελεγκτής διενεργεί ελέγχους, προκειμένου να αξιολογεί το πλαίσιο πολιτικών, 
πρακτικών και διαδικασιών που διέπει την οργάνωση και λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγ-
χου (ΣΕΕ) της Εταιρίας, ως προς τα ακόλουθα:

 - την άσκηση εποπτείας και διοίκησής τους, καθώς και την ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων,
 - την κατάρτιση και παρακολούθηση της υλοποίησης των σχεδίων, την επίτευξη των στόχων, καθώς 

και την αποτελεσματική και αποδοτική κατανομή των πόρων,
 - την αναγνώριση, μέτρηση και διαχείριση των κινδύνων,
 - την παραγωγή και κοινοποίηση χρηματοοικονομικής, διοικητικής και λοιπής πληροφόρησης,
 - την ανάπτυξη και λειτουργία εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου (controls),
 - τη συμμόρφωση με το, κατά περίπτωση, ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο,
 - την ανάπτυξη και ασφαλή λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων που να υποστηρίζουν επαρ-

κώς την υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής και τις τρέχουσες λειτουργίες της Εταιρίας 
και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, περιλαμβανομένων θεμάτων αξιολόγησης, εξέλιξης 

και εκπαίδευσης,
 - την ανάπτυξη μηχανισμών για: (i) την αυτοαξιολόγηση της επάρκειας του ΣΕΕ, (ii) την ανεξάρτητη 

αξιολόγησή του από τρίτους, και (iii) τη λήψη των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων,
 - την ανάθεση έργων σε τρίτους (outsourcing), καθώς και την παρακολούθηση της εφαρμογής των 

σχετικών συμφωνιών.

Ταυτόχρονα, διενεργεί ειδικούς ελέγχους προβαίνοντας στις απαραίτητες ενέργειες, σε περιπτώσεις: (i) 
ύπαρξης ενδείξεων βλάβης των συμφερόντων της Εταιρείας, (ii)απάτης πάσης φύσεως,  καταχρήσεων,  
καθώς και παραβατικών και αντικανονικών ενεργειών εκ μέρους στελεχών ή υπαλλήλων, (iii) καταγγελι-
ών από υπαλλήλους ή τρίτους, που υποβάλλονται είτε απευθείας στον ίδιο είτε στη Διοίκηση της Εταιρίας.

Από τις 11.05.2018 μέχρι 31.12.2018 Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου είναι η κα Μαρία Σταματιάδου
 
Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές 

Έχει την ευθύνη της άμεσης και ισότιμης πληροφόρησης των μετόχων, καθώς και της εξυπηρέτησής τους 
σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους με βάση το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Ειδικότε-
ρα, μεριμνά για την άμεση, ορθή και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων σχετικά με τα ακόλουθα:

 - Διανομή μερισμάτων, πράξεις έκδοσης νέων μετοχών, διανομής, εγγραφής, παραίτησης και με-
τατροπής, χρονική περίοδος άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων ή μεταβολές στα αρχικά χρο-
νικά περιθώρια (π.χ. επέκταση του χρόνου άσκησης των δικαιωμάτων). • Παροχή πληροφοριών 
σχετικά με τις Τακτικές ή Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και τις αποφάσεις τους. • Απόκτηση ιδίων 
μετοχών και διάθεσή τους ή τυχόν ακύρωση αυτών.

 - Επιπλέον, μεριμνά ώστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας να δια-
νέμεται στους παριστάμενους μετόχους η ετήσια οικονομική έκθεση του αρ. 4 του ν. 3556/2007, και 
αποστέλλει σε κάθε ενδιαφερόμενο, σε έγγραφη ή σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις δημοσιευμένες 
εταιρικές εκδόσεις (ετήσια οικονομική έκθεση, εξαμηνιαίες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, 
εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών). 

Ταυτόχρονα έχει την αρμοδιότητα της σύμφωνης με την ισχύουσα νομοθεσία τήρησης και ενημέρωσης 
του μετοχολογίου της Εταιρείας. Για το σκοπό αυτό, η υπηρεσία έχει την ευθύνη επικοινωνίας με το Κε-
ντρικό Αποθετήριο Τίτλων.

Από τις 05.03.2018 μέχρι 31.12.2018 Υπεύθυνη Σχέσεων με Μετόχους είναι η κα Σαμπρίνα Τβισς

3.3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 31.12.2018

Διοικητικό συμβούλιο κατά τις 31.12.2018

1. Ελένη Ζαρίκου, Πρόεδρος,
2.  Ιωάννης Καμπούρης, Αντιπρόεδρος, 
3.  Ευάγγελος Δαρούσος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
4.  Κωνσταντίνος Καρακατσάνης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, 
5.  Αλέξανδρος Νικολούζος, Μη εκτελεστικό μέλος.
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Αναλυτικά, σας παραθέτουμε συγκεντρωτικό πίνακα με τα διατελέσαντα μέλη για το 2018.

         ΕΠΩΝΥΜΟ         ΟΝΟΜΑ              ΘΕΣΗ            ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ   
                                         ΣΧΕΣΗΣ ΔΣ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΏΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ ΔΙΕΥΘΥΝΏΝ
  ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  (13/12/2017-01/03/2018)
  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΏΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  (13/12/2017-01/03/2018),
    ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΠO 
   01/03 -10/12/2018
 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ  ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΑΠO 28/02/2017
  ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΕΏΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΔΑΡΟΥΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΑΠO 13/12/2017
 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΕΏΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΖΑΡΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΟΣ ΔΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ (01/03-13/09/2018),
  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ (13/09-10/12/2018
  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ,  ΠΡΟΕΔΡΟΣ (10/12/2018-30/05/2019)
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΙΏΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ  ΜΕΛΟΣ ΔΣ (13/12/2017-01/03/2018)
  ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΠO
  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 01/03 -13/09/2018

ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ  ΜΕΛΟΣ ΔΣ
  ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (13/09/18 ΕΏΣ ΣΗΜΕΡΑ)

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΏΑΝΝΗΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ (10/12/2018 ΕΏΣ ΣΗΜΕΡΑ)

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Φραντζής Σιγάλας
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4 | ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

4.1 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

- Με βάση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΔΕΗ στις 24.11.2016 εγκρίθηκε και ολοκληρώθηκε η 
μεταβίβαση του 24% των μετοχών της ΑΔΜΗΕ ΑΕ στην China State Grid International Development LTD, 
και το σχετικό SPA υπεγράφη στις 16.12.2016. Με την ολοκλήρωση του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού από 
τον Όμιλο ΔΕΗ, η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΏΝ Α.Ε. («η Μητρική Εταιρεία») κατέχει ποσοστό  51% των µετοχών 
της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, η  ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. το 25 % των μετοχών και η STATE GRID EUROPE LIMITED κατέχει το 24% 
των μετοχών.  

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Χρηματοοικονο-
μικές Καταστάσεις της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΏΝ Α.Ε, η οποία τις ενοποιεί με την μέθοδο της Καθαρής Θέσης.  
- Μετά την μεταβίβαση του 51,12% των μετοχών της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΏΝ Α.Ε. στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στις 
24 Ιουλίου 2017, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ ελέγχεται πλέον από το Ελληνικό Δημόσιο καθώς η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ελέγχει 
άμεσα (ως ανωτέρω 24%) και έμμεσα, μέσω της συμμετοχής της στην Μητρική Εταιρεία, συνολικά το 
51,07% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

* Το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

4.2 Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε τετρακόσια ενενήντα ένα εκατομμύρια οχτακόσιες σα-
ράντα χιλιάδες (491.840.000) ευρώ , διαιρούμενο σε 232.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστι-
κής αξίας 2,12 ευρώ εκάστη και καταβλήθηκε ως κατωτέρω: 

Α. Με καταβολή μετρητών ποσού εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00) στον υπ’αριθμ. 10400351143 
Λογαριασμό της Εταιρείας που τηρεί στην Εθνική Τράπεζα, στις 30 Μαρτίου εκ μέρους της Δημόσιας Επι-
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.

Β. Σύμφωνα με το από 31 Μαρτίου 2017 πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής που συνετάγη και υπεγράφη 
μεταξύ του Προέδρου της ΔΕΗ Α.Ε. και Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, παραδό-

θηκε στην Εταιρεία ο υπ’αριθμ. 1 οριστικός μετοχικός τίτλος εκδόσεως ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στον οποίο ενσωμα-
τώνονται οι μετοχές με αυξ.αριθμ. από τον αριθμό 1 έως τον αριθμ. 19.606.539, ήτοι ποσό τετρακοσίων 
ενενήντα ενός εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (491.770.000), το οποίο αντιστοιχεί 
στην ισόποση αποτίμηση του 51% του μετοχικού κεφαλαίόυ της ΑΔΜΗΕ ΑΕ αποτίμηση την οποία υπογρά-
φει η ελεγκτική εταιρεία «Deloitte» και έχει δημοσιευθεί κατ’ άρθρο 9 παρ. 4 και 6 σε συνδυασμό με άρθρο 
7β του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, και το οποίο αποτελεί αντικείμενο εισφοράς σε είδος από την ΔΕΗ ΑΕ 
στην Εταιρεία.

Το υπ’αριθμ. 4/31.03.2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που πιστοποιεί την πλήρη 
ως ανωτέρω κάλυψη και καταβολή του ιδρυτικού Μετοχικού Κεφαλαίου στην Εταιρεία καταχωρήθηκε με 
την υπ’αριθμ. 998571 καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 18 Μαΐου 2017.

4.3 Μέτοχοι

Kατά την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2018 τα πρόσωπα που διατηρούν σημαντική άμεση ή έμμεση συμμετοχή κατά την έννοια των 
άρθρων 9 έως 11 του ν. 3556/2007 είναι:
 
•  Δημόσια Εταιρεία Συμμετοχών ΑΔΜΗΕ ΑΕ με ποσοστό 51,1% (118.605.114 μετοχές)

•  Η SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTOR LLP με ποσοστό 13,0% (30.104.153 μετοχές),  η οποία 
έχει την ιδιότητα διαχειριστή επενδύσεων για τους παρακάτω πελάτες της: Silchester International 
Investors International Value Equity Trust, Silchester International Investors International Value Equity 
Group Trust, Silchester International Investors International Value Equity Taxable Trust, The Calleva 
Trust, Silchester International Investors Tobacco Free International Value Equity Trust.

•  Λοιποί μέτοχοι με ποσοστό 35,9% (83.290.733 μετοχές)

 

Σημειώσεις:

Στο βαθμό που η Εταιρεία γνωρίζει, η φύση του ελέγχου που ασκείται από τη μέτοχό της δεν ασκείται με τρόπο καταχρηστι-
κό. Προς διασφάλιση αυτού, η Εταιρεία φροντίζει να τηρεί όλους τους προβλεπόμενους από την κείμενη νομοθεσία περί 
εταιρικής διακυβέρνησης μηχανισμούς.

Κάθε μετοχή της Εταιρείας έχει ίδια δικαιώματα και παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γ.Σ.. Ο αριθμός των ψήφων 
κάθε μετόχου ισούται με τον αριθμό των μετοχών του. Τα δικαιώματα των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας. Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν γνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνίας 
μεταξύ μετόχων για ενιαία ψήφο στη Γ.Σ. και, συνεπώς, οι ψήφοι των μετόχων στις Γ.Σ. είναι ισάριθμες προς τις μετοχές 
που κατέχουν.

ΙΔΙΩΤΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ

SILCHESTER &
FUNDS

ΑΛΛΟΙ ΘΕΣΜΙΚΟΙ
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

51,1% 13,0% 25,3%

25,0%

51,0%

24,0%

10,6% 31.12.2018
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΜΗΕ 
Συμμετοχών και διακριτικό τίτλο ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε.  (εφεξής Εταιρεία), που εδρεύει στην Αθήνα, 
οδός Δυρραχίου, αρ. 89:

1. Ζαρίκου Ελένη του Νικολάου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Ιωάννης Καμπούρης του Θεοχάρη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Καρακατσάνης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Δαρούσος Ευάγγελος του Κωνσταντίνου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
5. Νικολούζος Αλέξανδρος του Λεωνίδα, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

υπό την ως άνω ιδιότητά μας, δηλώνουμε με την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουμε:

(α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 01.01-31.12.2018, οι οποίες 
καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή 
τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της 
Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως 
σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 και

(β) η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, 
τις επιδόσεις και την θέση της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων  
κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει και τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της 
παραγράφου 2 του άρθρου 4  του Ν. 3556/2007.

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2019

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Ε. ΖΑΡΙΚΟΥ 
ΑΔΤ. Φ135240

Ι. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 
ΑΔΤ.  ΑΙ036584

A. ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ 
ΑΔΤ. ΑΝ 615557

ΜΕΛΟΣ ΔΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

(Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3556/2007)

ΜΕΡΟΣ B’ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2018
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 
(ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.)

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στην δεύτερη εταιρική χρήση της ΑΔΜΗΕ 
Συμμετοχών Α.Ε. (01.01-31.12.2018) και παρέχει χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική 
κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. Στην Έκθεση περιγράφονται τα 
σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την δεύτερη εταιρική χρήση 2018 και η επίδρασή τους 
στις οικονομικές καταστάσεις, οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η εταιρεία, ενώ 
παρατίθενται και ποιοτικού χαρακτήρα στοιχεία και εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων του. 
Τέλος, περιλαμβάνονται οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων 
προσώπων. 

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, είναι εναρμονισμένη με το 
άρθρο 43α του κ.ν 2190/1920 και του 148 του Ν. 4548/2018 και συνοδεύει την ετήσια οικονομική έκθεση 
της αυτής χρήσης.

Eπί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 
για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2018

ΜΕΡΟΣ B’ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2018
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1 | Ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων  
 της Εταιρείας

 α. Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου, στόχοι και βασικές αξίες

Η Εταιρεία έχει την επωνυμία «ΑΝΏΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΏΝ»  («η Εταιρεία») και το 
διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΏΝ Α.Ε.».

Στα πλαίσια υλοποίησης του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ βάσει του 
Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/27.05.2016), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την από 17.01.2017 
απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. της ΔΕΗ αποφασίστηκε: α) η σύσταση της Εταιρείας, β) η εισφορά στην 
Εταιρεία μετοχών του ΑΔΜΗΕ που κατέχει η ΔΕΗ και αντιπροσωπεύουν 51% του μετοχικού κεφαλαίου 
του ΑΔΜΗΕ, και γ) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με εις είδος επιστροφή στους μετό-
χους της ΔΕΗ του συνόλου (100%) των μετοχών της Εταιρείας. Η ως άνω μεταβίβαση από τη ΔΕΗ 
στην Εταιρεία μετοχών του ΑΔΜΗΕ που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 51% του μετοχικού κεφαλαίου 
αυτού, έλαβε χώρα την 31.03.2017, ενώ η σχετική πιστοποίηση της καταβολής του αρχικού μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας έγινε με το υπ’ αριθ. 4/31.03.2017 πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρείας, το οποίο 
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 18.05.2017. (σημ.13). Ώς εκ τούτου, η Εταιρεία καθίσταται μέτοχος του 
51% του ΑΔΜΗΕ και η συμμετοχή λογίζεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης ως Κοινοπραξία κατά 
την έννοια του ΔΠΧΑ 11 - “Από κοινού συμφωνίες” (σημ.2.5).

Ο σκοπός της Εταιρείας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα εξής: 
α. Την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ανωτέρω συμμετοχή και την συμμετο-
χή στην λειτουργία νομικών προσώπων. 
β. Την ανάπτυξη και άσκηση οποιασδήποτε άλλης επενδυτικής δραστηριότητας στην ημεδαπή 
ή την αλλοδαπή. 
γ. Οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια είναι συναφής ή προάγει τον ανωτέρω σκοπό.

Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ημερομηνία εισαγωγής 
της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι η 19/06/2017.

Οι οικονομικές καταστάσεις της μη εισηγμένης από κοινού ελεγχόμενης Εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναρ-
τώνται στην διεύθυνση του διαδικτύου της Εταιρείας www.admie.gr.

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση του διαδικτύου της Εται-
ρείας www.admieholding.gr.

β. Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης

Η διοίκηση της Εταιρείας παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς και ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη 
λειτουργία της ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι της δραστηριοποιούνται πλή-
ρως για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της.

Η Εταιρεία διαθέτει ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ανεξαρτησία και η πλήρης διαφάνεια λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, η λειτουρ-
γία της εποπτεύεται από το Δ.Σ. και από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

γ. Περιγραφή των προηγούμενων επιδόσεων και των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων

Επισκόπηση αποτελεσμάτων χρήσης 2018

Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους ανήλθαν σε 46.522  χιλ. ευρώ (2017: 
26.819 χιλ. ευρώ). Το ποσό περιλαμβάνει κέρδη 42.353  χιλ. ευρώ (2017: 24.024 χιλ. ευρώ) και  από το 
51% της συμμετοχής στην από κοινού ελεγχόμενη ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και λοιπά συνολικά εισοδήματα ποσού 
4.256 (2017:3.778 χιλ. ευρώ) , αναλογία 51% επί των λοιπών συνολικών εισοδημάτων της από κοινού 
ελεγχόμενης εταιρείας.

Τα έξοδα της Εταιρείας ανήλθαν σε 244 χιλ. ευρώ (2017: 983 χιλ. ευρώ). Το ποσό των λειτουργικών 
εξόδων της εταιρείας μειώθηκε κατά περίπου 75% σε σχέση με το 2017.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή της Εταιρείας ανήλθαν σε 0,20 ευρώ το 2018 (2017: 0,12).
Σε επίπεδο ισολογισμού, τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας στις 31.12.2018 ανήλθαν σε 4.843 
χιλ. ευρώ  (2017: 2.181 χιλ. ευρώ). Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 565.180 χιλ. ευρώ  (2017: 
518.659 χιλ. ευρώ). Η αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων της εταιρείας οφείλεται σε είσπραξη μερί-
σματος εντός της χρήσης 2018 από την κοινού ελεγχόμενη εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Οι αμοιβές των μελών της Διοίκησης της Εταιρείας , κατά την χρήση 01.01-31.12.2018 ανήλθαν σε 
15 χιλ. ευρώ(2017: 40 χιλ. ευρώ) μικτές αποδοχές ,τα οποία αφορούν αμοιβές για παραστάσεις στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας (και τις 
οικογένειες αυτών).

Όλες οι συναλλαγές που περιγράφονται ανωτέρω έχουν πραγματοποιηθεί με τους συνήθεις όρους 
της αγοράς.

Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία

Η εταιρεία διαθέτει ενσώματα και άυλα στοιχεία αναπόσβεστης αξίας 12 χιλιάδων ευρώ τα οποία 
αποτελούνται κυρίως από έπιπλα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λογισμικά προγράμματα στο πλαί-
σιο της λειτουργίας της Εταιρείας.

2 | Κυριότεροι κίνδυνοι 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας επηρεάζονται από τα παρακάτω είδη κινδύνου: 

Κίνδυνος επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας

Ενδεχόμενοι περιορισμοί στην καταβολή ή την είσπραξη μερίσματος ή ενδεχόμενη αδυναμία καταβο-
λής μερίσματος ή καταβολή μειωμένου μερίσματος από την από κοινού ελεγχόμενη εταιρεία δύνανται 
να οδηγήσουν σε αδυναμία κάλυψης από την Εταιρεία των λειτουργικών και λοιπών της εξόδων. 

Κίνδυνοι που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της ΑΔΜΗΕ

Η δραστηριότητα του ΑΔΜΗΕ υπόκειται σε αυστηρό και περίπλοκο νομοθετικό και κανονιστικό πλαί-
σιο, που αφορά την εκ μέρους του διαχείριση του ΕΣΜΗΕ, και σε αυξημένες εποπτικές υποχρεώσεις. 
Ενδεχόμενες μεταβολές του σχετικού θεσμικού πλαισίου μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς τα απο-
τελέσματα, τις ταμειακές ροές και την χρηματοοικονομική θέση του ΑΔΜΗΕ και κατά συνέπεια το 
διανεμόμενο μέρισμα. Επίσης ενδέχεται να προκαλέσουν κεφαλαιακές ανάγκες στην από κοινού 
ελεγχόμενη εταιρεία τις οποίες θα κληθούν να καλύψουν οι μέτοχοι της από κοινού ελεγχόμενης 
μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση για τη λειτουργία και 
ανάπτυξη της Εταιρείας. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας μέσω της παρακολού-
θησης και προγραμματισμού των ταμειακών της ροών, και δρα κατάλληλα μέσω της εξασφάλισης  
κατά το δυνατόν επαρκών πιστωτικών ορίων και ταμειακών διαθεσίμων. Η εταιρεία έλαβε μέρισμα 
εντός του 2018 από τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. το οποίο επαρκεί για την κάλυψη των χρηματοοικονομικών ανα-
γκών της και έχει επενδυθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Επίσης εντός της χρήσης 2019 αναμένεται να λάβει μέρισμα από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ύψους περίπου 23 
εκατομμυρίων ευρώ.

3 | Περιβαλλοντικά ζητήματα 

Η εταιρεία λόγω της φύσης της δραστηριότητας της δεν εγείρει περιβαλλοντικά ζητήματα.
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4 | Εργασιακά ζητήματα

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές 
της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/ επιλογή, στις αποδοχές, 
στην εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές δραστη-
ριότητες. Οι παράγοντες που αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη στις αναθέσεις καθηκόντων ευθύνης 
διοικητικών στελεχών είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η απο-
δοτικότητα και οι ικανότητες του ατόμου. 

Η Εταιρεία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη διαφορετικότητα 
κάθε υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφο-
ρά που ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής. Η πολιτική της Εταιρείας, στον τομέα 
αυτό, στηρίζεται στις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΟΣΑ ή του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO).

 α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας,    
 μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών)

Η Εταιρεία στις 31.12.2018 απασχολούσε, ως τακτικό προσωπικό, 3 εργαζομένους διαφορετικών φύ-
λων και ηλικιών και πάγια πολιτική της Εταιρείας είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στους εργαζόμε-
νους, ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών. 

Οι σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προ-
βλήματα.

 β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία

 Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τηρεί την εργατική Νομοθεσία. 

 γ) Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 

Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζομένους αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα και απαραίτητη 
προϋπόθεση στην λειτουργία της Εταιρείας.  Η Εταιρεία διαθέτει « τεχνικό ασφαλείας»  σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία. Η Εταιρεία διατηρεί στους χώρους εργασίας υλικά ( φάρμακα, επιδέσμους 
κ.λπ ) «πρώτων βοηθειών».

5 | Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) & μη χρηματοοικονομικοί δείκτες    
 επιδόσεων (ΜΧΔΕ) και πρόσθετες εξηγήσεις  

Παρακάτω αναφέρονται οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες που χρησιμοποιεί η εταιρεία:

6 | Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας

Προοπτικές για το 2019

Δεδομένης της φύσης των δραστηριοτήτων αλλά και της υγιούς χρηματοοικονομικής κατάστασης της 
Εταιρείας για το 2018, η διοίκηση θα προσπαθήσει να διατηρήσει την κερδοφόρα πορεία της. 

7 | Δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης

Η Εταιρεία δεν πραγματοποίησε δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης για την χρήση 2018.

8 | Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως  
 προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ΚΝ.2190/1920

Δεν αποκτήθηκαν «ίδιες μετοχές », κατά την διάρκεια της χρήσης 2018.

9 | Υποκαταστήματα της Εταιρείας

Η Εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα.

10 | Χρήση «χρηματοπιστωτικών μέσων»

Η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 51% στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και κατέχει 232 εκατομμύρια μετοχές, σχετική 
αναφορά για τους κινδύνους της συμμετοχής αυτής γίνεται ανωτέρω στην παρ. 2 για τον κίνδυνο 
επιχειρηματικής δραστηριότητας.

11 | Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Δεν υπάρχουν λοιπές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.

12 | Σημαντικά Γεγονότα της χρήσης 2018

Στις 12.07.2018 εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις της πρώτης 
διαχειριστικής χρήσης 01.02.2017 - 31.12.2017.

Τον Σεπτέμβριο του 2018, η συνδεδεμένη εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. συνέστησε κατά συμμόρφωση των 
αποφάσεων 816/2018 και 838/2018 της ΡΑΕ θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 
ΚΡΗΤΗΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΑ-ΔΝΗ ΑΝΏΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ( ή «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION 
ΑΕΕΣ. Η εταιρεία ως 100% θυγατρική, ενοποιείται πλήρως στα αποτελέσματα του Ομίλου ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Η εταιρεία διένειμε προμέρισμα ύψους 7.331 χιλ. ευρώ στους μετόχους της στις 31.08.2018 για την χρήση 
2018.

2018 2017

Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) 42.114 23.051

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας   726,3 0,6

Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας  726,3 0,6

Ταμειακή Ρευστότητα   238,5 0,58

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE)  7% 4%

Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROA) 7% 4%

Απόδοση του απασχολούμενου 
κεφαλαίου (ROCE) 7% 4%

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Κυκλοφορούν ενεργητικό- Αποθέματα
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Χρηματικά διαθέσιμα
      Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

Κέρδη μετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Κέρδη μετά από φόρους

Σύνολο Ενεργητικού
Κέρδη προ Τόκων και Φόρων

Σύνολο Ενεργητικού-Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις
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Μερισματική πολιτική

Το Διοικητικό Συμβούλιο που συνεδρίασε στις 26 Μαρτίου 2018 αποφάσισε για την μερισματική πολιτική 
της εταιρείας, να υιοθετήσει τη συνδυαστική χρήση διανομής μερισμάτων και προμερισμάτων με 
απώτερο στόχο την μεταβίβαση στους μετόχους της Εταιρείας της μέγιστης δυνατής προσόδου από τα 
μερίσματα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Εντός του 2018 και μετά την έγκριση της διάθεσης των κερδών της χρήσης 2017 από την Τακτική 
Γενική Συνέλευση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.,η Διοίκηση διένειμε προμέρισμα ποσοστού 50% επί των καθαρών 
αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου συνολικού ύψους 7.331 χιλ. ευρώ.

13 | Λοιπές πληροφορίες για την εταιρεία

 α) Διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ύψος των 491.840 χιλ. ευρώ διαιρούμενο σε 
232.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,12 ευρώ η κάθε μια και είναι ολοσχερώς 
κατεβλημένο. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, έχουν 
εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από το Καταστατικό της Εταιρείας και καθορίζονται από το Νόμο.

Η εταιρεία την 31.12.2018 δεν κατείχε ίδιες μετοχές.

 β)  Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίστανται εκ του 
καταστατικού της περιορισμοί στη μεταβίβαση τους.

 γ)  Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές

Kατά την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 
31η Δεκεμβρίου 2018 τα πρόσωπα που διατηρούν σημαντική άμεση ή έμμεση συμμετοχή κατά την 
έννοια των άρθρων 9 έως 11 του ν. 3556/2007 είναι:
• Η Δημόσια Εταιρεία Συμμετοχών ΑΔΜΗΕ ΑΕ με ποσοστό 51,1% (118.605.114 μετοχές)

• Η SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTOR LLP με ποσοστό 12.98% (30.104.153μετοχές),  η οποία 
έχει την ιδιότητα διαχειριστή επενδύσεων για τους παρακάτω πελάτες της: Silchester Interna-
tional Investors International Value Equity Trust, Silchester International Investors International Val-
ue Equity Group Trust, Silchester International Investors International Value Equity Taxable Trust, 
The Calleva Trust, Silchester International Investors Tobacco Free International Value Equity Trust.

 δ) Μετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώματα

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας οι οποίες παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου στους κατόχους 
τους.

 ε) Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου

 Δεν προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.

 στ) Συμφωνίες μεταξύ μετόχων της Εταιρείας

Δεν υφίστανται συμφωνίες μετόχων, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των 
μετοχών της Εταιρείας ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της.

ζ) Κανόνες για το διορισμό και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και 

για την τροποποίηση του Καταστατικού που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον κ.ν. 
2190/1920

Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεών του, δεν 
διαφοροποιούνται από τις προβλέψεις των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920.

η) Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών, για την έκδοση νέων μετοχών ή 
την αγορά ίδιων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920

 Η Εταιρεία κατά την λήξη της κλειόμενης χρήσης δεν κατείχε ίδιες μετοχές.

θ) Σημαντικές συμφωνίες που έχει συνάψει η Εταιρεία και οι οποίες τίθεται σε ισχύ, τροποποιούνται 
ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης

Δεν υφίστανται συμφωνίες οι οποίες έχουν τεθεί σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση 
αλλαγής του ελέγχου της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης.

ι) Σημαντικές συμφωνίες που έχει συνάψει η Εταιρεία με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή με 
το προσωπικό της

Δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το 
προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση 
παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησης τους 
εξαιτίας δημόσιας πρότασης.

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2019

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος,

Ελένη Ζαρίκου
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ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

A | ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η Εταιρεία, με σκοπό την προώθηση της εταιρικής διακυβέρνησης, έχει υιοθετήσει τον Ελληνικό Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης (εφεξής ο «Κώδικας») όπως αυτός διαμορφώθηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο 
Εταιρικής Διακυβέρνησης, πρωτοβουλία της ΕΧΑΕ και του Σ.Ε.Β., και τον οποίο χρησιμοποιεί σαν σημείο 
αναφοράς για την αξιολόγηση των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει. Η Εταιρεία 
έχει υιοθετήσει τους υποχρεωτικούς κανόνες που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία που επιβάλλει 
τη συμμετοχή μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο, την 
υιοθέτηση κανονισμού λειτουργίας καθώς και σύσταση επιτροπής ελέγχου για την εποπτεία της μονάδας 
εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου γενικότερα (Ν. 4449/2017 όπως ισχύει). 

Ο Κώδικας είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://admieholding.gr

Η Εταιρεία συμμορφώνεται με τις γενικές αρχές αυτού του Κώδικα.

Η παρούσα έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας περιέχει 
πληροφορίες αναφορικά με τα ζητήματα της του άρθρου 43ββ του 
Κ.Ν. 2190/1920 κατά την ημερομηνία αναφοράς της 31.12.2018.



60 61ΜΕΡΟΣ B’ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2018

B | ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

 1. Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος εσωτερικού ελέγχου

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας περιλαμβάνει τις πολιτικές, διαδικασίες και πρακτι-
κές που εφαρμόζει η Εταιρεία για την διασφάλιση της επίτευξης των εταιρικών της στόχων, την 
προστασία και παρακολούθηση των περιουσιακών της στοιχείων και την διαχείριση των επιχειρημα-
τικών κινδύνων. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου ορίζεται με ευθύνη του Δ.Σ. και εποπτεύεται από 
την Επιτροπή Ελέγχου. 

Στο παραπάνω πλαίσιο, το Δ.Σ. έχει θεσμοθετήσει διαδικασίες και πολιτικές για τον ορθό έλεγχο 
και καταγραφή των εσόδων και δαπανών καθώς και την παρακολούθηση της κατάστασης και της 
αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της Εταιρείας και των συμμετοχών της 
σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., την εταιρική και τη φορολογική νομοθεσία, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή 
αποτύπωση της οικονομικής θέσης και των επιδόσεών της μέσω των οικονομικών καταστάσεων, 
εκθέσεων του Δ.Σ. και της κατάστασης επενδύσεων. Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας 
έχει ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την εξέταση της επάρκειας του συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου για να διαπιστώσει εάν το υπάρχον σύστημα παρέχει ικανοποιητική διασφάλιση ότι οι αντι-
κειμενικοί στόχοι και επιδιώξεις της Εταιρείας θα εκπληρωθούν αποτελεσματικά και οικονομικά. 
Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού παρέχει στην διοίκηση αναλύσεις, αξιολογήσεις, προτάσεις, 
συμβουλές και πληροφορίες για τις ελεγχθείσες δραστηριότητες. 

 2. Διαχείριση κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση με την διαδικασία σύνταξης των    
 χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Οι διαδικασίες και οι πολιτικές για τη διαχείριση κινδύνων σχεδιάζονται από τον υπεύθυνο Κανονιστι-
κής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν τεθεί 
από το Δ.Σ., οι οποίοι μεταξύ άλλων στοχεύουν στον έλεγχο και την ορθή καταγραφή των εσόδων και 
δαπανών καθώς και την παρακολούθηση της κατάστασης και της αξίας των περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων της Εταιρείας και των συμμετοχών της σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., την εταιρική και την 
φορολογική νομοθεσία, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή αποτύπωση της οικονομικής θέσης και των 
επιδόσεών της μέσω της ετήσιας οικονομικής έκθεσης και των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 
Στις διαδικασίες και πολιτικές αυτές, οι οποίες εφαρμόζονται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες, 
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: Η εφαρμογή συγκεκριμένων λογιστικών αρχών και παραδοχών και η 
διαδικασία παρακολούθησης της τήρησής τους από ανεξάρτητους ελεγκτές και εκτιμητές. Η σύνταξη 
προϋπολογισμών και η παρακολούθηση της υλοποίησης τόσο των εσόδων όσο και των εξόδων μέσω 
αναφορών προς το Δ.Σ.. Η τήρηση των βιβλίων της Εταιρείας σε αξιόπιστο μηχανογραφικό σύστημα με 
την παράλληλη εφαρμογή κανόνων ασφαλείας και περιορισμού πρόσβασης σε αυτά. Η έγκριση των 
εσόδων και δαπανών, η παρακολούθηση της τήρησης των όρων που αφορούν τις σχετικές συμβάσεις 
και η έγκριση των παραστατικών και πληρωμών. Η παρακολούθηση και αναφορά των συναλλαγών, 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων με συνδεδεμένα μέρη. Για τον έλεγχο της αποδοτικότητας των διαδικα-
σιών αυτών, το Δ.Σ. υποστηρίζεται από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου μέσω τακτικών ελέγχων, και 
αναλύσεων των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας στα πλαίσια της προσπάθειας για την βελτίωση 
των υφιστάμενων πολιτικών και διαδικασιών.
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Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, συγκαλούμενο από το ΔΣ και δικαιούμενο να απο-
φασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, στο οποίο δικαιούνται να συμμετέχουν οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως 
είτε δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με την εκάστοτε προβλεπόμενη διαδικασία. 
Το ΔΣ διασφαλίζει ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων διευκολύνουν 
την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, οι οποίοι ενημερώνονται για όλα τα θέματα που 

σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ημερήσιας διά-
ταξης, των δικαιωμάτων τους κατά τη Γενική Συνέλευση. 

Αναλυτικότερα σχετικά με την προετοιμασία της Γενικής Συνέλευσης σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
Ν. 3884/2010, η Εταιρεία αναρτά στο ιστότοπο της είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική 
Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με:

•  την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, 
•  τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
εισαγωγής θεμάτων στην ημερήσια διάταξη και υποβολής ερωτήσεων, καθώς και των προθεσμιών 
εντός των οποίων τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν,
•  τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης μέσω πληρεξουσίου και τα χρησιμο-
ποιούμενα έντυπα για ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίου, 
•  την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη της συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων των απο-
φάσεων προς συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν συνοδευτικών εγγράφων,
•  (εφόσον υπάρχει θέμα εκλογής μελών) τον προτεινόμενο κατάλογο υποψήφιων μελών του ΔΣ και 
τα βιογραφικά τους και 
•  το συνολικό αριθμό των μετοχών των δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία της σύγκλησης.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι Πρόεδροι των επιτροπών του ΔΣ παρί-
στανται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προκειμένου να παρέχουν πληροφόρηση και ενημέρωση επί 
θεμάτων που τίθενται προς συζήτηση και επί ερωτήσεων ή διευκρινίσεων που ζητούν οι μέτοχοι. Επιπλέον, 
στη Γενική Συνέλευση οφείλει να παρίσταται και ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. 

Κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ΔΣ, ή όταν κωλύε-
ται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα, εκτελεί προσωρινά αυτός, που ορίζεται από τον 
Πρόεδρο. Μετά την επικύρωση του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση 
εκλέγει αμέσως το οριστικό προεδρείο, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και έναν γραμματέα που 
εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να διαθέτει επαρκή χρόνο για την 
υποβολή ερωτήσεων από τους μετόχους. Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει και 
να ψηφίζει κάθε μέτοχος που εμφανίζεται με την ιδιότητα αυτή στα αρχεία του φορέα στον οποίο τηρού-
νται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των 
μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας. 

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο εφόσον το επιθυμεί. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 
λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις προβλέψεις του καταστατικού της 
Εταιρείας. Το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης καθίστανται 
διαθέσιμα στον ιστότοπο της Εταιρείας τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, προσδιορίζοντας για κάθε από-
φαση τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κε-
φαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι αυτές, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό 
ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών. Περαιτέρω, περίληψη των πρακτικών 
της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθίσταται διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας εντός δεκαπέντε 
(15) ημερών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
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Διοικητικό συμβούλιο

Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ 

Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του ΔΣ είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μα-
κροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος. Το ΔΣ 
είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της 
περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού 
της Εταιρείας, και να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως.
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Το ΔΣ μπορεί να αναθέτει, ολικά ή μερικά, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή σε έναν ή περισσότε-
ρους από τους υπαλλήλους της Εταιρείας ή εν γένει σε τρίτα πρόσωπα / μη μέλη αυτού τις εξουσίας του, 
εκτός εάν άλλως ορίζεται από τις διατάξεις του νόμου. Τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ μπορούν να υποβάλ-
λουν, ο καθένας χωριστά ή από κοινού, αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του ΔΣ προς την 
Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο. Το ΔΣ ορίζει τον Εσωτερικό Ελεγκτή 
της Εταιρείας, ο οποίος εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου. Τα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας οφείλουν να 
συνεργάζονται με τον Εσωτερικό Ελεγκτή και να του παρέχουν πληροφορίες και, γενικά, να διευκολύνουν 
με κάθε τρόπο το έργο του. Η διοίκηση της Εταιρείας οφείλει να παρέχει στον Εσωτερικό Ελεγκτή όλα τα 
απαραίτητα μέσα για τη διευκόλυνση του έργου του. 

Μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ 

Η Εταιρεία διοικείται από το ΔΣ, που αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται 
από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Η θητεία των μελών του ΔΣ είναι τριετής και παρα-
τείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν 
μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Τα μέλη του ΔΣ, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα 
ανακλητοί. Το ΔΣ αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον 
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Το ΔΣ μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα 
μέλη του καθορίζοντας, συγχρόνως, και τις αρμοδιότητές τους, καθορίζει δε και εξουσιοδοτεί τα πρόσω-
πα που υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας δεσμεύοντας αυτήν. Ο Πρόεδρος του 
ΔΣ διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την 
έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του ΔΣ, ο 
Διευθύνων Σύμβουλος.

Αν κενωθούν για οποιονδήποτε λόγο θέσεις μελών ΔΣ και δεν είναι εφικτή η αναπλήρωσή τους από τα 
εκλεγέντα από τη Γενική Συνέλευση αναπληρωματικά μέλη, τότε τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλά-
χιστον τρία (3), εκλέγουν τον ή τους αντικαταστάτες τους για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που 
αντικαθίσταται. 

Το ΔΣ της Εταιρείας αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Ειδικότερα: (α) Εκτελεστικά 
μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα της διοίκησης της Εταιρείας και έχουν 
την εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησής της. Το έργο των εκτελεστικών μελών του ΔΣ είναι η ενασχό-
ληση με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρείας. Το ΔΣ, με αποφάσεις του, μπορεί να τους αναθέ-
τει συγκεκριμένους τομείς δράσης. Τα μέλη αυτά μπορούν να προΐστανται υπηρεσιών και να επικουρούν 
σε γενικές γραμμές το Διευθύνοντα Σύμβουλο στο έργο του. (β) Τα μη εκτελεστικά μέλη δεν έχουν διαχει-
ριστική και εκπροσωπευτική εξουσία. Είναι επιφορτισμένα γενικά με την προαγωγή όλων των εταιρικών 
ζητημάτων, αλλά δεν ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διαχείρισης. Μετέχουν σε συμβούλια, επι-
τροπές, ομάδες, καθώς και σε άλλα συλλογικά όργανα της Εταιρείας. Τα μη εκτελεστικά μέλη θα πρέπει να 
συνέρχονται περιοδικά χωρίς την παρουσία εκτελεστικών μελών προκειμένου να αξιολογείται η επίδοση 
των εκτελεστικών μελών και να καθορίζονται οι αμοιβές τους.

Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 
1/3 του συνολικού αριθμού των μελών. Τουλάχιστον δύο (2) εκ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να 
είναι ανεξάρτητα κατά τους κανόνες του αρ. 4 παρ.1 του ν. 3016/2002. Για τον έλεγχο της ανεξαρτησίας, 
η Εταιρεία, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ, 7 οφείλει να υποβάλει στην 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ. 

H εταιρεία εφαρμόζει πολιτική ποικιλομορφίας ως προς τη σύνθεση τόσο του ΔΣ της όσο και των ανωτά-
των διευθυντικών στελεχών της και υπάρχει ποσοστό εκπροσώπησης κάθε φύλου αντίστοιχα στην εται-
ρεία ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών κατά το 2018 το ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών ήταν 20%.

Η ιδιότητα των μελών του ΔΣ ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το ΔΣ, ενώ τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται 
από τη Γενική Συνέλευση. Εάν εκλεγεί από το ΔΣ προσωρινό μέλος, μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση, σε 
αναπλήρωση άλλου ανεξάρτητου που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιοδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο, το 
μέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό ανεξάρτητο. Το πρακτικό του ΔΣ, στο οποίο ορίζεται η ιδιότη-
τα του κάθε μέλους του ΔΣ ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού ή εκλέγεται προσωρινό ανεξάρτητο μέλος σε 
αντικατάσταση άλλου που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιονδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο, υποβάλλεται, 

εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η σημερινή σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας , όπως διαμορφώθηκε από την απόφαση του Δ.Σ. της 
10.12.2018, είναι: 

1.    Ζαρίκου Ελένη, Πρόεδρος
2.    Ιωάννης Καμπούρης, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος
3.    Αλέξανδρος Νικολούζος, Μη εκτελεστικό μέλος
4.    Κωνσταντίνος Καρακατσάνης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
5.    Ευάγγελος Δαρούσος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανέρχεται σε 3 έτη.

Σύντομη βιογραφική αναφορά μελών Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ - Ελένη Ζαρίκου

MΗ κ. Ζαρίκου είναι οικονομολόγος, οικονομική σύμβουλος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου 
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από τον Ιούλιο 2017.

Έχει εργασιακή εμπειρία 12 ετών στο χώρο της ελεγκτικής, λογιστικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης, 
κατέχοντας θέσεις ελεγκτή και Finance Manager σε πολυεθνικές εταιρείες. Τα προηγούμενα 3 έτη είχε διετε-
λέσει οικονομική σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά, είναι κά-
τοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών  Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική  του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι επίσης κάτοχος επαγγελματικού τίτλου κατάρτισης 
Ελεγκτών και Λογιστών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και Λογιστών.

Τα ελληνικά είναι η μητρική γλώσσα, χειρίζεται άνετα τα Αγγλικά και έχει καλή γνώση Γερμανικών και 
Ισπανικών.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ - Δρ. Ιωάννης Καμπούρης

Ο Δρ. Ιωάννης Καμπούρης είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Πτυχίο και Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρο-
λόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).

Έχει πάνω από 30 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο χώρο της ενέργειας. Από τον Ιούνιο του 2017 μέ-
χρι σήμερα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας, 
Υποδομών και Αγοράς, ενώ από τον Φεβρουάριο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2017 διετέλεσε Διευθύνων 
Σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Από το 2005 κατέχει θέσεις ευθύνης ως Διευθυντής του Σχεδιασμού Συστή-
ματος Μεταφοράς (ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. και ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), Διευθυντής στον Διευθύνοντα Σύμβουλο (ΑΔΜΗΕ ΑΕ), 
καθώς και Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μελετών Συστήματος (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ).

Από το 1988 έως το 1996 ήταν βοηθός έρευνας και διδασκαλίας στο ΕΜΠ, Σχολή Ηλεκτρολόγων Ηλε-
κτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Από το 2002 έως το 2011 ήταν Αναπληρωτής Καθη-
γητής στο TEI Πειραιά.

Είναι ενεργό μέλος σε πολλούς οργανισμούς όπως ΤΕΕ, ΙΕΕΕ, CIGRE, ENTSO-E κ.ά. Επιπλέον, έχει πάνω 
από 150 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, εθνικά και διεθνή συνέδρια.

Τα ελληνικά είναι η μητρική του γλώσσα και κατέχει άπταιστα την αγγλική γλώσσα.

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ-Αλέξανδρος Νικολούζος

Ο κος Νικολούζος είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών με μετα-
πτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια του Αμβούργου και της Βρέμης με ειδίκευση στο Συνταγματικό, 
Διοικητικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο.

Διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τον Σεπτέμβριο του 2015 
έως το Νοέμβριο του 2016, έχοντας μεταξύ άλλων ενεργό συμμετοχή ως νομικός σύμβουλος στην δια-
δικασία πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από την ΔΕΗ.

Τα ελληνικά είναι η μητρική του γλώσσα, χειρίζεται άνετα τα Αγγλικά και τα Γερμανικά και έχει καλή γνώ-
ση Γαλλικών και Ισπανικών.
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Μέλος ΔΣ-Κωνσταντίνος Καρακατσάνης

Ο Κωνσταντίνος Καρακατσάνης είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και 
Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Από το Νοέμβριο 2011 ασκεί το επάγγελμα του λογι-
στή - φοροτεχνικού. Έχει εμπειρία από ένα ευρύ φάσμα λογιστικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων μιας 
επιχείρησης, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και μεγέθους.

Έχει εργαστεί επί 5ετία σε λογιστικό γραφείο, με κύριο αντικείμενο εργασιών την τήρηση των λογιστικών 
βιβλίων (απλογραφικών και διπλογραφικών), διεκπεραίωση υποθέσεων με ΔΟΥ, Οργανισμούς Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και λοιπές δημόσιες υπηρεσίες. Επίσης την επίβλεψη μισθοδοσίας και εν γένει την ορθή 
εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και υποβολή φορολογικών 
δηλώσεων, καθώς και παροχή συμβουλών  και γνωμοδοτήσεων για την ορθή εφαρμογή των προβλεπό-
μενων από τις φορολογικές και ασφαλιστικές διατάξεις διαδικασιών.

Από το Δεκέμβριο 2016 είναι υπεύθυνος λογιστηρίου της ανώνυμης εταιρείας παροχής υπηρεσιών φύ-
λαξης Mondial Protectas ΑΕ.

Μητρική του γλώσσα είναι η ελληνική, ενώ χρησιμοποιεί άνετα την αγγλική και σε ικανοποιητικό επίπεδο 
τη γερμανική. Έχει γνώση Διεθνών Λογιστικών και Ελεγκτικών Προτύπων. Είναι μέλος του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Μέλος ΔΣ- Ευάγγελος Δαρούσος

O κ. Δαρούσος είναι απόφοιτος του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από 
το 2011 έχει απασχοληθεί στους τομείς της παροχής χρηματοοικονομικών, λογιστικών και ελεγκτικών 
υπηρεσιών, καθώς και της ναυτιλίας. Σήμερα, ως συνέταιρος εταιρείας παροχής συμβουλευτικών και 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα, εργάζεται σαν οικονομολόγος και σύμβουλος επι-
χειρήσεων για στρατηγικές επενδύσεις και αδειοδοτήσεις.

Έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Σίτυ του Λονδίνου με ειδίκευση στην δι-
οίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων και έμφαση στην χρήση χρηματοοικονομικών παραγώγων για την 
διαχείριση κινδύνου. Ώς υποψήφιος διδάκτορας στο Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Πανεπιστήμιο του Διεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΟΗΕ), ασχολείται ερευνητικά με τα πεδία των Οικονομικών, της Εταιρικής Δια-
κυβέρνησης, της Επιχειρηματικής Αποδοτικότητας και της Αειφόρου Ανάπτυξης.

Μιλάει άπταιστα αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

Αμοιβές Παραστάσεων Μελών Δ.Σ.

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με στόχο την υποστήριξη του ΔΣ στα καθήκοντά του σχετικά με τη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου. Η Επι-
τροπή Ελέγχου αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Συγκροτείται 
από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι ανεξάρτητα 
κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα 
μέλη της και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία. 

Τουλάχιστον ένα (1) μέλος της Επιτροπής Ελέγχου είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή ή συ-
νταξιούχος ή διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο 
σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., συγκροτούν την τριμελή επιτροπή ελέγχου, η σύνθεση της οποίας έχει 
διαμορφωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 10.12.2018  και αποτελείται από τους:

Ευάγγελος Δαρούσος, Πρόεδρος 
Αλέξανδρος Νικολούζος, Μέλος
Κωνσταντίνος Καρακατσάνης, Μέλος

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει σκοπό τον συντονισμό των εποπτικών καθηκόντων του Δ.Σ. αναφορικά με την 
ευθύνη του απέναντι στους μετόχους, επενδυτές και λοιπούς εταίρους για την διασφάλιση της ακεραι-
ότητας και αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων, την αποτελεσματικότητα του συστήματος δια-
χείρισης επιχειρηματικών κινδύνων, την αποτελεσματικότητα και γενικότερη απόδοση του συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας και τέλος την τήρηση των νόμων και λοιπών ρυθμιστικών διατάξεων 
καθώς και του Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας της Εταιρείας. Η επιτροπή ελέγχου συνεδριάζει τουλάχιστον 
κάθε τρίμηνο και ακολούθως ενημερώνει το Δ.Σ. για θέματα της αρμοδιότητάς της. Κατά την χρήση 
2018 η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε (8) οκτώ φορές.

Ε | Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΑΝΏΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΏΝ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέ-
σης  της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τις 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας ΑΝΏΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΏΝ κατά 
την 31η Δεκεμβρίου 2018, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της 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 ενσω-
ματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται πε-
ραιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας σύμφωνα 
με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντο-
λογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντο-

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΚΤΕΣ
   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 4 1.600

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΏΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 2 800

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΡΏΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 1 400

ΖΑΡΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 8 3.200

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 11 4.400

ΔΑΡΟΥΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 11 4.400

   TOTAL 14.800
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λογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών 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 απο-
κτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Σημαντικότερα θέματα ελέγχου 

Τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου είναι εκείνα τα θέματα που, κατά την επαγγελματική μας κρίση, ήταν 
εξέχουσας σημασίας στον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσε-
ως. Τα θέματα αυτά και οι σχετιζόμενοι κίνδυνοι ουσιώδους ανακρίβειας αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο 
του ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ως σύνολο, για τη διαμόρφωση της γνώμης μας επί 
αυτών και δεν εκφέρουμε ξεχωριστή γνώμη για τα θέματα αυτά. 

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκ-
θεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί 
Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, στις Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
και στην προβλεπόμενη από το Ν. 3556/2007 Ετήσια Οικονομική Έκθεση, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών.

Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκ-
φράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσου-
με τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς 
ασυνεπείς με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΘΕΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Την 31.12.2018 η λογιστική αξία της επένδυσης 
που λογιστικοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής 
θέσης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
ανέρχεται σε ποσό € 550.439 χιλ. περίπου και 
αποτελεί το σύνολο σχεδόν του ενεργητικού.

Η διοίκηση της εταιρείας αναγνωρίζει την 
επένδυση στην από κοινού ελεγχόμενη εταιρεία  
με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, σύμφωνα 
με το ΔΛΠ 28. Το πρότυπο αυτό  προβλέπει 
ότι η επένδυση σε μια από κοινού ελεγχόμενη 
επιχείρηση καταχωρίζεται αρχικά στο κόστος 
κτήσης και η λογιστική αξία αυξάνεται ή 
μειώνεται για να καταχωρήσει το μερίδιο 
του επενδυτή στα κέρδη ή τις ζημίες της 
εκδότριας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) μετά την ημερομηνία 
της απόκτησης. Το μερίδιο του επενδυτή επί του 
κέρδους ή της ζημίας της εκδότριας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) 
περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα του επενδυτή. 

Η περιοχή αυτή θεωρήθηκε σημαντική για τον 
έλεγχό μας λόγω του ύψους των συμμετοχών στο 
σύνολο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
και του ύψους του εσόδου που προέρχεται από τη 
συμμετοχή της εταιρείας στα αποτελέσματα της 
από κοινού ελεγχόμενης.

Πληροφορίες σχετικά με τις λογιστικές πολιτικές 
της εταιρείας για την συμμετοχή στην από κοινού 
ελεγχόμενη περιγράφονται στις σημειώσεις 2.6 
και 3 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης.

Ο έλεγχός μας μεταξύ των άλλων εστιάστηκε και 
στα ακόλουθα θέματα:

-  Αξιολογήσαμε τις πληροφορίες και τα 
δεδομένα που εξέτασε η διοίκηση σχετικά 
με την αναγνώριση της συμμετοχής στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο 
της καθαρής θέσης, εφαρμόζοντας τις οδηγίες 
του ΔΛΠ 28. 

-  Επαναϋπολογίσαμε το μερίδιο της εταιρείας 
στα κέρδη της από κοινού ελεγχόμενης 
το οποίο αναγνωρίστηκε στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων για τη χρήση που έληξε την 
31/12/2018.

-  Αξιολογήσαμε την επάρκεια και την 
καταλληλόλητα των γνωστοποιήσεων στις 
σημειώσεις 2.6 και 3 των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων.

φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε 
στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να 
αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το  θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των χρηματοοικονομικών κατα-
στάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών κατα-
στάσεων 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολό-
γηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέ-
χει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της 
λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευ-
στοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική 
επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες.

Η Επιτροπή Ελέγχου (άρθ. 44 ν.4449/2017) της Εταιρείας έχει την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας χρη-
ματοοικονομικής αναφοράς της Εταιρείας.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστά-
σεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λά-
θος 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, με-
μονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις 
των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Ώς καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθε-
σία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ελέγχου. Επίσης:

•  Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές κα-
ταστάσεις, 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 την 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 σχεδια-
σμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση 
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.

•  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 βάσης 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 ου-
σιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή 
να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν 
αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσμα-
τά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελε-
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γκτή. Ώστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να 
παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

 • Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών κα-
ταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι χρηματο-
οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που 
επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το σχεδιαζόμενο εύρος 
και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομέ-
νων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου μας.

Επιπλέον, δηλώνουμε προς τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση ότι έχουμε συμμορφωθεί με τις σχε-
τικές απαιτήσεις δεοντολογίας περί ανεξαρτησίας και γνωστοποιούμε προς αυτούς όλες τις σχέσεις και 
άλλα θέματα που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας και τα σχετικά μέτρα 
προστασίας, όπου συντρέχει περίπτωση.

Από τα θέματα που γνωστοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, καθορίζουμε τα θέματα 
εκείνα που ήταν εξέχουσας σημασίας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας πε-
ριόδου και ως εκ τούτου αποτελούν τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοι-
κητικού Συμβουλίου και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης που περιλαμβάνεται στην έκθεση αυτή, 
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (μέρος Β), σημειώ-
νουμε ότι:

α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυ-
βέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43ββ του κ.ν. 
2190/1920.

β) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα 
με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α και της παραγράφου 1 (περιπτώσεις γ’ και 
δ’) του άρθρου 43ββ του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2018.

γ)  Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία ΑΝΏΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΏΝ Α.Ε. και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες 
στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

2. Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου
Η γνώμη μας επί των συνημμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι συνεπής με τη Συμπληρω-
ματική Έκθεσή μας προς την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, που προβλέπεται από το άρθρο 11 του 
κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014.

3. Παροχή Μη Ελεγκτικών Υπηρεσιών
Δεν παρείχαμε στην Εταιρεία μη ελεγκτικές υπηρεσίες που απαγορεύονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014 ή λοιπές επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές υπηρεσίες.

4. Διορισμός Ελεγκτή
Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας με την υπ αριθμ. 38194/31-
1-2017 συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της Εταιρείας.

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2019
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ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ. ΚΟΥΡΤΗΣ

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
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Α.Μ. ΣΟΕΛ 14941
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2018 31/12/2017

Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό:

Ενσώματα πάγια 5.1 5 5

‘Αυλα περιουσιακά στοιχεία 5.2 7 9

Επένδυση που λογιστικοποιείται με την 

μέθοδο της καθαρής θέσης 3 550.439 519.572

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 11 - 561

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού   550.451  520.147

Κυκλοφορούν ενεργητικό:

Λοιπές απαιτήσεις  11 9.907 79

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  12 4.843 2.181

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  14.750 2.260

Σύνολο ενεργητικού  565.201 522.408

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ &  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια:   

Μετοχικό κεφάλαιο  13 491.840 491.840

Τακτικό αποθεματικό  734 -

Λοιπά αποθεματικά 14 8.034 3.778

Κέρδη εις νέον  64.572 23.041

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   565.180 518.659

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  15 20 18

Έσοδα επόμενων χρήσεων 16 - 3.731

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων     20 3.749

Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων     565.201 522.408

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

 Σημ. 01/01/2018- 01/02/2017

  31/12/2018  31/12/2017 

Μερίδιο συμμετοχής σε επενδύσεις που 3 42.353 24.024

λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Αμοιβές προσωπικού 4 (107) (129)

Αποσβέσεις 5 (4) (2)

Παροχές τρίτων 6 (14) (8)

Αμοιβές τρίτων  7 (34) (255)

Φόροι - τέλη 8 (5) (33)

Λοιπά έξοδα 10 (79) (547)

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ & ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  42.110 23.049

Χρηματοοικονομικά έξοδα 9 - (19)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 9 156 11

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  42.265 23.041

Λοιπά συνολικά εισοδήματα  - -

Μερίδιο επί συνολικών εισοδημάτων σε επενδύσεις 

που λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης  4.256 3.778

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά από φόρους 46.522 26.819

Κέρδη μετά φόρων ανά μετοχή   € 0,20 € 0,12
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

  01/01/2018 01/01/2017

  31/12/2018 31/12/2017

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων   42.265 23.041

Προσαρμογές για:     

Αποσβέσεις παγίων και ασώματων ακινητοποιήσεων    4 2

Κέρδη από ποσοστό συμμετοχής σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

(ΑΔΜΗΕ 51%)   (42.353) (24.024)

Πιστωτικοί τόκοι   (156) -

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης  (239)  (962)

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων   (1.056) (640)

Αύξηση / (μείωση)  υποχρεώσεων  3 18

Καθαρές ταμειακές εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες (1.292) (1.584)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες   

Αγορά ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων    (2) (16)

Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες (2) (16)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Είσπραξη μετοχικού κεφαλαίου από ΔΕΗ Α.Ε.  - 70

Είσπραξη προμερίσματος από ΑΔΜΗΕ   3.731

Είσπραξη μερίσματος από ΑΔΜΗΕ  10.210 -

Διανομή Προμερίσματος σε μετόχους  (6.300) -

Δάνειo από ΔΕΗ ΑΕ  - 831

Αποπληρωμή Δανείου σε ΔΕΗ Α.Ε  - (831)

Πληρωμή τόκων Δανείου  - (19)

Είσπραξη προσόδου από Τράπεζα της Ελλάδος  46 -

Καθαρές ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 3.956 3.781

Καθαρή αύξηση χρηματικών διαθεσίμων  2.662 2.181

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, έναρξης Περιόδου    2.181 -

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τέλους Περιόδου   4.843 2.181

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

 Μετοχικό Τακτικό Λοιπά Αποτελέσματα Σύνολο

 κεφάλαιο αποθεματικό αποθεματικά εις νέο ιδίων

     κεφαλαίων

Υπόλοιπο  01/02/2017 - - - - -

Καθαρά κέρδη περιόδου    23.041 23.041

Λοιπά συνολικά εισοδήματα   

Μερίδιο αναλογιστικών κερδών 

από επένδυση με την μέθοδο 

της καθαρής θέσης   3.778  3.778

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 

περιόδου μετά από φόρους   3.778  3.778

Συγκεντρωτικά συνολικά    

αποτελέσματα περιόδου       3.778 23.041 26.818

Eισφορά σε μετρητά 70  - - 70

Εισφορά εις είδος 491.770  - - 491.770

Υπόλοιπο  31/12/2017 491.840 - 3.778 23.041 518.659

Καθαρά κέρδη περιόδου -  - 42.265 42.265 

Σχηματισμός Τακτικού αποθεματικού  734  (734) -

Λοιπά συνολικά εισοδήματα  

Μερίδιο επί συνολικών εισοδημάτων

από επένδυση με την μέθοδο 

της καθαρής θέσης -  4.256  4.256

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 

περιόδου μετά από φόρους   4.256  4.256

Συγκεντρωτικά συνολικά

 αποτελέσματα περιόδου   734 4.256 41.531 46.522

Eισφορά σε μετρητά -  - - -

Εισφορά εις είδος -  - - -

Υπόλοιπο  31/12/2018 491.840 734 8.034 64.572 565.180
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

1 |  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Εταιρεία έχει την επωνυμία «ΑΝΏΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΏΝ»  («η Εταιρεία») και το 
διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΏΝ Α.Ε.».

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην οδό Δυρραχίου 89, Αθήνα.

Η εταιρεία εποπτεύεται ως προς την τήρηση της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς και των κανόνων 
εταιρικής διακυβέρνησης. Περαιτέρω  εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 
αναφορικά με την τήρηση του  Ν. 4548/2018 και από το Χρηματιστήριο Αθηνών ως εισηγμένη.

Στα πλαίσια υλοποίησης του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ βάσει του Νόμου 
4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/27.05.2016), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την από 17.01.2017 απόφαση της 
Έκτακτης Γ.Σ. της ΔΕΗ αποφασίστηκε: α) η σύσταση της Εταιρείας, β) η εισφορά στην Εταιρεία μετοχών 
του ΑΔΜΗΕ που κατέχει η ΔΕΗ και αντιπροσωπεύουν 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, και γ) η 
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με εις είδος επιστροφή στους μετόχους της ΔΕΗ του συνόλου 
(100%) των μετοχών της Εταιρείας. Η ως άνω μεταβίβαση από τη ΔΕΗ στην Εταιρεία μετοχών του ΑΔΜΗΕ 
που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 51% του μετοχικού κεφαλαίου αυτού, έλαβε χώρα την 31.03.2017, ενώ η 
σχετική πιστοποίηση της καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έγινε με το υπ’ αριθ. 
4/31.03.2017 πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρείας, το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 18.05.2017. (σημ.13). 

Ώς εκ τούτου, η Εταιρεία καθίσταται μέτοχος του 51% του ΑΔΜΗΕ και η συμμετοχή λογίζεται με τη μέθοδο 
της καθαρής θέσης ως Κοινοπραξία κατά την έννοια του ΔΠΧΑ 11 - “Από κοινού συμφωνίες” (σημ. 2.5).



76 77ΜΕΡΟΣ B’ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2018

Ο σκοπός της Εταιρείας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα εξής: 

α.  Την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ανωτέρω συμμετοχή και η συμμετοχή στην 
λειτουργία νομικών προσώπων. 

β.  Την ανάπτυξη και άσκηση οποιασδήποτε άλλης επενδυτικής δραστηριότητας στην ημεδαπή ή την 
αλλοδαπή. 

γ.  Οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια είναι συναφής ή προάγει τον ανωτέρω σκοπό.

Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ημερομηνία εισαγωγής της 
Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι η 19/06/2017.
Kατά την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2018 τα πρόσωπα που διατηρούν σημαντική άμεση ή έμμεση συμμετοχή κατά την έννοια 
των άρθρων 9 έως 11 του ν. 3556/2007 είναι:

•  Η Δημόσια Εταιρεία Συμμετοχών ΑΔΜΗΕ ΑΕ με ποσοστό 51,1% (118.605.114 μετοχές)
•  Η SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTOR LLP με ποσοστό 12.98% (30.104.153 μετοχές),  η οποία 

έχει την ιδιότητα διαχειριστή επενδύσεων για τους παρακάτω πελάτες της: Silchester International 
Investors International Value Equity Trust, Silchester International Investors International Value Equity 
Group Trust, Silchester International Investors International Value Equity Taxable Trust, The Calleva 
Trust, Silchester International Investors Tobacco Free International Value Equity Trust.

•  Λοιποί μέτοχοι με ποσοστό 35,9% (83.290.733 μετοχές).

Οι οικονομικές καταστάσεις της μη εισηγμένης από κοινού ελεγχόμενης Εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναρτώ-
νται στην διεύθυνση του διαδικτύου της Εταιρείας www.admie.gr.

Η παρούσα ετήσια οικονομική έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων εγκρίθηκε από το Διοικητικό 
Συμβούλιο στις 18 Μαρτίου 2019. Είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση του διαδικτύου της Εταιρείας: www.
admieholding.gr.

2 |  ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

2.1 ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα ετήσια χρηματοοικονομική πληροφόρηση καλύπτει την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δε-
κεμβρίου 2018. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με 
εκείνα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») που είτε είχαν εκδοθεί και ίσχυαν 
την χρήση σύνταξης αυτής της ετήσιας οικονομικής έκθεσης (Δεκέμβριος 2018), είτε είχαν εκδοθεί και 
είχαν πρόωρα υιοθετηθεί. 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους.
Η επένδυση στην εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εκτός από  την αρχική της αναγνώριση στο ιστορικό κόστος λογί-
ζεται με την μέθοδο της καθαρής θέσης.

Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ και όλα τα κονδύλια στρογγυλο-
ποιούνται στην πλησιέστερη χιλιάδα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Τυχόν διαφορές στους πίνακες 
οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

2.2 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018 
έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») και παρου-
σιάζουν εύλογα την οικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας με βάση την 
αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

2.3 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ελληνική οικονομία παρουσίασε θετικό ρυθμό μεγέ-
θυνσης 2,2% το τρίτο τρίμηνο του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 (έναντι 1,6% στην 
Ευρωζώνη), διατηρώντας την θετική πορεία των προηγούμενων τριμήνων. Ο ρυθμός μεγέθυνσης του 
δεύτερου τριμήνου αναθεωρήθηκε προς τα κάτω στο 1,7%.

Η αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας σε ετήσια βάση οφείλεται κυρίως στην θετική επίδοση των 
Εξαγωγών (+7,6%) και στην άνοδο της Ιδιωτικής Κατανάλωσης (+0,7%). Αντίθετα, οι Επενδύσεις κατέ-
γραψαν πτώση τόσο σε ετήσια βάση (-23,2%) όσο και σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (-14,5%), 
ενώ και η Δημόσια Κατανάλωση μειώθηκε (-4,1%). Αρνητική συμβολή στο ΑΕΠ είχε η μεγάλη αύξηση των 
Εισαγωγών (+15,0%).

Η μείωση των επενδύσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην κατηγορία των λοιπών κατασκευών, οι οποί-
ες μεταβλήθηκαν κατά -49,11% σε ετήσια βάση και κατά -2,33% σε τριμηνιαία βάση. Αντίθετα, οι υπόλοι-
πες κατηγορίες επενδύσεων παρουσίασαν θετική μεταβολή σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο του 2018 
(Κατοικίες 20,80%, Μεταφορικός Εξοπλισμός και Οπλικά Συστήματα 154,44%, Εξοπλισμός Πληροφορι-
κής και Επικοινωνίας 16,54%, Μηχανολογικός Εξοπλισμός και Οπλικά Συστήματα 18,42%).

Αναφορικά με τους βραχυχρόνιους δείκτες, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (Economic Sentiment Index 
ESI) διαμορφώθηκε στο 99,6 τον Ιανουάριο του 2019, ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με τον Ιανουάριο 
του 2018 (101,9) και σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (100,9). Η μείωση οφείλεται στην υποχώρηση 
του επιμέρους δείκτη που αφορά τις υπηρεσίες ενώ όλοι οι υπόλοιποι επιμέρους δείκτες επιχειρηματικής 
και καταναλωτικής εμπιστοσύνης βελτιώθηκαν. Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής παρουσίασε τον 
Δεκέμβριο 2018 αύξηση σε ετήσια βάση 1,1% έναντι 1,3% πέρσι. Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό 
Εμπόριο του Νοεμβρίου 2018 παρουσίασε αύξηση σε ετήσια βάση κατά 4,0% ενώ ο Δείκτης Όγκου στο 
Λιανικό Εμπόριο κατά τον ίδιο μήνα αυξήθηκε κατά 3,2% σε ετήσια βάση. Τέλος, ο Δείκτης Υπευθύνων 
Προμηθειών στη Μεταποίηση (PMI) διαμορφώθηκε στις 53,7 μονάδες τον Ιανουάριο 2019, ελαφρώς μει-
ωμένος σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2018 (53,8). Αν και η τιμή του κύριου δείκτη υποχώρησε καταγράφο-
ντας χαμηλό τριών μηνών, διατηρήθηκε σε επίπεδα αντίστοιχα με αυτά που είχαν καταγραφεί στα μέσα 
του 2018, αντανακλώντας την σταθερή βελτίωση της κατάστασης του μεταποιητικού τομέα.

Με βάση τα ανωτέρω, η ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας αναμένεται να συνεχιστεί, παρά την αυξη-
μένη αβεβαιότητα από το εξωτερικό περιβάλλον και την επιβράδυνση της Ευρωζώνης. Όπως επισημαί-
νεται στις Χειμερινές Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο ρυθμός μεγέθυνσης για το 2018 εκτιμά-
ται στο 2,0%, ενώ οι προβλέψεις για την περίοδο 2019-2020 έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω, 2,2% 
και 2,3% αντίστοιχα. Οι εξωτερικοί κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία συνδέονται με την αβεβαιότητα 
που αφορά την παγκόσμια οικονομία, καθώς μια περαιτέρω επιβράδυνση στην παγκόσμια ανάπτυξη 
ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις και στον εγχώριο ρυθμό μεγέθυνσης μέσω των εξαγωγών. Αντί-
στοιχα, μια ενδεχόμενη αστάθεια στις διεθνείς κεφαλαιαγορές θα μπορούσε οδηγήσει σε αποστροφή 
κινδύνου τους διεθνείς επενδυτές, επιβραδύνοντας την προσδοκώμενη υποχώρηση του κόστους δα-
νεισμού για το Ελληνικό Δημόσιο και συνακόλουθα τον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον κίνδυνοι αφορούν τις 
οικονομικές διακυμάνσεις στις γειτονικές χώρες, δηλαδή στην Τουρκία και κυρίως στην Ιταλία, καθώς 
όπως έχει φανεί οι μεταβολές στις αποδόσεις των Ελληνικών δεκαετών τίτλων επηρεάζονται σημαντικά 
από τις μεταβολές των αντίστοιχων Ιταλικών τίτλων.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τη φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του ομίλου, καθώς και την υγιή 
χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, δεν αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές δημοσιονομικές 
αποκλίσεις που θα επιδράσουν αρνητικά στην ομαλή λειτουργία της. Παρ’ όλα αυτά, η Διοίκηση εκτιμά 
διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται 
έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις 
δραστηριότητες της Εταιρείας. 
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2.4 ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

Οι λογιστικές πολιτικές που έχει ακολουθήσει η Εταιρεία για τη σύνταξη των ετήσιων Χρηματοοικονο-
μικών Καταστάσεων εφαρμόζονται με συνέπεια, αφού ληφθούν υπόψη τα νέα πρότυπα, οι ακόλουθες 
τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες οι οποίες εκδόθηκαν και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για 
τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2018 ή μεταγενέστερα. 
Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμο-
γής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2018 ή μεταγενέστερα. 
Στην χρήση 2018 η εταιρεία υιοθέτησε τα πρότυπα ΔΠΧΑ 15 και ΔΠΧΑ 9. Όπου δεν αναφέρεται διαφο-
ρετικά οι άλλες τροποποιήσεις και ερμηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά στη χρήση 2018, δεν έχουν 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Η εταιρεία δεν υιοθέτησε πρόωρα πρότυπα, ερ-
μηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από Σ.Δ.Λ.Π. και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά 
δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στη χρήση 2018:

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2018 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»

Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο περιλαμβάνει καθο-
δήγηση σχετικά με την ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης των 
χρηματοοικονομικών μέσων. Το πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του 
ΔΠΧΑ 9. Το ΔΠΧΑ 9  εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Νοεμβρίου 2016.

Η εφαρμογή του προτύπου δεν έχει ουσιώδη επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» και Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις 
με Πελάτες»

Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» αποτελεί το νέο 
πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου και συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων 
επί του προτύπου που εκδόθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου του 2015 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσι-
ες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018. Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 
18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες  ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31. Τον Απρίλιο του 2016, το 
IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15 με σκοπό να παρασχεθούν διευκρινίσεις ως προς 
την εφαρμογή των εν λόγω αρχών.

Η εφαρμογή του προτύπου δεν έχει ουσιώδη επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια» (Τροποποίηση) «Εφαρμογή του νέου ΔΠΧΑ 9 με το ΔΠΧΑ 4»

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Σεπτεμβρίου 2016 τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 4 ώστε να αντιμε-
τωπιστούν οι ανησυχίες που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου προτύπου χρηματοοικονομικών 
μέσων (ΔΠΧΑ 9), πριν από την εφαρμογή του νέου τροποποιημένου από το συμβούλιο  ΔΠΧΑ 4. Οι τρο-
ποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις: επικάλυψη και  αναβολή. Το τροποποιημένο πρότυπο θα:

•  δίνει την δυνατότητα στις εταιρίες  που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίσουν στα 
λοιπά συνολικά έσοδα, και όχι στο κέρδος ή τη ζημία, την αστάθεια (ή τις τυχόν αποκλίσεις) που 
μπορεί να προκύψει (ουν) όταν το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται πριν την έκδοση του νέου προτύπου για τα 
ασφαλιστήρια συμβόλαια.

•  παρέχει στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται με τις ασφά-
λειες, μια προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 μέχρι το 2021. Οι οντό-
τητες οι οποίες θα αναβάλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το υπάρ-
χον πρότυπο ΔΛΠ 39 για τα χρηματοοικονομικά μέσα.

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρί-
ου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 3η Νοεμβρίου 2017.

Το πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της εταιρείας.

ΕΔΔΠΧΑ 22 Διερμηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και Προκαταβολές»

Η Διερμηνεία 22 εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016 και διευκρινίζει το λογιστικό χει-
ρισμό για τις συναλλαγές που περιλαμβάνουν την είσπραξη ή την πληρωμή προκαταβολών σε ξένο 
νόμισμα. Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όταν η οικονομική οντότητα 
αναγνωρίζει ένα μη νομισματικό περιουσιακό στοιχείο ή μια μη νομισματική υποχρέωση που προκύπτει 
από την πληρωμή ή την είσπραξη προκαταβολών πριν η οικονομική οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό 
περιουσιακό στοιχείο, έξοδο ή έσοδο. Σύμφωνα με τη διερμηνεία, η ημερομηνία της συναλλαγής, για τον 
σκοπό του καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι η ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης 
των μη νομισματικών προπληρωμών του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης από λήψη προκατα-
βολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή εισπράξεις προκαταβολικά, η ημερομηνία της συναλλαγής 
καθορίζεται για κάθε πληρωμή ή είσπραξη.

Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 28η Μαρτίου 2018.
Το πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της εταιρείας.

ΔΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016 διευκρινίζουν ότι μια 
οικονομική οντότητα δύναται να μεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και 
μόνο όταν, υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο 
πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της διοί-
κησης για τη χρήση του ακινήτου από μόνη της δεν αποτελεί ένδειξη μιας αλλαγής στη χρήση. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 14η Μαρτίου 2018.

Το πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της εταιρείας

ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (Τροποποίηση) “Ταξινόμηση και επιμέ-
τρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών” 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρ-
τώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και το λογιστικό χειρισμό σχετικά με 
τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά ή σε παροχή 
που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές 
του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακα-
νονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να 
παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν 
από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η 
τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 26η Φεβρουαρίου 2018.
Το πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της εταιρείας

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 
2016,  έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2018 υιοθετήθηκαν 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 7η Φεβρουαρίου 2018. 
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Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς

Η τροποποίηση διαγράφει  τις «Βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις από τα Δ.Π.Χ.Α.» που προβλέπονταν από το 
Προσάρτημα Ε του Δ.Π.Χ.Α. 1 με το αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους και δεν είναι 
πλέον απαραίτητες.

Δ.Π.Χ.Α. 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες οντότητες: Διευκρίνιση του σκοπού του προτύπου.

Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρμογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι ορισμένες από τις 
γνωστοποιήσεις , ισχύουν για τις συμμετοχές της οντότητας  που έχουν ταξινομηθεί ως διακρατούμενες 
προς πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η 
τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2017. Ώς κατεχόμενα για πώληση, ως κατεχόμενα για διανομή ή ως διακοπείσες δραστηριότητες σύμ-
φωνα με το ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακο-
πείσες δραστηριότητες».

ΔΛΠ 28 «Επιμέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη αξία»

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενής ή σε κοινοπραξίες που 
κατέχονται από μια οντότητα που είναι ένας οργανισμός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλης οντό-
τητας  που πληροί τις προϋποθέσεις να επιμετρηθούν στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων είναι 
διαθέσιμη για κάθε μια επένδυση σε συγγενή ή κοινοπραξία ξεχωριστά κατά την αρχική αναγνώριση.

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί νω-
ρίτερα από την Εταιρεία 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 

Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου 
είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσι-
άζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο 
για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει   
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μη-
νών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό 
χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 
17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και 
χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. 
Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2019 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η Οκτωβρίου 2017.

Η εταιρεία δεν έχει συνάψει συνάψει συμβάσεις μίσθωσης για τις οποίες, κατά τη μετάβαση θα πρέπει 
να εκτιμηθεί η επίδραση του προτύπου.

ΔΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) « Χρηματοοικονομικά Μέσα - Χαρακτηριστικά προπληρωμής με αρνητική απο-
ζημίωση»

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 9 ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με χαρακτηριστικά προπληρωμής τα οποία 
επιτρέπουν ή απαιτούν από ένα αντισυμβαλλόμενο μέρος σε μια σύμβαση είτε να εξοφλήσει είτε να 
εισπράξει αποζημίωση για τον πρόωρο τερματισμό της σύμβασης, να μπορούν να αποτιμώνται στο 
αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων.

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουα-
ρίου 2019 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 22 Μαρτίου 2018. Η τροποποίηση δεν αναμέ-
νεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

ΕΔΔΠΧΑ 23 Διερμηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά με το χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος»

Η Διερμηνεία 23 έχει εφαρμογή στον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (φορολογική ζημία), 
τις φορολογικές βάσεις, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές 
ελαφρύνσεις και τους φορολογικούς συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την ορθότητα 
των φορολογικών χειρισμών σύμφωνα με το ΔΛΠ 12. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται:

•  εάν οι φορολογικοί χειρισμοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατομικευμένα και υπό την πα-
ραδοχή ότι οι έλεγχοι θα διενεργηθούν από τις φορολογικές Αρχές έχοντας πλήρη γνώση των 
σχετικών πληροφοριών

•  η πιθανότητα να γίνει αποδεκτός ο προσδιορισμός του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζη-
μίας), των φορολογικών βάσεων, των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών, των αχρησιμοποί-
ητων πιστώσεων φόρου και των φορολογικών συντελεστών από τις φορολογικές Αρχές, και 

•  η επαναξιολόγηση των κρίσεων και εκτιμήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι περιστάσεις

Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019.

Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας.

Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.:

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια» 

Στις 18 Μαΐου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο πρότυπο ΔΠΧΑ 4. 
To ΔΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίμηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις των 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων με στόχο την παροχή μιας περισσότερο ομοιόμορφης προσέγγισης αποτί-
μησης και παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. 
Το ΔΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να μην διενεργείται στο ιστορικό κό-
στος αλλά στην τρέχουσα αξία με τρόπο συνεπή και με τη χρήση:

•  αμερόληπτων αναμενόμενων σταθμισμένων εκτιμήσεων μελλοντικών ταμειακών ροών με βάση 
επικαιροποιημένες παραδοχές, 

•  προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταμειακών ροών των συμ-
βάσεων και 

•  εκτιμήσεων σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους που προκύπτουν από την έκδο-
ση των ασφαλιστήριων συμβολαίων.

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2021.

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2015-2017, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο τον Δεκεμβρίου του 
2017,  έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική 
επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Κοινές Συμφωνίες 

Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας 
επιχείρησης που αποτελούσε κοινή επιχείρησή της, θα πρέπει να προχωρήσει σε αποτίμηση των συμφε-
ρόντων που είχε προηγουμένως στην επιχείρηση αυτή. 

Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι μια οντότητα που συμμετέχει, αλλά δεν έχει από κοινού 
τον έλεγχο μιας κοινής επιχείρησης μπορεί να αποκτήσει από κοινού έλεγχο στην κοινή επιχείρηση, της 
οποίας η δραστηριότητά αποτελεί επιχείρηση όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα συμ-
φέροντα στην κοινή επιχείρηση που κατείχε προηγουμένως δεν αποτιμώνται εκ νέου.
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ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος

Το Συμβούλιο τροποποιώντας το ΔΛΠ 12 διευκρίνισε ότι μια οικονομική οντότητα πρέπει να καταχωρίζει 
όλες τις φορολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη διανομή μερισμάτων στα αποτελέσματα, στα 
άλλα συνολικά εισοδήματα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το πού η οντότητα καταχώρισε την αρχική 
συναλλαγή από την οποία προέκυψαν τα διανεμόμενα κέρδη και εν συνεχεία το μέρισμα.

ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισμός που λήφθηκε ειδικά για την απόκτηση περιουσιακού 
στοιχείου  παραμείνει σε εκκρεμότητα και το σχετικό περιουσιακό στοιχείο έχει καταστεί έτοιμο για την 
προοριζόμενη χρήση ή πώληση του, τότε το υπόλοιπο του δανεισμού αυτού θα πρέπει να συμπεριλαμβά-
νεται στα κεφάλαια του γενικού δανεισμού κατά  τον υπολογισμό του επιτοκίου κεφαλαιοποίησης.

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες»

Το Συμβούλιο, τον Οκτώβριο του 2017, εξέδωσε τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Με αυτή την τροποποίηση, το Συμβούλιο διευκρίνισε ότι η 
εξαίρεση στο ΔΠΧΑ 9 ισχύει μόνο για συμμετοχές που παρακολουθούνται λογιστικά με τη μέθοδο της κα-
θαρής θέσης. Οι οντότητες θα πρέπει να εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 στα άλλα συμφέροντα σε συγγενείς και 
κοινοπραξίες, συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων συμφερόντων στα οποία δεν εφαρμόζεται 
η μέθοδος της καθαρής θέσης και τα οποία, στην ουσία, αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης σε 
αυτές τις συγγενείς και κοινοπραξίες.

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουα-
ρίου 2019. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές κατα-
στάσεις της Εταιρείας.

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» - Τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισμός του 
Προγράμματος Παροχών. 

Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων την 7η Φεβρουαρίου 2018 εξέδωσε τροποποίηση στο 
ΔΛΠ 19 με την οποία διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος υπηρεσίας 
όταν προκύπτουν αλλαγές στο πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 σε περίπτω-
ση τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισμού, απαιτείται επανυπολογισμός της καθαρής υποχρέωσης 
ή απαίτησης των καθορισμένων παροχών. Η τροποποίηση του ΔΛΠ 19 προβλέπει ότι θα πρέπει να χρη-
σιμοποιηθούν οι αναθεωρημένες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν και κατά τον επανυπολογισμό της 
καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης προκειμένου να προσδιοριστεί το κόστος υπηρεσίας και ο καθαρός 
τόκος για την υπόλοιπη περίοδο μετά την αλλαγή στο πρόγραμμα.

Επίσης, με την τροποποίηση του ΔΛΠ 19 αποσαφηνίζεται η επίδραση μίας τροποποίησης, περικοπής ή 
διακανονισμού στις απαιτήσεις αναφορικά με τον περιορισμό στην αναγνώριση της καθαρής απαίτησης 
(ανώτατο όριο περιουσιακού στοιχείου).

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουα-
ρίου 2019. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές κατα-
στάσεις της Εταιρείας.

Τροποποιήσεις των παραπομπών στο εννοιολογικό πλαίσιο των ΔΠΧΑ (που εκδόθηκαν στις 29 Μαρτίου 2018)

Την 29η Μαρτίου 2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το αναθεωρημένο 
εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο επανακαθορίζει:

-  το σκοπό της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
-  τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων,
-  τους ορισμούς του περιουσιακού στοιχείου, της υποχρέωσης, της καθαρής θέσης, καθώς και των 

εσόδων και των εξόδων,

-  τα κριτήρια αναγνώρισης και τις οδηγίες σχετικά με τον χρόνο της διαγραφής περιουσιακών στοι-
χείων και υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις,

-  τις βάσεις αποτίμησης και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιούνται και,
-  έννοιες και καθοδήγηση σχετικά με την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις

Ο σκοπός της αναθεώρησης του εννοιολογικού πλαισίου είναι η υποβοήθηση όσον προετοιμάζουν οικο-
νομικές καταστάσεις να αναπτύσσουν   συνεπείς λογιστικές πολιτικές για συναλλαγές και άλλα γεγονότα 
που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των υπαρχόντων προτύπων ή όταν ένα πρότυπο δίνει δυνατό-
τητα επιλογής μεταξύ λογιστικών πολιτικών. Επιπλέον, σκοπός της αναθεώρησης είναι να βοηθήσει όλα 
τα εμπλεκόμενα μέρη να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα πρότυπα. 

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, «Τροποποιήσεις 
στις παραπομπές του εννοιολογικού πλαισίου», το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις των προτύπων που 
επηρεάζονται προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται από τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του εννοιο-
λογικού πλαισίου, στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (τροποποιήσεις) «Ορισμός του σημαντικού»

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του σημαντικού και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 
εφαρμοσθεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση που μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί σε άλλα 
ΔΠΧΑ. Ο ορισμός του σημαντικού, που αποτελεί μία σημαντική λογιστική έννοια στα ΔΠΧΑ, βοηθά τις 
εταιρείες να αποφασίσουν κατά πόσο οι πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται στις οικονομικές τους 
καταστάσεις. Ο επικαιροποιημένος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Κα-
ταστάσεων» και το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη». Η 
τροποποίηση διασφαλίζει ότι ο ορισμός του σημαντικού είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των ΔΠΧΑ. Η 
τροποποίηση ισχύει από την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Συνενώσεις επιχειρήσεων»

Η τροποποίηση αφορά τη βελτίωση του ορισμού της επιχείρησης με σκοπό να βοηθήσει τις εταιρείες να 
καθορίσουν κατά πόσον μια εξαγορά που πραγματοποιούν αφορά επιχείρηση ή ομάδα περιουσιακών 
στοιχείων. Ο τροποποιημένος ορισμός της επιχείρησης επικεντρώνεται στο παραγόμενο προϊόν μιας 
επιχείρησης, που είναι η παροχή αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες, ενώ ο προηγούμενος ορισμός 
εστίαζε στις αποδόσεις με τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους 
απευθείας στους επενδυτές ή άλλους ιδιοκτήτες, μέλη ή συμμετέχοντες. 

Οι εταιρείες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τον τροποποιημένο ορισμό της επιχείρησης σε εξαγορές που 
θα πραγματοποιηθούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.

2.5 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών πληροφοριών απαιτεί από τη Διοίκηση να προβαίνει σε εκτιμήσεις, 
κρίσεις και παραδοχές που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού και υποχρεώσεων, 
τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία αναφοράς ,καθώς 
και τα έσοδα και έξοδα που παρουσιάζονται κατά τις υπό εξέταση χρήση. Οι εκτιμήσεις και κρίσεις της 
Διοίκησης αναθεωρούνται κατ’ έτος. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτι-
μήσεις και κρίσεις αυτές. 

Οι σημαντικότερες κρίσεις και εκτιμήσεις αναφορικά με γεγονότα ,των οποίων η εξέλιξη θα μπορούσε 
να μεταβάλει ουσιωδώς τα κονδύλια των Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών,  είναι οι εξής:

- Έλεγχος της ΑΔΜΗΕ ΑΕ

Το ΔΠΧΑ 10- “Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις” καθορίζει ότι ένας επενδυτής ελέγχει μια εταιρεία 
όταν μπορεί να κατευθύνει τις σημαντικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Αυτό συμβαίνει όταν ο επενδυ-
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τής έχει όλα τα ακόλουθα:

 • δύναμη επί της Εταιρείας
 • έκθεση ή δικαιώματα σε μεταβλητές αποδόσεις από τη συμμετοχή του στην εταιρεία
 • τη δυνατότητα να ασκήσει τη δύναμή του επί της Εταιρείας για να επηρεάσει το ποσό των 
  αποδόσεών του

Με βάση το ΔΠΧΑ 11 - “Από κοινού συμφωνίες”, έλεγχος από κοινού υπάρχει όταν βάσει σύμβασης, οι 
αποφάσεις για την κατεύθυνση των σημαντικών δραστηριοτήτων μιας Εταιρείας απαιτούν την ομόφωνη 
συγκατάθεση των μερών που ασκούν τον κοινό έλεγχο.

Οι σχέσεις, τα δικαιώματα των μετόχων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και o τρόπος άσκησης αυτών των δικαιωμάτων, 
καθορίζεται από τη Σύμβαση Μετόχων ΑΔΜΗΕ σύμφωνα με το Νόμο 4389. Τα κύρια σημεία που καθορί-
ζουν την άσκηση ελέγχου επί των σημαντικών δραστηριοτήτων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ συνοψίζονται παρακάτω:

Σύνθεση και λήψη αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου («Δ.Σ.»): Το Δ.Σ. της ΑΔΜΗΕ ΑΕ αποτελείται από 
εννέα (9) μέλη, τα οποία ορίζονται ως ακολούθως:

 • τρία (3) μέλη υποδεικνύονται από την Εταιρεία,
 • τρία (3) μέλη υποδεικνύονται από την SGEL («SGEL»),
 • δύο (2) μέλη υποδεικνύονται από τη «ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»,
 • ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από τους υπαλλήλους του ΑΔΜΗΕ.

Για τη συνήθη απαρτία του Δ.Σ. της ΑΔΜΗΕ ΑΕ απαιτείται η παρουσία πέντε (5) μελών, με υποχρεωτική 
συμμετοχή τουλάχιστον ενός (1) Συμβούλου που έχει υποδειχθεί από την SGEL και αυξημένη απαρτία 
επτά (7) μελών και πλειοψηφία που περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα (1) μέλος υποδειχθέν από την Εται-
ρεία και ένα (1) μέλος υποδειχθέν από την SGEL, για τη λήψη επί θεμάτων μείζονος σπουδαιότητας για 
τη λειτουργία και προώθηση του σκοπού της ΑΔΜΗΕ ΑΕ ,όπως για παράδειγμα την έγκριση των επιχει-
ρηματικών σχεδίων και προϋπολογισμών, τη διάθεση σημαντικών στοιχείων, τη λήψη και χορήγηση ση-
μαντικών δανείων και εγγυήσεων, τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ., την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και 
σύναψη μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων και άλλα.

Διορισμός βασικών διοικητικών στελεχών: 

Διευθύνων Σύμβουλος:  Η Εταιρεία ορίζει και παύει το Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΑΔΜΗΕ, με την προ-
ηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της SGEL. Σε περίπτωση διαφωνίας της SGEL, η Εταιρεία υποδεικνύει 
τρεις (3) επιπλέον υποψηφίους στην SGEL, προκειμένου να επιλέξει έναν εντός επτά (7) ημερών, διαφο-
ρετικά ο ΑΔΜΗΕ προβαίνει σε μειοδοτικό διαγωνισμό διάρκειας το πολύ επτά (7) ημερών για το διορισμό 
Ειδικού Συμβούλου Προσλήψεων για το σκοπό αυτό. Ο Ειδικός Σύμβουλος Προσλήψεων υποβάλλει στην 
Εταιρεία και την SGEL λίστα πέντε (5) επιπλέον υποψηφίων και κάθε μία απορρίπτει από δύο (2) υποψηφί-
ους σε διαδοχικούς γύρους, μέχρι να απομείνει ένας, ο οποίος και διορίζεται Διευθύνων Σύμβουλος του 
ΑΔΜΗΕ. Η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζεται με βάση την πρακτική της σχετικής αγοράς.

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Οικονομικός Διευθυντής (CFO) και αναπληρωτής Οικονομι-
κός Διευθυντής: Σε περίπτωση που  ο διορισμός του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν προκύπτει μέσω της 
συνδρομής του προαναφερθέντος Ειδικού Συμβούλου Προσλήψεων, ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμ-
βουλος και ο Οικονομικός Διευθυντής υποδεικνύονται από την SGEL. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία 
διορίζει τον αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυντή. Σε αντίθετη περίπτωση (ήτοι, διορισμού Διευθύνοντος 
Συμβούλου κατόπιν ανάθεσης σε Ειδικό Σύμβουλο Προσλήψεων, κατά τα παραπάνω αναφερόμενα), ο 
αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και ο Οικονομικός Διευθυντής υποδεικνύονται από την Εταιρεία, 
ενώ η SGEL διορίζει τον αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυντή. Η Εταιρεία ορίζει και παύει το Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, με την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της SGEL , ενώ ο αναπληρωτής 
Διευθύνων Σύμβουλος και ο Οικονομικός Διευθυντής υποδεικνύονται από την SGEL. Σε περιπτώσεις δια-
φωνίας σχετικά με το πρόσωπο του Διευθύνοντος Συμβούλου , αυτός καθορίζεται με τη βοήθεια εξωτε-
ρικού συμβούλου προσλήψεων και η Εταιρεία υποδεικνύει τον αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και 
τον Οικονομικό Διευθυντή.

Ειδικά θέματα Γενικής Συνέλευσης («Γ.Σ.»): Απαιτείται αυξημένη απαρτία κατ’ ελάχιστον 80% του κατα-
βεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 80% των παριστάμενων μετόχων για τη λήψη από-
φασης Γ.Σ. επί σειράς θεμάτων μείζονος σπουδαιότητας όπως π.χ. την αύξηση ή μείωση του μετοχικού 
κεφαλαίου και την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, την τροποποίηση του καταστατικού ή 
των ειδικών θεμάτων Δ.Σ. και Γ.Σ., για τα οποία απαιτούνται αυξημένα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφί-
ας τη λύση, εκκαθάριση, διορισμό διαχειριστή ή εκκαθαριστή, τη συγχώνευση, διάσπαση ή άλλο εταιρικό 
μετασχηματισμό, την τροποποίηση των δικαιωμάτων των μετόχων και άλλα.

Συναίνεση και επίλυση περιπτώσεων αδυναμίας λήψης αποφάσεων: Προβλέπονται διαδικασίες και 
δεσμεύσεις που να διασφαλίζουν τον εύρυθμο τρόπο λήψεων αποφάσεων με τη συγκατάθεση τόσο της 
Εταιρείας όσο και της SGEL.

Για σκοπούς παρουσίασης και επιμέτρησης της επένδυσης στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε, βάσει των παραπάνω, η 
διοίκηση της Εταιρείας έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ΑΔΜΗΕ ΑΕ τελεί υπό τον κοινό έλεγχο της 
Εταιρείας με την SGEL, όπως αυτός ορίζεται από το ΔΠΧΑ 11 - “Από κοινού συμφωνίες”.

- Απομείωση της συμμετοχής στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ 

Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά σε κάθε ημερομηνία αναφοράς την ύπαρξη ή μη ενδείξεων απομείωσης 
της συμμετοχής στην εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ και αν τέτοιες ενδείξεις διαπιστωθούν, η συμμετοχή ελέγχεται 
για απομείωση, όπως περιγράφεται στη Σημείωση 3. Η διοίκηση δεν θεωρεί ότι υπάρχουν ενδείξεις απο-
μείωσης για την ημερομηνία αναφοράς 31/12/2018.

2.6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων

Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε άλλα νομίσματα μετατρέπο-
νται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες οι οποίες ίσχυαν κατά την ημερομηνία 
των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία αναφοράς προ-
σαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες της ημερομηνίας αυτής. 
Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές αυτές, περιλαμβάνονται στα λοιπά έσοδα ή 
έξοδα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.

Ενσώματα πάγια
Τα ενσώματα πάγια περιλαμβάνουν έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό και αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος 
κτήσης τους μείον σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις. Σε περίπτωση απόσυρσης ή πώλησης, η 
αξία κτήσεως και οι αποσβέσεις, διαγράφονται. Κάθε κέρδος ή ζημία που προκύπτει από τη διαγραφή 
περιλαμβάνεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Η απόσβεσή τους  λογίζεται βάσει της σταθερής με-
θόδου απόσβεσης και εντός Χρήσης πέντε ετών.

Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης εντός της οποίας πραγματοποι-
ούνται. 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα. Τα λογισμικά προγράμματα 
αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις. Σε περίπτωση από-
συρσης ή πώλησης, η αξία κτήσεως και οι αποσβέσεις, διαγράφονται. Κάθε κέρδος ή ζημία που προ-
κύπτει από τη διαγραφή περιλαμβάνεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Η απόσβεση του λογισμικού 
λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου απόσβεσης και εντός Χρήσης πέντε ετών.

Απομείωση Μη Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων

Η Εταιρεία σε κάθε ημερομηνία σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, εκτιμά την ύπαρξη ή μη 
ενδείξεων απομείωσης των περιουσιακών της στοιχείων. Οι ενδείξεις αυτές σχετίζονται κυρίως με απώ-
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λεια αξίας του περιουσιακού στοιχείου σε μεγαλύτερο ποσό από το αναμενόμενο, τις μεταβολές στην 
αγορά, τεχνολογία, το νομικό καθεστώς, τη φυσική κατάσταση του παγίου και αλλαγή στη χρήση. Σε 
περίπτωση όπου υπάρχουν ενδείξεις, η Εταιρεία υπολογίζει το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοι-
χείου. Η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της 
εύλογης αξίας πώλησης του περιουσιακού στοιχείου ή της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (μετά 
την αφαίρεση των εξόδων διάθεσης) και της αξίας λόγω χρήσης.

Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται σε επίπεδο εξατομικευμένου περιουσιακού στοιχείου , εκτός εάν το 
περιουσιακό στοιχείο αυτό δεν παράγει ταμειακές εισροές ,οι οποίες να είναι ανεξάρτητες από αυτές 
άλλων περιουσιακών στοιχείων ή ομάδας περιουσιακών στοιχείων. Όταν η λογιστική αξία ενός περιου-
σιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, τότε θεωρείται ότι η αξία του έχει απομειωθεί και 
προσαρμόζεται στο ύψος του ανακτήσιμου ποσού του. Η αξία λόγω χρήσης υπολογίζεται ως η παρούσα 
αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας ένα προ φόρου επιτόκιο προεξό-
φλησης, το οποίο αντανακλά τρέχουσες εκτιμήσεις της χρονικής αξίας του χρήματος και τους κινδύνους 
που σχετίζονται με το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο. Η εύλογη αξία πώλησης (μετά την αφαίρεση 
των εξόδων διάθεσης) προσδιορίζεται βάσει της τιμής του περιουσιακού στοιχείου σε ενεργή αγορά και 
αν δεν υπάρχει τέτοια, με την εφαρμογή μοντέλου αποτίμησης. Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται 
στα αποτελέσματα χρήσης. Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς εξετάζεται το κατά πόσο ζημίες απομείω-
σης που είχαν αναγνωριστεί στο παρελθόν υφίστανται πλέον ή έχουν μειωθεί. Εάν υπάρχουν τέτοιες 
ενδείξεις, πραγματοποιείται επαναπροσδιορισμός του ανακτήσιμου ποσού του περιουσιακού στοιχείου. 
Ζημίες απομείωσης οι οποίες έχουν αναγνωριστεί στο παρελθόν αντιλογίζονται, μόνο σε περίπτωση 
όπου υπάρχουν αλλαγές στις εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό του ανακτήσιμου 
ποσού από την αναγνώριση της τελευταίας ζημίας απομείωσης. 

Το αυξημένο υπόλοιπο του περιουσιακού στοιχείου που προκύπτει από τον αντιλογισμό της ζημίας απο-
μείωσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το υπόλοιπο που θα είχε προσδιοριστεί (μείον αποσβέσεις), εάν η ζη-
μία απομείωσης δεν είχε αναγνωριστεί στο παρελθόν. Ο αντιλογισμός της απομείωσης αναγνωρίζεται 
στα αποτελέσματα χρήσης.

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις

Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 κατήργησε τις προηγούμενες κατηγοριοποιήσεις των χρηματοοικονομικών πε-
ριουσιακών στοιχείων του ΔΛΠ 39, χωρίς ωστόσο να μεταβάλει τις απαιτήσεις κατηγοριοποίησης και 
επιμέτρησης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, κατά την αρχική αναγνώριση, ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 
ταξινομείται ως επιμετρούμενο:

 • Στο αποσβέσιμο κόστος
 • Στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδημάτων
 • Στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων

Η ανωτέρω ταξινόμηση βασίζεται στο γενικότερο μοντέλο που η επιχείρηση διαχειρίζεται τα εν λόγω 
χρηματοοικονομικά στοιχεία καθώς και στα συμβατικά τους χαρακτηριστικά τα οποία δημιουργούν τα-
μειακές ροές.

Απομείωση Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων 

Για την απομείωση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, το ΔΠΧΑ 9 εισάγει το μοντέλο της 
"αναμενόμενης πιστωτικής ζημιάς" και αντικαθιστά το μοντέλο της "πραγματοποιηθείσας ζημιάς" του 
ΔΛΠ 39. Η μέθοδος του προσδιορισμού της ζημίας απομείωσης του ΔΠΧΑ 9, εφαρμόζεται για τα χρη-
ματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως επιμετρούμενα στο αποσβέσιμο κόστος, 
συμβατικά περιουσιακά στοιχεία και επενδύσεις χρέους στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων, αλλά όχι σε επενδύσεις σε μέσα καθαρής θέσης.

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβέσιμο κόστος αποτελούνται από τις εμπορικές 

απαιτήσεις, χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών, και εταιρικά χρεόγραφα χρέους. Σύμφωνα με το 
ΔΠΧΑ 9, οι ζημίες επιμετρώνται σε μία από τις εξής βάσεις:

-  12 μηνες αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (αυτές οι αναμενόμενες ζημίες ενδεχομένως να προκύ-
ψουν λόγω γεγονότων συμβατικών αθετήσεων, εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αναφοράς) 
(Στάδιο 1)

-  αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες διάρκειας ζωής (αυτές οι αναμενόμενες ζημίες ενδεχομένως να 
προκύψουν από γεγονότα που θα λάβουν χώρα κατά ολόκληρη τη διάρκεια του χρηματοοικονομι-
κού στοιχείου) (Στάδιο 2)

-  αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες διάρκειας ζωής με ενδείξεις απομείωσης (Εάν υφίστανται αντι-
κειμενικές ενδείξεις απομείωσης, οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες επιμετρώνται για ολόκληρη 
τη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου (Στάδιο 3)

Κατά τον προσδιορισμό εάν ο πιστωτικός κίνδυνος ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου 
έχει σημαντικά διαφοροποιηθεί από την αρχική αναγνώριση, για τον υπολογισμό των αναμενόμενων 
πιστωτικών ζημιών, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψιν ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες και αναλύσεις, 
βάσει της ιδίας ιστορικής γνώσης, συμπεριλαμβανόμενης της προβολής αυτών στο μέλλον.

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος

Επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη και ζημίες, συ-
μπεριλαμβανομένων των απομειώσεων και διαγραφών αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμά-
των

Η απομείωση για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες είναι μια σταθμισμένη βάσει πιθανοτήτων εκτί-
μηση των πιστωτικών ζημιών. Οι πιστωτικές ζημίες επιμετρώνται στην παρούσα αξία (με τη μέθοδο 
του πραγματικού επιτοκίου) των χρηματικών ελλειμάτων, δηλαδή η παρούσα αξία της διαφοράς των 
χρηματικών ροών που η Εταιρεία θα λάμβανε συμβατικά και των χρηματικών ροών που αναμένει να 
εισπράξει.

Οι ζημίες επι των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κό-
στος, αφαιρούνται από την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων.

Διαγραφή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (ή κατά περίπτωση το μέρος ενός χρηματοοικονομικού πε-
ριουσιακού στοιχείου ή το μέρος μίας ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) διαγρά-
φονται όταν (1) εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού 
περιουσιακού στοιχείου ή (2) μεταβιβάσει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και η μεταβίβαση 
πληροί τους όρους του προτύπου για παύση της αναγνώρισης.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και 
τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου.

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.

Έντοκα Δάνεια και Πιστώσεις

Τα δάνεια και οι πιστώσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος, το οποίο αντανακλά την εύλογη αξία του 
ληφθέντος ποσού μειωμένη κατά τα έξοδα σύναψης των σχετικών δανειακών συμβάσεων. Μεταγενέ-
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στερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου των πραγματικών επιτοκίων. Για τον 
υπολογισμό του αναπόσβεστου κόστους λαμβάνονται υπόψη κάθε είδους έξοδα έκδοσης δανείων και 
πιστώσεων.

Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές, βάσει συμβάσεων ή τεκμαιρόμενες 
υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκρο-
ών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπι-
στία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία αναφοράς και προσαρμόζονται προκειμένου 
να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της 
υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, 
αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά 
οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις Χρηματοοικονομικές Κατα-
στάσεις ,αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή.

Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος)

Τρέχων φόρος εισοδήματος

Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει το φόρο εισοδήματος που προκύπτει  βάσει 
των  κερδών της Εταιρείας, όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές δηλώσεις ,καθώς και προβλέψεις 
για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται σύμ-
φωνα με τους θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές κατά την 
ημερομηνία κατάρτισης της Χρηματοοικονομικής Θέσης.

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης σε 
όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσε-
ων μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώ-
σεων. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσω-
ρινές διαφορές, εκτός εάν η υποχρέωση για αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος προκύπτει από την 
αρχική αναγνώριση υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή παθητικού 
σε μία συναλλαγή, η οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά την στιγμή της συναλλαγής δεν επη-
ρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία. Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες φο-
ρολογικές απαιτήσεις και φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο 
φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών 
και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών απαιτήσεων και των αχρησιμοποίητων φο-
ρολογικών ζημιών. Δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση στην περίπτωση που αυτή 
προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου του ενεργητικού ή του παθητικού σε μια συναλλαγή 
που δεν αποτελεί συνένωση εταιρειών και τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό 
κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επανεκτι-
μώνται σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης της Χρηματοοικονομικής Θέσης και μειώνονται στο βαθμό 
που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη, έναντι των οποίων μέρος ή 
το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Οι 
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς 
συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ τη χρήση που η απαίτηση θα ανακτηθεί ή η υποχρέωση 
θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που εί-
ναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία κατάρτισης της Χρηματοοικονομικής Θέσης. 
Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα λοιπά 
συνολικά εισοδήματα καταχωρείται απ’ ευθείας στα λοιπά συνολικά εισοδήματα και όχι στην Κατάστα-
ση Αποτελεσμάτων. 

Αναγνώριση Εσόδων

Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην 
Εταιρεία και τα σχετικά ποσά μπορούν να  μετρηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα από την συμμετοχή της Εται-
ρείας στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) λογίζονται στη χρή-
ση που αφορούν αφού εγκριθούν από το αρμόδιο όργανο της Γενικής Συνέλευσης. 

Μισθώσεις 

Ο καθορισμός του κατά πόσο μία συναλλαγή εμπεριέχει μίσθωση ή όχι βασίζεται στην ουσία της συναλ-
λαγής κατά την ημερομηνία σύναψης της σχετικής σύμβασης, δηλαδή κατά πόσο η εκπλήρωση της συ-
ναλλαγής εξαρτάται από τη χρησιμοποίηση ενός ή περισσοτέρων περιουσιακών στοιχείων ή κατά πόσο 
η συναλλαγή εκχωρεί δικαιώματα χρήσης του περιουσιακού στοιχείου. 

Η Εταιρεία ως μισθωτής

Περιπτώσεις μισθώσεων περιουσιακών στοιχείων από τρίτους όπου η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει όλους 
τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του περιουσιακού στοιχείου αντιμετωπίζονται ως λειτουρ-
γικές και τα μισθώματα αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση 
κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

Η Εταιρεία ως εκμισθωτής

Περιπτώσεις εκμισθώσεων περιουσιακών στοιχείων σε τρίτους όπου η Εταιρεία δεν μεταβιβάζει όλους 
τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας ενός περιουσιακού στοιχείου αντιμετωπίζονται ως λειτουρ-
γικές και τα μισθώματα αναγνωρίζονται ως έσοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση 
κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

Συμμετοχή σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις

Η συμμετοχή στην εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ, αναγνωρίστηκε αρχικά στην εύλογη αξία της κατά την ημερο-
μηνία απόκτησης των μετοχών δηλαδή την 31/03/2017, ποσού € 491.770.000 βάσει αποτίμησης από 
την ελεγκτική εταιρεία «Deloitte» που έγινε αποδεκτή από τη Διοίκηση και έχει δημοσιευθεί κατ’ άρθρο 
9 παρ. 4 και 6 ,σε συνδυασμό με άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, το οποίο αποτελεί αντικείμενο 
εισφοράς σε είδος από την ΔΕΗ ΑΕ στην Εταιρεία, με ισόποση αναγνώριση μετοχικού κεφαλαίου. Με-
ταγενέστερα η συμμετοχή λογίζεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης ως Κοινοπραξία κατά την έννοια 
του ΔΠΧΑ 11 - “Από κοινού συμφωνίες”, με την Εταιρεία να αναγνωρίζει στα αποτελέσματα και τα λοιπά 
συνολικά έσοδά της την αναλογία της (51%) επί των καθαρών κερδών και λοιπών συνολικών εσόδων 
της συμμετοχής, αντίστοιχα. Η διαφορά ανάμεσα στην εύλογη αξία και τη λογιστική αξία των ιδίων κε-
φαλαίων της συμμετοχής κατά την αρχική αναγνώριση, δεν κατανέμεται σε περιουσιακά στοιχεία της 
συμμετοχής και συνεπώς δεν αποσβένεται αλλά ελέγχεται για ενδείξεις απομείωσης.

Συνοπτικά η αρχική αναγνώριση της συμμετοχής υπολογίστηκε ως εξής: 

Εύλογη αξία συμμετοχής στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε 491.770

Λογιστική αξία ιδίων κεφαλαίων ΑΔΜΗΕ την 31/03/2017 912.701

Αναλογία Εταιρείας (51%) 465.478

Υπερβάλλον τίμημα που δεν κατανέμεται σε περιουσιακά στοιχεία 26.292
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3 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 
 ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Οι επενδύσεις της Εταιρείας, αφορούν την 51% συμμετοχή στην εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ που περιγράφεται 
στη Σημείωση 1 και αναγνωρίστηκε αρχικά στην εύλογη αξία της ποσού € 491.770.000 βάσει αποτίμησης 
από την ελεγκτική εταιρεία «Deloitte» που έγινε αποδεκτή από τη Διοίκηση και έχει δημοσιευθεί κατ’ 
άρθρο 9 παρ. 4 και 6 ,σε συνδυασμό με άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, το οποίο αποτελεί 
αντικείμενο εισφοράς σε είδος από την ΔΕΗ ΑΕ στην Εταιρεία. Η εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση 
, θεωρείται το τεκμαρτό κόστος της συμμετοχής,  η οποία μεταγενέστερα λογίζεται με τη μέθοδο της 
καθαρής θέσης, όπως περιγράφεται στη ανωτέρω σημείωση. 

Η κίνηση της επένδυσης για την χρήση που παρουσιάζεται έχει ως εξής: 

(ποσά σε χιλ. ευρώ)                                                                   

  31/12/2018 31/12/2017

Αρχική αναγνώριση στην εύλογη αξία - 491.770

Υπόλοιπο Επένδυσης 31/12/2017 519.572 -

Επίδραση ΔΠΧΑ 9 στην καθαρή θέση ΑΔΜΗΕ Α.Ε 

(κατά την ημερομηνία μετάβασης 01.01.2018) (1.302)

Αναλογία επί των αποτελεσμάτων 43.655 24.024

Αναλογία επί των λοιπών συνολικών εσόδων 4.256 3.778

Μείον μερίσματα καταβληθέντα (15.743) 

Υπόλοιπο 550.439 519.572

Η αναλογία επί των αποτελεσμάτων αφορά την αναλογία της Εταιρείας στα αποτελέσματα  της Εταιρείας 
ΑΔΜΗΕ και στα λοιπά συνολικά έσοδα της.

Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικές Χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την χρήση που παρουσιάζεται 
σχετικά με την από κοινού ελεγχόμενη εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ, όπως απαιτείται από το ΔΠΧΑ 12 παράρτημα 
β παράγραφος β12:

Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ΑΔΜΗΕ ΑΕ 31/12/2018 31/12/2017

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 1.876.285 1.607.412

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.235.929 2.131.272

  3.112.114 3.738.684

Ίδια κεφάλαια 1.027.737 967.214

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.130.058 976.588

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 954.419 1.794.882

  3.112.114 3.738.684 

(ποσά σε ευρώ) 01/01 - 31/12/2018 01/04 - 31/12/2017

Κύκλος εργασιών 256.489.383 190.951.115

Καθαρά κέρδη μετά φόρων 85.597.918 47.106.006

Λοιπά συνολικά έσοδα 8.345.914 7.407.496

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 93.943.832 54.513.502 

4 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τα έξοδα που αναγνωρίστηκαν για παροχές στο προσωπικό αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

Αμοιβές προσωπικού 31/12/2018 31/12/2017

Αμοιβές προσωπικού 70 61

Αμοιβές Δ.Σ. 15 40

Εργοδοτικές εισφορές 22 28

Σύνολο 107 129

ΟΙ αμοιβές παραστάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018 ήταν 15 χιλ. 
(έναντι 40 χιλ το 2017). 

Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού 
2018

3
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5 | ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

5.1 ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

(Ποσά σε €) Έπιπλα Σύνολο

  και Σκεύη

Αξία κτήσης 6.143 6.143

Σωρευμένες αποσβέσεις (891) (891)

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2017 5.253 5.253

  Έπιπλα Σύνολο

  και Σκεύη

Αξία κτήσης 7.303 7.303

Σωρευμένες αποσβέσεις (2.601) (2.601)

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2018 4.702 4.702 

5.2 ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(Ποσά σε €) Λογισμικό Σύνολο

Αξία κτήσης 10.135 10.135

Αποσβέσεις (1.325) (1.325)

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2017 8.810 8.810

  Λογισμικό Σύνολο

Αξία κτήσης 10.730 10.730

Σωρευμένες αποσβέσεις (3.876) (3.876)

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2018 6.854 6.854 

6 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

(Ποσά σε €) 01/01-31/12/2018 01/02- 31/12/2017

Ενοίκια 7.435 5.985

Επισκευές και συντηρήσεις 6.099 2.372

Σύνολο 13.534 8.357

7 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Το ποσό των 34χιλ για το 2018 περιλαμβάνει αμοιβές τρίτων, έξοδα λογιστών, τεχνικών και λοιπών 
τρίτων. Στην χρήση 2017 το ποσό ανερχόταν σε 255 χιλ. κυρίως λόγω εξόδων για την εισαγωγή της 
εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

8 | ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ

Το ποσό των 5 χιλιάδων (έναντι 33 χιλ το 2017) αφορά χαρτόσημο μισθωμάτων και λοιπούς φόρους τέλη.

9 | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ/ ΕΣΟΔΑ

Στο κονδύλι των αποτελεσμάτων περιόδου απεικονίζεται ποσό εσόδου 156 χιλ ευρώ που αφορούν 
προσόδους από την μερίδα που τηρεί η εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 15, παράγραφος 1 του Ν. 2469/97 όπως ισχύει περί Κοινού Κεφαλαίου τα οποία 
αφορούν το α ’Εξάμηνο του 2018 καθώς και τις δεδουλευμένες προσόδους για το 2ο εξάμηνο του 2018.

10 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

Το κονδύλι της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης λοιπά έξοδα περιλαμβάνει έξοδα στο Χρηματι-
στήριο Αξιών Αθηνών (Χ.ΑΑ.) αναφορικά με δικαιώματα διαπραγμάτευσης, έξοδα ταξιδίων και λοιπά 
λειτουργικά έξοδα. 

11 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Στις βραχυπρόθεσμες λοιπές απαιτήσεις το ποσό των 9.907 χιλ. ευρώ αφορά το προμέρισμα που δόθηκε 
στους μετόχους της εταιρίας στις 31/08/2018, απαίτηση από ΦΠΑ, παρακρατούμενος φόρος 15% και 
πρόβλεψη χρηματοοικονομικών εσόδων για το 2ο εξάμηνο του  2018.

12 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
  31/12/2018 31/12/2017

Καταθέσεις όψεως 4.843 2.181

Σύνολο 4.843 2.181

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας είναι σε ευρώ σε λογαριασμό της Εθνικής Τραπέζης και στην 
Τράπεζα της Ελλάδος. 

Υπάρχει αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων της εταιρίας που οφείλεται στην είσπραξη μερίσματος από 
την εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ και την καταβολή του προμερίσματος στους μετόχους της εταιρείας.
Από τον Νοέμβριο του 2017, η Εταιρεία άνοιξε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της 
Ελλάδος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15, παράγραφος 1 του Ν. 2469/97 όπως ισχύει περί 
Κοινού Κεφαλαίου.  

Τα διαθέσιμα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος 
χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για την σύναψη 
βραχυχρόνιων πράξεων διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας και συγκεκριμένα συμφωνιών αγοράς και 
επαναπώλησης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου.

Με τον τρόπο αυτόν, τα μεταφερόμενα κεφάλαια διασφαλίζονται πλήρως και είναι άμεσα ή εντός ολίγων 
ημερών διαθέσιμα στους φορείς, ενώ μέσω των ανωτέρω βραχυχρονίων πράξεων εξασφαλίζονται για 
τους φορείς ελκυστικές αποδόσεις, οι οποίες ανήλθαν για το 2018, σε περίπου 3%.
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13 | ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε τετρακόσια ενενήντα ένα εκατομμύρια οχτακόσιες 
σαράντα χιλιάδες (491.840.000) ευρώ , διαιρούμενο σε 232.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονο-
μαστικής αξίας 2,12 ευρώ εκάστη και καταβλήθηκε ως κατωτέρω: 

Α.  Με καταβολή μετρητών ποσού εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00) στον υπ’αριθμ. 10400351143 
Λογαριασμό της Εταιρείας που τηρεί στην Εθνική Τράπεζα, στις 30 Μαρτίου του 2017 εκ μέρους 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.

Β.  Σύμφωνα με το από 31 Μαρτίου 2017 πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής που συνετάγη και υπεγρά-
φη μεταξύ του Προέδρου της ΔΕΗ Α.Ε.  και Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, πα-
ραδόθηκε στην Εταιρεία ο υπ’αριθμ. 1 οριστικός μετοχικός τίτλος εκδόσεως ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στον οποίο 
ενσωματώνονται οι μετοχές με αυξ.αριθμ. από τον αριθμό 1 έως τον αριθμ. 19.606.539, ήτοι ποσό 
τετρακοσίων ενενήντα ενός εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (491.770.000), το 
οποίο αντιστοιχεί στην ισόποση αποτίμηση του 51% του μετοχικού κεφαλαίόυ της ΑΔΜΗΕ ΑΕ αποτίμη-
ση την οποία υπογράφει η ελεγκτική εταιρεία «Deloitte» και έχει δημοσιευθεί κατ’ άρθρο 9 παρ. 4 και 6 
σε συνδυασμό με άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, και το οποίο αποτελεί αντικείμενο εισφοράς 
σε είδος από την ΔΕΗ ΑΕ στην Εταιρεία.

Το υπ’αριθμ. 4/31.03.2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που πιστοποιεί την πλήρη 
ως ανωτέρω κάλυψη και καταβολή του ιδρυτικού Μετοχικού Κεφαλαίου στην Εταιρεία καταχωρήθηκε με 
την υπ’αριθμ. 998571 καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 18 Μαΐου 2017.  

14 | ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Στα λοιπά αποθεματικά ανέρχονται σε ποσό 8.034 χιλ. ευρώ (2017: 3.778 χιλ. ευρώ) που αφορά αναλογία 
51% επί των λοιπών συνολικών εισοδημάτων από κοινού ελεγχόμενης ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

15 | ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το υπόλοιπο που απεικονίζεται στον ισολογισμό της 31.12.2018 στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 
της Εταιρείας αφορά κυρίως μη ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τρίτους (ορκωτούς ελεγκτές, λογιστές 
κτλ) που εξοφλούνται εντός του επόμενου μηνός.  

16 | ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Για την χρήση 2018 δεν υπάρχουν έσοδα επόμενων χρήσεων. Το 2017 το ποσό των 3.730.905 ευρώ απο-
τελούσε προμέρισμα για την χρήση 2018 ως προς το ποσοστό της συμμετοχής (51%) στο κεφάλαιο της 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε το οποίο αναγνωρίστηκε στα έσοδα του 2018 μετά την οριστική διανομή του από την εταιρεία.

17 | ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Δεν υπάρχουν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.

18 | ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Η εταιρεία στις 01.02.2019 βραβεύτηκε από το περιοδικό Χρήμα ως η καλύτερη εταιρεία του Δημοσίου.
Στις 14 Ιανουαρίου 2019, καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η σύσταση μονοπρόσωπης ανώνυ-
μης εταιρείας, θυγατρικής 100% της συνδεδεμένης εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε, με την επωνυμία GRID TELECOM 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΏΠΗ ΑΝΏΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο GRID TELECOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΏΠΗ ΑΕ.

19 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ Κ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)

Για την χρήση 2017 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 όπως ισχύει και εκδόθηκε Έκθεση Φορο-
λογικής Συμμόρφωσης

Για την χρήση 2018 η εταιρεία έχει υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των ορκωτών που προβλέπεται 
από τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετι-
κό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί με την δημοσίευση των οικονομικών καταστά-
σεων, ωστόσο η διοίκηση εκτιμά ότι δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιαστικές αλλαγές στις φορο-
λογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας όπως αυτές απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
της χρήσης.

Η εταιρεία δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος καθώς το μοναδικό έσοδο της είναι το μέρισμα από 
την ΑΔΜΗΕ Α.Ε το οποίο και θα οριστικοποιηθεί στην επόμενη εταιρική χρήση μετά και την έγκριση 
από την Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και θα ενταχθεί στο άρθρο 48 του Ν. 4172/2013 ως 
απαλλασσόμενο έσοδο. Καθόσον για την είσπραξη αυτού του μερίσματος δε θα οφείλεται φόρος ει-
σοδήματος, η διαφορά λογιστικής - φορολογικής βάσης καθίσταται μόνιμου χαρακτήρα και συνεπώς 
δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος. Για το υπόλοιπο της διαφοράς των βάσεων 
δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος στο ενδεχόμενο πώλησης της συμμετοχής 
καθόσον η Eταιρεία δεν προτίθεται να προβεί σε πώληση της συμμετοχής της στο ορατό μέλλον.

20 | ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Τα βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη/ (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους/ 
(ζημιάς) που αναλογεί στους μετόχους της Εταιρείας, με το σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετο-
χών που βρίσκονταν σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσης.

  1.1.2018 - 31.12.2018 1.1.2017 - 31.12.2017

Κέρδη  μετά από φόρους 46.522 26.819

Κέρδη που αναλογούν στους  Μετόχους 46.522 26.819

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών  232.000.000 232.000.000

Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη

ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)  0,20 0,12

21 | ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ 
   ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία προς γνω-

στοποίηση.

22 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
   ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ

Κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, χρεώθηκαν αμοιβές Ορκωτών ελε-
γκτών ποσού Ευρώ 10.580,00 (2017: Ευρώ 101.960,00). Το ποσό ήταν αυξημένο για το 2017 λόγω της 
εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
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Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας από τη σελίδα 32 έως και τη σελίδα 51 
εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 18.03.2019.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Ε. ΖΑΡΙΚΟΥ 
ΑΔΤ. Φ135240

Ι. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 
ΑΔΤ.  ΑΙ036584

Μ. ΒΥΖΑ 
Αρ. Αδείας Α’ τάξης 

A0100864

PricewaterhouseCoopers
Accounting S.A.

 
Αρ. Αδείας Λογιστικού 

Γραφείου: 1494

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.



ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΕΔΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: Δυρραχίου 89 & Κηφισού, 104 43 Αθήνα
 Τηλέφωνο: 210 3636936
 e-mail: office@admieholding.gr
 website: www.admieholding.gr

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: BrainBand Studio

Αντίτυπα της έκδοσης διατίθενται από:
Δυρραχίου 89 & Κηφισού, 104 43 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3636936
e-mail: office@admieholding.gr

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης
Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις 
υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Όλες 
οι δηλώσεις σχετικά με τη μελλοντική οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., 
τις προοπτικές για το 2018 και για τα επόμενα χρόνια που βασίζονται στην επιχειρηματική στρατηγική της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και στα 
επιχειρηματικά της σχέδια, οι επιπτώσεις των παγκόσμιων, τοπικών οικονομικών και ενεργειακών συνθηκών, ο αντίκτυπος της 
κρίσης του δημόσιου χρέους, οι πραγματικοί φορολογικοί συντελεστές, η μελλοντική διανομή μερισμάτων και οι πρωτοβουλίες 
διαχείρισης όσον αφορά στις επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές συνθήκες της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
είναι μελλοντικές δηλώσεις. Αυτές οι δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που μπορεί να προκαλέσουν ουσιαστικές 
διαφορές μεταξύ των πραγματικών αποτελεσμάτων, διότι οι τρέχουσες προσδοκίες και υποθέσεις σχετικά με μελλοντικά γεγονότα 
και περιστάσεις ενδέχεται να μην είναι ακριβείς. Τα πραγματικά αποτελέσματα και γεγονότα ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά 
από αυτά που αναμένονται στις μελλοντικές δηλώσεις για πολλούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών κινδύνων που 
περιγράφονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το 
Ελληνικό Ενημερωτικό Δελτίο της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. που σχεδιάστηκε αρχικά και εγκρίθηκε από την Ελληνική Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της θυγατρικής της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.
Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως πρόβλεψη κερδών και δεν υπάρχει εγγύηση ότι 
οι εν λόγω δηλώσεις και προβλέψεις θα πραγματοποιηθούν. Συνιστάται στους αποδέκτες της παρούσας να μην αποδώσουν 
αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες απηχούν τις θέσεις της Εταιρείας μόνο κατά την ημερομηνία της 
παρούσας ανακοίνωσης, και να προβούν σε δική τους ανεξάρτητη ανάλυση και απόφαση σε σχέση με τις περιόδους στις οποίες 
αφορούν οι προβλέψεις.




