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Η εταιρεία με μια ματιά

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  
Ariadne Interconnection 

Grid Telecom

2
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  

συνολικά (μόνιμοι, συμβασιούχοι, 
εργολαβικοί, θυγατρικές)

1.597

Το σύστημα μεταφοράς

11.148
ΧΛΜ.  

Εναέριες γραμμές

22
KYT (400/150/30kV)

335
ΧΛΜ.  

Yπόγειες γραμμές

910
ΧΛΜ.  

Yποβρύχιες γραμμές

12.394
ΧΛΜ.  

Συνολικό μήκος γραμμών

361
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ

5
ΕΥΡΩ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

(ως το 2030)

ΔΙΣ 
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Η μετοχική σύνθεση

Ελληνικό  
Δημόσιο

51,12%

ΑΔΜΗΕ 
Συμμετοχών Α.Ε.

51%

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Άλλοι Θεσμικοί 
Επενδυτές

25,84%

ARIADNE 
INTERCONNECTION

100%

GRID 
TELECOM

100%

Silchester 
& Funds

9,96%

Ιδιώτες

13,1%

Ελληνικό  
Δημόσιο

25%

State Grid

24%
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Μήνυμα Διαμαντή Βαχτσιαβάνου, 
Προέδρου Δ.Σ. 
ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε.

Όραμά μας να 
καθιερωθούμε 
ως η κατεξοχήν 
εταιρεία που δίδει 
προστιθέμενη 
αξία σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, 
πάντα με διαφάνεια 
και αποδοτικότητα, 
πάντα με σεβασμό 
στο περιβάλλον και 
την κοινωνία

Παρά το γεγονός ότι το 2020 δεν ήταν ένα ομαλό έτος για την Ελληνική και 
την παγκόσμια οικονομία, στον χώρο της ενέργειας δεν υπήρξε στασιμότητα. 
Δύο είναι οι σημαντικές εξελίξεις στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
κατά το έτος που μας πέρασε : Από την μία μεριά η επιβεβαίωση της 
στροφής προς την πράσινη ενέργεια, με την αύξηση της διείσδυσης των 
ΑΠΕ να αποτελεί πάγια κυβερνητική πολιτική και από την άλλη, η εισαγωγή 
των αγορών του αποκαλούμενου Μοντέλου Στόχου (Target Model), με το 
οποίο η Ελληνική αγορά ενέργειας εναρμονίζεται με την Ευρωπαϊκή.

Και οι δύο αυτές εξελίξεις εκφράζουν την αποφασιστικότητα της 
Ελληνικής κυβέρνησης να κάνει στέρεα και σημαντικά βήματα ώστε 
όχι μόνο να διασφαλίσει τη βιώσιμη ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα, 
εγγυώμενη παράλληλα την ενεργειακή μας ασφάλεια, αλλά και να 
καταστήσει την χώρα μας ενεργειακό κόμβο για την ευρύτερη περιοχή 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Μέσα 
σε αυτά τα πλαίσια η δραστηριότητα του Ομίλου ΑΔΜΗΕ είναι κρίσιμη, 
καθώς αποτελεί τον κύριο φορέα και για την ασφαλή προώθηση της 
πράσινης ενεργειακής μας μετάβασης αλλά και για την ορθολογική 
λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα μας.

Ήδη, με την ενεργό στήριξη της κυβέρνησης και οδηγό μας την εθνική 
στρατηγική απολιγνιτοποίησης βλέπουμε χειροπιαστά αποτελέσματα: 
Μέσα στο 2020 η συνεισφορά των ΑΠΕ στην συνολική ζήτηση ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Ελλάδα ανήλθε στο ύψος ρεκόρ του 35%, ενώ αντίστροφα η 
συνεισφορά του λιγνίτη έπεσε στο ιστορικό χαμηλό του 11%. Και προχωράμε 
! Η δε έναρξη του Μοντέλου Στόχου, παρά τις φυσιολογικές αρχικές 
αρρυθμίες ωριμάζει και σύντομα θα δρέψουμε τα οφέλη που υπόσχεται.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, κάτοχος του 51% του ΑΔΜΗΕ στηρίζει το έργο του 
Διαχειριστή και δηλώνει δυναμικά παρούσα -παρούσα για τους μετόχους 
μας, παρούσα για τους δυνητικούς επενδυτές και παρούσα στην αγορά. 
Με κεφαλαιοποίηση στα 625 εκατομμύρια ευρώ, η μετοχή της Συμμετοχών 
διαπραγματεύεται στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης του ΧΑΑ, 
ενώ το 2020, την αντικειμενικά δύσκολη αυτή χρονιά, το μέρισμα προς 
τους μετόχους μας ανήλθε στο ποσό των 24,8 εκατομμυρίων ευρώ. 

Είναι προφανές ότι η επένδυση στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών προσφέρει 
μια ασφαλή και προσοδοφόρα συμμετοχή σε ένα επενδυτικό πρόγραμμα 
5 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός της προσεχούς δεκαετίας, ένα από τα 
μεγαλύτερα της χώρας και σίγουρα το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανάπτυξης 
των υποδομών μεταφοράς και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην 
Ελλάδα, που παράλληλα θα αναδείξει τη χώρα και σε ενεργειακό κόμβο και 
πολύτιμο στρατηγικό εταίρο στην ευρύτερη περιφέρεια της. Αυτό συνάδει 
με το όραμά μας να καθιερωθούμε ως η κατεξοχήν εταιρεία που δίδει 
προστιθέμενη αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, πάντα με διαφάνεια 
και αποδοτικότητα, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία.
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Στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών δεν ξεχνάμε ότι το βασικό μας έργο είναι η 
υποστήριξη και ανάδειξη της εταιρικής εικόνας και της δραστηριότητας του 
Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, της ΑΔΜΗΕ 
Α.Ε. προς το επενδυτικό κοινό. Η δραστηριότητα του Διαχειριστή είναι 
υψίστης σημασίας, καθώς με την άγρυπνη λειτουργία, τον συνεχή έλεγχο και 
την διαρκή ανάπτυξη και συντήρηση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας ο Διαχειριστής επιτυγχάνει τον ενεργειακό εφοδιασμό 
της χώρας μας με τρόπο επαρκή, αξιόπιστο, αποδοτικό και ασφαλή.

Επίσης δεν ξεχνάμε ότι μαζί με την ενεργειακή ασφάλεια ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει 
και την ανταγωνιστικότητα της αγοράς ενέργειας, ώστε η χώρα μας να 
εξελιχθεί σε ενεργειακό κόμβο. Προς αυτές τις δύο κατευθύνσεις κινείται 
και το φιλόδοξο Δεκαετές Επενδυτικό Σχέδιο (2021-2030) του Διαχειριστή, 
ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο την επέκταση και αναβάθμιση των 
υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με την διασύνδεση όλων των 
Ελληνικών νησιών και εμβληματικό έργο την διασύνδεση της Κρήτης με την 
Αττική, που σύντομα θα καταστήσει την Μεγαλόνησο ενεργειακά ανεξάρτητη 
και με μηδενικούς ρύπους CO2.

Το 2020 ήταν χρονιά σοβαρών προκλήσεων για την Ελληνική οικονομία, την 
παγκόσμια οικονομία, για την ίδια την ανθρωπότητα. Η έξαρση της πανδημίας 
του Covid-19 δεν έκανε εξαιρέσεις και έπληξε χώρες, επιχειρήσεις, νοικοκυριά, 
ανθρώπους τελικά…

Μέσα σ’ αυτήν την πολύ δύσκολη χρονιά η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. πέτυχε 
τους βασικούς της στόχους, καθώς και η τιμή της μετοχής της παρουσίασε 
αύξηση, και απέδωσε μέρισμα στους μετόχους της. Αυτό δεν ήταν αυτονόητο, 
ούτε έγινε εύκολα. Σε όλη την διάρκεια της πανδημικής κρίσης η ΑΔΜΗΕ 
επέδειξε γρήγορα ανακλαστικά και εφάρμοσε ένα αυξημένο επίπεδο εποπτείας 
ώστε να προστατευτεί η οικονομική θέση του Ομίλου και της Εταιρείας.  Έτσι, 
το 2021 μάς βρίσκει σε καλή οικονομική θέση και με συνολική διαθέσιμη 
ρευστότητα σε υψηλά επίπεδα και συνεχώς βελτιούμενες χρηματοοικονομικές 
επιδόσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών εφαρμόζει 
ανταποδοτική μερισματική πολιτική και προτείνει την καταβολή μερίσματος 
ύψους 10,3 ευρώ ανά μετοχή για φέτος, ενώ υπολογίζεται ότι η μερισματική 
απόδοση της Εταιρείας για την περίοδο 2020-2024 θα αγγίζει το 3,7%.

Μεγάλη συμβολή σε αυτήν την συνολικά υγιή εικόνα έχει αδιαμφισβήτητα 
η συνεπής προσπάθεια που έχει καταβληθεί για την πλήρη προσαρμογή 
στα πλαίσια που θέτει ο νέος νόμος περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, που 
ψηφίστηκε στην Βουλή τον Ιούλιο του 2020. Ανάμεσα στις ενέργειες προς την 
κατεύθυνση αυτή είναι και τα ουσιαστικά και συνεπή βήματα για την υιοθέτηση 
μιας συγκροτημένης πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης με περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά κριτήρια. Στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών πιστεύουμε στα οφέλη από 
την μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και από την αύξηση της 
συμμετοχής των ΑΠΕ στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας μας που 
θα μάς οδηγήσουν με ασφάλεια στην πράσινη μετάβαση. Πιστεύουμε επίσης 
στην αξία της διαφάνειας και της πολυμορφίας στην Εταιρική διακυβέρνηση. 
Πάνω απ’ όλα όμως πιστεύουμε στο καθήκον μας απέναντι στην κοινωνία 
και στην αξία που δίνουν στον Όμιλο ΑΔΜΗΕ οι άνθρωποί μας, διότι και τα 
αποτελέσματα οι άνθρωποι τα φέρνουν. Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών συμμερίζεται 
απόλυτα την πεποίθηση ότι οι επενδυτές αναζητούν συνειδητά πλέον εταιρείες 
που έχουν θέσει μακροπρόθεσμους στόχους με βάση αυτά τα κριτήρια.

Μήνυμα Ιωάννη Καράμπελα, 
Διευθύνοντος Συμβούλου Δ.Σ.  
ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε.

Το 2021 μάς βρίσκει 
σε καλή οικονομική 
θέση και με 
συνολική διαθέσιμη 
ρευστότητα σε 
υψηλά επίπεδα 
και συνεχώς 
βελτιούμενες 
χρηματοοικονομικές 
επιδόσεις
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2016 201720122011

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
 ● Νομοθεσία  
«Διευκόλυνση 
“Συνδέοντας την 
Ευρώπη”» (ΔΣΕ) 

ΜΑΡΤΙΟΣ 
 ● Σύσταση ΑΔΜΗΕ

ΜΑΪΟΣ 
 ● Νόμος Πλήρους 
Ιδιοκτησιακού  
Διαχωρισμού  
(4389/2016)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
 ● Προσφορά State Grid 
Corporation of China 
(SGCC) για την απόκτηση 
του 24% του ΑΔΜΗΕ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
 ● Σύσταση ΑΔΜΗΕ 
Συμμετοχών

ΙΟΥΝΙΟΣ 

 ● Εισαγωγή της ΑΔΜΗΕ 
Συμμετοχών στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών

 ● Πιστοποίηση της ΑΔΜΗΕ 
από τη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας (ΡΑΕ)

 ● Ιδρυτική Πράξη  
της ΑΔΜΗΕ

1.1
ΙΣΤΟΡΙΚΟ

H ΑΔΜHE Συμμετοχών ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2017, 
στο πλαίσιο του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού μεταξύ 
ΔΕΗ (Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού) και ΑΔΜΗΕ 
(Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας) και σε εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
2009/72/ΕΚ. Η οδηγία αυτή προτείνει στα κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων, τον πλήρη ιδιοκτησιακό 
διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας από εκείνες της παραγωγής και 
προμήθειας, με απώτερο σκοπό την ενθάρρυνση του 
ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
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202020192018

ΜΑΡΤΙΟΣ
 ● Απόφαση της ΡΑΕ για τη 
ρυθμιστική περίοδο 2018 - 2021

 ● Εγκαίνια της Α΄ φάσης της 
διασύνδεσης Κυκλάδων

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
 ● Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου
 ● Σύναψη δανείου
 ● Πρόωρη αποπληρωμή 
μέρους του κοινοπρακτικού 
ομολογιακού δανείου

 ● Αφετηρία για το έργο διασύνδεσης 
Κρήτης - Πελοποννήσου

ΙΟΥΝΙΟΣ

 ● Αναχρηματοδότηση κοινοπρακτικού 
ομολογιακού δανείου

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
 ● Διανομή προμερίσματος  
από την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

 ● Ίδρυση της θυγατρικής 
Αριάδνη Interconnection

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ–ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

 ● Έναρξη εργασιών διασύνδεσης 
Πελοποννήσου - Κρήτης

 ● Έναρξη εργασιών Β΄ και Γ΄ φάσης 
της διασύνδεσης Κυκλάδων

 ● Έναρξη εργασιών διασύνδεσης 
Ρίου - Αντιρρίου

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
 ●  Ίδρυση της θυγατρικής 
Grid Telecom

ΜΑΪΟΣ
 ● Έναρξη διαδικασίας προσφορών 
για την ηλεκτρική διασύνδεση 
Αττικής - Κρήτης

ΙΟΥΝΙΟΣ
 ● Ένταξη στο Δεκαετές Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης (ΔΠΑ) 2021-2030 
των ηλεκτρικών διασυνδέσεων 
Δωδεκανήσων και Βόρειου Αιγαίου

ΙΟΥΝΙΟΣ 
 ● Υπογραφή της σύμβασης 
με τον Ανάδοχο του έργου 
διασύνδεσης Αττικής - Κρήτης

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
 ● Ολοκλήρωση  
του Υποσταθμού Νάξου

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
 ● Έναρξη λειτουργίας  
του Μοντέλου Στόχου (Target Model) 
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
 ● Επιτυχής δοκιμαστική ηλέκτριση 
του καλωδίου της διασύνδεσης 
Πελοποννήσου - Κρήτης

Στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών εισφέρθηκε από τη ΔΕΗ το 51% 
του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, ενώ, στη συνέχεια, 
στις 19 Ιουνίου 2017, το σύνολο των μετοχών της εταιρεί-
ας διανεμήθηκε στους μετόχους της ΔΕΗ με ταυτόχρονη 
εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το 25% του ΑΔΜΗΕ 
πωλήθηκε και μεταβιβάστηκε απευθείας από τη ΔΕΗ στο 
Ελληνικό Δημόσιο (ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ) ενώ το 24% στη State Grid 
International Development μέσω διεθνούς διαγωνισμού 
που είχε σκοπό την προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή.

Σκοπός της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών είναι η προαγωγή του 
έργου της Συγγενούς ΑΔΜΗΕ Α.Ε., μέσω της συμμετοχής 
της στον διορισμό των βασικών διοικητικών στελεχών 
της, η συνεργασία με τον Στρατηγικό Επενδυτή καθώς και 
η επικοινωνία της δραστηριότητας της Συγγενούς στους 
μετόχους και το ευρύτερο επενδυτικό κοινό.

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ασκεί τις δραστηριότητες και εκτελεί τα 
καθήκοντα του κύριου διαχειριστή του Ελληνικού Συ-
στήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). 
Ειδικότερα, σκοπός της εταιρείας είναι η λειτουργία, 
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 Hμερησίου 
Eνεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) συναλλαγές, σύμ-
φωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας και του 
ελεύθερου ανταγωνισμού.



€613.640.000
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

(κλείσιμο 31.12.2020)

KYPIA
ΑΓΟΡΑ

EUR
ΝΟΜΙΣΜΑ

232.000.000
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ADMIE
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.2 H ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΏΝ ΣΤΟ XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών είναι εισηγμένη εταιρεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.  
και η μετοχή της διαπραγματεύεται στον δείκτη FTSE των μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

↓↑
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€2,6450
ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ 

(κλείσιμο 31.12.2020)
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ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 2020  
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

(Σε εκατομμύρια Ευρώ  
εκτός εάν αναφέρεται  
διαφορετικά)

01. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 2019 2020

Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό 704,6 722,6

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 22,5 27,8

Εκ των οποίων ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8,5 7

Σύνολο Ενεργητικού 727,1 750,4

Ίδια Κεφάλαια 727,1 750,3

Δανεισμός — —

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,1 0

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0 0,1

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Παθητικού 727,1 750,4

Μερίδιο συμμετοχής σε επενδύσεις,  
με τη μέθοδο της καθαρής θέσης

53,9 43,3

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,

επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων

53,4 43

Κέρδη προ φόρων και χρηματ/κών αποτελεσμάτων 53,7 43,1

Καθαρά κέρδη 727,2 727,2

02. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 2019 2020

Καθαρές ταμειακές εκροές  
από λειτουργικές δραστηριότητες

1,4 0,03

Καθαρές ταμειακές εκροές  
από επενδυτικές δραστηριότητες

21,8 26,2

Καθαρές ταμειακές εισροές  
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

-19,5 -27,7

Καθαρή αύξηση / (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων 3,6 -1,5

15
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1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2/2

ΑΔΜΗΕ 2020  
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

(Σε εκατομμύρια Ευρώ  
εκτός εάν αναφέρεται  
διαφορετικά)

01. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 2019* 2020

Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό 2.128,6 2.489,6

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 803,6 592,5

Εκ των οποίων ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 425,2 248,5

Σύνολο Ενεργητικού 2.932,2 3.082,1

Ίδια Κεφάλαια 1.329,9 1.365,2

Δανεισμός 626,2 752,0

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 545,8 581,7

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 430,3 382,1

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Παθητικού 2.932,2 3.082,1

02. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2019 2020

Έσοδο Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς 229,1 273,6

Συνολικά έσοδα 249,8 286,7

Σύνολο προβλέψεων -4,3 211,0

Κέρδη προ φόρων χρηματ/κών αποτελεσμάτων  
και αποσβέσεων

224,1 0,7

Ώς % των εσόδων 90% 122,1

Κέρδη προ φόρων και χρηματ/κών αποτελεσμάτων 134,8 85,0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Παθητικού 105,6 727,2

03. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 2019 2020

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών  
κεφαλαίου κίνησης

209,0 203,2

Καθαρές ταμειακές εκροές  
από λειτουργικές δραστηριότητες**

159,9 159,2

Καθαρές ταμειακές εκροές  
από επενδυτικές δραστηριότητες

-218,3 -397,3

Καθαρές ταμειακές εισροές  
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

-119,4 61,3

Καθαρή αύξηση/ (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων** -177,8 -176,7

16

*Αναθεωρημενα

**Εμπεριέχονται και 
διερχόμενα ποσά 
(pass-through) 
από συναλλαγές 
«Αγοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας»
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Το σημαντικότερο ορόσημο στην εγχώρια αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας κατά το 2020 ήταν η εισαγωγή του 
Μοντέλου Στόχου (Target Model) στην εγχώρια αγορά 
ενέργειας, το οποίο αποτελεί τον πυλώνα για τη σύζευξη 
των επιμέρους εθνικών αγορών με απώτερο σκοπό τη 
δημιουργία μιας ενιαίας διασυνδεδεμένης ευρωπαϊκής 
αγοράς ενέργειας.

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, που είχε 
παρουσιάσει το ιστορικά υψηλό της (56,3 TWh) το 2008, 
αμέσως πριν από την παρατεταμένη οικονομική κρίση 
που έπληξε τη χώρα, παρουσίασε σημαντική πτώση (λόγω 
κυρίως της μεγάλης μείωσης των βιομηχανικών φορτίων). 
Από το 2013 η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας 
στο ΕΣΜΗΕ σταθεροποιήθηκε περί τις 51 TWh, για να 

ανέλθει το 2019 σε 52,1 TWh (αύξηση 1,24% σε σχέση με 
το 2018), ενώ το 2020 χαρακτηρίστηκε από σημαντική 
μείωση της συνολικής καθαρής ζήτησης ηλεκτρικής 
ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ, κατά 4,2% έναντι αυτής του 2019, 
ως συνεπακόλουθο της περιορισμένης οικονομικής 
δραστηριότητας λόγω της πανδημίας. Η παραγωγή 
ενέργειας από λιγνίτη έχει φθίνουσα πορεία την τελευταία 
πενταετία με ελάχιστη συνεισφορά το 2020 σε ποσοστό 
11%, ενώ το ίδιο έτος παρατηρείται αυξημένη συνεισφορά 
ΑΠΕ σε ποσοστό περί το 35%.
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2.1  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Μοναδική δραστηριότητα της εταιρείας είναι η συμμετοχή 
της στον ΑΔΜΗΕ. Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση του σκοπού του αποτελούν τους στόχους  
και τη στρατηγική της. Ο ΑΔΜΗΕ είναι το μοναδικό  
περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας στο οποίο  
και ασκεί έλεγχο.
Βάσει των διατάξεων του Νόμου 4001/2011, ο ΑΔΜΗΕ ανέλαβε τον ρόλο του 
Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΕΣΜΗΕ) και, συγκεκριμένα, τα καθήκοντα λειτουργίας, συντήρησης και ανά-
πτυξης του ΕΣΜΗΕ, ενσωματώνοντας τα αντίστοιχα καθήκοντα και λειτουργί-
ες που αποτελούσαν αρμοδιότητα: α) του Διαχειριστή του Συστήματος Μετα-
φοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) ως Διαχειριστή του Συστήματος και 
β) της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ ως Κυρίου του Συστήματος.

Ως εκ τούτου, ο ΑΔΜΗΕ οργανώθηκε σε μια διακριτή εταιρεία στην οποία 
ενσωματώθηκαν οι αντίστοιχοι Κλάδοι Μεταφοράς της ΔΕΗ και του ΔΕΣΜΗΕ. 
Στη νέα εταιρεία μεταφέρθηκαν όλες οι σχετικές οργανωτικές λειτουργίες, 
το προσωπικό και τα πάγια στοιχεία του ΕΣΜΗΕ. Βάσει του Νόμου 4001/2011, 
ο ΑΔΜΗΕ κατέστη καθολικός διάδοχος της ΔΕΗ και του ΔΕΣΜΗΕ ως προς το 
σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που σχετίζονται με τους παραπά-
νω 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 καθήκοντά του και 
λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων των κεφαλαίων Α΄ έως Γ΄ 
του Τέταρτου Μέρους του Νόμου 4001/2011, καθώς και των πράξεων που εκδί-
δονται κατ’ εξουσιοδότησή του και, ιδίως, του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και 
της άδειας διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ που του χορηγείται.

Ο ΑΔΜΗΕ ως Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ εκτελεί όλα τα καθήκοντα που ορίζο-
νται στον νόμο, ιδίως το άρθρο 94 του Νόμου 4001/2011, καθώς και τις επιπλέ-
ον αρμοδιότητες που του ανατέθηκαν με το άρθρο 12 του Νόμου 4425/2016.
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12. Η συμμετοχή σε ενώσεις, οργανώσεις ή εταιρείες, οι 

οποίες έχουν σκοπό την επεξεργασία και τη διαμόρφω-

ση κανόνων κοινής δράσης που συντείνουν, στο πλαίσιο 

της κοινοτικής νομοθεσίας, στη δημιουργία ενιαίας 

εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και, ειδικό-

τερα, στον καταμερισμό και την εκχώρηση δικαιωμάτων 

μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των αντίστοιχων 

διασυνδέσεων, καθώς και στη διαχείριση των δικαιωμά-

των αυτών για λογαριασμό των ως άνω διαχειριστών και 

ιδίως στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (European Network of 

Transmission System Operators for Electricity, ENTSO-E).

13. Η εκπόνηση σε ετήσια βάση, κατόπιν διαβού-

λευσης με όλους τους υφιστάμενους και μελ-

λοντικούς χρήστες του ΕΣΜΗΕ, Δεκαετούς 

Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ.

14. Η τήρηση των αναγκαίων διαχειριστικών λογιστι-

κών λογαριασμών για την είσπραξη των εσόδων 

από τη διαχείριση συμφόρησης των διασυνδέ-

σεων, ή άλλων χρεώσεων που προκύπτουν από 

τη λειτουργία και τη διαχείριση του ΕΣΜΗΕ.

15. Η δημοσίευση στην ιστοσελίδα του καταλόγου 

όλων των εγκεκριμένων από τη ΡΑΕ τιμολογίων με 

τα οποία χρεώνει τους χρήστες του Συστήματος.

16. Ο υπολογισμός της Οριακής Τιμής Αποκλίσεων.

17. Η εκκαθάριση των Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτη-

σης και η διευθέτηση των χρηματικών συναλλαγών 

στο πλαίσιο της διευθέτησης των Αποκλίσεων Πα-

ραγωγής - Ζήτησης σε συνεργασία με τον Διαχειρι-

στή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Εγγυήσεων 

Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) και τον Διαχειριστή του Ελ-

ληνικού Δικτύου Διανομής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ).

18. Η σύναψη, κατόπιν διαγωνισμού, συμβάσεων αγορα-

πωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβανομένων 

συμβάσεων διαχείρισης της ζήτησης, μόνον εφόσον 

αυτό απαιτείται για την παροχή των επικουρικών υπη-

ρεσιών και για τις ανάγκες εξισορρόπησης των απο-

κλίσεων παραγωγής - ζήτησης κατά τη λειτουργία του 

συστήματος σε πραγματικό χρόνο και στο πλαίσιο των 

ρυθμίσεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.

19. Η συνεργασία με τον ΔΑΠΕΕΠ, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών και του 

Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.

20. Η προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής φύ-

σεως σε θέματα της αρμοδιότητάς του σε διαχειριστές ή 

κυρίους συστημάτων μεταφοράς έναντι αμοιβής. Επίσης, 

η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, καθώς και σε 

προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, εφόσον 

δεν παρακωλύεται η άρτια εκτέλεση των καθηκόντων του.

Τα καθήκοντα αυτά είναι:

01. Η διασφάλιση ότι η μακροχρόνια ικανότητα του 

Συστήματος να ανταποκρίνεται σε εύλογες ανά-

γκες για μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, υπό 

οικονομικά βιώσιμες συνθήκες, λαμβάνοντας πά-

ντα υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος.

02. Η παροχή πρόσβασης στο Σύστημα στους κατό-

χους άδειας παραγωγής, προμήθειας ή εμπορί-

ας ηλεκτρικής ενέργειας, σε όσους έχουν νόμιμα 

εξαιρεθεί από την υποχρέωση κατοχής τέτοιων 

αδειών και στους Επιλεγέντες Πελάτες.

03. Η παροχή της δυνατότητας σύνδεσης του Ελλη-

νικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΕΔΔΗΕ) με το ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με όσα καθορί-

ζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ.

04. Η διαχείριση των ροών της ηλεκτρικής ενέργει-

ας στο Σύστημα, συνεκτιμώντας τις ανταλλαγές με 

άλλα διασυνδεδεμένα συστήματα μεταφοράς.

05. Η μέριμνα για την ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική 

λειτουργία του Συστήματος. Ο ΑΔΜΗΕ διασφαλίζει, 

μεταξύ άλλων, τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων επικου-

ρικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρε-

σιών που παρέχονται μέσω διαχείρισης της ζήτησης, 

στον βαθμό που η διαθεσιμότητά τους δεν εξαρτάται 

από άλλο διασυνδεδεμένο Σύστημα μεταφοράς.

06. Η κατάρτιση του προγράμματος κατανομής των μο-

νάδων παραγωγής που συνδέονται με το Σύστημα, 

ο προσδιορισμός της χρήσης των διασυνδέσεων 

με άλλα συστήματα μεταφοράς και η κατανομή, σε 

πραγματικό χρόνο, του φορτίου ηλεκτρικής ενέργει-

ας στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής.

07. Η παροχή στους Διαχειριστές άλλων συστημάτων με-

ταφοράς και δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, 

με τα οποία συνδέεται το Σύστημα, επαρκών πληρο-

φοριών για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία, τη 

συντονισμένη ανάπτυξη και τη διαλειτουργικότητα του 

Συστήματος με τα παραπάνω συστήματα και δίκτυα.

08. Η παροχή στους χρήστες του Συστήματος κάθε 

αναγκαίας πληροφορίας για την εξασφάλιση της 

αποτελεσματικής πρόσβασής τους σε αυτό.

09. Η παροχή των πάσης φύσεως υπηρεσιών του εφαρ-

μόζοντας διαφανή, αντικειμενικά και αμερόλη-

πτα κριτήρια, ώστε να αποτρέπεται κάθε διάκριση 

μεταξύ των χρηστών ή των κατηγοριών χρηστών 

του Συστήματος και, ιδίως, κάθε διάκριση υπέρ 

των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων.

10. Η είσπραξη των τελών πρόσβασης στο Σύστημα και η 

διευθέτηση των χρεοπιστώσεων που του αναλογούν 

στο πλαίσιο του μηχανισμού αντιστάθμισης μετα-

ξύ διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, σύμφωνα 

με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009.

11. Η χορήγηση και η διαχείριση της πρόσβασης τρίτων 

στο Σύστημα, αλλά και η παροχή ειδικά αιτιολογημένων 

επεξηγήσεων σε περίπτωση άρνησης πρόσβασης.



2.2  
ΑΞΙΕΣ  
       ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ

Οι εταιρικές αξίες της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών συμμερίζονται 
τις αξίες της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και εναρμονίζονται με αυτές. 
Κορυφαία προτεραιότητα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών είναι  
η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού 
και η στήριξη της μετοχής, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο  
που θέτουν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και το τρίπτυχο  
Περιβάλλον - Κοινωνία - Χρηστή Εταιρική Διακυβέρνηση 
(ESG).

Για να πετύχει αυτούς τους στόχους, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στηρίζει με συνέ-
πεια τις δραστηριότητες της Συγγενούς Εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε., την οποία και 
εποπτεύει, καθώς κατέχει το 51% του μετοχικού της κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, 
η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών δεσμεύεται να ενεργεί πάντοτε προς το συμφέρον των 
μετόχων της και αναλαμβάνει τις εξής δεσμεύσεις:

01. Aδιάλειπτος ενεργειακός εφοδιασμός της χώρας. Εξασφάλιση του  

εφοδιασμού της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, ικανοποιώντας όλα τα  

κριτήρια ποιότητας, ασφάλειας και αποδοτικότητας. Αυτή είναι η κύρια  

επιδίωξη της Εταιρείας η οποία και διέπει κάθε δραστηριότητά της στο  

πλαίσιο του ρόλου της ως βασικού μετόχου του διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.

02. Αμεροληψία. Εγγύηση ισότιμης και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης  

στο Σύστημα για όλους τους χρήστες.

03. Διαφάνεια. Εφαρμογή διαδικασιών πλήρους διαφάνειας στη λειτουρ-

γία της Εταιρείας και παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών προς 

τους φορείς της αγοράς για την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού.

04. Αποδοτικότητα. Εποπτεία στην εκτέλεση των καθηκόντων του διαχειριστή του 

Συστήματος με τον πλέον αποδοτικό τρόπο, επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη αξιοποί-

ηση των διαθέσιμων πόρων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της χώρας με γνώμο-

να το δημόσιο όφελος και δημιουργώντας αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

05. Αειφορία. Εκτέλεση των καθηκόντων της Εταιρείας σύμφωνα με τις αρχές 

της αειφόρου ανάπτυξης με οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντι-

κούς όρους. Ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης, της τεχνικής κατάρτισης 

και της ανάπτυξης των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της.
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2.3 ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ
  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.

2.3.1 ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Oι τρεις εναέριες γραµµές διπλού κυκλώµατος 400kV αποτελούν τη 
σπονδυλική στήλη του Εθνικού Διασυνδεδεμένου Συστήµατος Μεταφοράς. 
Μεταφέρουν ηλεκτρική ενέργεια κυρίως από τους σταθµούς παραγωγής 
της ∆υτικής Μακεδονίας και θεωρούνται ύψιστης σηµασίας για ολόκληρη 
την Ελλάδα. Σε αυτή την περιοχή παράγεται περίπου το 50% της ηλεκτρικής 
ενέργειας της χώρας, το οποίο µε τη σειρά του μεταφέρεται στα κύρια κέντρα 
κατανάλωσης στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, όπου καταναλώνεται περίπου 
το 65% της ηλεκτρικής ενέργειας.

2.3.2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Το Ελληνικό ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα Μεταφοράς συνδέεται µε τα 
Συστήµατα Μεταφοράς της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, της Βόρειας 
Μακεδονίας, της Ιταλίας (Συνεχές Ρεύµα 400kV) και της Τουρκίας.  
Οι παραπάνω διασυνδέσεις συµβάλλουν 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.

11.148
ΧΛΜ.  

Εναέριες γραμμές

22
KYT (400/150/30kV)

335
ΧΛΜ.  

Yπόγειες γραμμές

910
ΧΛΜ.  

Yποβρύχιες γραμμές

12.394
ΧΛΜ.  

Συνολικό μήκος γραμμών

361
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ

Οι Γραµµές Μεταφοράς έχουν συνολικό μήκος 12.394 χλμ. εκ των οποίων 11.148 
χλμ. είναι εναέριες, 910 χλμ. υποβρύχιες και 335 χλμ. υπόγειες. Οι υπόγειες 
Γραµµές Μεταφοράς είναι εγκατεστημένες, κυρίως, περιμετρικά και εντός των 
μεγάλων αστικών κέντρων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Το Σύστηµα Μεταφοράς, επιπλέον, περιλαµβάνει 22 ΚΥΤ (400/150/30kV) 
και 361 υποσταθµούς 150kV- 20kV (ανύψωσης, υποβιβασµού-ζεύξης  
και σύνδεσης).
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Α’ ΦΑΣΗ

Η υλοποίηση της Α΄ Φάσης ολοκληρώ-
θηκε τους πρώτους μήνες του 2018. 

Η Α΄ Φάση περιλαμβάνει τη σύνδεση 
της Σύρου με το Λαύριο, καθώς και με 
τις Νήσους της Πάρου, της Μυκόνου 
και της Τήνου. Έπειτα από την ολοκλή-
ρωσή της, οι μονάδες των αυτόνομων 
σταθμών παραγωγής τέθηκαν σε 
εφεδρεία εκτάκτων αναγκών και τα 
φορτία των Νήσων τροφοδοτούνται 
πλέον από το ΕΣΜΗΕ (τα φορτία της 
Άνδρου - Τήνου τροφοδοτούνται ήδη 
από το ΕΣΜΗΕ μέσω της γραμμής  
μεταφοράς η οποία συνδέει τη Ν. 
Εύβοια με την Άνδρο).

Το έργο, προϋπολογισμού 264,3 εκατ. 
ευρώ (συμπεριλαμβανομένων  
των προκαταρκτικών δαπανών),  
συγ  χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ και 
το ΕΣΠΑ Προγραμματικών Περιόδων 
2007-2013 και 2014-2020 και δανειο-
δοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Τα σημαντικότερα έργα της Συγγενούς εταιρείας  
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που ολοκληρώθηκαν εντός του 2020  
ή βρίσκονται σε εξέλιξη είναι τα εξής:

2.4.1. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Το έργο της διασύνδεσης των Κυκλάδων έχει χαρακτηρισθεί ως έργο 
γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας. Αποσκοπεί αφενός στην 
αύξηση της αξιοπιστίας τροφοδότησης των διασυνδεομένων Νήσων και 
αφετέρου στη μείωση του κόστους παραγωγής (υποκατάσταση πετρελαίου 
με άλλες πηγές ενέργειας, σε συνάρτηση με την εξέλιξη του ενεργειακού 
μείγματος ηλεκτροπαραγωγής στην ηπειρωτική χώρα).

Ο σχεδιασμός του έργου διαμορφώθηκε με γνώμονα την ελαχιστοποίηση της 
περιβαλλοντικής όχλησης επί των Νήσων. Σε αυτή την κατεύθυνση, οι νέοι 
υποσταθμοί επί των Νήσων έχουν χωροθετηθεί πλησίον του αιγιαλού ώστε να 
αποφευχθεί η κατασκευή εναέριων γραμμών μεταφοράς επί των Νήσων, ενώ  
η διασύνδεση των Νήσων μεταξύ τους και με το Ηπειρωτικό Σύστημα 
προβλέπεται να γίνει μέσω υποβρυχίων καλωδιακών συνδέσεων. Σύμφωνα  
με τα προαναφερθέντα, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υλοποιεί το έργο σε φάσεις:

2.4  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2020    
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Δ’ ΦΑΣΗ

Η υλοποίηση της τέταρτης και τε-
λευταίας φάσης διασύνδεσης των 
Κυκλάδων, ύψους 386 εκατ. ευρώ, η 
οποία περιλαμβάνει τη διασύνδεση 
των Νήσων Σαντορίνης, Μήλου, Φο-
λεγάνδρου και Σερίφου με το ηπειρω-
τικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, ξεκινά εντός του 2021. 
Έχουν ήδη προκηρυχθεί οι διαγωνι-
σμοί που αφορούν στα καλωδιακά 
τμήματα και τον υποσταθμό Σαντορί-
νης, ενώ εντός του καλοκαιριού του 
2021 θα προκηρυχθούν και οι διαγωνι-
σμοί για τα υπόλοιπα νησιά. Η σύνδε-
ση Νάξου - Σαντορίνης αναμένεται να 
ολοκληρωθεί το 2023 και των υπόλοι-
πων τμημάτων (Μήλος, Φολέγανδρος, 
Σέριφος) το 2024. Η ολοκλήρωση της 
διασύνδεσης των Κυκλάδων θα δώσει 
τη δυνατότητα ανάπτυξης μονάδων 
ΑΠΕ συνολικής ισχύος 332 MW στα 
νησιά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που 
αποτυπώνονται στο Δεκαετές Πρό-
γραμμα Ανάπτυξης 2021-2030, επιτυγ-
χάνοντας ένα πιο σταθερό, πράσινο 
και οικονομικό ενεργειακό μείγμα για 
το νησιωτικό σύμπλεγμα. Η Δ΄ Φάση 
του έργου έχει ενταχθεί στο Εθνικό 
Σχέδιο Ανάκαμψης και θα λάβει χρη-
ματοδότηση 170 εκατ. ευρώ.

Β’ ΦΑΣΗ

Η Β΄ Φάση της διασύνδεσης των 
Κυκλάδων ολοκληρώθηκε τον 
Σεπτέμβριο του 2020. Περιλαμβάνει 
τα ακόλουθα επιμέρους υποέργα:

 ● Σύνδεση Πάρου - Νάξου με ένα 

υποβρύχιο τριπολικό καλώδιο 

εναλλασσόμενου ρεύματος 

150 kV ονομαστικής ικανότητας 

140 MVA, μήκους 7.6 χλμ.

 ● Σύνδεση Νάξου - Μυκόνου με 

ένα υποβρύχιο τριπολικό καλώδιο 

εναλλασσόμενου ρεύματος 

150 kV ονομαστικής ικανότητας 

140 MVA, μήκους 40 χλμ.

 ● Κατασκευή νέου Υ/Σ GIS 

επί της Νάξου, καθώς και 

των απαιτούμενων έργων 

σύνδεσης στους υποσταθμούς 

Πάρου και Μυκόνου.

Παράλληλα με τη Β΄ Φάση, προγραμ   -
ματίστηκε και η αναβάθμιση της 
υφιστάμενης καλωδιακής σύνδεσης 
Άνδρος - Λιβάδι (Νότιος Εύβοια) 
μήκους 14,5 χλμ. και Άνδρος - Τήνος 
μήκους 4 χλμ. με την εγκατάσταση 
νέων υποβρυχίων καλωδίων 
εναλλασσόμενου ρεύματος XLPE 150 
kV ονομαστικής ικανότητας 200 MVA, 
σε αντικατάσταση των υφιστάμενων 
καλωδίων ελαίου. Το έργο της 
αναβάθμισης ολοκληρώθηκε στις 
αρχές του 2020.

Το έργο της Β΄ Φάσης, 
προϋπολογισμού 47,3 εκατ. ευρώ, 
καθώς και το έργο της αναβάθμισης 
της υφιστάμενης καλωδιακής 
σύνδεσης Άνδρος - Λιβάδι, 
προϋπολογισμού 22,2 εκατ. ευρώ, 
συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ 
και το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Γ’ ΦΑΣΗ

Η Γ΄ Φάση της διασύνδεσης των 
Κυκλάδων περιλαμβάνει την 
ολοκλήρωση της διασύνδεσης με  
την πόντιση και του δεύτερου 
καλωδίου Λαυρίου - Σύρου, καθώς  
και με τα απαιτούμενα έργα σύνδεσης 
(αυτεπαγωγές και πύλες) στο Λαύριο 
και στη Σύρο.

Στόχος της Γ΄ Φάσης είναι η εξασφά-
λιση της απαιτούμενης αξιοπιστίας για 
όλες τις λειτουργικές συνθήκες, ανά-
λογα και με την εξέλιξη της ζήτησης 
των διασυνδεομένων Νήσων. Με την 
ολοκλήρωση της Γ΄ Φάσης εξασφαλί-
ζεται πλήρης αξιοπιστία τροφοδότη-
σης του συγκροτήματος των Κυκλά-
δων για τον προβλεπόμενο χρονικό 
ορίζοντα λειτουργίας του έργου.  
Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και  
έπειτα από την κατασκευή όλων  
των φάσεων του έργου, θα πρέπει  
να διατηρηθεί παραγωγικό δυναμικό 
στις Νήσους, ώστε να είναι δυνατό  
να αντιμετωπισθούν τα έκτακτα  
περιστατικά. 

Η Γ΄ Φάση, προϋπολογισμού 122,3 
εκατ. ευρώ, τέθηκε σε κανονική 
λειτουργία με προσωρινή σύνδεση 
στη Σύρο τον Οκτώβριο του 2020  
(τα υπολειπόμενα έργα αυτεπαγωγών 
και πυλών στη Σύρο για τη μόνιμη 
σύνδεση ολοκληρώνονται εντός του 
2021) και συγχρηματοδοτείται από  
την ΕΕ και το ΕΣΠΑ 2014-2020.
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2.4.2.1 Διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο

Η διασύνδεση Πελοποννήσου-Κρήτης αποτελεί την  
πρώτη φάση της διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ.  
Η διασύνδεση εναλλασσόμενου ρεύματος Πελοποννήσου 
- Κρήτης υλοποιείται με 2 κυκλώματα εναλλασσόμενου 
ρεύματος 150 kV, ονομαστικής μεταφορικής ικανότητας 
200 MVA έκαστο. Από την επισταμένη διερεύνηση που 
πραγματοποιήθηκε για θέματα λειτουργίας και επάρκειας 
ισχύος του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης προέκυψε 
ότι η ισχύς, η οποία είναι δυνατό να διακινείται με ασφά-
λεια μέσω αυτού του συνδέσμου εναλλασσόμενου ρεύμα-
τος, κυμαίνεται από 150 MW έως και 180 MW, ανάλογα με 
τις συνθήκες της λειτουργίας.

Στην περίπτωση εγκατάστασης καλωδίων εναλλασσόμε-
νου ρεύματος, η ελαχιστοποίηση της υποβρύχιας όδευσης 
επιδιώκεται όχι μόνο για λόγους περιορισμού του κόστους, 
αλλά και των απαιτήσεων άεργου αντιστάθμισης, οι οποίες 
ούτως ή άλλως είναι σημαντικές. Έτσι, ως σημείο σύνδε-
σης στην Πελοπόννησο επελέγη η ευρύτερη περιοχή της 
Νεάπολης Λακωνίας.

Επιπλέον, στο ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης εγκαθί-
σταται σύστημα αντιστάθμισης άεργου ισχύος τύπου 
STATCOM για τη ρύθμιση των τάσεων και τη διασφάλιση 
της ευστάθειας του δικτύου σε κανονικές συνθήκες και σε 
συνθήκες διαταραχών. 

Εντός του 2020 ολοκληρώθηκαν οι Υποσταθμοί στην  
Πελοπόννησο και τα Χανιά, οι υπόγειες καλωδιακές  
γραμμές μεταφοράς στην Κρήτη και την Πελοπόννησο,  
η μία υποβρύχια καλωδιακή γραμμή και το μεγαλύτερο  
μέρος των εναερίων γραμμών στην Πελοπόννησο,  
γεγονός που επέτρεψε την επιτυχή δοκιμαστική ηλέκτριση 
της διασύνδεσης τον Δεκέμβριο του 2020. Η δεύτερη  
υποβρύχια καλωδιακή γραμμή, οι τελικές διευθετή-
σεις των εναερίων γραμμών στην Πελοπόννησο και το 
STATCOM ήδη ολοκληρώνονται, ώστε η διασύνδεση να 
είναι λειτουργική πριν από το καλοκαίρι του 2021. Εκτι-
μάται ότι εντός Ιουνίου-Ιουλίου, η πρώτη διασύνδεση της 
Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα θα είναι έτοιμη να μετα-
φέρει ηλεκτρικά φορτία προς το νησί.

Το κόστος του έργου, ύψους 397 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμ-
βανομένων των προκαταρκτικών δαπανών), συγχρηματο-
δοτείται από την ΕΕ και το ΕΣΠΑ 2014-2020 και δανειοδο-
τείται από την ΕΤΕπ. 

Η διασύνδεση Πελοποννήσου - Κρήτης αποκαλείται η «δι-
ασύνδεση των ρεκόρ» καθώς πρόκειται:

 ● Για τη μεγαλύτερη σε μήκος καλωδιακή διασύνδεση 

εναλλασσόμενου ρεύματος παγκοσμίως (174 χλμ.) 

 ● Για τη μεγαλύτερη σε μήκος υποβρύχια καλωδιακή 

διασύνδεση υψηλής τάσης με τριπολικό καλώδιο 

τεχνολογίας μόνωσης XLPE παγκοσμίως (132 χλμ). 

 ● Για τη βαθύτερη υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση 

υψηλής τάσης με τριπολικό καλώδιο τεχνολογίας 

μόνωσης XLPE παγκοσμίως (βάθος 1.000 μέτρων).

 

2.4.2 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Το Σύστημα της Κρήτης χαρακτηρίζεται από:

 ● Πολύ υψηλό μεταβλητό κόστος παραγωγής 

εξαιτίας της χρήσης πετρελαίου στους τοπικούς 

Σταθμούς Παραγωγής, το οποίο αντανακλάται σε 

σημαντικότατη επιβάρυνση των καταναλωτών για 

κάλυψη των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). 

 ● Μεγάλο ετήσιο ρυθμό αύξησης του φορτίου της Νήσου. 

Σημειώνεται ότι το φορτίο κατά τους θερινούς μήνες 

καλύπτεται οριακά από τους τοπικούς Σταθμούς.

 ● Τη μεγάλη δυσκολία έως αδυναμία εξεύρεσης χώρων 

και εξασφάλιση αδειοδοτήσεων για την ενίσχυση 

των τοπικών Σταθμών ή την ανάπτυξη νέων.

 ● Το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση 

του πλούσιου τοπικού δυναμικού ΑΠΕ, η διείσδυση 

των οποίων στο μίγμα ηλεκτροπαραγωγής της Νήσου 

περιορίζεται εξαιτίας των τεχνικών περιορισμών (κυρίως 

σημαντικών ζητημάτων ευστάθειας τα οποία είναι 

δυνατό να δημιουργήσει η υψηλή διείσδυση ΑΠΕ σε ένα 

αυτόνομο ηλεκτρικό σύστημα όπως αυτό της Κρήτης).

 ● Χαμηλό επίπεδο αξιοπιστίας τροφοδότησης, ιδιαιτέρως 

σε περιπτώσεις βλαβών στο σύστημα παραγωγής.

Τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά καθιστούν τη  
διασύνδεση της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ ένα αναγκαίο έργο 
σε ό,τι αφορά τη σκοπιμότητα της υλοποίησής του. 
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2.4.2.2  Διασύνδεση Κρήτης - Αττικής  
(Φάση ΙΙ της Διασύνδεσης της Κρήτης) 

Πρόκειται για τη φυσική συνέχεια του έργου της μικρής 
διασύνδεσης Πελοποννήσου - Κρήτης και εξυπηρετεί τους 
ίδιους σκοπούς με αυτό μέσω της περαιτέρω ενίσχυσης 
της ασφάλειας εφοδιασμού της νήσου μαζί με την ανάγκη 
αύξησης της ικανότητας απορρόφησης της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Παράλληλα, αναμένεται 
περαιτέρω σημαντική μείωση των χρεώσεων Υπηρεσιών 
Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για όλους τους καταναλωτές του 
συστήματος στην Ελληνική Επικράτεια.

Το έργο αυτό θα πραγματοποιηθεί από την 100% θυγα-
τρική της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΕΣ, που συστάθηκε με βάση τις 
αποφάσεις ΡΑΕ 816/2018 και 838/2018 ως φορέας υλο-
ποίησης, και που ως μοναδικό σκοπό έχει την κατασκευή 
και χρηματοδότηση του έργου. Επιπρόσθετα, έχει αναλά-
βει την επιλογή εταιρειών που θα συνάψουν συμβάσεις 
με τον ΑΔΜΗΕ και θα ασχολούνται με τη συντήρηση του 
συστήματος για 10 έτη, για την οποία υπεύθυνη θα είναι η 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Η ιδιοκτησία, η κυριότητα, η λειτουργία του 
καλωδίου και οι τεχνικές προδιαγραφές που δόθηκαν για 
την κατασκευή του καλωδίου στους εργολάβους είναι κα-
θαρά ευθύνη της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ως διαχειριστής και κύριος 
του ΕΣΜΗΕ). Το πάγιο θα ανήκει στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και 
παρουσιάζεται στις δικές της χρηματοοικονομικές κατα-
στάσεις. Συνεπώς, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του 
έργου από την Αριάδνη, αυτό ανήκει στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και 
αποτυπώνεται αντίστοιχα στις χρηματοοικονομικές  
καταστάσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ενώ μετά την ηλέκτρισή 
του, το έργο ενσωματώνεται στο ΕΣΜΗΕ, την κυριότητα 
και διαχείριση του οποίου έχει, κατ’ αποκλειστικότητα  
η ΑΔΜΗΕ Α.Ε.. 

Αποτελείται από δύο υποέργα: το πρώτο αφορά στη  
«Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση Καλωδίων και 
Σταθμών Ηλεκτροδίων για την Ηλεκτρική Διασύνδεση 
Συνεχούς Ρεύματος μεταξύ Κρήτης και  Αττικής (2 x  500 
MW)» και το δεύτερο στη «Μελέτη, Προμήθεια και Εγκα-
τάσταση δύο Σταθμών Μετατροπής και ενός Υποσταθμού 
για την Ηλεκτρική Διασύνδεση Συνεχούς Ρεύματος μεταξύ 
Κρήτης και Αττικής (2 x 500 MW)».

Τον Μάιο του 2020 υπογράφηκαν οι συμβάσεις με τις 
ανάδοχες εταιρείες για τα τέσσερα καλωδιακά τμήματα 
του έργου. Επιπρόσθετα, εντός του ίδιου μήνα υπογράφη-
κε και η σύμβαση για τους δύο σταθμούς μετατροπής και 
τον ένα υποσταθμό στην Κρήτη. Οι εργασίες μελέτης και 
κατασκευής έχουν ήδη ξεκινήσει, με τις πρώτες τιμολο-
γήσεις να έχουν λάβει χώρα από το καλοκαίρι του 2020, 
με βασικό γνώμονα την υλοποίηση του έργου εντός του 
χρονοδιαγράμματος.

Η «μεγάλη» διασύνδεση, συνολικού προϋπολογισμού  
1 δις ευρώ, συμβασιοποιήθηκε τον Ιούνιο στο Ηράκλειο 
Κρήτης και τα χερσαία έργα είναι σε εξέλιξη. Το έργο θα 
χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια ύψους 200 εκατ. ευρώ, 
της θυγατρικής εταιρείας ειδικού σκοπού του ΑΔΜΗΕ που 
υλοποιεί το έργο, μέσω τραπεζικού δανεισμού 400 εκατ. 
ευρώ (από την ΕΤΕπ και τη Eurobank) καθώς και μέσω 
ευρωπαϊκών πόρων ύψους 400 εκ. ευρώ.
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2.4.3 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 400 kV ΠΡΟΣ  
ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Η επέκταση του Συστήματος 400 kV προς τη Μεγαλόπολη (με τη  
δημιουργία στη συνέχεια βρόχου 400 kV Πάτρα - Μεγαλόπολη - Κόρινθος)  
αυξάνει δραστικά την ικανότητα μεταφοράς προς και από την Πελοπόννησο, 
δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης ΑΠΕ και Θερμικών Σταθμών, βελτιώνει  
σημαντικά το περιθώριο της ευστάθειας των τάσεων για το Νότιο Σύστημα  
και εξασφαλίζει την Πελοπόννησο σε οποιονδήποτε συνδυασμό συνθηκών 
παραγωγής και φορτίου. Επιπλέον, συνδέει ισχυρά το κέντρο παραγωγής 
Μεγαλόπολης με τις περιοχές υψηλού φορτίου (Αττική και περιοχή Πάτρας) και 
συμβάλλει στην επίτευξη ισοβαρούς ανάπτυξης των Συστημάτων Παραγωγής  
και Μεταφοράς στο Νότιο Σύστημα. Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι η ανάπτυ-
ξη του Συστήματος 400 kV προς την Πελοπόννησο συμβάλλει στον περιορισμό 
των συνολικών απωλειών του ΕΣΜΗΕ.

Το έργο του ΚΥΤ Μεγαλόπολης συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2007-2013 
και μέρος των έργων επέκτασης δανειοδοτήθηκε από την ΕΤΕπ.



2.4.3.1 Δυτικός Διάδρομος  
(Μεγαλόπολη – Πάτρα – Δυτική Στερεά)

Η κατασκευή νέου κέντρου υψηλής τάσης στη Μεγαλόπο-
λη είναι σημαντική για την περιοχή της Πελοποννήσου.  
Το κέντρο υψηλής τάσης Μεγαλόπολης, το οποίο τέθηκε 
πλήρως σε λειτουργία εντός του 2014, ήταν απαραίτητο 
για τη σύνδεση της νέας μονάδας παραγωγής στη Μεγα-
λόπολη (μονάδα «Μεγαλόπολη V»), για την αύξηση της 
διείσδυσης από ΑΠΕ στην Πελοπόννησο και για την υπο-
στήριξη των τάσεων σε ώρες υψηλών φορτίων. 

Το έργο διασύνδεσης του ΚΥΤ Μεγαλόπολης με την  
υφιστάμενη Γραμμή Μεταφοράς 400 kV Αχελώου -  
Διστόμου είναι έτοιμο κατά 98%. Εκκρεμεί η τοποθέτηση 
δύο πυλώνων στα Καλάβρυτα εξαιτίας αντιδράσεων  
τοπικών παραγόντων. Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ εξετάζει  
εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης ή παράκαμψης των  
αντιδράσεων αυτών. Στο έργο εντάσσεται και το υποβρύ-
χιο καλώδιο 400 kV μεταξύ Ρίου και Αντιρρίου το οποίο 
έχει εγκατασταθεί ήδη από το καλοκαίρι του 2019.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται  
σε 163,7 εκατ. ευρώ.
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2.4.3.2 Ανατολικός Διάδρομος  
(Μεγαλόπολη – Κόρινθος – Αττική)

Βασικός κόμβος του Ανατολικού Διαδρόμου είναι το  
κέντρο υψηλής τάσης Κορίνθου, το οποίο προβλέπεται  
να συνδεθεί στο Σύστημα 400 kV ως εξής:

 ● Σε πρώτο στάδιο με το κέντρο υψηλής τάσης 

Μεγαλόπολης μέσω μίας νέας εναέριας γραμμής 

μεταφοράς 400 kV διπλού κυκλώματος. 

 ● Σε επόμενο στάδιο με το νέο κέντρο υψηλής 

τάσης Κουμουνδούρου μέσω μίας νέας εναέριας 

γραμμής μεταφοράς 400 kV διπλού κυκλώματος.

Τα έργα του Ανατολικού Διαδρόμου είναι σε εξέλιξη και 
αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το 2024 (το τμήμα από 
το κέντρο υψηλής τάσης Μεγαλόπολης έως και το κέντρο 
υψηλής τάσης Κορίνθου θα ολοκληρωθεί εντός του 2021).

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται  
σε 95,6 εκατ.
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2.4.4 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤ 
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

Η αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου με σύγχρονες 
τεχνολογικές υποδομές επιταχύνεται, ιδιαίτερα κατόπιν 
της βλάβης που εκδηλώθηκε τον Φεβρουάριο του 2021 
και με δεδομένη την ανάδειξη των συντηρήσεων του 
Συστήματος ως του πρώτου πυλώνα στη νέα Στρατηγική 
του ΑΔΜΗΕ. Το έργο αυτό, μαζί με τις εναέριες γραμμές 
Κορίνθου - Κουμουνδούρου, θα λάβει χρηματοδότηση 
ύψους 30 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, με 
ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2023.
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2.4.5 ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  
ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ

Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ χαράσσει νέα Στρατηγική για τα έτη 
2021-2024 και μετασχηματίζεται σε μια τεχνολογική 
εταιρεία αξιοποίησης των υποδομών και της τεχνογνωσίας 
που διαθέτει. 

Οι τρεις πυλώνες της νέας Στρατηγικής είναι: 

01. Εκσυγχρονισμός των υποδομών του Ομίλου 

για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας και της 

αξιοπιστίας του Συστήματος σε ένα περιβάλλον 

με αυξανόμενες προκλήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, 

ο προϋπολογισμός για τις επενδύσεις του νέου 

Προγράμματος Ανανέωσης Παγίων υπερδιπλασιάστηκε 

και ανέρχεται πλέον σε 200 εκατ. ευρώ.

02. Μετασχηματισμός του ΑΔΜΗΕ σε μία τεχνολογική 

εταιρεία αξιοποίησης του κινητού και ακίνητου πλούτου 

της, όπως είναι οι κτηριακές εγκαταστάσεις, ο εταιρικός 

στόλος και το αναπτυσσόμενο δίκτυο οπτικών ινών που 

διαθέτει, για την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης 

αξίας. Σήμερα, το οπτικό δίκτυο του ΑΔΜΗΕ είναι 

συνολικού μήκους 3.000 χλμ. και αξιοποιείται μέσω της 

θυγατρικής εταιρείας Grid Telecom, με την εταιρεία 

να εξετάζει παράλληλα τη συμμετοχή της στον 

διαγωνισμό για το τηλεπικοινωνιακό έργο Ultra Fast 

Broadband, από κοινού με την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. 

03. Πλήρης ανάπτυξη του ρόλου του ως Διαχειριστή, για 

να αποτελέσει τον καταλύτη των δραστηριοτήτων 

προς την ενεργειακή μετάβαση με τη διασύνδεση 

υπεράκτιων αιολικών πάρκων, την ενίσχυση των 

νησιωτικών διασυνδέσεων με την ενδοχώρα 

και την ανάπτυξη μονάδων αποθήκευσης.

2.4.6 ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΟΧΟΣ (TARGET MODEL)

Τον Νοέμβριο του 2020 τέθηκε σε εφαρμογή το 
Μοντέλο Στόχος (Target Model) για τη λειτουργία 
της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
εναρμονίζοντας την ελληνική με την ευρωπαϊκή αγορά. 
Τον Δεκέμβριο του 2020 πραγματοποιήθηκε η σύζευξη 
της ελληνικής με την ιταλική αγορά και εντός της άνοιξης 
του 2021 υπογράφεται και μνημόνιο συνεργασίας με τη 
βουλγαρική πλευρά. Σημαντικός πυλώνας εμβάθυνσης της 
ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι διεθνείς 
διασυνδέσεις και για τον λόγο αυτό ο ΑΔΜΗΕ δρομολογεί 
σημαντικά έργα σε συνεργασία με τις γείτονες χώρες. 

Ειδικότερα:

 ● Εντός της άνοιξης του 2021 προκηρύσσεται  

ο διαγωνισμός για τη δεύτερη διασύνδεση  

Ελλάδας - Βουλγαρίας και, συγκεκριμένα, για το 

εγχώριο τμήμα της διασύνδεσης Νέα Σάντα - Maritsa. 

Το έργο έχει ήδη ξεκινήσει να κατασκευάζεται στη 

Βουλγαρία και έχει επισπευστεί κατά ένα εξάμηνο, με 

ορίζοντα ολοκλήρωσης, πλέον, το καλοκαίρι του 2022.

 ● Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ βρίσκεται πολύ κοντά στην υπογραφή 

συμφώνου συνεργασίας για τη μελέτη σκοπιμότητας της 

δεύτερης ενισχυτικής διασύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας.

 ● Αναμένεται σύντομα η υπογραφή Μνημονίου 

Συνεργασίας για την κατασκευή ηλεκτρικής 

διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου.

 ● Ωριμάζουν τα σχέδια για την αναβάθμιση της 

διασύνδεσης Ελλάδας - Τουρκίας, που θα διασυνδέσει 

το ευρωπαϊκό με το τουρκικό Σύστημα Μεταφοράς.

 ● Ο ΑΔΜΗΕ θα προτείνει στους Διαχειριστές της Αλβανίας 

και της Βόρειας Μακεδονίας τη συγκρότηση τριμερούς 

ομάδας εργασίας για τη διερεύνηση της σκοπιμότητας 

υλοποίησης νέων διασυνδέσεων μεταξύ Ελλάδας-

Αλβανίας και Β. Μακεδονίας, μετά από πρόταση του 

Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Αλβανίας.

 ● Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ συνδράμει στη διασφάλιση  

της διαλειτουργικότητας των συνδέσεων  

Αττική - Κρήτη και Κρήτη - Κύπρος σε 

συνεργασία με τον Euroasia Interconnector.

2.4.7 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ

Η ενσωμάτωση περισσότερων ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα 
της χώρας συνιστά βασικό στόχο της εθνικής ενεργειακής 
πολιτικής μέσω του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και 
το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Ο ΑΔΜΗΕ, με την επίσπευση των έργων 
διασύνδεσης που υλοποιεί –κυρίως στη νησιωτική χώρα–, 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επίτευξη του εν λόγω 
στόχου. Παράλληλα, προετοιμάζεται συστηματικά για τον 
ρόλο που θα κληθεί να διαδραματίσει ως εθνικός διαχειρι-
στής στη διασύνδεση μεγάλων μονάδων ΑΠΕ και υπεράκτιων 
αιολικών πάρκων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο τα επόμενα 
χρόνια, αξιοποιώντας την ισχυρή τεχνογνωσία και εμπειρία 
του σε ανάλογα έργα. Τέλος, με δύο πιλοτικά έργα αποθή-
κευσης στη Θήβα και τη Νάξο, ο Διαχειριστής διερευνά και 
τις προοπτικές αξιοποίησης των συστημάτων αποθήκευσης 
στο πλαίσιο των διασυνδέσεων με στόχο την επίτευξη ακόμη 
μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας και αξιοπιστίας. 
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2.5.1 ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ  
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ Α.Ε., προκειμένου να βελτιώσει την 
ασφάλεια και αξιοπιστία του συστήματος, έχει σχεδιάσει 
να πραγματοποιηθούν οι εξής ενέργειες:

 ● Επιθεώρηση των Γραμμών Μεταφοράς με επανδρωμένα 

και μη επανδρωμένα εναέρια μέσα. Η επιθεώρηση 

των Γραμμών Μεταφοράς θα γίνει για πρώτη φορά 

με drones ή και ελικόπτερα σε μεγάλη κλίμακα.

 ● Ψηφιοποίηση Υποσταθμών. Ολοκληρώνονται οι εργασίες 

ψηφιοποίησης του ΚΥΤ Αχαρνών και αναβάθμισης του 

παλαιού Υποσταθμού Αγίου Γεωργίου στο Κερατσίνι.  

Ο υποσταθμός αυτός είναι ο πρώτος ο οποίος 

θα γίνει πλήρως ψηφιακός. Έτσι, μέσα στο 2021, 

θα εξοπλιστεί με εκσυγχρονισμένα συστήματα 

Προστασίας και Ελέγχου για μεγαλύτερη αξιοπιστία.

 ● Αναβάθμιση της πλατφόρμας GIS με νέες εφαρμογές.  

Η πλατφόρμα θα αναβαθμιστεί ώστε να περιλαμβάνει 

και το δίκτυο οπτικών ινών και τις σχετικές λειτουργίες. 

2.5.2 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

Ο ρόλος της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στη νέα δυναμική αγορά του 
Target Model είναι κομβικός. Μέσα στο 2021 η Εταιρεία  
θα υλοποιήσει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις στη 
χoνδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα από 
τα επόμενα βήματα που θα πραγματοποιηθεί είναι η 
ενίσχυση της σύνδεσης της ελληνικής αγοράς με τις 
γειτονικές. Εδώ εντάσσεται η σύζευξη των αγορών 
Ελλάδας και Βουλγαρίας που θα υλοποιηθεί έως τον 
Μάιο του 2021 προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη 
ρευστότητα και μικρότερη ανάγκη για εξισορρόπηση. 
Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. είναι, επίσης, αρμόδια να προετοιμάσει 
την Αγορά Εξισορρόπησης για την ένταξη νέων πηγών 
εξισορρόπησης, όπως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 
Απόκριση Ζήτησης, Αποθήκευση και άλλα.
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2.5.6 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Η ανάπτυξη των διεθνών διασυνδέσεων διαδραματίζει 
κεντρικό ρόλο στην αναπτυξιακή στρατηγική του Διαχει-
ριστή, καθώς συμβάλλει ουσιαστικά στην ευστάθεια του 
Συστήματος και τη σύγκλιση των τιμών μεταξύ των δια-
φορετικών ευρωπαϊκών περιφερειών. Στο πλαίσιο αυτό, η 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. βρίσκεται σε συνεργασία με τους γειτονικούς 
Διαχειριστές για την αξιολόγηση των εναλλακτικών δυνα-
τοτήτων ενίσχυσης των διακρατικών διασυνδέσεων.

 ● Ελλάδα-Βουλγαρία: Για τη νέα διασύνδεση με εναέρια 

γραμμή 400 kV μεταξύ του ΚΥΤ Ν. Σάντας και του 

Υ/Σ Maritsa East 1, προβλέπεται επίσπευση κατά ένα 

εξάμηνο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης στα μέσα του 2022.

 ● Ελλάδα-Ιταλία: Το επόμενο διάστημα θα εξεταστούν 

από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και την TEΡNA οι εναλλακτικές 

λύσεις για την ανάπτυξη μιας νέας υποθαλάσσιας 

διασύνδεσης μεταξύ των συστημάτων Ελλάδας και 

Ιταλίας, ενώ παράλληλα θα διερευνηθεί η δυνατότητα 

αξιοποίησης υφιστάμενων υποδομών. Σύμφωνα με τις 

τρέχουσες εκτιμήσεις η ανάγκη ενίσχυσης (ισχύς νέας 

διασύνδεσης) κυμαίνεται μεταξύ 500 – 1000 MW.

 ● Ελλάδα-Αλβανία: Οι Διαχειριστές των δύο χωρών 

διερευνούν τη σχεδίαση μίας νέας διασυνδετικής 

γραμμής 400 kV μεταξύ του νοτίου συστήματος 

μεταφοράς της γειτονικής χώρας και κατάλληλου 

Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης στο ελληνικό Σύστημα.  

 ● Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία: Οι Διαχειριστές μελετούν 

σενάρια αναβάθμισης της υφιστάμενης διασύνδεσης 

400 kV μεταξύ των χωρών. 

2.5.7 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στην πορεία της ενεργειακής μετάβασης στη νέα 
εποχή, αναδεικνύεται ο κομβικός ρόλος που μπορούν 
να αποκτήσουν τα συστήματα αποθήκευσης, καθώς η 
ένταξή τους στο ηλεκτρικό σύστημα προσφέρει πολλαπλά 
πλεονεκτήματα που βελτιστοποιούν τη λειτουργία του. 
Στο νέο ΔΠΑ συμπεριλαμβάνεται πρόταση για πιλοτικό 
έργο εγκατάστασης συστημάτων συσσωρευτών στη Νάξο, 
ισχύος 7 έως 10 MW, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 
εντός του 2022. Ανάλογα σχέδια προβλέπονται και στην 
περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, όπου τα έργα αποθήκευσης 
θα συμβάλλουν καθοριστικά στη διαχείριση τοπικών 
συμφορήσεων λόγω της υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ.

 
 
 
 

2.5.3 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

Η εκμετάλλευση του δικτύου οπτικών ινών είναι ένας 
ακόμη τρόπος να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία από τις 
υφιστάμενες υποδομές. Η ανάπτυξη της δραστηριότητας 
στις τηλεπικοινωνίες, μέσω της θυγατρικής Εταιρείας της 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. «Grid Telecom ΜΑΕ», θα συνεχιστεί δυναμι-
κά τα επόμενα χρόνια. Το πλάνο για το 2021 περιλαμβάνει 
τη δημιουργία τηλεπικοινωνιακών κόμβων στα ΚΥΤ της 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Επίσης, περιλαμβάνει τη διάθεση υπηρεσιών 
χωρητικότητας μέσω ενός υπερσύγχρονου δικτύου DWDM 
που θα εγκαταστήσει η ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

2.5.4 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Από την αρχή του 2021, υλοποιείται το νέο ολοκληρωμένο 
Επιχειρησιακό Πληροφοριακό Σύστημα (ERP/EAM/WFM), 
ώστε η Εταιρεία να λειτουργεί με ένα κεντρικό σύστημα 
που θα διευκολύνει τη ροή της πληροφορίας σε όλα τα 
επίπεδα και το οποίο θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο 
για τον εκσυγχρονισμό της. Εκτός από τα προφανή 
οφέλη του νέου συστήματος Επιχειρησιακών Εφαρμογών 
Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), με το σύστημα 
Διαχείρισης Παγίων (EAM) επιτυγχάνεται με ακρίβεια η 
καταγραφή και συντήρηση δεδομένων παγίων (Μητρώο 
Παγίων) και η ολοκληρωμένη λογιστική απεικόνιση όλων 
των στοιχείων κόστους ενός παγίου για κάθε στάδιο του 
κύκλου ζωής του.

Παράλληλα, τον Δεκέμβριο του 2020 ολοκληρώθηκε η 
μελέτη για τον σχεδιασμό ενός συστήματος Διαχείρισης 
της Απόδοσης των Παγίων (Asset Performance 
Management System), με το οποίο θα είναι εφικτή η 
βέλτιστη διαχείριση των παγίων του Διαχειριστή μέσω 
του ελέγχου και της αξιολόγησης της κατάστασης 
τους, ενώ θα επιτρέπει την έγκαιρη πραγματοποίηση 
προληπτικών ενεργειών για την αποτροπή σφαλμάτων 
και, επομένως, τη σημαντική ενίσχυση της ασφάλειας 
και αποδοτικότητας του Συστήματος. Η διαγωνιστική 
διαδικασία προμήθειας του νέου αυτού APM συστήματος 
αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2021. Το 
APMS σε συνδυασμό / διαλειτουργικότητα με το EAM 
και ένα σύστημα Online Condition Monitoring μπορεί να 
υλοποιήσει τη στρατηγική της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για μετάβαση 
από τη διαδικασία συντήρησης βάσει χρόνου (Time Based 
Maintenance) στη συντήρηση βάσει κατάστασης των 
παγίων (Condition Based Maintenance).

2.5.5 ΧΑΡΑΞΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Στόχος της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για το 2021 είναι να χαράξει την 
πράσινη στρατηγική της για την επόμενη τετραετία. Η 
στρατηγική αυτή θα περιλαμβάνει τις δράσεις της για 
την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τους 
τρόπους με τους οποίους θα συμβάλλει, ως Εταιρεία 
και Διαχειριστής, στη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου.
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2.5.8 ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΠΕ

Η επίτευξη των στόχων που τέθηκαν με το Εθνικό Σχέδιο 
για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για το έτος 2030 
και τον Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό για το έτος 
2050 επιτάσσουν την επιτάχυνση των διαδικασιών για 
την ένταξη νέων μονάδων ΑΠΕ σε μεγάλη κλίμακα. Στην 
κατεύθυνση αυτή αναμένεται να συμβάλλουν ιδιαιτέρως 
σχέδια για την εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ που απαιτούν, 
ωστόσο, την υλοποίηση σημαντικών έργων μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας. Με τη διασύνδεση των νησιών του 
Αιγαίου και την επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς 
400 kV στην Πελοπόννησο, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θέτει τις βάσεις 
για δημιουργία χώρου 3 GW για ένταξη νέων μονάδων 
ΑΠΕ στο εγχώριο ενεργειακό σύστημα. Οι υποδομές 
Μεταφοράς που προβλέπονται στο ΔΠΑ καλύπτουν 
τους στόχους του ΕΣΕΚ για την συμμετοχή των ΑΠΕ στο 
ενεργειακό μείγμα έως το 2030.

2.5.9 ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Η επέκταση του Διασυνδεδεμένου Συστήματος 
Μεταφοράς στον νησιωτικό χώρο δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων, 
δεδομένου ότι μειώνει σημαντικά τις αποστάσεις για τη 
μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από την πηγή παραγωγής 
σε σημεία σύνδεσης του Συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, 
διαφαίνεται η ανάγκη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού 
για την ανάπτυξη στρατηγικών υποδομών στον θαλάσσιο 
χώρο με σκοπό τη βέλτιστη «κοινή» σύνδεση υπεράκτιων 
αιολικών πάρκων ή αιολικών πάρκων επί νησιών που θα 
ανήκουν σε διαφορετικούς παραγωγούς. Την ανάγκη αυτή 
μπορεί να ικανοποιήσει με βέλτιστο τρόπο ο Διαχειριστής, 
καθώς διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία 
τόσο για τον σχεδιασμό όσο και για την υλοποίηση 
υπεράκτιων διασυνδετικών δικτύων Υψηλής Τάσης.

2.5.10 ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  
ΣΤΗ ΝΑΞΟ

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη έκταση στον 
Υποσταθμό Νάξου, ο Όμιλος εξετάζει την εγκατάσταση 
πιλοτικού σταθμού συσσωρευτών στον Υ/Σ της Νάξου, 
μεγέθους 5 έως 10 MW και χωρητικότητας αποθήκευσης 
20 έως 40 MWh. Ο σταθμός αυτός θα υποκαταστήσει 
μέρος της αναγκαίας ισχύος εφεδρείας στις Βόρειες 
Κυκλάδες με οικονομικά βέλτιστο τρόπο. Παράλληλα, 
θα αξιοποιηθεί από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της 
διερεύνησης για τον βέλτιστο τρόπο διαχείρισης 
συστημάτων συσσωρευτών, που θα συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ..
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Ο ρόλος της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ως Διαχειριστή του Ελληνικού 
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας φέρει 
αυξημένο συντελεστή βαρύτητας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
ολόκληρης της χώρας. Καθώς το ενεργειακό μείγμα 
στην Ελλάδα αλλάζει με ταχείς ρυθμούς, η ΑΔΜΗΕ 
Α.Ε. επιδιώκει να αποτελεί παράγοντα διευκόλυνσης 
και επιτάχυνσης (enabler) αυτής της μετάβασης, 
διερευνώντας ολοένα και περισσότερες νέες δυνατότητες 
και ευκαιρίες στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες 
που διαμορφώνονται τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

 
 
 
 
 

 
 
2.6.1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (MATERIAL ISSUES)  
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με σκοπό τον εντοπισμό και την εστίαση στα σημαντικά/
ουσιαστικά θέματα (material issues) βιώσιμης ανάπτυξης που σχετίζονται με 
τη λειτουργία της, έχει πραγματοποιήσει διαδικασία ανάλυσης ουσιαστικών 
θεμάτων. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις σχετικές 
απαιτήσεις των GRI Standards (Αρχές για τον καθορισμό του περιεχομένου 
της Έκθεσης: Συμπερίληψη των Συμμετόχων, Πλαίσιο Βιωσιμότητας, 
Ουσιαστικότητα και Πληρότητα).

Ειδικότερα, στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται τα σημαντικά/
ουσιαστικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ.

2.6 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΒΙΏΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

01. Ανάπτυξη δίκτυου (εσωτερικά & διασυνδέσεις)

02. Απώλειες δικτύου

03. Ασφάλεια, σταθερότητα και αξιοπιστία δικτύου

04. Διαχείριση αποβλήτων

05. Ενεργειακή μετάβαση: αύξηση ενσωμάτωσης ΑΠΕ

06. Ενεργειακή μετάβαση: έλεγχος της αγοράς και από τους καταναλωτές

07. Ενεργειακή μετάβαση: προσιτή ενέργεια για όλους (μείωση κόστους)

08. Επαγγελματική ανάπτυξη και ίσες ευκαιρίες

09. Επάρκεια δικτύου

10. Επικοινωνία με κοινωνικούς εταίρους για κρίσιμα ζητήματα

11. Εταιρική διακυβέρνηση

12. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

13. Καινοτομία και ανάπτυξη

14. Κλιματική αλλαγή: μείωση ανθρακικού αποτυπώματος (εσωτ. & εξωτ)

15. Μεταρρύθμιση ρυθμιστικού πλαισίου

16. Οικονομική ευρωστία

17. Επιδράσεις σε τοπικό επίπεδο και οπτική όχληση δικτύου 

18. Περιβαλλοντική συμμόρφωση

19. Περιβαλλοντικό αποτύπωμα έργων

20. Ποιότητα έργων και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

21. Υγεία και Ασφάλεια εργαζομένων

22. Ψηφιακός μετασχηματισμός

Σημαντικότητα κοινωνικών, περιβαλλοντικών  
και οικονομικών επιδράσεων
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2.6.2 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μέσω του ρόλου της ως Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. επηρεάζει με καθοριστικό τρόπο και  
σε σημαντικό βαθμό την πορεία επίτευξης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Sustainable Development Goals) σε  
εθνικό επίπεδο. 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ  
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ  
ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  

Ειδικότερα, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. συνεισφέρει καθοριστικά στην επίτευξη των  
εθνικών στόχων για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, καθώς, μέσω των έργων διασύνδεσης 
και επέκτασης του συστήματος μεταφοράς ενέργειας, παρέχεται η δυνατό-
τητα περαιτέρω διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας και 
η συμβολή στην ενεργειακή απεξάρτηση της χώρας από το πετρέλαιο στην 
ηλεκτροπαραγωγή, ιδίως σε νησιά.

2.6.3 ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΠΕ

Ως φορέας υλοποίησης των μεγάλων διασυνδέσεων της χώρας, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
ανοίγει το δρόμο στις πράσινες επενδύσεις για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 
Μέσω των έργων διασύνδεσης των νησιών της χώρας με το Ελληνικό Σύστημα 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, επιτυγχάνεται η δυνατότητα αύξησης της 
ενσωμάτωσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με πολλά και σημαντικά οφέλη 
για την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία. Ειδικότερα, επιτυγχάνεται 
μείωση του κόστους παραγωγής ενέργειας, μείωση της έντασης άνθρακα 
(απανθρακοποίηση – “decarbonization”), καθώς και μείωση της επιβάρυνσης 
της ατμόσφαιρας, τοπικά αλλά και ευρύτερα, μέσω της μείωσης των αέριων 
εκπομπών λόγω της καύσης ορυκτών καυσίμων. Συνεπώς, συνολικά ενδυναμώ-
νεται σημαντικά η δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής  
σε εθνικό επίπεδο.
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2.6.4 ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ

Πάγια επιδίωξη της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. είναι η ελάχιστη δυνατή 
επιβάρυνση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, 
τόσο στο πλαίσιο της λειτουργίας, όσο και των νέων  
έργων που υλοποιούνται.

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με σκοπό την εξασφάλιση της βέλτιστης 
περιβαλλοντικής προστασίας και τη διαχείριση των περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων όπου αυτές εντοπίζονται, έχει 
εκπονήσει Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώ-
σεων  (ΣΜΠΕ) για το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
(ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ για την περίοδο 2017-2026. Η ΣΜΠΕ 
ασχολείται με τον εντοπισμό, περιγραφή και αξιολόγηση 
των ενδεχομένων σημαντικών επιπτώσεων, που μπορεί να 
επιφέρει η εφαρμογή των προτάσεων του προγράμματος 
ανάπτυξης στο φυσικό περιβάλλον και προτείνει μέτρα 
αντιμετώπισης των επιπτώσεων αυτών.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο εφαρμογής της υφιστάμενης 
νομοθεσίας και κανονισμών, εφαρμόζεται Στρατηγική 
Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) ώστε, με γνώμονα μια 
ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, να ενσωματώνεται η 
περιβαλλοντική διάσταση πριν την υιοθέτηση σχεδίων 
και προγραμμάτων, με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων, 
όρων και διαδικασιών. Κατά συνέπεια, πραγματοποιείται 
αξιολόγηση και εκτίμηση των επιπτώσεων που ενδέχεται 
να υπάρξουν στο περιβάλλον και προωθείται έτσι η  
βιώσιμη ανάπτυξη και μια υψηλού επιπέδου προστασία  
του περιβάλλοντος.

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την 
προστασία της βιοποικιλότητας, τη διαχείριση των απο-
βλήτων και την κυκλική οικονομία, καθώς και τη μείωση 
του ανθρακικού αποτυπώματος. Ειδικά με στόχο τη μείωση 
των εκπομπών, έχει ήδη πραγματοποιηθεί σειρά παρεμβά-
σεων στα κτήρια διοίκησης, με σκοπό την εξοικονόμηση 
ενέργειας, ενώ προγραμματίζεται και σειρά άλλων,  
το επόμενο διάστημα.

Επιπλέον, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης κινητι-
κότητας, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έχει προχωρήσει στην αντικατά-
σταση μέρους του εταιρικού της στόλου με οχήματα νέας 
τεχνολογίας χαμηλών εκπομπών ρύπων και κατανάλωσης 
καυσίμου, καθώς και με ηλεκτρικά οχήματα μηδενικών 
εκπομπών CO2, ενώ έχει τοποθετηθεί και σειρά σταθμών 
φόρτισης σε χώρους της εταιρείας. 

Τέλος, τα έργα που σχεδιάζονται, χωροθετούνται και 
κατασκευάζονται είναι σε πλήρη συμμόρφωση με την 
υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία και τους κανονι-
σμούς, εκπονώντας τις απαιτούμενες μελέτες και τηρώ-
ντας τους περιβαλλοντικούς όρους που εγκρίνονται  
κατά περίπτωση.

2.6.5 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Πάγια μέριμνα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. είναι να εκτελεί τόσο τις 
εργασίες συντήρησης όσο και τις δραστηριότητες ανάπτυ-
ξης του συστήματος μεταφοράς ενέργειας με τον μέγιστο 
δυνατό σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και τις τοπικές 
κοινωνίες στις εκάστοτε περιοχές όπου δραστηριοποιείται. 

Παράλληλα, μέσω της διασύνδεσης των μη 
διασυνδεδεμένων νησιών με το Ελληνικό Σύστημα 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, επιτυγχάνονται σειρά 
από ιδιαίτερα σημαντικά οφέλη, όπως: 

 ● Η διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού των νησιών, 

μέσω της παύσης της ενεργειακής τους απομόνωσης, 

επιλύοντας οριστικά το ενεργειακό τους πρόβλημα.

 ● Η απαλλαγή του καταναλωτή από το υπερβάλλον 

τίμημα της ηλεκτροπαραγωγής με πετρέλαιο στα 

νησιά, το οποίο για το σύνολο των νησιών κυμαίνεται 

μεταξύ 500 εκατ. ευρώ και 800 εκατ. ευρώ ετησίως, 

ανάλογα με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, 

επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

 ● Η περιβαλλοντική αναβάθμιση των νησιών, καθώς 

οι πετρελαϊκοί σταθμοί (οι οποίοι λειτουργούν στο 

όριο ή και εντός του οικιστικού ιστού, ακόμη και στις 

τουριστικές περιοχές), παύουν τη λειτουργία τους, 

μειώνοντας έτσι το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. 

 ● Η ενεργειακή αυτονομία των ίδιων των νησιών, 

με τρόπο οικονομικό και ταυτόχρονη ήπια 

αξιοποίηση ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων.

 ● Η αυξημένης ποιότητας ηλεκτρική ενέργεια, που 

ενισχύει σημαντικά την οικονομία των νησιών αλλά 

και την ποιότητα της ζωής κατοίκων και επισκεπτών.

2.6.6 ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Σημαντική είναι και η μέριμνα που καταβάλλεται για 
το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, με πρωταρχικό 
σκοπό την εξασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού 
περιβάλλοντος. Η φροντίδα για την υγεία και ασφάλεια 
των εργαζομένων είναι διαρκής, ενώ, παράλληλα, 
επιδιώκεται ο σεβασμός των ανθρωπίνων και εργασιακών 
δικαιωμάτων, η παροχή ίσων ευκαιριών, η αποφυγή των 
διακρίσεων και η προάσπιση της διαφορετικότητας στο 
χώρο εργασίας. 

Την ίδια στιγμή, παρέχονται ευκαιρίες εκπαίδευσης και 
ανάπτυξης, μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 
διοργανώνονται σε ετήσια βάση για τους εργαζόμενους 
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σε σειρά εκπαιδευτικών αντικειμένων. 

2.6.7 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Αναλυτικότερες πληροφορίες αναφορικά με την επίδοση 
σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ, διατίθενται 
στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης που εκδίδει ο ΑΔΜΗΕ  
και η οποία βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα  
www.admie.gr. 

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  
συντάσσεται σύμφωνα με τα GRI Standards και  
επαληθεύεται από εξωτερικό φορέα επαλήθευσης.

https://www.admie.gr
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3.2  
ΜΟΝΤΕΛΟ   
  ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

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:
 
3.2.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Δ.Σ. θα πρέπει να ασκεί αποτελεσματικά τον ηγετικό του ρόλο και να διευθύ-
νει τις εταιρικές υποθέσεις προς όφελος της Εταιρείας 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,  
συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας και των αλλοδαπών μετόχων.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το Δ.Σ. θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
του τα μέρη των οποίων τα συμφέροντα συνδέονται με εκείνα της Εταιρείας, 
όπως είναι οι πιστωτές και οι εργαζόμενοι που επηρεάζονται άμεσα από τη  
λειτουργία της Εταιρείας, στοv 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 26.03.2021, 
είναι:

 ⟶ Διαμαντής Βαχτσιαβάνος  

Πρόεδρος 

 ⟶ Ιωάννης Καράμπελας  

Διευθύνων σύμβουλος

 ⟶ Παναγιώτης Ηλιόπουλος  

Αντιπρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος

 ⟶ Ελένη Ζενάκου  

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 ⟶ Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος  

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 ⟶ Βασίλειος Μήκας  

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 ⟶ Κωνσταντίνος Δρίβας 

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

3.2.2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τον ισχύοντα Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κανονισμό 
Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίθηκε δυνάμει της με αριθ-
μό 8/16-05-2017 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρείας,  έχει συγκροτηθεί με στόχο την υποστήριξη 
του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά του σχετικά 
με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό 
έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου. 

Η Επιτροπή αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της Εταιρείας συγκροτούμενη από τρία 
(3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., 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 ενώ τουλάχι-
στον ένα (1) μέλος αυτής είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής 

σε αναστολή ή συνταξιούχος ή διαθέτει επαρκή γνώση 
στην ελεγκτική και λογιστική. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγ-
χου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα 
στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον 4 φορές ετησίως ή και 
έκτακτα, όποτε παρίσταται ανάγκη, τηρεί πρακτικά των 
συνεδριάσεών της και υποβάλλει αναφορές στο Διοικη-
τικό Συμβούλιο ανά τρίμηνο ή και σε μικρότερο χρονικό 
διάστημα, εφόσον κρίνεται τούτο απαραίτητο. Αναλυτικά 
τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου 
περιλαμβάνονται στον ως άνω αναφερόμενο Κανονισμό 
Λειτουργίας αυτής.

Η υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου η οποία 
συστήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της 26.03.2021 
έχει ως ακολούθως:

 ⟶ Ελένη Ζενάκου 

Πρόεδρος  

[Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.]

 ⟶  Κωνσταντίνος Δρίβας 

Μέλος  

[Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.]

 ⟶  Βασίλειος Μήκας 

Μέλος  

[Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.]

3.2.3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Η Επιτροπή Αποδοχών συστάθηκε κατά τα οριζόμενα 
στο Ν. 4706/2020, με το υπ αριθμ. 58/23-7-2020 πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου, με έργο της τη διατύπωση 
προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την 
Πολιτική Αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη 
Γενική Συνέλευση, τις αποδοχές των προσώπων που εμπί-
πτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών και 
τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, 
καθώς και την εξέταση των πληροφορίων που περιλαμβά-
νονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, 
παρέχοντας τη γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, 
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3.2.5 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου έχει τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες:

 ● 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 Εταιρείας, καθώς και (iii) 

της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την Εταιρεία και 

ιδιαίτερα της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιριών 

και της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, καθώς 

και του ειδικού κανονιστικού πλαισίου που διέπει 

τη λειτουργία της Εταιρείας και της συμμετοχής 

της στον ΑΔΜΗΕ (ενδεικτικά ν.4389/2016 και 

ν.4001/2011, ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν).

 ● Αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

μέσω της Επιτροπής Ελέγχου περιπτώσεις σύγκρουσης 

των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Δ.Σ. 

ή των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας με τα 

συμφέροντα της Εταιρείας, τις οποίες διαπιστώνει 

κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

 ● Ενημερώνει εγγράφως τουλάχιστον μια φορά 

το τρίμηνο το Δ.Σ. μέσω της Επιτροπής Ελέγχου 

για τον διενεργούμενο από αυτόν έλεγχο και 

παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων.

 ● Παρέχει, μετά από έγκριση του Δ.Σ. της Εταιρείας, 

οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από 

εποπτικές αρχές, συνεργάζεται με αυτές και διευκολύνει 

με κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, 

ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.

 ● Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων που 

προβλέπονται στην υπ’ αριθ. 5/204/14-11-2000 

απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 

ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 ● Ελέγχει την ύπαρξη των απαραίτητων πόρων για 

την αποτελεσματική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 

της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

 ● Ελέγχει τη νομιμότητα των αμοιβών και πάσης φύσεως 

παροχών προς τα μέλη της διοίκησης αναφορικά με 

τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας

 ● Ελέγχει τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με 

τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, κατά την έννοια 

του άρθρου 32 παρ. 2 του ν. 4308/2014, καθώς και τις 

σχέσεις της Εταιρείας με εταιρίες στο κεφάλαιο των 

οποίων συμμετέχουν με ποσοστό τουλάχιστον 10% μέλη 

του Δ.Σ. ή μέτοχοί της με ποσοστό τουλάχιστον 10%.

 ● Στην περίπτωση στελέχωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικού 

Ελέγχου με επιπλέον πρόσωπα, αναθέτει καθήκοντα, 

έργα και αρμοδιότητες στα στελέχη της και διαχειρίζεται 

το προσωπικό της. 

 

πριν από την υποβολή της έκθεσης στη Γενική Συνέλευση. 
Αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλί-
ου της Εταιρείας συγκροτούμενη από τρία (3) ανεξάρτητα, 
μη εκτελεστικά μέλη. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδο-
χών ορίζεται από τα μέλη της και είναι ανεξάρτητος από 
την Εταιρεία. Η Επιτροπή Αποδοχών διαθέτει κανονισμό 
λειτουργίας, με τον οποίο ορίζονται, μεταξύ άλλων,  
ο ρόλος της και η διαδικασία εκπλήρωσής του, καθώς  
και η διαδικασία σύγκλησης και συνεδριάσεώς της. 

Η υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών έχει  
ως ακολούθως:

 ⟶ Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος  

Πρόεδρος 

 [Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.]

 ⟶ Κωνσταντίνος Δρίβας  

Μέλος 

[Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.]

 ⟶ Βασίλειος Μήκας 

Μέλος 

[Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.]

3.2.4 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων συστάθηκε κατά τα οριζόμενα 
στο Ν. 4706/2020, με το υπ αριθμ. 58/23-7-2020 πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό να εντοπίζει και 
προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλ-
ληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητι-
κού Συμβουλίου, βάσει διαδικασίας η οποία προβλέπεται 
στον κανονισμό λειτουργίας της.

Για την επιλογή των υποψηφίων η επιτροπή υποψηφιοτή-
των λαμβάνει υπόψιν τους παράγοντες και τα κριτήρια που 
καθορίζει η Εταιρεία, σύμφωνα με την πολιτική καταλλη-
λόλητας που υιοθετεί. Αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συγκροτούμενη 
από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του, εκ των οποίων τα 
δύο (2) είναι ανεξάρτητα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Υποψηφιοτήτων ορίζεται από τα μέλη της και είναι ανε-
ξάρτητος από την Εταιρεία. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων 
διαθέτει κανονισμό λειτουργίας, με τον οποίο ορίζονται ο 
ρόλος της και η διαδικασία εκπλήρωσής του,  καθώς και η 
διαδικασία σύγκλησης και συνεδριάσεώς της.  
Η υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων 
έχει ως ακολούθως:

 ⟶ Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος 

 Πρόεδρος  

[Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.]

 ⟶ Κωνσταντίνος Δρίβας 

Μέλος  

[Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.]

 ⟶ Παναγιώτης Ηλιόπουλος 

Μέλος  [Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.] 
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Περαιτέρω, ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου διενεργεί 
ελέγχους, προκειμένου να αξιολογεί το πλαίσιο πολιτικών, 
πρακτικών και διαδικασιών που διέπει την οργάνωση και 
λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) 
της Εταιρείας, 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 επαρκώς την 

υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής και τις 

τρέχουσες λειτουργίες της Εταιρείας 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. καταγγελιών από υπαλλήλους ή τρίτους, που 

υποβάλλονται είτε απευθείας στον ίδιο είτε στη  

Διοίκηση της Εταιρείας.

Τη θέση της Υπευθύνου Εσωτερικού Ελέγχου της  
Εταιρείας κατέχει δυνάμει της από 04.03.2019 αποφάσε-
ως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η κα Μαρία 
Σταματιάδου.

3.2.6 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

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

 ● Διανομή μερισμάτων, πράξεις έκδοσης νέων μετοχών, 

διανομής, εγγραφής, παραίτησης και μετατροπής, 

χρονική περίοδος άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων 

ή μεταβολές στα αρχικά χρονικά 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 

διανέμεται 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 μετο-
χολογίου της Εταιρείας. Για τον σκοπό αυτό, η υπηρεσία 
έχει την ευθύνη επικοινωνίας με το Κεντρικό Αποθετήριο 
Τίτλων.

Από την 01.11.2019 μέχρι και σήμερα Υπεύθυνος Σχέσεων 
με Επενδυτές είναι ο κ. Γιώργος Ελευθερίου.

3.3  
ΟΡΓΑΝΏΣΗ ΤΗΣ
          ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο: 

 ⟶ Διαμαντής Βαχτσιαβάνος  

Πρόεδρος

 ⟶ Ιωάννης Καράμπελας  

Διευθύνων σύμβουλος

 ⟶ Παναγιώτης Ηλιόπουλος  

Μη εκτελεστικό μέλος

 ⟶ Ελένη Ζενάκου  

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 ⟶ Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος  

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 ⟶ Βασίλειος Μήκας  

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 ⟶ Κωνσταντίνος Δρίβας  

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
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Με βάση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΔΕΗ 
στις 24.11.2016 εγκρίθηκε και ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση 
του 24% των μετοχών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στην China 
State Grid International Development LTD, και η σχετική 
σύμβαση πώλησης (Sales and Purchase Agreement, 
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 Α.Ε., 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 Α.Ε. περιλαμβάνονται στις 
ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε, 
η οποία τις ενοποιεί με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης.

Μετά τη μεταβίβαση του 51,12% των μετοχών της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. στη 
ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στις 24 Ιουλίου 2017, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ελέγχεται πλέον από το 
Ελληνικό Δημόσιο καθώς η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ελέγχει άμεσα και έμμεσα, μέσω 
της συμμετοχής της στη Μητρική Εταιρεία, συνολικά το 51,07% των μετοχών 
και των δικαιωμάτων ψήφου τού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.1  
      ΜΕΤΟΧΙΚΗ  
ΣΥΝΘΕΣΗ 

Ελληνικό  
Δημόσιο

51,12%

ΑΔΜΗΕ 
Συμμετοχών Α.Ε.

51%

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Άλλοι Θεσμικοί 
Επενδυτές

25,84%

Ελληνικό  
Δημόσιο

25%

State Grid

24%

Ιδιώτες

13,1%

Silchester 
& Funds

9,96%

Το Ελληνικό Δημόσιο 

συμμετέχει μέσω της 

ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
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Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε τετρακόσια ενενήντα ένα 
εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες (491.840.000) ευρώ, διαιρούμενο 
σε 232.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,12 Ευρώ 
εκάστη και καταβλήθηκε ως κατωτέρω:

A. 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.

B. Σύμφωνα με το από 31 Μαρτίου 2017 πρωτόκολλο παράδοσης  

παραλαβής, που υπογράφηκε μεταξύ του Προέδρου της ΔΕΗ και  

του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, παραδόθηκε 

στην Εταιρεία ο υπ’αριθμ. 1 οριστικός μετοχικός τίτλος εκδόσεως της 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στον οποίο ενσωματώνονται οι μετοχές με αύξ. αριθμ. 

από τον αριθμό 1 έως τον αριθμό 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 κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., αποτίμηση την οποία υπογράφει 

η ελεγκτική εταιρεία Deloitte και έχει δημοσιευθεί κατ’ άρθρο 17 παρ. 

4 και 8, σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του ν. 4548/2018 και το οποίο 

αποτελεί αντικείμενο εισφοράς σε είδος από τη ΔΕΗ 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. 
 
Η Εταιρεία προέβη το 2020 σε αγορά ιδίων μετοχών μέσω του μέλους του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών ALPHA FINANCE ΑΕΠΕΥ, σε εκτέλεση της από 
12.07.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 
Εταιρείας (Θέμα 6ο). Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, η Εταιρεία κατέχει 
συνολικά 115.341 ίδιες μετοχές (ποσοστό 0,05% επί του συνόλου των 
232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών) συνολικού κόστους κτήσης 
223.861,81 ευρώ και το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας παρουσιάζεται 
ισόποσα μειωμένο.

4.2  
ΜΕΤΟΧΙΚΟ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
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Kατά την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 
χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020, 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 Α.Ε. με ποσοστό 51,12%  

(118.605.114 μετοχές).

 ● Η SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTOR LLP με ποσοστό 9,96% 

(23.113.776 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 38,92% (90.281.110 μετοχές).

Σημειώσεις: 
Στον βαθμό που η Εταιρεία γνωρίζει, η φύση του ελέγχου που ασκείται από 
τη μέτοχό της δεν ασκείται με τρόπο καταχρηστικό. 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.

4.3  
     ΜΕΤΟΧΟΙ 
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υπό την ως άνω ιδιότητά μας, δηλώνουμε με την παρούσα ότι,  
εξ όσων γνωρίζουμε:

A. οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 

01.01.2020-31.12.2020, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), 

απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, 

τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα χρήσης της Εταιρείας, καθώς και των 

επιχειρήσεων που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 και

B. η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει 

κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη 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.

 ⟶ Ο κ. Διαμαντής Βαχτσιαβάνος  

του Χρήστου,  

Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου - Εκτελεστικό Μέλος 

 ⟶ Ο κ. Ιωάννης Καράμπελας  

του Δημητρίου,  

Διευθύνων Σύμβουλος  

- Εκτελεστικό Μέλος

 ⟶ Ο κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος  

του Κωνσταντίνου,  

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου - Μη Εκτελεστικό Μέλος

 ⟶ Η κ. Ελένη Ζενάκου  

του Δημητρίου,  

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

5.1 
ΔΗΛΏΣΕΙΣ  
    ΤΏΝ ΜΕΛΏΝ  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του  
Ν. 3556/2007)

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:

Αθήνα, 08 Απριλίου 2021

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Ι. Καράμπελας 

ΑΔΤ.  ΑΕ491340

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
Δ.Βαχτσιαβάνος

ΑΔΤ. ΑΒ251579

 ⟶ Ο κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος 

του Λουκά,  

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 ⟶ Ο κ. Βασίλειος Μήκας  

του Δημητρίου,  

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 ⟶ Ο κ. Κωνσταντίνος Δρίβας  

του Γεωργίου,  

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 



5.2
ΕΚΘΕΣΗ    
          ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΏΝΥΜΗΣ 
  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΑΔΜΗΕ     
ΣΥΜΜΕΤΟΧΏΝ
 
επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων για την χρήση από 1η 
Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2020 
προς την τακτική Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
που ακολουθεί (εφεξής για λόγους συντομίας  
«η Έκθεση»), συντάχθηκε κατά τρόπο εναρμονισμένο 
με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και 
του Καταστατικού της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία») και εμπεριέχει 
κατά τρόπο ευσύνοπτο, πλην όμως ουσιαστικό και 
περιεκτικό, όλες τις σχετικές απαιτούμενες κατά νόμο 
πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μία ουσιαστική  
και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τη δραστηριότητα 
κατά την τέταρτη εταιρική χρήση που έληξε στις  
31 Δεκεμβρίου 2020. 

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με το 
άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, είναι εναρμονισμένη με το 
άρθρο 150 του Ν. 4548/2018 και συνοδεύει την ετήσια 
χρηματοοικονομική έκθεση αυτής της χρήσης.

Σε αυτήν περιγράφονται τα σημαντικότερα γεγονότα που 
έλαβαν χώρα κατά την χρήση 2020 και η επίδραση αυτών 
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι κυριότεροι 
κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, 
ενώ παρατίθενται και ποιοτικού χαρακτήρα στοιχεία 
και εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων 
της. Περιλαμβάνονται, επίσης, οι συναλλαγές που 
πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και των 
συνδεδεμένων προσώπων.
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5.2.2 ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

5.2.2.1 Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποκτά κάθε σχετική πληροφο-
ρία σε σχέση με τη λειτουργία της Εταιρείας, ενεργώντας 
με καλή πίστη και με γνώμονα το συμφέρον της Εταιρείας 
και των Μετόχων της. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά κύριο 
λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυ-
ξης, εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας 
της Εταιρείας. Η σύνθεση και οι ιδιότητες των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται από τον νόμο και το 
καταστατικό.

5.2.2.2 Σύστημα εσωτερικού ελέγχου

Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από 
την ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Κατά την 
άσκηση του ελέγχου η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 
λαμβάνει γνώση όλων των αναγκαίων βιβλίων, εγγράφων, 
αρχείων, τραπεζικών λογαριασμών και χαρτοφυλακίων της 
Εταιρείας και ζητεί την απόλυτη και διαρκή συνεργασία 
της Διοικήσεως, προκειμένου να της παρασχεθούν όλες 
οι αιτηθείσες πληροφορίες και στοιχεία µε σκοπό την 
απόκτηση εκ μέρους της εύλογης διασφάλισης για την κα-
τάρτιση μίας έκθεσης, η οποία θα είναι απαλλαγμένη από 
ουσιώδεις ανακρίβειες σχετικά µε τις πληροφορίες και τα 
συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτήν.

5.2.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΥΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

5.2.3.1 Οικονομική επισκόπηση έτους 2020

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε 43.164 χιλ. 
ευρώ (2019: 53.740 χιλ. ευρώ). Το ποσό περιλαμβάνει με-
ρίδιο συμμετοχής στις επενδύσεις 43.318 χιλ. ευρώ (2019: 
53.853 χιλ. ευρώ) από τη συμμετοχή 51% στην από κοινού 
ελεγχόμενη εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Τα έξοδα της Εταιρείας ανήλθαν σε 419 χιλ. ευρώ (2019: 
426 χιλ. ευρώ). Το ποσό των λειτουργικών εξόδων της εται-
ρείας μειώθηκε κατά περίπου 2% σε σχέση με το 2019.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή της Εταιρείας 
ανήλθαν σε 0,186 ευρώ το 2020 (2019: 0,232 ευρώ).

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας στις 31.12.2020 
ανήλθαν σε 7.026 χιλ. ευρώ (2019: 8.475 χιλ. ευρώ). Τα ίδια 
κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 750.308 χιλ. ευρώ (2019: 
727.070 χιλ. ευρώ).

Οι μικτές αποδοχές, συμπεριλαμβανομένων εργοδοτικών 
εισφορών των μελών της Διοίκησης της Εταιρείας, κατά 
την χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020 ανήλθαν σε 83 χιλ. ευρώ 
και αφορούν σε αποδοχές του Προέδρου και Διευθύνο-
ντος Συμβούλου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου, σε αμοιβές παραστάσεων στις συνεδριάσεις 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και παραστάσεις σε 
Επιτροπές Ελέγχου.

5.2.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ & ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

5.2.1.1 Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού 
μοντέλου, στόχοι και βασικές αξίες

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του πλήρους ιδιοκτησιακού 
διαχωρισμού του «Ανεξάρτητου Διαχειριστή Ηλεκτρικής 
Ενέργειας», (εφεξής «η ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»), από τη «ΔΕΗ Α.Ε.» 
(εφεξής «η ΔΕΗ»), βάσει του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 
94/27-05-2016), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ΔΕΗ 
με την από 17/01/2017 έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφά-
σισε: α) τη σύσταση της Εταιρείας, β) την εισφορά μετο-
χών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στην Εταιρεία, που κατέχει η ΔΕΗ 
και αντιπροσωπεύουν 51% του μετοχικού κεφαλαίου της 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε., και γ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου 
της ΔΕΗ με την εις είδος επιστροφή στους μετόχους της 
ΔΕΗ του συνόλου (100%) των μετοχών της Εταιρείας. Η 
ως άνω μεταβίβαση μετοχών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από τη 
ΔΕΗ στην Εταιρεία, έλαβε χώρα την 31.03.2017 (Σημείωση 
17). Ως εκ τούτου, η Εταιρεία καθίσταται μέτοχος του 51% 
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και η συμμετοχή λογίζεται με τη μέθοδο 
της καθαρής θέσης ως Κοινοπραξία κατά την έννοια του 
ΔΠΧΑ 11 – «Από κοινού συμφωνίες» (Σημείωση 2.4).

Ο σκοπός της Εταιρείας είναι:

 ● η προαγωγή του έργου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., 

μέσω της συμμετοχής της στον διορισμό των 

βασικών διοικητικών της στελεχών,

 ● η συνεργασία με τον Στρατηγικό Επενδυτή,

 ● η επικοινωνία της δραστηριότητας της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

στους μετόχους και το ευρύτερο επενδυτικό κοινό.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο σκοπός της Εταιρείας περιλαμβά-
νει, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

 ● την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν 

από την ανωτέρω συμμετοχή και τη συμμετοχή 

στη λειτουργία νομικών προσώπων,

 ● την ανάπτυξη και άσκηση οποιασδήποτε 

άλλης επενδυτικής δραστηριότητας 

στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,

 ● οποιαδήποτε άλλη πράξη, ενέργεια ή δραστηριότητα 

είναι συναφής ή προάγει τον ανωτέρω σκοπό.

Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρημα-
τιστήριο Αθηνών. Η ημερομηνία εισαγωγής της Εταιρείας 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι η 19.06.2017.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μη εισηγμένης 
από κοινού ελεγχόμενης εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναρτώ-
νται στην διεύθυνση του διαδικτύου της Εταιρείας  
http://www.admie.gr.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι 
διαθέσιμες στη διεύθυνση του διαδικτύου της Εταιρείας 
http://www.admieholding.gr

https://www.admie.gr
http://admieholding.gr
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Επίσης, εντός της χρήσης 2021, η Εταιρεία αναμένει να 
λάβει μέρισμα από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ύψους περίπου 21,45 
εκατ. ευρώ.

5.2.4.4 Κίνδυνος από την πανδημία Covid-19

Η Εταιρεία και η συνδεδεμένη εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε., πα-
ρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις τόσο σε εθνικό όσο 
και σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με την εξάπλωση του 
ιού Covid-19, προχώρησαν έγκαιρα σε λήψη δέσμης έκτα-
κτων μέτρων, σε συνεχή συνεργασία και επικοινωνία με το 
Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και τον Εθνικό 
Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για ενημέρωση επί 
των εξελίξεων και λήψη κατευθυντήριων οδηγιών.

Αυτές οι ενέργειες αποτελούν κυρίως προστατευτικά 
μέτρα για την υγεία των εργαζόμενων της Εταιρείας και 
αναφέρονται ενδεικτικά κατωτέρω:

 ● Καθορισμός ειδικής ομάδας διαχείρισης κρίσης 

λόγω κορωνοϊού (Business Continuity Group 

- BCG), υπεύθυνης για την εξασφάλιση της 

Επιχειρησιακής Συνέχειας της Εταιρείας.

 ● Υποχρεωτική εφαρμογή της μεθόδου τηλεργασίας 

κατά 70% για όσους εργαζομένους είναι εφικτή η 

εξ αποστάσεως εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

 ● Χωροταξικές ρυθμίσεις ώστε οι υπάλληλοι να κάθονται 

μόνοι τους ή, αν είναι μεγάλος ο χώρος, ανά δύο.

 ● Ειδικές ρυθμίσεις για εργαζομένους που 

ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

 ● Ματαίωση όλων των επαγγελματικών ταξιδιών με Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς, με εξαίρεση όσων λαμβάνουν 

ειδική άδεια από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

 ● Δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής 

υποστήριξης όλων των εργαζομένων.

 ● Διανομή ατομικών μασκών προστασίας 

καθώς και άλλων μέσων ατομικής προστασίας 

σε όλους τους εργαζόμενους.

 ● Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των κτηρίων.

 ● Η θερμομέτρηση είναι υποχρεωτική, για όλους 

τους εργαζόμενους και επισκέπτες, κατά την 

είσοδό τους στα κτήρια του Ομίλου.

 ● Διενέργεια μοριακών τεστ κάθε εβδομάδα για όλους 

τους εργαζόμενους που εργάζονται με φυσική παρουσία.

Εκτός από τη συνεχιζόμενη διαχείριση του λειτουργικού 
κινδύνου λόγω της επιδημίας Covid-19, τέθηκε σε εφαρμο-
γή και ένα αυξημένο επίπεδο εποπτείας για την προστασία 
της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και της συνδε-
δεμένης εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά 
διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας ή στους άμεσους συγ-
γενείς αυτών.

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

5.2.3.2 Ενσώματα και ασώματα περιουσιακά στοιχεία

Η Εταιρεία διαθέτει ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοι-
χεία αναπόσβεστης αξίας 15 χιλ. ευρώ και περιλαμβάνουν 
κυρίως έπιπλα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λογισμικά 
προγράμματα.

5.2.3.3 Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων

Ως στοιχεία ενεργητικού παρουσιάζονται επίσης τα 
δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτά 
προκύπτουν από τη χρηματοδοτική μίσθωση των γραφεί-
ων της Εταιρείας από τη συνδεδεμένη εταιρεία ΑΔΜΗΕ 
Α.Ε και την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, τα οποία ανέρχονται 
στο ποσό των 19 χιλ. ευρώ.

5.2.4 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας επηρεάζονται από τα 
παρακάτω: 

5.2.4.1 Κίνδυνος επιχειρηματικής δραστηριότητας της 
Εταιρείας

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

5.2.4.2 Κίνδυνοι που συνδέονται με την επιχειρηματική 
δραστηριότητα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Η δραστηριότητα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υπόκειται σε αυστη-
ρό και περίπλοκο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, 
που αφορά στη διαχείριση εκ μέρους του ΕΣΜΗΕ, και σε 
αυξημένες εποπτικές υποχρεώσεις. Ενδεχόμενες μεταβο-
λές του θεσμικού αυτού πλαισίου μπορεί να επηρεάσουν 
δυσμενώς τα αποτελέσματα, τις ταμειακές ροές και τη 
χρηματοοικονομική θέση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και κατά συνέ-
πεια το διανεμόμενο αυτής μέρισμα. Επίσης, ενδέχεται 
να προκαλέσουν κεφαλαιακές ανάγκες στην από κοινού 
ελεγχόμενη εταιρεία, τις οποίες θα κληθούν να καλύψουν 
οι μέτοχοι της, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

5.2.4.3 Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για 
επαρκή χρηματοδότηση για τη λειτουργία και ανάπτυ-
ξη της Εταιρείας. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο 
ρευστότητας, μέσω της παρακολούθησης και προγραμ-
ματισμού των ταμειακών της ροών, και δρα κατάλληλα 
μέσω της εξασφάλισης κατά το δυνατόν επαρκών πιστω-
τικών ορίων και ταμειακών διαθεσίμων. Η Εταιρεία έλαβε 
μέρισμα εντός του 2020 από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., το οποίο 
επαρκεί για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της και 
έχει επενδυθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος.
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5.2.6.3 Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζομένους απο-
τελεί κυρίαρχη προτεραιότητα και απαραίτητη προϋπό-
θεση στη λειτουργία της Εταιρείας και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Η 
Εταιρεία διατηρεί σε όλους τους χώρους εργασίας υλικά 
(φάρμακα, επιδέσμους κ.λπ.), κουτιά πρώτων βοηθειών, 
ενώ διαθέτει τεχνικό ασφαλείας, ιατρό εργασίας και νοση-
λεύτρια, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Αναλυτικά, πραγματοποιούνται:

 ● Επιθεωρήσεις χώρων εργασίας

 ● Εκτιμήσεις επικινδυνότητας χώρων εργασίας

 ● Βεβαιώσεις καταλληλότητας (ιατρική 

παρακολούθηση μισθωτών)

 ● Σεμινάρια Υγείας και Ασφάλειας στην 

Εργασία για τους μισθωτούς

 ● Ασκήσεις πυρασφάλειας, πυροπροστασίας

 ● Συμμετοχή σε ασκήσεις προστασίας ζωτικών 

χώρων υποδομής εθνικής εμβέλειας

Την 7η Νοεμβρίου 2020, λόγω της ραγδαίας εξάπλω-
σης του ιού, η χώρα εισήλθε σε καθεστώς περιορισμού 
κίνησης της κυκλοφορίας. Η Εταιρεία και η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
συνεχίζουν να λαμβάνουν έγκαιρα όλα τα απαραίτητα 
μέτρα σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ. Πιο συγκεκριμένα, συ-
νεχίζουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα προστατευτικά 
μέτρα για την υγεία των εργαζόμενων όπως αναφέρονται 
ενδεικτικά κατωτέρω:

 ● Καθορισμός ειδικής ομάδας διαχείρισης κρίσης 

λόγω κορωνοϊού (Business Continuity Group 

- BCG), υπεύθυνης για την εξασφάλιση της 

Επιχειρησιακής Συνέχειας της Εταιρείας.

 ● Υποχρεωτική εφαρμογή της μεθόδου τηλεργασίας 

κατά 70% για όσους εργαζομένους είναι εφικτή η 

εξ αποστάσεως εκτέλεση των καθηκόντων τους.

 ● Χωροταξικές ρυθμίσεις ώστε οι υπάλληλοι να κάθονται 

είτε μόνοι τους ή, αν είναι μεγάλος ο χώρος, ανά δύο.

 ● Ειδικές ρυθμίσεις για εργαζομένους που 

ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

 ● Ματαίωση όλων των επαγγελματικών ταξιδιών με Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς, με εξαίρεση όσων λαμβάνουν 

ειδική άδεια από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

 ● Δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής 

υποστήριξης όλων των εργαζομένων.

 ● Διανομή ατομικών μασκών προστασίας 

καθώς και άλλων μέσων ατομικής προστασίας 

σε όλους τους εργαζόμενους.

 ● Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των κτηρίων.

Η Εταιρεία και η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. παρακολουθούν στενά τον 
προϋπολογισμό του 2021 και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει 
καμία ένδειξη ότι θα επηρεαστούν σημαντικά τα οικονομι-
κά της μεγέθη εξαιτίας της πανδημίας.

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

Η Εταιρεία και ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. διαθέτουν καλή χρηματο-
οικονομική θέση, ενώ η συνολική διαθέσιμη ρευστότητα 
είναι σε υψηλά επίπεδα.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημαντικούς παράγοντες 
μετριασμού του ρίσκου που ενέχει η αβεβαιότητα για την 
εξέλιξη της κατάστασης αλλά και διατήρησης της ανταγω-
νιστικής θέσης της Εταιρείας και του Ομίλου ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

5.2.5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Λόγω της φύσης δραστηριότητας της Εταιρείας δεν  
προκύπτουν περιβαλλοντικά ζητήματα.

5.2.6 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

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

Η Εταιρεία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζο-
μένους να σέβονται τη διαφορετικότητα κάθε υπαλλήλου 
ή προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να μην αποδέχο-
νται οποιαδήποτε συμπεριφορά που ενδέχεται να δημι-
ουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής.

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

Η Εταιρεία στις 31.12.2020 απασχολούσε 3 εργαζομένους 
διαφορετικών φύλων 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 άρι-
στες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα.

5.2.6.2 Σεβασμός των δικαιωμάτων των 
εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία

Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και 
τηρεί την εργατική Νομοθεσία. 
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 ● Η θερμομέτρηση συνεχίζει να είναι υποχρεωτική, 

για όλους τους εργαζόμενους και επισκέπτες, 

κατά την είσοδό τους στα κτήρια της Εταιρείας.

 ● Διενέργεια μοριακών τεστ κάθε εβδομάδα για όλους 

τους εργαζόμενους που εργάζονται με φυσική παρουσία.

5.2.7 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
(ΧΔΕ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

(ΧΔΕ) 2020 2019

Κέρδη προ Φόρων, Τόκων 
και Αποσβέσεων EBITDA

42.915 53.432

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας

Κυκλοφορούν ενεργητικό
321,89 541,90

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δείκτης Άμεσης  Ρευστότητας

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
μείον αποθέματα 321,89 541,90

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ταμειακή Ρευστότητα 

Χρηματικά διαθέσιμα 

81,28 203,70Σύνολο βραχυπρόθεσμων  
υποχρεώσεων 

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)

Κέρδη μετά από φόρους 
5,75% 7,39%

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROA)

Κέρδη μετά από φόρους 
5,75% 7,39%

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   

Απόδοση Απασχολούμενου Κεφαλαίου (ROCE)

Κέρδη προ τόκων και φόρων

5,72% 7,35%Σύνολο ενεργητικού μείον 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

5.2.8 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Ακολουθούν τα σημαντικότερα έργα της συνδεδεμένης 
εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που ολοκληρώθηκαν εντός του 
2020 ή βρίσκονται σε εξέλιξη:

Συνοπτική περιγραφή των σημαντικότερων έργων. 
5.2.8.1 Διασύνδεση Κυκλάδων

Το έργο της διασύνδεσης των Κυκλάδων έχει 
χαρακτηρισθεί ως έργο «γενικότερης σημασίας για 
την οικονομία της χώρας». Το έργο αποσκοπεί αφενός 
στην αύξηση της αξιοπιστίας τροφοδότησης των 
διασυνδεομένων Νήσων και αφετέρου στη μείωση του 
κόστους παραγωγής (υποκατάσταση πετρελαίου με 
άλλες πηγές ενέργειας, σε συνάρτηση με την εξέλιξη 
του ενεργειακού μείγματος ηλεκτροπαραγωγής στην 
ηπειρωτική χώρα).

Ο σχεδιασμός του έργου διαμορφώθηκε με γνώμονα την 
ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής όχλησης επί των 
Νήσων. Σε αυτή την κατεύθυνση, οι νέοι υποσταθμοί επί 
των Νήσων έχουν χωροθετηθεί πλησίον του αιγιαλού 
ώστε να αποφευχθεί η κατασκευή εναέριων γραμμών 
μεταφοράς επί των Νήσων, ενώ η διασύνδεση των Νήσων 
μεταξύ τους και με το Ηπειρωτικό Σύστημα προβλέπεται 
να γίνει μέσω υποβρυχίων καλωδιακών συνδέσεων. 
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υλοποιεί 
το έργο σε φάσεις:

A’ ΦΑΣΗ

Η υλοποίηση της Α΄ Φάσης ολοκληρώθηκε τους πρώτους 
μήνες του 2018. 

Η Α΄ Φάση περιλαμβάνει τη σύνδεση της Σύρου με το 
Λαύριο, καθώς και με τις Νήσους της Πάρου, της Μυκόνου 
και της Τήνου. Έπειτα από την ολοκλήρωσή της, οι 
μονάδες των αυτόνομων σταθμών παραγωγής τέθηκαν 
σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών και τα φορτία των Νήσων 
τροφοδοτούνται πλέον από το ΕΣΜΗΕ (τα φορτία της 
Άνδρου - Τήνου τροφοδοτούνται ήδη από το ΕΣΜΗΕ μέσω 
της γραμμής μεταφοράς η οποία συνδέει τη Ν. Εύβοια με 
την Άνδρο).

Το έργο, προϋπολογισμού 264,3 εκατ. ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών δαπανών), 
συγχρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ και το ΕΣΠΑ 
Προγραμματικών Περιόδων 2007- 2013 και 2014-2020  
και δανειοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
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Β΄ ΦΑΣΗ

Η Β΄ Φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων ολοκληρώθη-
κε τον Σεπτέμβριο του 2020. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
επιμέρους υποέργα:

 ● Σύνδεση Πάρου - Νάξου με ένα υποβρύχιο τριπολικό 

καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος 150 kV 

ονομαστικής ικανότητας 140 MVA, μήκους 7.6 χλμ.

 ● Σύνδεση Νάξου - Μυκόνου με ένα υποβρύχιο 

τριπολικό καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος 150 kV 

ονομαστικής ικανότητας 140 MVA, μήκους 40 χλμ.

 ● Κατασκευή νέου Υ/Σ GIS επί της Νάξου, καθώς 

και των απαιτούμενων έργων σύνδεσης στους 

υποσταθμούς Πάρου και Μυκόνου.

Παράλληλα με τη Β΄ Φάση, προγραμματίστηκε και η ανα-
βάθμιση της υφιστάμενης καλωδιακής σύνδεσης Άνδρος 
- Λιβάδι (Νότιος Εύβοια) μήκους 14.5 χλμ. και Άνδρος 
- Τήνος μήκους 4 χλμ. με την εγκατάσταση νέων υποβρυ-
χίων καλωδίων εναλλασσόμενου ρεύματος XLPE 150 kV 
ονομαστικής ικανότητας 200 MVA, σε αντικατάσταση των 
υφιστάμενων καλωδίων ελαίου. Το έργο της αναβάθμισης 
ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2020.

Το έργο της Β΄ Φάσης, προϋπολογισμού 47,3 εκατ. ευρώ, 
καθώς και το έργο της αναβάθμισης της υφιστάμενης 
καλωδιακής σύνδεσης Άνδρος - Λιβάδι, προϋπολογισμού 
22,2 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ και το 
ΕΣΠΑ 2014-2020.

Γ’ ΦΑΣΗ

Η Γ΄ Φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων περιλαμβάνει 
την ολοκλήρωση της διασύνδεσης με την πόντιση και του 
δεύτερου καλωδίου Λαυρίου - Σύρου, καθώς και με τα 
απαιτούμενα έργα σύνδεσης (αυτεπαγωγές και πύλες)  
στο Λαύριο και στη Σύρο.

Στόχος της Γ΄ Φάσης είναι η εξασφάλιση της απαιτούμε-
νης αξιοπιστίας για όλες τις λειτουργικές συνθήκες, ανά-
λογα και με την εξέλιξη της ζήτησης των διασυνδεομένων 
Νήσων. Με την ολοκλήρωση της Γ΄ Φάσης εξασφαλίζεται 
πλήρης αξιοπιστία τροφοδότησης του συγκροτήματος των 
Κυκλάδων για τον προβλεπόμενο χρονικό ορίζοντα λει-
τουργίας του έργου. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και έπειτα 
από την κατασκευή όλων των φάσεων του έργου, θα 
πρέπει να διατηρηθεί παραγωγικό δυναμικό στις Νήσους, 
ώστε να είναι δυνατό να αντιμετωπισθούν τα έκτακτα 
περιστατικά. 

Η Γ΄ Φάση, προϋπολογισμού 122,3 εκατ. ευρώ, τέθηκε σε 
κανονική λειτουργία με προσωρινή σύνδεση στη Σύρο τον 
Οκτώβριο του 2020 (τα υπολειπόμενα έργα αυτεπαγωγών 
και πυλών στη Σύρο για τη μόνιμη σύνδεση ολοκληρώνο-
νται εντός του 2021) και συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ 
και το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δ’ ΦΑΣΗ

Εντός του 2021 αναμένεται να ξεκινήσει η υλοποίηση  
της τέταρτης και τελευταίας φάσης διασύνδεσης των 
Κυκλάδων, ύψους 386 εκατ. ευρώ, η οποία περιλαμβάνει 
τη διασύνδεση των Νήσων  Σαντορίνης, Μήλου, Φολεγάν-
δρου και Σερίφου με το ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η διαγωνιστική διαδικασία για τη 
διασύνδεση της Σαντορίνης ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 
2020 και το 2021 θα πραγματοποιηθούν οι διαγωνισμοί για 
τη Φολέγανδρο, τη Μήλο και τη Σέριφο. Η υποθαλάσσια 
γραμμή της Σαντορίνης αναμένεται να ηλεκτριστεί το  
α΄ εξάμηνο του 2023 και τα υπόλοιπα νησιά εκτιμάται ότι 
θα διασυνδεθούν με το ΕΣΜΗΕ το α΄ εξάμηνο του 2024.  
Η ολοκλήρωση της διασύνδεσης των Κυκλάδων θα δώσει 
τη δυνατότητα ανάπτυξης μονάδων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 
332 MW στα νησιά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που αποτυ-
πώνονται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2030, 
επιτυγχάνοντας ένα πιο σταθερό, πράσινο και οικονομικό 
ενεργειακό μείγμα για το νησιωτικό σύμπλεγμα.

Το έργο έχει χαρακτηριστεί ως Έργο Μείζονος Σημασίας.

5.2.8.2 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Το Σύστημα της Κρήτης χαρακτηρίζεται από:

 ● Πολύ υψηλό μεταβλητό κόστος παραγωγής 

εξαιτίας της χρήσης πετρελαίου στους τοπικούς 

Σταθμούς παραγωγής, το οποίο αντανακλάται σε 

σημαντικότατη επιβάρυνση των καταναλωτών για 

κάλυψη των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). 

 ● Μεγάλο ετήσιο ρυθμό αύξησης του φορτίου της Νήσου. 

Σημειώνεται ότι το φορτίο κατά τους θερινούς μήνες 

καλύπτεται οριακά από τους τοπικούς Σταθμούς.

 ● Μεγάλη δυσκολία έως αδυναμία εξεύρεσης χώρων 

και εξασφάλιση αδειοδοτήσεων για την ενίσχυση 

των τοπικών Σταθμών ή την ανάπτυξη νέων.

 ● Συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση 

του πλούσιου τοπικού δυναμικού ΑΠΕ, η διείσδυση 

των οποίων στο μίγμα ηλεκτροπαραγωγής της Νήσου 

περιορίζεται εξαιτίας των τεχνικών περιορισμών (κυρίως 

σημαντικών ζητημάτων ευστάθειας τα οποία είναι 

δυνατό να δημιουργήσει η υψηλή διείσδυση ΑΠΕ σε ένα 

αυτόνομο ηλεκτρικό σύστημα όπως αυτό της Κρήτης).

 ● Χαμηλό επίπεδο αξιοπιστίας τροφοδότησης, ιδιαιτέρως 

σε περιπτώσεις βλαβών στο σύστημα παραγωγής.

Τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά καθιστούν τη δια-
σύνδεση της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ ένα αναγκαίο έργο σε 
ό,τι αφορά τη σκοπιμότητα της υλοποίησής του.

5.2.8.2.1 Διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο

Η διασύνδεση Πελοποννήσου – Κρήτης αποτελεί την 
πρώτη φάση της διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ. Η 
διασύνδεση εναλλασσόμενου ρεύματος Κρήτη - Πελοπόν-
νησος είναι δυνατό να υλοποιηθεί με 2 κυκλώματα εναλ-
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λασσόμενου ρεύματος 150 kV, ονομαστικής μεταφορικής 
ικανότητας 200 MVA έκαστο. Από την επισταμένη διερεύ-
νηση που πραγματοποιήθηκε για θέματα λειτουργίας και 
επάρκειας ισχύος του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης 
προέκυψε ότι η ισχύς, η οποία είναι δυνατό να διακινείται 
με ασφάλεια μέσω αυτού του συνδέσμου εναλλασσόμε-
νου ρεύματος, κυμαίνεται από 150 MW έως και 180 MW, 
ανάλογα με τις συνθήκες της λειτουργίας.

Στην περίπτωση εγκατάστασης καλωδίων εναλλασσόμε-
νου ρεύματος, η ελαχιστοποίηση της υποβρύχιας όδευσης 
επιδιώκεται όχι μόνο για λόγους περιορισμού του κό-
στους, αλλά και των απαιτήσεων άεργου αντιστάθμισης, 
οι οποίες ούτως ή άλλως είναι σημαντικές. Έτσι, ως σημείο 
σύνδεσης στην Πελοπόννησο έχει επιλεγεί η ευρύτερη 
περιοχή της Νεάπολης. 

Επιπλέον, στο ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης θα απαιτη-
θεί η εγκατάσταση ενός συστήματος αντιστάθμισης άερ-
γου ισχύος τύπου STATCOM για τη ρύθμιση των τάσεων 
και τη διασφάλιση της ευστάθειας του δικτύου σε κανονι-
κές συνθήκες και σε συνθήκες διαταραχών. 

Εντός του 2020 ολοκληρώθηκαν οι Υποσταθμοί στην 
Πελοπόννησο και τα Χανιά, οι υπόγειες καλωδιακές γραμ-
μές μεταφοράς στην Κρήτη και την Πελοπόννησο, η μία 
υποβρύχια καλωδιακή γραμμή και το μεγαλύτερο μέρος 
των εναερίων γραμμών στην Πελοπόννησο, γεγονός που 
επέτρεψε την επιτυχή δοκιμαστική ηλέκτριση της διασύν-
δεσης τον Δεκέμβριο του 2020. Η δεύτερη υποβρύχια 
καλωδιακή γραμμή, οι τελικές διευθετήσεις των εναερίων 
γραμμών στην Πελοπόννησο και το STATCOM θα ολοκλη-
ρωθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε η διασύν-
δεση να είναι λειτουργική πριν από το καλοκαίρι του 2021. 
Το έργο, προϋπολογισμού 356,4 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμ-
βανομένων των προκαταρκτικών δαπανών), συγχρηματο-
δοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΕΣΠΑ 2014-2020 
και δανειοδοτείται από την ΕΤΕπ. 

Η διασύνδεση Πελοποννήσου – Κρήτης αποκαλείται η 
«διασύνδεση των ρεκόρ» καθώς πρόκειται: 

 ● Για τη μεγαλύτερη σε μήκος καλωδιακή διασύνδεση 

εναλλασσόμενου ρεύματος παγκοσμίως (174 χλμ.) 

 ● Για τη μεγαλύτερη σε μήκος υποβρύχια καλωδιακή 

διασύνδεση υψηλής τάσης με τριπολικό καλώδιο 

τεχνολογίας μόνωσης XLPE παγκοσμίως (132 χλμ). 

 ● Για τη βαθύτερη υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση 

υψηλής τάσης με τριπολικό καλώδιο τεχνολογίας 

μόνωσης XLPE παγκοσμίως (βάθος 1.000 μέτρων).

5.2.8.2.2 Διασύνδεση Κρήτης - Αττικής 
(Φάση ΙΙ της Διασύνδεσης της Κρήτης)

Πρόκειται για τη φυσική συνέχεια του έργου της μικρής δι-
ασύνδεσης Πελοποννήσου – Κρήτης και εξυπηρετεί τους 
ίδιους σκοπούς με αυτό μέσω της περαιτέρω ενίσχυσης 
της ασφάλειας εφοδιασμού της νήσου μαζί με την ανάγκη 
αύξησης της ικανότητας απορρόφησης της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Παράλληλα, αναμένεται 

περαιτέρω σημαντική μείωση των χρεώσεων Υπηρεσιών 
Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για όλους τους καταναλωτές του 
συστήματος στην Ελληνική Επικράτεια.

Το έργο αυτό θα πραγματοποιηθεί από την 100% θυγα-
τρική της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΕΣ, που συστάθηκε με βάση τις 
αποφάσεις ΡΑΕ 816/2018 και 838/2018 ως φορέας υλο-
ποίησης, και που ως μοναδικό σκοπό έχει την κατασκευή 
και χρηματοδότηση του έργου. Επιπρόσθετα, τής έχει 
ανατεθεί η επιλογή εταιρειών που θα συνάψουν συμβά-
σεις με τον ΑΔΜΗΕ και θα ασχολούνται με τη συντήρηση 
του συστήματος για 10 έτη, για την οποία υπεύθυνη θα εί-
ναι η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Η ιδιοκτησία, η κυριότητα, η λειτουργία 
του καλωδίου και οι τεχνικές προδιαγραφές που δόθηκαν 
για την κατασκευή του καλωδίου στους εργολάβους είναι 
καθαρά ευθύνη της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ως διαχειριστής και 
κύριος του ΕΣΜΗΕ). Το πάγιο θα ανήκει στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
και παρουσιάζεται στις δικές του χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις. Συνεπώς, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης 
του έργου από την Αριάδνη, αυτό ανήκει στην ΑΔΜΗΕ 
Α.Ε. και αποτυπώνεται αντίστοιχα στις χρηματοοικονομι-
κές καταστάσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ενώ μετά την ηλέκτρι-
σή του, το έργο ενσωματώνεται στο ΕΣΜΗΕ, την κυριότη-
τα και διαχείριση του οποίου έχει, κατ’ αποκλειστικότητα 
η ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Αποτελείται από δύο υποέργα: το πρώτο αφορά στη 
«Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση Καλωδίων και 
Σταθμών Ηλεκτροδίων για την Ηλεκτρική Διασύνδεση 
Συνεχούς Ρεύματος μεταξύ Κρήτης και  Αττικής (2 x  500 
MW)» και το δεύτερο στη «Μελέτη, Προμήθεια και Εγκα-
τάσταση δύο Σταθμών Μετατροπής και ενός Υποσταθμού 
για την Ηλεκτρική Διασύνδεση Συνεχούς Ρεύματος μετα-
ξύ Κρήτης και Αττικής (2 x 500 MW)».

Τον Μάιο του 2020 υπογράφηκαν οι συμβάσεις με τις 
ανάδοχες εταιρείες για τα τέσσερα καλωδιακά τμήματα 
του έργου. Επιπρόσθετα, εντός του ίδιου μήνα υπογρά-
φηκε και η σύμβαση για τους δύο σταθμούς μετατροπής 
και τον ένα υποσταθμό στην Κρήτη. Οι εργασίες μελέ-
της και κατασκευής έχουν ήδη ξεκινήσει, με τις πρώτες 
τιμολογήσεις να έχουν λάβει χώρα από το καλοκαίρι του 
2020, με βασικό γνώμονα την υλοποίηση του έργου εντός 
του χρονοδιαγράμματος.

Από πλευράς χρηματοδότησης του έργου, συνολικού 
προϋπολογισμού 1,1 δις ευρώ, η θυγατρική εταιρεία της 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έχει υπογράψει δανειακές συμβάσεις με 
ευνοϊκούς όρους, συνολικής γραμμής χρηματοδότησης 
ύψους 400 εκ. ευρώ με δυνατότητα άντλησης επιπλέον 
100 εκ. ευρώ, σε περίπτωση που προκύψει υπέρβαση του 
προϋπολογισμού του έργου. Παράλληλα, αναφορικά με 
τη χρηματοδότηση μέσω επιχορήγησης, εντός του 2021 
το έργο αναμένεται να ενταχθεί για συγχρηματοδότηση 
είτε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικό-
τητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ είτε στο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, 
αντλώντας έτσι σημαντικούς πόρους και μειώνοντας,  
το κόστος του έργου μείζονος σημασίας για τον  
καταναλωτή.
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5.2.8.3 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 400 
kV ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Η επέκταση του Συστήματος 400 kV προς τη Μεγαλόπολη 
(με τη δημιουργία στη συνέχεια βρόχου 400 kV Πάτρα - 
Μεγαλόπολη - Κόρινθος) αυξάνει δραστικά την ικανότητα 
μεταφοράς προς και από την Πελοπόννησο, δίνει τη δυ-
νατότητα ανάπτυξης ΑΠΕ και Θερμικών Σταθμών, βελτιώ-
νει σημαντικά το περιθώριο της ευστάθειας των τάσεων 
για το Νότιο Σύστημα και εξασφαλίζει την Πελοπόννησο 
σε οποιονδήποτε συνδυασμό συνθηκών παραγωγής και 
φορτίου. Επιπλέον, συνδέει ισχυρά το κέντρο παραγωγής 
Μεγαλόπολης με τις περιοχές υψηλού φορτίου (Αττική και 
περιοχή Πάτρας) και συμβάλλει στην επίτευξη ισοβαρούς 
ανάπτυξης των Συστημάτων Παραγωγής και Μεταφοράς 
στο Νότιο Σύστημα. Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι η 
ανάπτυξη του Συστήματος 400 kV προς την Πελοπόννησο 
συμβάλλει στον περιορισμό των συνολικών απωλειών του 
ΕΣΜΗΕ.

Το έργο του ΚΥΤ Μεγαλόπολης συγχρηματοδοτήθηκε από 
το ΕΣΠΑ 2007-2013 και μέρος των έργων επέκτασης δανει-
οδοτήθηκε από την ΕΤΕπ.

5.2.8.3.1 Δυτικός Διάδρομος (Μεγαλόπολη 
- Πάτρα - Δυτική Στερεά)

Η κατασκευή νέου κέντρου υψηλής τάσης στη Μεγαλόπο-
λη είναι σημαντική για την περιοχή της Πελοποννήσου. Το 
κέντρο υψηλής τάσης Μεγαλόπολης, το οποίο τέθηκε πλή-
ρως σε λειτουργία εντός του 2014, ήταν απαραίτητο για τη 
σύνδεση της νέας μονάδας παραγωγής στη Μεγαλόπολη 
(μονάδα «Μεγαλόπολη V»), για την αύξηση της διείσδυσης 
από ΑΠΕ στην Πελοπόννησο και για την υποστήριξη των 
τάσεων σε ώρες υψηλών φορτίων. 

Η διασύνδεση του κέντρου υψηλής τάσης Μεγαλόπολης 
με τα κυκλώματα 400 kV στην πλευρά του Αντιρρίου 
πραγματοποιείται με νέα γραμμή μεταφοράς 400 kV 
διπλού κυκλώματος, αποτελούμενη από εναέρια, υπόγεια 
και υποβρύχια τμήματα, καθώς και τις αντίστοιχες αυτεπα-
γωγές αντιστάθμισης.

Τα έργα του Δυτικού Διαδρόμου έχουν ολοκληρωθεί και 
απομένει ένα μικρό τμήμα της εναέριας γραμμής (2 πυλώ-
νες) λόγω εμπλοκής με γειτονικό μοναστήρι.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 
163,7 εκατ. ευρώ.

5.2.8.3.2 Ανατολικός Διάδρομος 
(Μεγαλόπολη - Κόρινθος - Αττική)

Βασικός κόμβος του Ανατολικού Διαδρόμου είναι το 
κέντρο υψηλής τάσης Κορίνθου, το οποίο προβλέπεται να 
συνδεθεί στο Σύστημα 400 kV ως εξής:

 ● Σε πρώτο στάδιο με το κέντρο υψηλής τάσης 

Μεγαλόπολης μέσω μίας νέας εναέριας γραμμής 

μεταφοράς 400 kV διπλού κυκλώματος. 

 ● Σε επόμενο στάδιο με το νέο κέντρο υψηλής 

τάσης Κουμουνδούρου μέσω μίας νέας εναέριας 

γραμμής μεταφοράς 400 kV διπλού κυκλώματος.

Τα έργα του Ανατολικού Διαδρόμου είναι σε εξέλιξη και 
αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το 2024 (το τμήμα από 
το κέντρο υψηλής τάσης Μεγαλόπολης έως και το κέντρο 
υψηλής τάσης Κορίνθου θα ολοκληρωθεί εντός του 2021).

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 
95,6 εκατ. ευρώ.

5.2.8.4 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(ΔΠΑ) ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΣΜΗΕ) 

 ⟶ 2020-2029 

Την 18η Απριλίου 2019 υποβλήθηκε από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

στη ΡΑΕ για έγκριση το δεύτερο (2ο) αναθεωρημένο Σχέδιο 

ΔΠΑ 2020 - 2029 , το οποίο σύμφωνα με την απόφαση 

της Αρχής (ΡΑΕ 1097/2019) πρέπει να επικαιροποιηθεί και 

να επανυποβληθεί. Το τρίτο (3ο) αναθεωρημένο σχέδιο 

ΔΠΑ 2020-2029 υποβλήθηκε για έγκριση στην ΡΑΕ την 

10η Ιουνίου και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από 

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

 ⟶ 2021-2030 

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έθεσε σε δημόσια διαβούλευση από την 

31η Δεκεμβρίου 2019 έως και την 31η Ιανουαρίου 2020 το 

Προκαταρκτικό Σχέδιο ΔΠΑ το οποίο αφορά την περίοδο 

2021 - 2030. Οι υπηρεσίες της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., λαμβάνοντας 

υπόψη τα σχόλια που υποβλήθηκαν κατά την δημόσια 

διαβούλευση, εκπόνησαν το τελικό σχέδιο του ΔΠΑ 2021-

2030, το οποίο υποβλήθηκε για έγκριση στη ΡΑΕ την 31η 

Μαρτίου 2020 και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από 

την Αρχή από τις 2 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου 2020.

 ⟶ 2022-2031 

Εντός του Δεκεμβρίου του 2020 ολοκληρώθηκε η 

κατάρτιση του Προκαταρκτικού Σχεδίου ΔΠΑ 2022-2031 και 

τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έως 

τις 5 Φεβρουαρίου 2021.5.2.9 Προβλεπόμενη εξέλιξη 

συνδεδεμένων μερών

Οι στρατηγικές προτεραιότητες της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και των 
θυγατρικών της, συνοψίζονται παρακάτω:

5.2.9 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

5.2.9.1 Επιτάχυνση του εκσυγχρονισμού του συστήματος

Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ Α.Ε., προκειμένου να βελτιώσει την 
ασφάλεια και αξιοπιστία του συστήματος, έχει σχεδιάσει 
να πραγματοποιηθούν οι εξής ενέργειες:

 ● Επιθεώρηση των Γραμμών Μεταφοράς με επανδρωμένα 

και μη επανδρωμένα εναέρια μέσα. Η επιθεώρηση 

των Γραμμών Μεταφοράς θα γίνει για πρώτη φορά 

με drones ή και ελικόπτερα σε μεγάλη κλίμακα.

 ● Ψηφιοποίηση Υποσταθμών. Ολοκληρώνονται οι 

εργασίες ψηφιοποίησης του ΚΥΤ Αχαρνών και 

αναβάθμισης του παλαιού Υποσταθμού Αγίου Γεωργίου 

στο Κερατσίνι. Ο υποσταθμός αυτός είναι ο πρώτος 

ο οποίος θα γίνει πλήρως ψηφιακός. Έτσι, μέσα στο 

2021, θα εξοπλιστεί με εκσυγχρονισμένα συστήματα 

Προστασίας και Ελέγχου για μεγαλύτερη αξιοπιστία.
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 ● Αναβάθμιση της πλατφόρμας GIS με νέες εφαρμογές. 

Η πλατφόρμα θα αναβαθμιστεί ώστε να περιλαμβάνει 

και το δίκτυο οπτικών ινών και τις σχετικές λειτουργίες.

5.2.9.2 Ωρίμανση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και ο ρόλος της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

Ο ρόλος της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στη νέα δυναμική αγορά του 
Target Model είναι κομβικός. Μέσα στο 2021 η Εταιρεία θα 
υλοποιήσει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις στη χoνδρεμπο-
ρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα από τα επόμενα 
βήματα που θα πραγματοποιηθεί είναι η ενίσχυση της 
σύνδεσης της ελληνικής αγοράς με τις γειτονικές. Εδώ 
εντάσσεται η σύζευξη των αγορών Ελλάδας και Βουλγαρί-
ας που θα υλοποιηθεί έως τον Μάιο του 2021 προκειμένου 
να διασφαλιστεί μεγαλύτερη ρευστότητα και μικρότερη 
ανάγκη για εξισορρόπηση. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. είναι, επίσης, 
αρμόδια να προετοιμάσει την Αγορά Εξισορρόπησης για 
την ένταξη νέων πηγών εξισορρόπησης, όπως Ανανεώσι-
μες Πηγές Ενέργειας, Απόκριση Ζήτησης, Αποθήκευση και 
άλλα.

5.2.9.3 Περαιτέρω ανάπτυξη της 
δραστηριότητας των οπτικών ινών

Η εκμετάλλευση του δικτύου οπτικών ινών είναι ένας 
ακόμη τρόπος να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία από τις 
υφιστάμενες υποδομές. Η ανάπτυξη της δραστηριότητας 
στις τηλεπικοινωνίες, μέσω της θυγατρικής Εταιρείας της 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. «Grid Telecom ΜΑΕ», θα συνεχιστεί δυναμικά 
τα επόμενα χρόνια. Το πλάνο για το 2021 περιλαμβάνει 
τη δημιουργία τηλεπικοινωνιακών κόμβων στα ΚΥΤ της 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Επίσης, περιλαμβάνει τη διάθεση υπηρεσιών 
χωρητικότητας μέσω ενός υπερσύγχρονου δικτύου DWDM 
που θα εγκαταστήσει η ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

5.2.9.4 Ψηφιοποίηση των λειτουργιών του Ομίλου

Από την αρχή του 2021, υλοποιείται το νέο ολοκληρωμένο 
Επιχειρησιακό Πληροφοριακό Σύστημα (ERP/EAM/WFM), 
ώστε η Εταιρεία να λειτουργεί με ένα κεντρικό σύστημα 
που θα διευκολύνει τη ροή της πληροφορίας σε όλα τα 
επίπεδα και θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τον 
εκσυγχρονισμό της. Εκτός από τα προφανή οφέλη του 
νέου συστήματος Επιχειρησιακών Εφαρμογών Διαχείρισης 
Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), με το σύστημα Διαχείρισης 
Παγίων (EAM) επιτυγχάνεται με ακρίβεια η καταγραφή  
και συντήρηση δεδομένων παγίων (Μητρώο Παγίων)  
και η ολοκληρωμένη λογιστική απεικόνιση όλων των  
στοιχείων κόστους ενός παγίου για κάθε στάδιο του  
κύκλου ζωής του.

Παράλληλα, τον Δεκέμβριο του 2020 ολοκληρώθηκε η με-
λέτη για τον σχεδιασμό ενός συστήματος Διαχείρισης της 
Απόδοσης των Παγίων (Asset Performance Management 
System), με το οποίο θα είναι εφικτή η βέλτιστη διαχεί-
ριση των παγίων του Διαχειριστή μέσω του ελέγχου και 
της αξιολόγησης της κατάστασης τους, ενώ θα επιτρέπει 
την έγκαιρη πραγματοποίηση προληπτικών ενεργειών 
για την αποτροπή σφαλμάτων και επομένως την σημα-
ντική ενίσχυση της ασφάλειας και αποδοτικότητας του 
Συστήματος. Η διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας του 

νέου αυτού APM συστήματος αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί μέχρι το τέλος του 2021.Το APMS σε συνδυασμό / 
διαλειτουργικότητα με το EAM και ένα σύστημα Online 
Condition Monitoring μπορεί να υλοποιήσει τη στρατηγική 
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για μετάβαση από τη διαδικασία συντή-
ρησης βάσει χρόνου (Time Based Maintenance) στη συ-
ντήρηση βάσει κατάστασης των παγίων (Condition Based 
Maintenance).

5.2.9.5 Χάραξη πράσινης στρατηγικής

Στόχος για το 2021 για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. είναι να χαράξει 
την πράσινη στρατηγική της για την επόμενη τετραετία. Η 
στρατηγική αυτή θα περιλαμβάνει τις δράσεις της για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τους τρόπους 
με τους οποίους θα συμβάλλει, ως Εταιρεία και Διαχειρι-
στής, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

5.2.9.6 Διεθνείς Διασυνδέσεις

Η ανάπτυξη των διεθνών διασυνδέσεων διαδραματίζει 
κεντρικό ρόλο στην αναπτυξιακή στρατηγική του Διαχει-
ριστή, καθώς συμβάλλει ουσιαστικά στην ευστάθεια του 
Συστήματος και τη σύγκλιση των τιμών μεταξύ των δια-
φορετικών ευρωπαϊκών περιφερειών. Στο πλαίσιο αυτό, η 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. βρίσκεται σε συνεργασία με τους γειτονικούς 
Διαχειριστές για την αξιολόγηση των εναλλακτικών δυνα-
τοτήτων ενίσχυσης των διακρατικών διασυνδέσεων.

Ελλάδα-Βουλγαρία: Για τη νέα διασύνδεση με εναέρια 
γραμμή 400 kV μεταξύ του ΚΥΤ Ν. Σάντας και του Υ/Σ 
Maritsa East 1, προβλέπεται επίσπευση κατά ένα εξάμηνο, 
με ορίζοντα ολοκλήρωσης στα μέσα του 2022.

Ελλάδα-Ιταλία: Το επόμενο διάστημα θα εξεταστούν από 
την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και την TEΡNA οι εναλλακτικές λύσεις 
για την ανάπτυξη μιας νέας υποθαλάσσιας διασύνδεσης 
μεταξύ των συστημάτων Ελλάδας και Ιταλίας, ενώ παράλ-
ληλα θα διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης υφιστά-
μενων υποδομών. Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις 
η ανάγκη ενίσχυσης (ισχύς νέας διασύνδεσης) κυμαίνεται 
μεταξύ 500 – 1000 MW.

Ελλάδα-Αλβανία: Οι Διαχειριστές των δύο χωρών διερευ-
νούν τη σχεδίαση μίας νέας διασυνδετικής γραμμής 400 
kV μεταξύ του νοτίου συστήματος μεταφοράς της γειτο-
νικής χώρας και κατάλληλου Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης 
στο ελληνικό Σύστημα.  

Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία: Οι Διαχειριστές μελετούν 
σενάρια αναβάθμισης της υφιστάμενης διασύνδεσης 400 
kV μεταξύ των χωρών.

5.2.9.7 Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας

Στην πορεία της ενεργειακής μετάβασης στη νέα εποχή, 
αναδεικνύεται ο κομβικός ρόλος που μπορούν να αποκτή-
σουν τα συστήματα αποθήκευσης, καθώς η ένταξή τους 
στο ηλεκτρικό σύστημα προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτή-
ματα που βελτιστοποιούν τη λειτουργία του. Στο νέο ΔΠΑ 
συμπεριλαμβάνεται πρόταση για πιλοτικό έργο εγκατά-
στασης συστημάτων συσσωρευτών στη Νάξο, ισχύος 7 
έως 10 MW, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης εντός του 
2022. Ανάλογα σχέδια προβλέπονται και στην περιφέρεια 
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Στερεάς Ελλάδας, όπου τα έργα αποθήκευσης θα συμβάλ-
λουν καθοριστικά στη διαχείριση τοπικών συμφορήσεων 
λόγω της υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ.

5.2.9.8 Αυξημένη Διείσδυση ΑΠΕ

Η επίτευξη των στόχων που τέθηκαν με το Εθνικό Σχέδιο 
για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για το έτος 2030 και 
τον Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό για το έτος 2050 
επιτάσσουν την επιτάχυνση των διαδικασιών για την έντα-
ξη νέων μονάδων ΑΠΕ σε μεγάλη κλίμακα. Στην κατεύθυν-
ση αυτή αναμένεται να συμβάλλουν ιδιαιτέρως σχέδια για 
την εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ που απαιτούν, ωστόσο, 
την υλοποίηση σημαντικών έργων μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας. Με τη διασύνδεση των νησιών του Αιγαίου και 
την επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς 400 kV στην 
Πελοπόννησο, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θέτει τις βάσεις για δημι-
ουργία χώρου 3 GW για ένταξη νέων μονάδων ΑΠΕ στο 
εγχώριο ενεργειακό σύστημα. Οι υποδομές Μεταφοράς 
που προβλέπονται στο ΔΠΑ καλύπτουν τους στόχους του 
ΕΣΕΚ για την συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα 
έως το 2030.

5.2.9.9 Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα

Η επέκταση του Διασυνδεδεμένου Συστήματος Μεταφο-
ράς στον νησιωτικό χώρο δημιουργεί τις προϋποθέσεις 
ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων, δεδομένου 
ότι μειώνει σημαντικά τις αποστάσεις για τη μεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας από την πηγή παραγωγής σε σημεία 
σύνδεσης του Συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, διαφαίνε-
ται η ανάγκη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την 
ανάπτυξη στρατηγικών υποδομών στον θαλάσσιο χώρο με 
σκοπό τη βέλτιστη «κοινή» σύνδεση υπεράκτιων αιολικών 
πάρκων ή αιολικών πάρκων επί νησιών που θα ανήκουν 
σε διαφορετικούς παραγωγούς. Την ανάγκη αυτή μπορεί 
να ικανοποιήσει με βέλτιστο τρόπο ο Διαχειριστής, καθώς 
διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία τόσο 
για το σχεδιασμό όσο και για την υλοποίηση υπεράκτιων 
διασυνδετικών δικτύων Υψηλής Τάσης.

5.2.9.10 Πιλοτικό Πρόγραμμα Αποθήκευσης στη Νάξο

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη έκταση στον Υποσταθ-
μό Νάξου, ο Όμιλος εξετάζει την εγκατάσταση πιλοτικού 
σταθμού συσσωρευτών στον Υ/Σ της Νάξου, μεγέθους 
5 έως 10 MW και χωρητικότητας αποθήκευσης 20 έως 
40 MWh. Ο σταθμός αυτός θα υποκαταστήσει μέρος της 
αναγκαίας ισχύος εφεδρείας στις Βόρειες Κυκλάδες με 
οικονομικά βέλτιστο τρόπο. Παράλληλα, θα αξιοποιηθεί 
από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της διερεύνησης για τον 
βέλτιστο τρόπο διαχείρισης συστημάτων συσσωρευτών, 
που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ.

5.2.10 ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

5.2.10.1 Λοιπά στοιχεία μη χρηματοοικονομικής επίδοσης

Ο ρόλος της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ως Διαχειριστή του Ελληνικού 
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας φέρει αυ-
ξημένο συντελεστή βαρύτητας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
ολόκληρης της χώρας. Καθώς το ενεργειακό μείγμα στην 
Ελλάδα αλλάζει με ταχείς ρυθμούς, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., επιδιώ-
κει να αποτελεί παράγοντα διευκόλυνσης και επιτάχυνσης 
(enabler) αυτής της μετάβασης, διερευνώντας ολοένα 
και περισσότερες νέες δυνατότητες και ευκαιρίες στις 
διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες που διαμορφώνονται 
τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

5.2.10.2 Σημαντικά θέματα  
(material issues) βιώσιμης ανάπτυξης

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με σκοπό τον εντοπισμό και την εστίαση 
στα σημαντικά/ουσιαστικά θέματα (material issues) βιώσι-
μης ανάπτυξης που σχετίζονται με τη λειτουργία του, έχει 
πραγματοποιήσει διαδικασία ανάλυσης ουσιαστικών θε-
μάτων. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με 
τις σχετικές απαιτήσεις των GRI Standards (Αρχές για τον 
καθορισμό του περιεχομένου της Έκθεσης: Συμπερίληψη 
των Συμμετόχων, Πλαίσιο Βιωσιμότητας, Ουσιαστικότητα 
και Πληρότητα).

Ειδικότερα, στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται  
τα σημαντικά/ουσιαστικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης  
του ΑΔΜΗΕ.  
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01. Ανάπτυξη δίκτυου (εσωτερικά & διασυνδέσεις)

02. Απώλειες δικτύου

03. Ασφάλεια, σταθερότητα και αξιοπιστία δικτύου

04. Διαχείριση αποβλήτων

05. Ενεργειακή μετάβαση: αύξηση ενσωμάτωσης ΑΠΕ

06. Ενεργειακή μετάβαση: έλεγχος της αγοράς και από τους καταναλωτές

07. Ενεργειακή μετάβαση: προσιτή ενέργεια για όλους (μείωση κόστους)

08. Επαγγελματική ανάπτυξη και ίσες ευκαιρίες

09. Επάρκεια δικτύου

10. Επικοινωνία με κοινωνικούς εταίρους για κρίσιμα ζητήματα

11. Εταιρική διακυβέρνηση

12. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

13. Καινοτομία και ανάπτυξη

14. Κλιματική αλλαγή: μείωση ανθρακικού αποτυπώματος (εσωτ. & εξωτ)

15. Μεταρρύθμιση ρυθμιστικού πλαισίου

16. Οικονομική ευρωστία

17. Επιδράσεις σε τοπικό επίπεδο και οπτική όχληση δικτύου 

18. Περιβαλλοντική συμμόρφωση

19. Περιβαλλοντικό αποτύπωμα έργων

20. Ποιότητα έργων και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

21. Υγεία και Ασφάλεια εργαζομένων

22. Ψηφιακός μετασχηματισμός

Σημαντικότητα κοινωνικών, περιβαλλοντικών  
και οικονομικών επιδράσεων
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Κατάταξη ουσιαστικών θεμάτων ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.10.3 Συνεισφορά στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Μέσω του ρόλου της ως Διαχειριστή του Ελληνικού Συστή-
ματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
επηρεάζει με καθοριστικό τρόπο και σε σημαντικό βαθμό 
την πορεία επίτευξης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Sustainable Development 
Goals) σε εθνικό επίπεδο.  
 
 
 
 

Ειδικότερα, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. συνεισφέρει καθοριστικά στην 
επίτευξη των εθνικών στόχων για μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και την καταπολέμηση της κλι-
ματικής αλλαγής, καθώς, μέσω των έργων διασύνδεσης 
και επέκτασης του συστήματος μεταφοράς ενέργειας, 
παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω διείσδυσης των ΑΠΕ 
στο ενεργειακό μείγμα της χώρας και η συμβολή στην 
ενεργειακή απεξάρτηση της χώρας από το πετρέλαιο στην 
ηλεκτροπαραγωγή, ιδίως σε νησιά.

5.2.10.4 Αύξηση ενσωμάτωσης ΑΠΕ

Ως φορέας υλοποίησης των μεγάλων διασυνδέσεων της 
χώρας, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ανοίγει το δρόμο στις πράσινες 
επενδύσεις για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Μέσω των 
έργων διασύνδεσης των νησιών της χώρας με το Ελληνικό 
Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, επιτυγχάνε-
ται η δυνατότητα αύξησης της ενσωμάτωσης Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας, με πολλά και σημαντικά οφέλη για 
την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία. Ειδικότερα, 
επιτυγχάνεται μείωση του κόστους παραγωγής ενέρ-
γειας, μείωση της έντασης άνθρακα (απανθρακοποίηση 
– “decarbonization”), καθώς και μείωση της επιβάρυνσης 
της ατμόσφαιρας, τοπικά αλλά και ευρύτερα, μέσω της 
μείωσης των αέριων εκπομπών λόγω της καύσης ορυκτών 
καυσίμων. Συνεπώς, συνολικά ενδυναμώνεται σημαντικά 
η δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε 
εθνικό επίπεδο.

5.2.10.5 Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

 
 
 
 
 

Πάγια επιδίωξη της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. είναι η ελάχιστη δυνατή 
επιβάρυνση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, 
τόσο στο πλαίσιο της λειτουργίας, όσο και των νέων έργων 
που υλοποιούνται.

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με σκοπό την εξασφάλιση της βέλτιστης 
περιβαλλοντικής προστασίας και τη διαχείριση των περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων όπου αυτές εντοπίζονται, έχει 
εκπονήσει Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώ-
σεων  (ΣΜΠΕ) για το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
(ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ για την περίοδο 2017-2026. Η ΣΜΠΕ 
αυτή, ασχολείται με τον εντοπισμό, περιγραφή και αξιο-
λόγηση των ενδεχομένων σημαντικών επιπτώσεων, που 
μπορεί να επιφέρει η εφαρμογή των προτάσεων του προ-
γράμματος ανάπτυξης στο φυσικό περιβάλλον και προτεί-

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
ΜΕ ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ  
ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  
ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ  
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
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νει μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων αυτών.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο εφαρμογής της υφιστάμενης 
νομοθεσίας και κανονισμών, εφαρμόζεται Στρατηγική 
Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) ώστε, με γνώμονα μια 
ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, να ενσωματώνεται η 
περιβαλλοντική διάσταση πριν την υιοθέτηση σχεδίων 
και προγραμμάτων, με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων, 
όρων και διαδικασιών. Κατά συνέπεια, πραγματοποιείται 
αξιολόγηση και εκτίμηση των επιπτώσεων που ενδέχε-
ται να υπάρξουν στο περιβάλλον και προωθείται έτσι η 
βιώσιμη ανάπτυξη και μία υψηλού επιπέδου προστασία του 
περιβάλλοντος.

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την 
προστασία της βιοποικιλότητας, τη διαχείριση των απο-
βλήτων και την κυκλική οικονομία, καθώς και τη μείωση 
του ανθρακικού αποτυπώματος. Ειδικά με στόχο τη μείωση 
των εκπομπών, έχει ήδη πραγματοποιηθεί σειρά παρεμβά-
σεων στα κτήρια διοίκησης, με σκοπό την εξοικονόμηση 
ενέργειας, ενώ προγραμματίζεται και σειρά άλλων, το 
επόμενο διάστημα.

Επιπλέον, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης κινητι-
κότητας, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έχει προχωρήσει στην αντικατά-
σταση μέρους του εταιρικού του στόλου με οχήματα νέας 
τεχνολογίας χαμηλών εκπομπών ρύπων και κατανάλωσης 
καυσίμου, καθώς και με ηλεκτρικά οχήματα μηδενικών εκ-
πομπών CO2, ενώ έχουν τοποθετηθεί και σειρά σταθμών 
φόρτισης σε χώρους της εταιρείας. 

Τέλος, τα έργα που σχεδιάζονται, χωροθετούνται και 
κατασκευάζονται, είναι σε πλήρη συμμόρφωση με την 
υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία και τους κανονι-
σμούς, εκπονώντας τις απαιτούμενες μελέτες και τηρώ-
ντας τους περιβαλλοντικούς όρους που εγκρίνονται κατά 
περίπτωση.

5.2.10.6 Συνεισφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη  
των τοπικών κοινωνιών

Πάγια μέριμνα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. είναι να εκτελεί τόσο  
τις εργασίες συντήρησης όσο και τις δραστηριότητες  
ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς ενέργειας με  
τον μέγιστο δυνατό σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον  
και τις τοπικές κοινωνίες στις εκάστοτε περιοχές όπου 
δραστηριοποιείται. 

Παράλληλα, μέσω της διασύνδεσης των μη διασυνδεδεμέ-
νων νησιών με τον Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλε-
κτρικής Ενέργειας, επιτυγχάνονται σειρά από ιδιαίτερα 
σημαντικά οφέλη, όπως:  

 ● Η διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού των νησιών, 

μέσω της παύσης της ενεργειακής τους απομόνωσης, 

επιλύοντας οριστικά το ενεργειακό τους πρόβλημα.

 ● Η απαλλαγή του καταναλωτή από το υπερβάλλον 
τίμημα της ηλεκτροπαραγωγής με πετρέλαιο στα 

νησιά, το οποίο για το σύνολο των νησιών κυμαίνεται 

μεταξύ 500 εκ. ευρώ και 800 εκ. ευρώ ετησίως, 

ανάλογα με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, 

επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

 ● Η περιβαλλοντική αναβάθμιση των νησιών, καθώς 

οι πετρελαϊκοί σταθμοί (οι οποίοι λειτουργούν στο 

όριο ή και εντός του οικιστικού ιστού, ακόμη και στις 

τουριστικές περιοχές), παύουν τη λειτουργία τους, 

μειώνοντας έτσι το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. 

 ● Η ενεργειακή αυτονομία των ίδιων των νησιών, 

με τρόπο οικονομικό και ταυτόχρονη ήπια 

αξιοποίηση ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων.

 ● Η αυξημένης ποιότητας ηλεκτρική ενέργεια, που 

ενισχύει σημαντικά την οικονομία των νησιών αλλά 

και την ποιότητα της ζωής κατοίκων και επισκεπτών.

5.2.10.7 Μέριμνα για το ανθρώπινο δυναμικό

Σημαντική είναι και η μέριμνα που καταβάλλεται για το 
ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, με πρωταρχικό σκοπό 
την εξασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλο-
ντος. Η φροντίδα για την υγεία και ασφάλεια των εργα-
ζομένων είναι διαρκής, ενώ, παράλληλα, επιδιώκεται ο 
σεβασμός των ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων, 
η παροχή ίσων ευκαιριών, η αποφυγή των διακρίσεων και η 
προάσπιση της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας. 

Την ίδια στιγμή, παρέχονται ευκαιρίες εκπαίδευσης και 
ανάπτυξης, μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 
διοργανώνονται σε ετήσια βάση για τους εργαζόμενους 
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σε σειρά εκπαιδευτικών αντικειμένων. 

5.2.10.8 Περαιτέρω πληροφορίες και Έκθεση Βιώσιμης 
Ανάπτυξης ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Αναλυτικότερες πληροφορίες αναφορικά με την επίδοση 
σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ, διατίθενται 
στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης που εκδίδει  
ο ΑΔΜΗΕ η οποία βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 
www.admie.gr.

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. συντάσ-
σεται σύμφωνα με τα GRI Standards και επαληθεύεται από 
εξωτερικό φορέα επαλήθευσης.

5.2.11 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Προοπτικές για το 2021

Δεδομένης της φύσης των δραστηριοτήτων αλλά και της 
υγιούς χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρείας για 
το 2020, η Διοίκηση θα προσπαθήσει να διατηρήσει την 
κερδοφόρα πορεία. Σ’ αυτό θα συνδράμει και η βούλησή 
της για εξορθολογισμό των δαπανών και ενίσχυση των 
δραστηριοτήτων που αποφέρουν έσοδα.

H Εταιρεία και η συνδεδεμένη εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε., πα-
ρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις τόσο σε εθνικό όσο 
και σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με την εξάπλωση του 
ιού Covid-19, προχώρησαν έγκαιρα σε λήψη δέσμης έκτα-

https://www.admie.gr
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κτων μέτρων, σε συνεχή συνεργασία και επικοινωνία με το 
Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και τον ΕΟΔΥ για 
ενημέρωση επί των εξελίξεων και λήψη κατευθυντήριων 
οδηγιών. 

Αυτές οι ενέργειες αποτελούν κυρίως προστατευτικά 
μέτρα για την υγεία των εργαζόμενων της Εταιρείας όπως 
αναφέρονται ενδεικτικά κατωτέρω:

 ●  Καθορισμός ειδικής ομάδας διαχείρισης κρίσης 

λόγω κορονοϊού (Business Continuity Group 

- BCG), υπεύθυνης για την εξασφάλιση της 

Επιχειρησιακής Συνέχειας της Εταιρείας. 

 ● Υποχρεωτική εφαρμογή της μεθόδου τηλεργασίας 

κατά 70% για όσους εργαζομένους είναι εφικτή η 

εξ αποστάσεως εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

 ● Χωροταξικές ρυθμίσεις ώστε οι υπάλληλοι να κάθονται 

είτε μόνοι τους ή, αν είναι μεγάλος ο χώρος, ανά δύο.

 ● Ειδικές ρυθμίσεις για εργαζομένους που 

ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

 ● Ματαίωση όλων των επαγγελματικών ταξιδιών με Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς, με εξαίρεση όσων λαμβάνουν 

ειδική άδεια από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

 ● Δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής 

υποστήριξης όλων των εργαζομένων.

 ● Διανομή ατομικών μασκών προστασίας 

καθώς και άλλων μέσων ατομικής προστασίας 

σε όλους τους εργαζόμενους.

 ● Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική, σε όλους τους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των κτηρίων.

 ● Η θερμομέτρηση είναι υποχρεωτική, για όλους 

τους εργαζόμενους και επισκέπτες, κατά την 

είσοδο τους στα κτήρια της Εταιρείας.

 ● Διενέργεια μοριακών τεστ κάθε εβδομάδα για όλους 

τους εργαζόμενους που εργάζονται με φυσική παρουσία.

Εκτός από τη συνεχιζόμενη διαχείριση του λειτουργικού 
κινδύνου λόγω της επιδημίας Covid-19, τέθηκε σε εφαρμο-
γή και ένα αυξημένο επίπεδο εποπτείας για την προστασία 
της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και της συνδε-
δεμένης εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

 ● Η Εταιρεία και η συνδεδεμένη εταιρεία ΑΔΜΗΕ 

Α.Ε. παρακολουθούν στενά τον προϋπολογισμό 

του 2021 και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία 

ένδειξη ότι θα επηρεαστούν σημαντικά τα 

οικονομικά της μεγέθη εξαιτίας της πανδημίας.

 ● Η Εταιρεία και η συνδεδεμένη εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

διαθέτουν καλή χρηματο-οικονομική θέση, ενώ η 

συνολική διαθέσιμη ρευστότητα είναι σε υψηλά επίπεδα.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημαντικούς παράγοντες 
μετριασμού του ρίσκου που ενέχει η αβεβαιότητα για την 
εξέλιξη της κατάστασης αλλά και διατήρησης της ανταγω-
νιστικής θέσης της Εταιρείας και του Ομίλου ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

5.2.12 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Εταιρεία δεν πραγματοποίησε δαπάνες έρευνας και 
ανάπτυξης για την χρήση 2020.

5.2.13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΠΩΣ 
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 50 ΤΟΥ Ν.4548/ 2018

Σε εκτέλεση της από 12.07.2018 συμφωνίας, η Εταιρεία 
προέβη το 2020 σε αγορά ιδίων μετοχών μέσω του μέλους 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών «ALPHA FINANCE ΑΕΠΕΥ».

5.2.14 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα.  

5.2.15 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 51% στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
κατέχοντας 232 εκατομμύρια μετοχές. Σχετική αναφορά 
για τους κινδύνους της συμμετοχής αυτής γίνεται ανωτέ-
ρω στην παρ. 3.2.

5.2.16 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Η Εταιρεία έχει συνάψει με την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σύμβαση κά-
λυψης λειτουργικών δαπανών και εξόδων, σύμβαση παρο-
χής υπηρεσιών πληροφορικής, καθώς και ιδιωτικό συμφω-
νητικό μίσθωσης γραφείων. Επίσης, η Εταιρεία εντός του 
2020, έχει συνάψει σύμβαση συμβουλευτικών υπηρεσιών 
με την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται επίσης 
και τα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμ-
βουλίων. Η Εταιρεία στα πλαίσια των συνήθων επιχειρημα-
τικών δραστηριοτήτων της, διενήργησε συναλλαγές με τη 
συνδεδεμένη εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε., καθώς και με τα μέλη 
Δ.Σ. (Σημείωση 22), τα υπόλοιπα (απαιτήσεις, υποχρεώσεις 
και έσοδα, έξοδα) των οποίων την 31η Δεκεμβρίου 2020 
έχουν ως εξής:

 

31.12.2020

(Ποσά σε €) Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 3.720 48.272

ΜΕΛΗ Δ.Σ. — —

Σύνολο 3.720 48.272

01.01.2020–31.12.2020

(Ποσά σε €) Έσοδα Έξοδα

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 3.000 28.486

ΜΕΛΗ Δ.Σ. — 69.475

Σύνολο 3.000 97.961 

 
 
 
 
 
 
Πέραν των συναλλαγών που πηγάζουν από τις προανα-
φερθείσες συμβάσεις, δεν υπάρχουν ουσιώδεις συναλλα-
γές που να μην έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις 
όρους της αγοράς.
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οποίο προέκυψε μετά τη διανομή προμερίσματος ποσού 
13.920 χιλ. ευρώ το οποίο διανεμήθη την προηγούμενη 
χρήση, καθώς και προμέρισμα επί των καθαρών αποτελε-
σμάτων του α’ πενταμήνου 2020 συνολικού ύψους 20.625 
χιλ. ευρώ.

Για το 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να διανεί-
μει το εναπομείναν ποσό, προσαρμοσμένο στις τρέχουσες 
δαπάνες, ως τακτικό μέρισμα. Η διανομή του εναπομένο-
ντος μερίσματος θα ανέλθει στα 0,0179 ευρώ ανά μετοχή 
ή 4.152.800 ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση της διά-
θεσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την 
31.12.2020 και ειδικότερα τη διανομή (καταβολή) του ενα-
πομείναντος μερίσματος συνολικού ποσού 4.152.800 ευρώ 
(μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,0179 ευρώ ανά μετοχή (μικτό 
ποσό) από τα κέρδη της εν λόγω χρήσης.

 
Το προτεινόμενο συνολικό ποσό μερίσματος ανά μετοχή 
για τη χρήση 2020 (μέρισμα και προμέρισμα) αντιστοιχεί 
σε μερισματική απόδοση 3,81% με βάση το κλείσιμο της τι-
μής της μετοχής Εταιρείας στις 31.12.2020 και σε 4,42% με 
βάση τη μέση τιμή της μετοχής σταθμισμένη με τον ημερή-
σιο όγκο συναλλαγών (Volume Weighted Average Price). 
Το προτεινόμενο συνολικό ποσό μερίσματος ανά μετοχή 
για τη χρήση 2020 (μέρισμα και προμέρισμα) αντιστοιχεί 
σε μερισματική απόδοση 3,81% με βάση το κλείσιμο της τι-
μής της μετοχής Εταιρείας στις 31.12.2020 και σε 4,42% με 
βάση τη μέση τιμή της μετοχής σταθμισμένη με τον ημερή-
σιο όγκο συναλλαγών (Volume Weighted Average Price). 

5.2.18 ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α. Διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό 

των 491.840 χιλ. ευρώ, διαιρούμενο σε 232.000.000 

κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,12 

ευρώ εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. 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 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  
ΑΠΟ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Ποσά σε €)

26.243.127

πλέον: Χρηματοοικονομικά  
& λοιπά έσοδα χρήσης 2020 

267.285

μείον: έξοδα χρήσης 2020 (416.734)

Κέρδη προς διανομή 26.093.678

μείον: Τακτικό Αποθεματικό (5%) (1.304.684)

Κέρδη προς διανομή στους μετόχους 24.788.994

μείον: Προμέρισμα  
που έχει ήδη καταβληθεί

(20.624.800)

Υπόλοιπο μερίσματος  
προς διανομή στους μετόχους

4.164.194

Προτεινόμενο μέρισμα προς 
διανομή στους μετόχους

4.152.800

5.2.17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020

Την 16.07.2020 εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της τρίτης διαχειριστι-
κής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019.

Η Εταιρεία έλαβε το δεύτερο επιχειρηματικό βραβείο κα-
λύτερης εταιρείας FTSE LARGE CAP και το τρίτο επιχειρη-
ματικό βραβείο καλύτερης εταιρείας του Δημοσίου από το 
περιοδικό Χρήμα για το 2020. 

Η Εταιρεία διένειμε προμέρισμα ύψους 20.625 χιλ. ευρώ 
στους μετόχους της στις 31.08.2020 για την χρήση 2020.

5.2.17.1 Στοιχεία Μετοχής

Το κλείσιμο της τιμής της μετοχής της Εταιρείας στις 
31.12.2020 ήταν 2,645 ευρώ ήτοι 14% υψηλότερη έναντι 
της τιμής κλεισίματος στις 31.12.2019. Στο υψηλό έτους η 
τιμή της μετοχής έφτασε τα 2,775 ευρώ (17.2.2020) και στο 
χαμηλό έτους τα 1,57 ευρώ (16.3.2020). Η μέση τιμή της 
μετοχής σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο συναλλα-
γών (Volume Weighted Average Price) διαμορφώθηκε σε 
2,30 ευρώ που αντιστοιχεί σε κεφαλαιοποίηση Εταιρείας 
533,9 εκατ. ευρώ . Η κεφαλαιοποίηση της Εταιρείας στις 
31.12.2020 ανήλθε σε 613,6 εκατ. ευρώ. Κατά μέσο όρο 
διακινήθηκαν 321.827 μετοχές ημερησίως που αντιστοιχεί 
σε 0,138% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών της 
Εταιρείας και σε 0,28% επί του αριθμού των μετοχών που 
θεωρούνται ευρύτερη διασπορά (free float). Η μέση ημε-
ρήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 741.016 ευρώ. 
Συνολικά το 2020 διακινήθηκαν 79.813.179 μετοχές που 
αντιστοιχούν σε 34,40% επί του συνολικού αριθμού των 
μετοχών της Εταιρείας και σε 70,38% επί του αριθμού των 
μετοχών που θεωρούνται ευρύτερη διασπορά (free float).

 
 
 

5.2.17.2 Μερισματική πολιτική

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 26 Μαρτίου 2018 
συνεδρίαση αποφάσισε να υιοθετήσει τη συνδυαστική 
χρήση διανομής μερισμάτων και προμερισμάτων με απώ-
τερο στόχο την μεταβίβαση στους μετόχους της Εταιρείας 
της μέγιστης δυνατής προσόδου από τα μερίσματα της 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Εντός του 2020, και μετά την έγκριση της διάθεσης των 
κερδών της χρήσης 2019, από την τακτική Γενική Συνέ-
λευση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η Διοίκηση διένειμε το υπόλοιπο 
μερίσματος για την χρήση 2019 ύψους 6.705 χιλ. ευρώ, το 
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τον Νόμο. Η εταιρεία την 31.12.2020 κατείχε 115.341 

ίδιες μετοχές (ποσοστό 0,05% επί του συνόλου των 

232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών) συνολικού 

ποσού 223.861,81 ευρώ και το Μετοχικό Κεφάλαιο 

της Εταιρείας παρουσιάζεται ισόποσα μειωμένο.

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 2020 τα πρόσωπα που διατηρούν 

σημαντική άμεση ή έμμεση συμμετοχή κατά την 

έννοια των άρθρων 9 έως 11 του ν. 3556/2007 είναιι:

 ●  Η Δημόσια Εταιρεία Συμμετοχών ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

με ποσοστό 51,12% (118.605.114 μετοχές).

 ● Η SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTOR LLP 

με ποσοστό 9,96% (23.113.776 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 38,92% (90.281.110 μετοχές).

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.

Ζ. Συμφωνίες μεταξύ Μετόχων της Εταιρείας 

Δεν υφίστανται συμφωνίες Μετόχων, βάσει των 

οποίων συνεπάγονται περιορισμοί στη μεταβίβαση των 

μετοχών της Εταιρείας ή στην άσκηση των δικαιωμάτων 

ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της.

Η. Κανόνες για τον διορισμό και την αντικατάσταση 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για την 
τροποποίηση του Καταστατικού που διαφοροποιούνται 
από τα προβλεπόμενα στον ν. 4548/2018 

Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας 

για τον διορισμό και την αντικατάσταση των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση 

των διατάξεών του δεν διαφοροποιούνται από τις 

προβλέψεις των διατάξεων του ν. 4548/2018.

Θ. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων 
μελών για την έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ίδιων 
μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 

Η Εταιρεία προέβη εντός του 2020 σε αγορά ιδίων 

μετοχών, σε εκτέλεση της από 12.7.2018 απόφασης 

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

Εταιρείας (Θέμα 6ο), βάσει της οποίας η Εταιρεία 

δικαιούται μέσα στην προβλεπόμενη από τον νόμο 

24μηνη προθεσμία, ήτοι από 13.07.2018 μέχρι 12.07.2020, 

να προβαίνει αμέσως ή εμμέσως σε αγορές ιδίων 

μετοχών μέχρι του ενός εκατοστού (1/100) του εκάστοτε 

καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, στον βαθμό 

που οι εν λόγω αγορές θα κρίνονται πιο συμφέρουσες 

από άλλες προσφερόμενες επενδυτικές δυνατότητες και 

εφόσον θα το επιτρέπουν τα διαθέσιμα κεφάλαιά της. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εισηγηθεί η ανώτατη 

τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας 

να είναι 10 ευρώ ανά μετοχή και η κατώτατη 

τιμή αγοράς να είναι 1 ευρώ ανά μετοχή.

Ι.  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.

Κ. 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 

απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης.

Αθήνα, 08 Απριλίου 2020 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
Ιωάννης Καράμπελας

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
Διαμαντής Βαχτσιαβάνος
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5.3 
ΔΗΛΏΣΗ  
             ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ  
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η παρούσα Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 
συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018 
και αποτελεί μέρος της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας.

5.3.1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (εφεξής, η «Εταιρεία») 
έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, 
όπως αυτές οριοθετούνται από την ισχύουσα ελληνική νο-
μοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές. Η Εταιρική Διακυβέρ-
νηση ως σύνολο κανόνων, αρχών και μηχανισμών ελέγχου, 
βάσει των οποίων οργανώνεται και διοικείται η Εταιρεία, 
έχει στόχο τη διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό, καθώς 
επίσης και τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων 
της Εταιρείας και όλων όσων συνδέονται με τη λειτουργία 
της.

Στο πλαίσιο αυτό έχει θεσπίσει τον «Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης» ο οποίος έχει εγκριθεί δυνάμει της υπ’ 
αριθμ. 14/09-06-2017 απόφασης του Διοικητικού Συμ-
βουλίου και βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της 
Εταιρείας www.admieholding.gr στην ενότητα «Εταιρεία / 
Θεσμικό Πλαίσιο». 

Κατά τη σύνταξή του ελήφθησαν υπόψη: (α) ο Ελληνικός 
Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες 
Εταιρείες του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχα-
νιών (ΣΕΒ), όπως αναθεωρήθηκε το 2013 και ισχύει, 
(β) ο ν.3016/2002, (γ) οι διατάξεις του άρθρου 44 του 
ν.4449/2017 (Επιτροπή Ελέγχου), (δ) το δίκαιο που διέπει 
τις ανώνυμες εταιρείες και (ε) το νομοθετικό πλαίσιο στο 
οποίο υπάγεται η Εταιρεία, ιδία δε ο ν.4389/2016.

5.3.2 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ 
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ.

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας περιλαμ-
βάνει τις πολιτικές, διαδικασίες και πρακτικές που εφαρ-
μόζει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της αποτελεσματικό-
τητας και της αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, 
την προστασία και παρακολούθηση των περιουσιακών της 
στοιχείων, τη διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων, 
την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 
και τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και 
κανονισμούς. Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου καθορίζε-
ται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και εποπτεύε-
ται από την Επιτροπή Ελέγχου.

Στο παραπάνω πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θε-
σμοθετήσει διαδικασίες και πολιτικές για τον ορθό έλεγχο 
και καταγραφή των εσόδων και δαπανών καθώς και την 
παρακολούθηση της κατάστασης και της αξίας των περι-
ουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της Εταιρείας 
και των συμμετοχών της σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα, την εταιρική και τη φορολογική νομοθεσία, ώστε 
να διασφαλίζεται η ορθή αποτύπωση της οικονομικής θέ-
σης και των επιδόσεών της μέσω των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, των εκθέσεων του Δ.Σ. και της κατάστασης 
επενδύσεων. Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της Εταιρεί-
ας έχει ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την εξέταση 
της επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου για 
να διαπιστώσει εάν αυτό παρέχει ικανοποιητική διασφάλι-
ση ότι οι αντικειμενικοί στόχοι και επιδιώξεις της Εταιρεί-
ας θα εκπληρωθούν αποτελεσματικά και οικονομικά. Για 
την εκπλήρωση του σκοπού αυτού παρέχει στην διοίκηση 
αναλύσεις, αξιολογήσεις, προτάσεις, συμβουλές και πλη-
ροφορίες για τις ελεγχθείσες δραστηριότητες. 

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, ως ανεξάρτητη επιτρο-
πή του Διοικητικού Συμβουλίου με στόχο μεταξύ άλλων 
την υποστήριξή του στα καθήκοντά του σχετικά με τη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση:

Α. 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.

Β. Επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των 

ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών 

εταιρειών και, ιδίως, την καταλληλότητα της παροχής 

τυχόν μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην Εταιρεία.

Γ. Παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των 

ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και, 

ιδίως, την απόδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη 

οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της 

αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 

άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014.

Δ. (Λαμβάνει υπόψη της και εξετάζει τα πιο σημαντικά 

ζητήματα και τους κινδύνους που ενδέχεται να έχουν 

επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζει και αξιολογεί 

ενδεικτικά τα ακόλουθα: (i) τη χρήση της παραδοχής 

της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (going concern), (ii) 

τις σημαντικές κρίσεις, παραδοχές και εκτιμήσεις κατά 

τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

(iii) την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη 

αξία, (iv) την ανακτησιμότητα περιουσιακών στοιχείων, 

(v) τη λογιστική αντιμετώπιση εξαγορών, (vi) την 

επάρκεια γνωστοποιήσεων για τους σημαντικούς 

κινδύνους που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, (vii) τις 

σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη και 

(viii) τις σημαντικές ασυνήθεις συναλλαγές.

Ε. Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με 

την υποβολή σχετικής αναφοράς για το αποτέλεσμα 

και τα θέματα που προέκυψαν από τη διενέργεια του 

υποχρεωτικού ελέγχου, επεξηγώντας αναλυτικά: 

http://admieholding.gr
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(i) τη συμβολή του υποχρεωτικού ελέγχου στην 

ποιότητα και ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, δηλαδή στην ακρίβεια, πληρότητα και 

ορθότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών γνωστοποιήσεων, 

που εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο και 

δημοσιοποιείται, και (ii) το ρόλο της Επιτροπής 

Ελέγχου στην ανωτέρω υπό (i) 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 υποβάλλει 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.

Ζ. Παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί τη διαδικασία 

σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

δηλαδή τους μηχανισμούς και τα συστήματα παραγωγής, 

τη ροή και τη διάχυση των χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών που παράγουν οι εμπλεκόμενες 

οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας. Στις παραπάνω 

ενέργειες περιλαμβάνεται οποιαδήποτε περαιτέρω 

πληροφόρηση δημοσιοποιείται σε σχέση με 

χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας 

(π.χ. χρηματιστηριακές ανακοινώσεις, δελτία τύπου).

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.

Η. Παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια 

και αποτελεσματικότητα του συνόλου των πολιτικών, 

διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας της Εταιρείας 

αναφορικά, αφενός, με το σύστημα του εσωτερικού 

ελέγχου, αφετέρου, με την εκτίμηση, τη διασφάλιση 

της ποιότητας και τη διαχείριση κινδύνων της Εταιρείας 

σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και

Θ. Υποβάλλει ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων της προς 

τους μετόχους κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

5.3.3 ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

5.3.3.1 Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης

01. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εται-

ρείας δικαιούμενη να αποφασίζει για κάθε εταιρική 

υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες 

ή διαφωνούντες μετόχους. Συνέρχεται τουλάχιστον μία 

φορά κάθε εταιρική χρήση, εντός της προθεσμίας που 

ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, προ-

κειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή 

ελεγκτών, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που του 

Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο.

02. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται στο Ν. 

4548/2018 και δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον 

πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίησή της δια της 

καταχωρήσεώς της στη Μερίδα της Εταιρείας στο ΓΕ.ΜΗ. 

καθώς και στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

03. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, όταν κωλύε-

ται αυτός, ο αναπληρωτής του τον οποίο δύναται να έχει 

ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του 

για τον σκοπό αυτό. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά 

αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο 

κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου η συ-

νέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου 

της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

04. Κατά τη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστα-

νται  ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος, οι Ελεγκτές της 

Εταιρείας και οι Πρόεδροι των Επιτροπών του Δ.Σ., 

προκειμένου να παρέχουν πληροφόρηση και ενημέ-

ρωση 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. 

05. Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 

της Εταιρείας το Τμήμα Εξυπηρέτησης των Μετόχων της 

Εταιρείας μεριμνά προκειμένου να διανέμεται στους 

παριστάμενους μετόχους η ετήσια οικονομική έκθεση του 

άρθρου 4 του Νόμου 3556/2007, και αποστέλλει σε κάθε 

ενδιαφερόμενο, σε έγγραφη ή σε ηλεκτρονική μορφή 

όλες τις δημοσιευμένες εταιρικές εκδόσεις (ετήσια 

οικονομική έκθεση, εξαμηνιαίες και ετήσιες χρηματοοικο-

νομικές καταστάσεις, εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητι-

κού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών). 

06. Το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερο-

μηνία της Γενικής Συνέλευσης καθίστανται διαθέσιμα 

στον ιστότοπο της Εταιρείας τα αποτελέσματα της 

ψηφοφορίας, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση 

τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες 

δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού 

κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι αυτές, τον συ-

νολικό 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 διαθέ-

σιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας εντός δεκαπέντε 

(15) ημερών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

5.3.3.2 Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπευση

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να 
ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Εταιρείας στα 
αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες 
της Εταιρείας κατά την ημερομηνία καταγραφής (record 
date) όπως η ημερομηνία αυτή ορίζεται στις σχετικές 
διατάξεις του Ν. 4548/2018. Η άσκηση των εν λόγω δικαι-
ωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του 
δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, 
η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβα-
σης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανά-
μεσα στην ημερομηνία καταγραφής (record date), όπως η 
ημερομηνία αυτή ορίζεται στον ν. 4548/2018,  
και στη Γενική Συνέλευση.
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Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπρο-
σώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση 
ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά 
πρόσωπα. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνω-
στοποιεί στην Εταιρεία πριν την έναρξη της συνεδρίασης 
της Γενικής Συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να 
είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κιν-
δύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα 
πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφε-
ρόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει 
ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί 
τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντό-
τητα η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτό, ή β) είναι μέ-
λος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης 
της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας 
που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της 
Εταιρείας ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της 
Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας 
ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται 
από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή 
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από 
τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως ανωτέρω 
περιπτώσεις α΄ έως γ .́

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπρο-
σώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως 
ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία με 
τους ίδιους τύπους, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες 
πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της 
Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της 
ανάκλησης ή αντικατάστασης του εκπροσώπου ή αντιπρο-
σώπου μπορεί να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-
ου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται 
στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης υπό τους όρους 
του Ν. 4548/2018. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί 
με την ανωτέρω προθεσμία μετέχουν στη Γενική Συνέλευ-
ση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή 
αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

5.3.3.3 Δικαίωμα Μερίσματος

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που 
ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιο-
δότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκρι-
ση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και 
μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η ημέρα και ο τρόπος 
καταβολής του μερίσματος δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Εταιρείας, καθώς και 
στον τύπο.

Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων 
που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για 
τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πεντα-
ετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται, μετά 
δε τη σχετική παραγραφή τα ποσά περιέχονται οριστικά 
στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 
1195/1942.

5.3.3.4 Ενημέρωση των Μετόχων

Η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανα-
κοινώσεων της Εταιρείας ως έχουσα ευθύνη για την παρα-
κολούθηση και διαχείριση των σχέσεων της Εταιρείας με 
τους μετόχους της και το επενδυτικό κοινό μεριμνά για την 
έγκυρη, έγκαιρη και ισότιμη ενημέρωση των επενδυτών 
και των χρηματοοικονομικών αναλυτών στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. 

Η Εταιρεία, ως έχουσα μετοχές εισηγμένες στο χρημα-
τιστήριο, υποχρεούται να δημοσιεύει ανακοινώσεις σε 
συμμόρφωση προς τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
Κατάχρηση της Αγοράς (Market Abuse Regulation, MAR), 
τους ελληνικούς νόμους 4443/2016 και 3556/2007 και τις 
αποφάσεις της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η 
δημοσίευση των ανωτέρω πληροφοριών γίνεται με τρόπο 
που διασφαλίζει την ταχεία και ισότιμη πρόσβαση σε αυ-
τές από το επενδυτικό κοινό.

Όλες οι σχετικές δημοσιεύσεις /ανακοινώσεις είναι διαθέ-
σιμες στους ιστότοπους του Χρηματιστηρίου Αθηνών και 
της Εταιρείας και κοινοποιούνται στην Ελληνική Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς.

5.3.4 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥΣ

5.3.4.1 Διοικητικό συμβούλιο 
¬  5.3.4.1.1 Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ.

Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του Δ.Σ. 
είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνι-
ας οικονομικής αξίας της Εταιρείας και η προάσπιση του 
γενικού εταιρικού συμφέροντος. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να 
αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της 
Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γέ-
νει επιδίωξη του σκοπού της, σύμφωνα με τις προβλέψεις 
του Καταστατικού της Εταιρείας, και να εκπροσωπεί την 
Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως.

Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει, ολικά ή μερικά, σε ένα ή 
περισσότερα από τα μέλη του ή σε έναν ή περισσότερους 
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 ανεξάρ-
τητα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να υποβάλλουν, ο καθένας 
χωριστά ή από κοινού, αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις 
από αυτές του Δ.Σ. προς την Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συ-
νέλευση, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο. Το Δ.Σ. ορίζει τον 
Εσωτερικό Ελεγκτή της Εταιρείας, ο οποίος εποπτεύεται 
από την Επιτροπή Ελέγχου. Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας 
οφείλουν να συνεργάζονται με τον Εσωτερικό Ελεγκτή και 
να του παρέχουν πληροφορίες και, γενικά, να διευκολύ-
νουν με κάθε τρόπο το έργο του. Η διοίκηση της Εταιρείας 
οφείλει να παρέχει στον Εσωτερικό Ελεγκτή όλα τα απα-
ραίτητα μέσα για τη διευκόλυνση του έργου του. 
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¬  5.3.4.1.2 Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. 

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, 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 Δ.Σ. είναι τριετής και 
παρατείνεται 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 Δ.Σ., μέτοχοι 
ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλη-
τοί. Το Δ.Σ. αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και 
συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον 
Αντιπρόεδρό του. Το Δ.Σ. μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο 
Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του καθορίζοντας, 
συγχρόνως, και τις αρμοδιότητές τους, καθορίζει δε και 
εξουσιοδοτεί τα πρόσωπα που υπογράφουν στο όνομα 
και για λογαριασμό της Εταιρείας δεσμεύοντας αυτήν. Ο 
Πρόεδρος του Δ.Σ. 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 Δ.Σ., ο 
Διευθύνων Σύμβουλος.

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

Το Δ.Σ. της Εταιρείας αποτελείται από εκτελεστικά και μη 
εκτελεστικά μέλη. Ειδικότερα: (α) Εκτελεστικά μέλη θεω-
ρούνται αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα 
της διοίκησης της Εταιρείας και έχουν την εξουσία διαχεί-
ρισης και εκπροσώπησής της. Το έργο των εκτελεστικών 
μελών του Δ.Σ. είναι η ενασχόληση με τα καθημερινά θέ-
ματα διοίκησης της Εταιρείας. Το Δ.Σ., με αποφάσεις του, 
μπορεί να τους αναθέτει συγκεκριμένους τομείς δράσης. 
Τα μέλη αυτά μπορούν να προΐστανται υπηρεσιών και να 
επικουρούν σε γενικές γραμμές τον Διευθύνοντα Σύμβου-

λο στο έργο του. (β) Τα μη εκτελεστικά μέλη δεν έχουν 
διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία. Είναι επιφορ-
τισμένα γενικά με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζη-
τημάτων, αλλά δεν ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα 
διαχείρισης. Μετέχουν σε συμβούλια, επιτροπές, ομάδες, 
καθώς και σε άλλα συλλογικά όργανα της Εταιρείας. 

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 Δ.Σ., 7 οφείλει να 
υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το πρακτικό της 
Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τα ανεξάρτητα μέλη  
του Δ.Σ.

Η ιδιότητα των μελών του Δ.Σ. ως εκτελεστικών ή μη ορί-
ζεται από το Δ.Σ., ενώ τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από 
τη Γενική Συνέλευση. Εάν εκλεγεί από το Δ.Σ. προσωρινό 
μέλος, μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση, σε αναπλήρω-
ση άλλου ανεξάρτητου που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για 
οποιοδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο, το μέλος που εκλέ-
γεται πρέπει να είναι και αυτό ανεξάρτητο. Το πρακτικό 
του Δ.Σ., στο οποίο ορίζεται η ιδιότητα του κάθε μέλους 
του Δ.Σ. ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού ή εκλέγεται 
προσωρινό ανεξάρτητο μέλος σε αντικατάσταση άλλου 
που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιονδήποτε λόγο κατέ-
στη έκπτωτο, υποβάλλεται, εντός προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου συνεπικουρείται από 
τη Γραμματεία ως διακριτό και αυτοτελές τμήμα της Διεύ-
θυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία παρέχει υποστή-
ριξη στον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ., συμβουλεύει τα 
μέλη του Δ.Σ. και συνεργάζεται με αυτά κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους, καθώς και συμβουλεύει με έγκυρο 
τρόπο την ανώτατη εκτελεστική Διοίκηση της εταιρείας 
στις σχέσεις της με το Δ.Σ. 

Υφιστάμενη σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξελέγη κατά την 5η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που 
έλαβε χώρα την 26η Μαρτίου 2021, με τριετή θητεία, ήτοι μέχρι την 25η Μαρτίου 2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι 
τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική συνέλευση και μέχρι τη λήψη 
της σχετικής απόφασης (άρθρο 85 παρ. 1 εδ. 3 του Ν. 4548/2018), αποτελείται δε από επτά (7) μέλη εκ των οποίων δύο 
εκτελεστικά, τέσσερα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και ένα μη εκτελεστικό μέλος.

Ως εκ τούτου η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα περίοδο έχει ως ακολούθως:

# ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ

1. Βαχτσιαβάνος Διαμαντής Πρόεδρος Δ.Σ./ Εκτελεστικό Μέλος 26.03.2021 - 25.03.2024

2. Καράμπελας Ιωάννης Διευθύνων Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος 26.03.2021 - 25.03.2024

3. Ηλιόπουλος Παναγιώτης Αντιπρόεδρος Δ.Σ./ Μη Εκτελεστικό Μέλος 26.03.2021 - 25.03.2024

4. Μήκας Βασίλειος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 26.03.2021 - 25.03.2024

5. Δρίβας Κωνσταντίνος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 26.03.2021 - 25.03.2024

6. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 26.03.2021 - 25.03.2024

7. Ζενάκου Ελένη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 26.03.2021 - 25.03.2024
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¬ 5.3.4.1.4 Σύντομη βιογραφική αναφορά μελών Δ.Σ.

 ● Ο κ. Διαμαντής Βαχτσιαβάνος είναι πτυχιούχος του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), τμήμα 

Διοίκησης Επιχειρήσεων με ειδίκευση τη λογιστική και με 

πολυετή εμπειρία στον ενεργειακό τομέα. Μεταξύ άλλων 

έχει διατελέσει από το 2008 έως το 2010 Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΣΠΡΟΦΩΣ (Θυγατρική 

ΕΛΠΕ) και από το 2013 έως το 2015 Διευθύνων 

Σύμβουλος της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., καθώς επίσης 

διετέλεσε Πρόεδρος ή/και Διευθύνων Σύμβουλος 

σε θυγατρικές και συμμετοχικές εταιρείες της ΔΕΗ 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ, ενώ από το 1993 έως το 2012 ήταν 

στέλεχος oικονομικών υπηρεσιών της ΔΕΗ. Από το 

1985 έως το 1993 εργάσθηκε ως στέλεχος οικονομικών 

υπηρεσιών σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Επίσης, ο 

κ. Βαχτσιαβάνος διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέσεις 

ευθύνης επιχειρήσεων είτε ως οικονομικό στέλεχος είτε 

κατέχοντας θέσεις ευθύνης στα διοικητικά συμβούλια 

αυτών. Τέλος, ο κ. Βαχτσιαβάνος έχει υπηρετήσει 

είτε ως Διευθυντής είτε ως ειδικός οικονομικός 

σύμβουλος στους Υπουργούς Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Γεωργίας, 

ενώ είναι Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδος στο οποίο διετέλεσε και Μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Διοίκησής του.

 ● Ο κ. Ιωάννης Καράμπελας είναι οικονομολόγος και 

κατέχει πτυχίο στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ από 

Πανεπιστήμιο Middlesex του Λονδίνου και μεταπτυχιακό 

τίτλο στα Διεθνή Οικονομικά και την Διοίκηση από 

το Πανεπιστήμιο του SDA BOCCONI του Μιλάνου. 

Από το 1998 έως το 2000 διετέλεσε Διαχειριστής 

Χαρτοφυλακίων Επενδύσεων στην Εναλλακτική 

Χρηματιστηριακή, ενώ από το 2000 έως το 2005 

διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της ΔΑΚΑΡ ΑΕΒΕ. Από το 

2012 έως το 2015 εξελέγη Βουλευτής Βοιωτίας, ενώ από 

το 2015 έως και σήμερα είναι μέλος Δ.Σ. σε εμπορική και 

τεχνική ανώνυμη εταιρεία. Μιλά άπταιστα αγγλικά και 

ιταλικά και διαθέτει γνώσεις της γερμανικής γλώσσας.

 ● Ο κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος είναι Δικηγόρος Αθηνών 

με εξειδίκευση σε θέματα Εταιρικού Δικαίου, Δικαίου 

Ενέργειας και Δικαίου του Ανταγωνισμού. Είναι 

απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Queen Mary, University of London, και κάτοχος 

μεταπτυχιακού τίτλου Master of Business, Competition 

and Regulatory Law (MBL-FU) από το Πανεπιστήμιο 

του Βερολίνου (Freie Universität Berlin). Είναι, επίσης, 

κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MBA, από το ALBA 

Graduate Business School at The American College of 

Greece. Τέλος κατέχει και πτυχίο πολιτικών επιστημών 

του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας 

Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά την άσκηση 

της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ως δικηγόρος, 

έχει παράσχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες προς 

ενεργειακές εταιρείες (ΔΕΗ ΑΕ, κ.λπ.), ενώ συμμετέχει 

ενεργά και στις δραστηριότητες της Ελληνικής Ένωσης 

Δικαίου Ενέργειας καθώς και της European Federation 

of Energy Law Associations (EFELA).Η μητρική 

του γλώσσα είναι η ελληνική, ενώ ομιλεί άπταιστα 

αγγλικά και διαθέτει γνώσεις της γαλλικής γλώσσας. 

Επιπλέον, ως απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής 

Αθηνών, χειρίζεται άριστα την γερμανική γλώσσα.

 ● Ο κ. Βασίλειος Μήκας γεννήθηκε στην Ξάνθη το 1959. 

Έλαβε το δίπλωμα του Χημικού Μηχανικού από το 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με διπλωματική εργασία 

στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων. Είναι μέλος 

του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) από το 

1985, και παρακολούθησε επιτυχώς το Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων της ΕΕΔΕ 

το 1992-3. Από το 1985 μέχρι το 2000 απασχολήθηκε 

συνεχώς σε σημαντικές εξαγωγικές εταιρίες της 

χημικής βιομηχανίας, στον ιδιωτικό τομέα, σε 

διευθυντικές θέσεις. Την περίοδο αυτή ασχολήθηκε 

με θέματα διεθνούς εμπορίου προϊόντων αυστηρών 

προδιαγραφών, αναπτύσσοντας και διαχειριζόμενος 

σχετικές διαδικασίες ποιότητας, τεχνικού μάρκετινγκ 

και συγκριτικής αξιολόγησης εμπορικών συνεργασιών. 

Από το 2000 δραστηριοποιείται, ως διαχειριστής σε 

εταιρεία ιδιοκτησίας του, στην εμπορία ειδικών χημικών 

προσθέτων, συνεργαζόμενος με διεθνείς εταιρείες 

και προμηθεύοντας ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες.

 ● Ο κ. Κωνσταντίνος Δρίβας είναι απόφοιτος του 

Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών 

Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 

Πατρών. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο της Σχολής 

Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου στις Επιστήμες της Αγωγής. Εργάζεται 

στην ΕΥΔΑΠ από το 1993 υπηρετώντας διάφορους 

τομείς και αναλαμβάνοντας διάφορες θέσεις 

ευθύνης μεταξύ των οποίων Διευθυντής Λειτουργικής 

& Διοικητικής Υποστήριξης με Αρμοδιότητα την 

Ασφάλεια των Εγκαταστάσεων και Αναπληρωτής 

Διευθυντής Εξυπηρέτησης Πελατών με Αρμοδιότητα 

τον Συντονισμό & Λειτουργία των Περιφερειακών 

Κέντρων. Δραστηριοποιείται ενεργά στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και έχει διατελέσει Δημοτικός Σύμβουλος 

Χαλανδρίου (2010-2014) συμμετέχοντας σε διάφορες 

Επιτροπές του Δήμου. Το 2014 διορίστηκε ως Τακτικό 

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στο Γενικό Νοσοκομείο 

Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» και 

του διασυνδεομένου σε αυτό Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης.

 ● Ο κ. Κωνσταντίνος Λ. Αγγελόπουλος κατέχει Δίπλωμα 

Μηχανολόγου Μηχανικού από το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και Μεταπτυχιακό 

στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το London School 

of Economics (LSE). Τα τελευταία δεκαεπτά έτη έχει 

ασχοληθεί επαγγελματικά με την διαχείριση ακινήτων, 

την προσέλκυση επενδύσεων και τον σχεδιασμό 

επενδυτικών πολιτικών. Τα τελευταία δύο χρόνια είναι 

Διευθυντής Αξιοποίησης Μεγάλων Ακινήτων στην 

ΕΤΑΔ και παλαιότερα είχε διατελέσει Διευθυντής 

Προσέλκυσης Επενδύσεων στον Οργανισμό Enterprise 

Greece. Παράλληλα, στο παρελθόν θήτευσε ως Μέλος 

Δ.Σ. της ΜΟΔ Α.Ε. και του Οργανισμού Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας καθώς και ως σύμβουλος στα Υπουργεία 

Οικονομίας και Οικονομικών, και Ανάπτυξης.
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 ● Η κα Ελένη Ζενάκου είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ), τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων με ειδίκευση στη Λογιστική και Ελεγκτική. 

Μεταξύ άλλων, έχει υπηρετήσει στο Ελεγκτικό Συνέδριο 

από 2002 έως το 2020, από το 1991 έως το 2002 

εργάσθηκε στο Υπουργείο Προεδρίας και συγκεκριμένα 

στο Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης στον 

Τομέα Περιβάλλοντος και στη Γενική Διεύθυνση 

Διοικητικής Οργάνωσης. Επιπρόσθετα, διετέλεσε 

Επίτροπος Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο 

Εμπορικής Ναυτιλίας και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας. Επίσης η κα Ζενάκου είναι μέλος του 

Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος καθώς και του 

Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, ενώ μιλά άπταιστα 

αγγλικά και διαθέτει γνώσεις της γερμανικής γλώσσας.

5.3.4.1.5 Αμοιβές Παραστάσεων Μελών Δ.Σ.

Ως αποδοχές νοούνται οι οποιασδήποτε μορφής αμοιβές 
και παροχές λαμβάνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, άμεσα ή έμμεσα 
μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων, σε αντάλλαγμα των 
παρεχομένων από αυτά επαγγελματικών υπηρεσιών μέσω 
εξαρτημένης ή μη σχέσης εργασίας, όπως μισθοί, προαι-
ρετικές συνταξιοδοτικές παροχές, μεταβλητές αποδοχές 
ή παροχές που εξαρτώνται από τις επιδόσεις του ή από 
συμβατικούς όρους, εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές 
και πληρωμές που συνδέονται με την πρόωρη καταγγελία 
σύμβασης. Τα σχήματα αμοιβών που η Εταιρεία παρέχει 
ή μπορεί να παρέχει, αυτοτελώς ή και συνδυαστικά, στα 
μέλη του Δ.Σ. είναι: 

 ● Πάγια αμοιβή/αποζημίωση για τη 

συμμετοχή τους στο Δ.Σ.

 ● Μηνιαία μισθοδοσία για όσους έχουν σύμβαση 

μισθωτής εργασίας με την Εταιρεία

 ● Αμοιβή σταθερή βάσει της θέσης που 

κατέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο

 ● Παροχή διευκολύνσεων με τη μορφή 

της μη χρηματικής απολαβής

Σημειώνεται ότι στη διάρκεια του έτους κάποια μέλη του 
Δ.Σ. αντικαταστάθηκαν από νέα γι’ αυτό ο αριθμός των 
μελών που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα είναι 
μεγαλύτερος του συνολικού αριθμού των μελών του Διοι-
κητικού Συμβουλίου.

Οι αμοιβές που έλαβαν τα μέλη Δ.Σ., συνυπολογιζόμενων 
των εργοδοτικών εισφορών, κατά τη διάρκεια της χρήσης 
2020 είναι οι ακόλουθες:

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Όνομα / 
Επώνυμο

Ιδιότητα 
Δ.Σ.

Αριθμός 
Παραστάσεων

Αμοιβές 
Δ.Σ.

Καμπούρης 
Ιωάννης

Αντιπρόεδρος 10 4.361

Νικολούζος 
Αλέξανδρος

Μέλος 12 4.906

Καρακατσάνης 
Κωνσταντίνος

Μέλος 12 4.906

Δαρούσος 
Ευάγγελος

Μέλος 12 4.906

Αγιακλόγλου 
Χρήστος

Πρόεδρος 5 32.932

Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος 5 19.078

Μήκας  
Βασίλειος

Μέλος 8 3.331

Δρίβας 
Κωνσταντίνος

Μέλος 8 3.331

Αγγελόπουλος 
Κωνσταντίνος

Μέλος 5 2.423

Παληγιάννης 
Δημοσθένης

Μέλος 7 2.847

Σύνολο   83.019
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5.3.4.1.6 Αμοιβές των μελών του Δ.Σ. λόγω θέσης

Το 2020, το συνολικό μικτό ποσό που καταβλήθηκε στα 
μέλη του Δ.Σ. λόγω της θέσης τους (Πρόεδρος και Αντι-
πρόεδρος Δ.Σ.), συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστι-
κών εισφορών, ανήλθε σε 47 χιλ. ευρώ. Τη χρήση 2020 δε 
χορηγήθηκαν δικαιώματα προαίρεσης και δεν βρίσκεται 
σε ισχύ κάποιο πρόγραμμα διάθεσης μετοχών.

5.3.4.2 Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τον ισχύοντα Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κανονισμό 
Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίθηκε δυνάμει της με αριθ-
μό 8/16-05-2017 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρείας και βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα 
της Εταιρείας www.admieholding.gr στην ενότητα «Εται-
ρεία / Θεσμικό Πλαίσιο», έχει συγκροτηθεί με στόχο την 
υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά 
του σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον 
εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου. 
Η Επιτροπή αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της Εταιρείας συγκροτούμενη 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 ενώ τουλάχι-
στον ένα (1) μέλος αυτής είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής 
σε αναστολή ή συνταξιούχος 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.

Συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον 4 φορές ετησίως, ή και 
έκτακτα, όποτε παρίσταται ανάγκη, τηρεί πρακτικά των 
συνεδριάσεών της και υποβάλλει αναφορές στο Διοικη-
τικό Συμβούλιο ανά τρίμηνο ή και σε μικρότερο χρονικό 
διάστημα, εφόσον κρίνεται τούτο απαραίτητο. Αναλυτικά 
τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου 
περιλαμβάνονται στον ως άνω αναφερόμενο Κανονισμό 
Λειτουργίας αυτής. 

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου η οποία συστάθηκε 
σύμφωνα με την Γενική Συνέλευση 04.07.2019 και η θητεία 
της διήρκεσε έως 15.07.2020, έχει ως ακολούθως:

 ⟶ Ευάγγελος Δαρούσος, Πρόεδρος Ε.Ε.  

[Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.].

 ⟶ Αλέξανδρος Νικολούζος, Μέλος Ε.Ε.  

[Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.] και

 ⟶  Κωνσταντίνος Καρακατσάνης, Μέλος Ε.Ε. 

[Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.].

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου η οποία συστάθηκε 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της 16.07.2020 και της οποίας 
η θητεία διήρκεσε έως 25.03.2021 έχει ως ακολούθως:

 ⟶ Δημοσθένης Παληγιάννης, Πρόεδρος Ε.Ε. 

[Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.].

 ⟶ Κωνσταντίνος Δρίβας, Μέλος Ε.Ε.  

[Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.] και

 ⟶ Βασίλειος Μήκας, Μέλος Ε.Ε.  

[Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.].

Η υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου η οποία 
συστάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της 26.03.2021 
έχει ως ακολούθως:

 ⟶ Ελένη Ζενάκου, Πρόεδρος Ε.Ε.  

[Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.].

 ⟶ Κωνσταντίνος Δρίβας, Μέλος Ε.Ε.  

[Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.] και

 ⟶ Βασίλειος Μήκας, Μέλος Ε.Ε.  

[Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.].

http://admieholding.gr
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Τα θέματα που συζητήθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου για την χρήση του 2020 και αποτελούν τμήμα της Ετήσιας Έκθε-
σης των δραστηριοτήτων της προς τους μετόχους της Εταιρείας κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση παρατίθενται στον 
κάτωθι πίνακα:

ΗΜ/ΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

20.02.2020 01. Αποτελέσματα ελέγχου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, 

από τον οποίο (έλεγχο) δεν ανέκυψε κανένα θέμα το οποίο να 

παραβιάζει τις αρχές χρηστής και νόμιμης λειτουργίας της Εταιρείας.

02. Βελτιστοποίηση διαδικασιών χρηματοοικονομικής ενημέρωσης.

03. Βελτιστοποίηση διαδικασιών και αξιολόγηση εσωτερικού ελέγχου, 

όπου αποφασίστηκε η εισαγωγή των Διεθνών Προτύπων για την 

Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου του Institute of 

Internal Auditors & του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας. 

Επιπλέον, αξιολογήθηκε ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρείας και 

διαπιστώθηκε γενική συμμόρφωση με τα Διεθνή Πρότυπα.

04. Η Επιτροπή συζήτησε λοιπά θέματα μικρότερης σημασίας, σχετικά 

με την καλύτερη κι αποτελεσματικότερη λειτουργία της. 

05.06.2020 01. Αξιολόγηση των προσφορών των ορκωτών ελεγκτών λογιστών/ 

ελεγκτικών εταιρειών και επιλογή της ΣΟΛ ΑΕ για τη διενέργεια του 

τακτικού ελέγχου της χρήσεως 2020, για την επισκόπηση των ενδιάμεσων 

οικονομικών καταστάσεων και για τη χορήγηση έκθεσης φορολογικής 

συμμόρφωσης με τους Ορκωτούς Λογιστές της, κ.κ. Πατερομιχελάκη 

Βασίλειο, Α.Μ. ΣΟΕΛ 14421 και Κούρτη Σωτήριο, Α.Μ. ΣΟΕΛ 50601 ως 

τακτικούς ελεγκτές και Ευθυμιάδη Σοφία, Α.Μ. ΣΟΕΛ 22111 και Κότσικα 

Γεώργιο, Α.Μ. ΣΟΕΛ 29481 ως αναπληρωματικούς ελεγκτές.

02. Αποτελέσματα ελέγχου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής 

σύμφωνα με τα οποία δεν ανέκυψε κανένα θέμα το οποίο παραβιάζει 

τις αρχές χρηστής και νόμιμης λειτουργίας της Εταιρείας. 

27.07.2020 01. Εκλογή Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου, όπου 

ορίστηκε ο κ. Δημοσθένης Παληγιάννης. 

05.10.2020 01. Αποτελέσματα ελέγχου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής.

02. Βελτιστοποίηση διαδικασιών. 

03.12.2020 01. Αποτελέσματα ελέγχου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής.

02. Παροχή διευκρινίσεων από τον Εσωτερικό Ελεγκτή.

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε δύο φορές με τους 
τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές, την 14.01.2021 και 
την 05.04.2020, με θέμα συζήτησης την πορεία των 
εργασιών τακτικού ελέγχου της χρήσης 2020. Στην τρίτη 
συνεδρίαση της 07.04.2021, οι τακτικοί ορκωτοί λογιστές 
υπέβαλαν στην Επιτροπή Ελέγχου τη «Συμπληρωματική 
Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου», στο πλαίσιο του 
ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, 
όπως αυτός προσδιορίσθηκε στο σχέδιο ελέγχου που 
συμφωνήθηκε στη συνεδρίαση της 14.01.2021. Σκοπός 
του ελέγχου των τακτικών ορκωτών λογιστών, ο οποίος 

διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 
(«ΔΠΕ»), ήταν η απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το 
εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από 
ουσιώδες σφάλμα. Οι τακτικοί ορκωτοί λογιστές δεν 
διαπίστωσαν ουσιώδη σφάλματα τα οποία θα έπρεπε να 
έχουν διορθωθεί από την Διοίκηση της Εταιρείας. Τέλος, 
σύμφωνα με τους τακτικούς ορκωτούς λογιστές της 
Εταιρείας, δεν εντοπίσθηκαν σημαντικές αδυναμίες στο 
σύστημα εσωτερικού ελέγχου.
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5.3.4.3 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου / 
Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου

Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη και αντικει-
μενική λειτουργία παροχής διασφάλισης και συμβουλευ-
τικού έργου που βοηθά την Εταιρεία να επιτυγχάνει τους 
στόχους της:

Α. συμβάλλοντας στη διαρκή και συστηματική αξιολόγηση 

της διαχείρισης των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται 

ή μπορεί να εκτεθεί η Εταιρεία, των στοιχείων του 

συστήματος διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων 

των δραστηριοτήτων που ανατίθενται εξωτερικά, καθώς 

και των μηχανισμών Εσωτερικού Ελέγχου (controls), 

Β. προτείνοντας μέτρα για τη βελτίωση της 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς τους και 

Γ. παρακολουθώντας την υλοποίηση των διορθωτικών 

ενεργειών. Λειτουργεί βάσει Κανονισμού 

Λειτουργίας ο οποίος εγκρίθηκε δυνάμει της με 

αριθμό 8/16.05.2017 αποφάσεως του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας και βρίσκεται αναρτημένος 

στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.admieholding.

gr στην ενότητα «Εταιρεία / Θεσμικό Πλαίσιο».

Διευθυντής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι ο 
Εσωτερικός Ελεγκτής, ο οποίος είναι ανεξάρτητος, δεν 
υπάγεται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα 
της Εταιρείας και αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας μέσω της Επιτροπής Ελέγχου. 
Είναι πλήρους απασχόλησης και ορίζεται από το Διοικητι-
κό Συμβούλιο της Εταιρείας. Εποπτεύεται από την Επιτρο-
πή Ελέγχου και απαλλάσσεται των καθηκόντων του από 
το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης την Επιτροπή 
Ελέγχου. Ο διευθυντής μπορεί να επικουρείται και από 
άλλα άτομα και τμήματα.

Δε μπορούν να ορισθούν ως εσωτερικοί ελεγκτές µέλη 
του Διοικητού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη τα οποία 
έχουν και άλλες εκτός του εσωτερικού ελέγχου αρμοδι-
ότητες, ή συγγενείς των παραπάνω μέχρι και του δεύτε-
ρου βαθμού εξ αίματος η εξ αγχιστείας. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε μεταβολής στα πρόσωπα ή την οργάνωση 
της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, η Εταιρεία θα ενη-
μερώνει, ως έχει εκ του νόμου υποχρέωση, την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από 
τη μεταβολή αυτή.

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχει απρόσκοπτη πρό-
σβαση σε όλα τα στοιχεία, αρχεία, τις πληροφορίες και 
δραστηριότητες της Εταιρεία και δικαιούται να λαμβάνει 
γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπε-
ζικού λογαριασμού και χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και 
να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της Εται-
ρείας. Συνεργάζεται με τους εξωτερικούς ελεγκτές και 
τις εποπτικές αρχές και τους παρέχει την προβλεπόμενη 
πληροφόρηση.

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 ● 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 Εταιρείας, καθώς και (iii) 

της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την Εταιρεία και 

ιδιαίτερα της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιριών 

και της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, καθώς 

και του ειδικού κανονιστικού πλαισίου που διέπει 

τη λειτουργία της Εταιρείας και της συμμετοχής 

της στον ΑΔΜΗΕ (ενδεικτικά ν.4389/2016 και 

ν.4001/2011, ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν).

 ● Αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

μέσω της Επιτροπής Ελέγχου περιπτώσεις σύγκρουσης 

των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Δ.Σ. 

ή των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας με τα 

συμφέροντα της Εταιρείας, τις οποίες διαπιστώνει 

κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

 ● Ενημερώνει εγγράφως τουλάχιστον μια φορά το 

τρίμηνο το Δ.Σ. μέσω της Επιτροπής Ελέγχου για το 

διενεργούμενο από αυτόν έλεγχο και παρίσταται 

στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων.

 ● Παρέχει, μετά από έγκριση του Δ.Σ. της Εταιρείας, 

οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από 

εποπτικές αρχές, συνεργάζεται με αυτές και διευκολύνει 

με κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, 

ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.

 ● Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων που 

προβλέπονται στην υπ’ αριθ. 5/204/14-11-2000 

απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 

ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 ● Ελέγχει την ύπαρξη των απαραίτητων πόρων για 

την αποτελεσματική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 

της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

 ● Ελέγχει τη νομιμότητα των αμοιβών και πάσης φύσεως 

παροχών προς τα μέλη της διοίκησης αναφορικά με 

τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας.

 ● Ελέγχει τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με 

τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, κατά την έννοια 

του άρθρου 32 παρ. 2 του ν. 4308/2014, καθώς και τις 

σχέσεις της Εταιρείας με εταιρίες στο κεφάλαιο των 

οποίων συμμετέχουν με ποσοστό τουλάχιστον 10% μέλη 

του Δ.Σ. ή μέτοχοί της με ποσοστό τουλάχιστον 10%.

 ● Στην περίπτωση στελέχωσης της Υπηρεσίας 

Εσωτερικού Ελέγχου με επιπλέον πρόσωπα, 

αναθέτει καθήκοντα, έργα και αρμοδιότητες στα 

στελέχη της και διαχειρίζεται το προσωπικό της.
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Περαιτέρω, ο Εσωτερικός Ελεγκτής διενεργεί ελέγχους, 
προκειμένου να αξιολογεί το πλαίσιο πολιτικών, πρακτικών 
και διαδικασιών που διέπει την οργάνωση και λειτουργία 
του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) της Εταιρείας, 
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 επαρκώς την 

υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής και τις 

τρέχουσες λειτουργίες της Εταιρείας 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. καταγγελιών από υπαλλήλους ή τρίτους, 

που υποβάλλονται είτε απευθείας στον 

ίδιο είτε στη Διοίκηση της Εταιρείας

Τη θέση της Υπευθύνου Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρεί-
ας κατέχει δυνάμει της από 04.03.2019 αποφάσεως του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η κα Μαρία Σταμα-
τιάδου, Οικονομολόγος, απόφοιτη του τμήματος Λογιστι-
κής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών.

5.3.5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η Εταιρεία έχει προβεί στην εκπόνηση Πολιτικής Αμοιβών 
και Παροχών Μελών του Δ.Σ. και ανώτερων στελεχών για 
την περίοδο 2019 - 2021, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας τις 04.07.2019, με 
στόχο να συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική, 
τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα, τη βιωσιμότητα και την 
ανάπτυξη της Εταιρείας, ενισχύοντας την αποδοτικότητα 
και αποτελεσματικότητα των μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου και δημιουργώντας ανταγωνιστικές συνθήκες για 
την προσέλκυση και διατήρηση ικανών και εξειδικευμένων 
Συμβούλων, ενσωματώνοντας τις ρυθμίσεις του άρθρου 
110 με τίτλο «Πολιτική αποδοχών (Άρθρο 9α της Οδηγίας 
2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)» και του άρθρου 111 
με τίτλο «Περιεχόμενο της πολιτικής αποδοχών (Άρθρο 
9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)» του 
Ν. 4448/2018 (ΦΕΚ Α' 104/13-06-2018) αναφορικά με τις 
αποδοχές του προσωπικού της, όπως αυτό ορίζεται στα 
ανωτέρω άρθρα.

Ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών 
που ρυθμίζονται στην ως άνω εγκεκριμένη πολιτική για το 
έτος 2020 μετά των πάσης φύσεως επιδομάτων που χορη-
γήθηκαν ή οφείλονται στα ως άνω πρόσωπα εμπεριέχεται 
ήδη σε άλλη ενότητα της παρούσας Ετήσιας Οικονομικής 
Έκθεσης και, συγκεκριμένα, στην Ειδική Έκθεση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» 
(κατ’ άρθρο 112 του Ν.4548/2018).

Η Εταιρεία, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι υπά-
γεται στις Εταιρείες του Κεφαλαίου Β του Ν. 3429/2005 
λόγω του ελέγχου της από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω 
της «ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ» που κατέχει το 51% του μετοχικού της 
κεφαλαίου, δεν έχει υιοθετήσει συγκεκριμένη πολιτική 
ποικιλομορφίας συμπεριλαμβανόμενης της ισορροπίας 
μεταξύ των φύλων για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλί-
ου των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργά-
νων αυτού. Ωστόσο όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται 
και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας 
κάθε πρόσληψη στοχεύει στην προσέλκυση και παραμονή 
στην Εταιρεία μελών Δ.Σ., διοικητικών στελεχών και ερ-
γαζομένων, που να προσθέτουν αξία στην Εταιρεία με τις 
ικανότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία τους με γνώμονα 
την αρχή της μη διάκρισης. Αντικειμενικός σκοπός της 
Εταιρείας είναι η έντιμη και δίκαιη μεταχείριση όλων των 
εργαζομένων, καθώς και η βελτίωση και η ανάπτυξή τους. 
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5.3.6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Γ), (Δ), (ΣΤ), 
(Η) ΚΑΙ (Θ) ΤΗΣ ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΗΣ 
ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/25/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ 21ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

01. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρ-

θρου 10 της οδηγίας 2004/25/ΕΚ:

 «1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εταιρείες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 δημοσιεύουν 
αναλυτικές πληροφορίες ως προς τα εξής:

…  
 
(γ) τις σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές (συμπε-
ριλαμβανομένων εμμέσων συμμετοχών μέσω πυραμιδικών 
διαρθρώσεων ή αλληλοσυμμετοχής) κατά την έννοια του 
άρθρου 85 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ.

(δ) τους κατόχους κάθε είδους τίτλων που παρέχουν ειδικά 
δικαιώματα ελέγχου και περιγραφή των εν λόγω δικαιωμά-
των…

στ) τους κάθε είδους περιορισμούς στο δικαίωμα ψήφου, 
όπως τους περιορισμούς των δικαιωμάτων ψήφου σε 
κατόχους δεδομένου ποσοστού ή αριθμού ψήφων, τις 
προθεσμίες άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου, ή συστήμα-
τα στα οποία, με τη συνεργασία της εταιρείας, τα χρηματο-
πιστωτικά δικαιώματα που απορρέουν από τίτλους διαχω-
ρίζονται από την κατοχή των τίτλων…

(η) τους κανόνες όσον αφορά τον διορισμό και την αντι-
κατάσταση μελών του συμβουλίου καθώς και όσον αφορά 
την τροποποίηση του καταστατικού

(θ) τις εξουσίες των μελών του συμβουλίου, ιδίως όσον 
αφορά τη δυνατότητα έκδοσης ή επαναγοράς μετοχών…» 

02. Στο ανωτέρω πλαίσιο, αναφορικά με τις ζητούμε-

νες πληροφορίες, δηλώνονται τα ακόλουθα:

Στοιχείο (γ) : Οι απαιτούμενες πληροφορίες εμπεριέχονται 
ήδη σε άλλη ενότητα της παρούσας Ετήσιας Οικονομικής 
Έκθεσης και συγκεκριμένα στην Επεξηγηματική Έκθεση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
Α.Ε.» (κατ’ άρθρο 4§§ 7 & 8 του ν.3556/2007) και  
ειδικότερα στην παράγραφο 18 περίπτωση γ .́

Στοιχείο (δ): Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας  
που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα  
ελέγχου.  

Στοιχείο (στ): Δεν υφίσταται κανενός είδους περιορισμός 
στα δικαιώματα ψήφου.

Στοιχείο (η): Οι κανόνες που αφορούν τον διορισμό των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τη λήψη 
απόφασης περί τροποποίησης του καταστατικού περιλαμ-
βάνονται στο Καταστατικό της Εταιρείας και δεν αποκλί-
νουν των σχετικών κανόνων της ισχύουσας νομοθεσίας 
περί ανωνύμων εταιρειών.

Στοιχείο (θ): Οι απαιτούμενες πληροφορίες εμπεριέχονται 
ήδη σε άλλη ενότητα της παρούσας Ετήσιας Οικονομικής 
Έκθεσης και συγκεκριμένα στην Επεξηγηματική Έκθεση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
Α.Ε.» (κατ’ άρθρο 4§§ 7 & 8 του ν.3556/2007) και ειδικότε-
ρα στην παράγραφο 18 περίπτωση η .́ 

5.3.7 ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΑ 
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΙΙ.4. & ΙΙ.5 Αφορά στην υποχρέωση των μελών του Δ.Σ.. να 
μην τηρούν σχέση ανταγωνισμού με την Εταιρεία και να 
αποφεύγουν κάθε θέση ή δραστηριότητα που δημιουργεί 
ή φαίνεται να δημιουργεί σύγκρουση και στην ανάδειξη 
υποψηφίων για το Δ.Σ.

Εξήγηση: ενόψει και του γεγονότος ότι η Εταιρεία υπάγε-
ται στις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Β του Ν. 3429/2005 δεν 
υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν 
επαγγελματικών δεσμεύσεων των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένων και σημαντικών μη 
εκτελεστικών δεσμεύσεων σε εταιρείες και μη κερδοσκο-
πικά ιδρύματα) πριν από τον διορισμό τους στο Διοικητικό 
Συμβούλιο ούτε περιορισμός στον αριθμό των Διοικητικών 
Συμβουλίων εισηγμένων εταιρειών στα οποία μπορούν 
να συμμετέχουν, εφόσον μέχρι στιγμής όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανταποκριθούν στα 
καθήκοντα τους, αφιερώνουν επαρκή χρόνο σε αυτά και 
ενημερώνονται για τις εξελίξεις στα θέματα που άπτονται 
των καθηκόντων τους.

ΙΙ.7 Αφορά στην τακτική αυτο-αξιολόγηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου αναφορικά με την αποτελεσματικότητά του 
και στην εκπλήρωση των καθηκόντων του καθώς και εκεί-
νη των επιτροπών του.

Εξήγηση: δεν υφίσταται θεσμοθετημένη διαδικασία με 
σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του  
Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του, καθόσον η 
διαδικασία αυτή δεν θεωρείται ως αναγκαία σύμφωνα με 
την οργανωτική δομή της Εταιρείας. 



5.4  
ΕΚΘΕΣΗ  
      ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ  
ΟΡΚΏΤΟΥ    
                 ΕΛΕΓΚΤΗ 
                 ΛΟΓΙΣΤΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ  
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Προς τους Μετόχους της εταιρείας  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Αθήνα, 08 Απριλίου 2021

ΓΝΩΜΗ 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 
εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η Εταιρεία),  
οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της  
31ης Δεκεμβρίου 2020, 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 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2020, 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.
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ΒΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί 
στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας σύμφωνα με 
τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα 
της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 
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 Δεοντολογί-
ας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνι-
κή Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετί-
ζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην 
Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας 
υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντο-
λογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε 
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση 
για τη γνώμη μας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

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 ελεγχόμενης χρήσεως. Τα θέματα αυτά 
και οι σχετιζόμενοι κίνδυνοι ουσιώδους ανακρίβειας 
αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου των χρηματο-
οικονομικών 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 Έκθεση Διαχεί-
ρισης 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 
τον 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 εκφράζουμε 
με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα 
διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών κατα-
στάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε 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 απο-
κτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσι-
ωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε 
εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει 
ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμα-
στε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν 
έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΘΕΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Την 31.12.2020 η λογιστική αξία της επένδυσης που 
λογιστικοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις ανέρχεται σε ποσό € 722.552 
χιλ. περίπου και αποτελεί το σύνολο σχεδόν του ενεργητικού.

Η διοίκηση της εταιρείας αναγνωρίζει την επένδυση στην 
υπό κοινό έλεγχο εταιρεία με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 28. Το πρότυπο αυτό προβλέπει ότι η 
επένδυση σε μια υπό κοινό έλεγχο 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 επένδυση 
μειώνεται με τις καταβολές μερισμάτων από την εκδότρια προς 
τον επενδυτή καθώς και τυχόν απομειώσεις.

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 υπό κοινό έλεγχο επιχείρηση 
περιγράφονται στις σημειώσεις 2.4 και 4 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 υπό κοινό έλεγχο εταιρείας 
ποσού €43.318, το οποίο αναγνωρίστηκε στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων και του ποσού €923 που 
αναγνωρίστηκε στα λοιπά συνολικά εισοδήματα 
για τη χρήση που έληξε την 31.12.2020.

 ● Επανυπολογίσαμε τη λογιστική αξία της επένδυσης 
βάσει του μεριδίου του επενδυτή στα καθαρά κέρδη 
και λοιπά συνολικά εισοδήματα της εκδότριας 
λαμβάνοντας υπόψιν τα καταβληθέντα εντός 
της χρήσης μερίσματα από την εκδότρια.

 ● Αξιολογήσαμε την εκτίμηση της Διοίκησης σχετικά 
με την διαπίστωση τυχόν απομειώσεων.

 ● Αξιολογήσαμε την επάρκεια και την καταλληλόλητα 
των γνωστοποιήσεων στις σημειώσεις 2.4 και 
4 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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Ευθύνες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυ-
βέρνηση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλο-
γη παρουσίαση των καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που 
η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 
δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε 
σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστά-
σεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της 
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά 
της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, 
τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριό-
τητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται 
να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηρι-
ότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή 
από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.

Η Επιτροπή Ελέγχου (άρ. 44 Ν. 4449/2017) της Εταιρείας 
έχει την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας χρηματοοικο-
νομικής αναφοράς της Εταιρείας.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση 
για το κατά πόσον οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 
στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες 
σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και 
να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη 
γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση 
υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος 
που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει 
πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλ-
ματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και 
θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, 
θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις 
οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με 
βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά 
έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε 
επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκε-
πτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

 ● Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους 

ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές 

διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους 

αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι 

επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη 

γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους 

σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος 

από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη 

μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, 

εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή 

παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

 ● Κατανοούμε τις δικλείδες εσωτερικού ελέγχου 

που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό τον 

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για 

τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη 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 χρήσεως 

από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια 

που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης 

αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που 

μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως 

προς την ικανότητα της Εταιρείας 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 

συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια 

που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης 

ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες 

ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να 

παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

 ● Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το 

περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και 

το κατά πόσον οι 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 χρο-
νοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα 
του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών 
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε 
κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Επιπλέον, δηλώνουμε προς τους υπεύθυνους για τη διακυ-
βέρνηση ότι έχουμε συμμορφωθεί με τις σχετικές απαιτή-
σεις 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 περί-
πτωση.

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 ελεγχόμενης χρήσεως και ως εκ τούτου 
αποτελούν τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

01. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την 
ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Δια-
χείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της 
Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης που περι-
λαμβάνεται στην έκθεση αυτή, κατ’ εφαρμογή 
των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 
του Ν. 4336/2015 (μέρος Β), σημειώνουμε ότι: 

Α. Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 

περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, 

η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που 

ορίζονται στο άρθρο 152 του Ν. 4548/2018. 

Β. Κατά τη γνώμη μας, η Έκθεση Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα 

με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 

150 και της παραγράφου 1 (περιπτώσεις γ΄ και δ΄) του 

άρθρου 152 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής 

αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2020.

Γ. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό 

μας, για την εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε 

εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 

Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

02. Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου 

Η γνώμη μας επί των συνημμένων οικονομικών κα-

ταστάσεων είναι συνεπής με τη Συμπληρωματική 

Έκθεσή μας προς την Επιτροπή Ελέγχου της Εται-

ρείας, που προβλέπεται από το άρθρο 11 του κανονι-

σμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014.

03. Παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών 

Δεν παρείχαμε στην Εταιρεία μη ελεγκτικές υπηρεσίες 

που απαγορεύονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του κα-

νονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014 

ή λοιπές επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές υπηρεσίες. 

04. 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. Έκτο-

τε ο διορισμός μας έχει αδιαλείπτως ανανεωθεί για μια 

συνολική περίοδο 4 ετών με βάση τις κατ’ έτος λαμβα-

νόμενες αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Αθήνα, 08 Απριλίου 2021

Ορκωτός Ελεγκτής  
Λογιστής

Σωτήριος Δ. Κούρτης 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 50601

 
ΣΟΛ Α.Ε.

Μέλος Δικτύου  

Crowe Global 

Φωκ. Νέγρη 3,  

112 57 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

Ορκωτός Ελεγκτής 
Λογιστής

Βασίλειος Εμμ, 

Πατερομιχελάκης  

Α.Μ. ΣΟΕΛ 14421
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 31.12.2020 31.12.2019

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 13 13 7

Δικαίωμα χρήσης παγίου 13 19 60

Ασώματες ακινητοποιήσεις 13 2 4

Επενδύσεις που λογιστικοποιούνται  
με τη μέθοδο της καθαρής θέσης

4 722.552 704.553

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού — 0 0

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 722.586 704.625

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Εμπορικές απαιτήσεις 14 4 0

Λοιπές απαιτήσεις 15 20.796 14.068

Χρηματικά διαθέσιμα 16 7.026 8.475

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 27.826 22.543

Σύνολο ενεργητικού 750.412 727.168

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΣΗΜΕΙΩΣΗ 31.12.2020 31.12.2019

Ίδια κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 17 491.616 491.840

Τακτικό αποθεματικό — 3.124 1.819

Λοιπά αποθεματικά 18 129.538 128.615

Αποτελέσματα εις νέο — 126.030 104.796

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 750.308 727.070

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού  
λόγω εξόδου από την υπηρεσία

6 6 0

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 19 12 56

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 18 56

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 20 76 36

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
χρηματοδοτικής μίσθωσης

19 7 4

Μερίσματα πληρωτέα — 0 0

Δεδουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις 21 3 1

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 85 42

Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων  750.412 727.168

Οι σημειώσεις στις σελίδες 89 έως 107  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

5.5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗΣ ΤΗΝ 31.12.2020 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 01.01.2020 
ως 31.12.2020

01.01.2019 
ως 31.12.2019

Έσοδα

Μερίδιο συμμετοχής σε επενδύσεις που λογιστικοποιούνται 
με τη μέθοδο της καθαρής θέσης

4 43.318 53.853

Έσοδα από Μερίσματα — — —

Λοιπά έσοδα 5 3 —

Σύνολο εσόδων 43.321 53.853

μείον: Λειτουργικά έξοδα

Αμοιβές προσωπικού 6 191 106

Αποσβέσεις 7 13 5

Παροχές τρίτων 8 32 27

Αμοιβές τρίτων 9 99 108

Φόροι – τέλη 10 2 110

Λοιπά έξοδα 12 82 69

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 419 426

Κέρδη προ φόρων & χρημ/κων αποτελεσμάτων 42.902 53.427

Χρηματοοικονομικά έξοδα 11 (2) (1)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 11 264 314

Καθαρά κέρδη περιόδου 43.164 53.740

Λοιπά συνολικά εισοδήματα

Μερίδιο επί υπεραξίας αναπροσαρμογής παγίων  
σε επενδύσεις που λογιστικοποιούνται  
με τη μέθοδο της καθαρής θέσης

4 — 119.965

Μερίδιο επί αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) σε επενδύσεις 
που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης

4 923 616

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου 
μετά από φόρους

44.087 174.321

Κέρδη μετά φόρων ανά μετοχή  (€ ανά μετοχή) 0,186 0,232

Οι σημειώσεις στις σελίδες 89 έως 107 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

*Στα συγκριτικά στοιχεία των κονδυλίων "Λοιπά έξοδα" και "Παροχές τρίτων" έχει γίνει αναταξινόμηση για σκοπούς συγκρισιμότητας 
(ανάλυση στη Σημείωση 2.6).

5.6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΏΝ  
ΚΑΙ ΛΟΙΠΏΝ ΣΥΝΟΛΙΚΏΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΏΝ  
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2020-31.12.2020 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 01.01.2020 
ως 31.12.2020

01.01.2019 
ως 31.12.2019

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστ/τες

Κέρδη  προ φόρων — 43.164 53.740

Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις παγίων και ασώματων ακινητοποιήσεων 7 13 5

Κέρδη από ποσοστό συμμετοχής σε συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις (ΑΔΜΗΕ 51%)

4 (43.318) (53.853)

Πιστωτικοί τόκοι 11 (264) (314)

Λοιπές προβλέψεις 6 6 —

Κέρδος από λήξη χρηματοδοτικής μίσθωσης — (1) —

Χρεωστικοί και λοιποί τόκοι 11 2 1

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης (398) (421)

(Αύξηση)/μείωση σε: 

Εμπορικές  απαιτήσεις 14 (4) —

Λοιπές απαιτήσεις — 100 1.714

(Αύξηση)/μείωση σε: 

Εμπορικές υποχρεώσεις — 330 16

Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα — 1 61

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δρασ/τες 29 1.370

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Είσπραξη μερίσματος από ΑΔΜΗΕ 26.243 21.827

Αγορά ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων (10) (64)

Καθαρές ταμειακές εισροές από επενδυτικές δραστ/τες 26.233 21.763

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Απόκτηση ιδίων μετοχών 17 (224) —

Διανομή μερίσματος στους μετόχους — (6.995) (6.333)

Διανομή προμερίσματος σε μετόχους — (20.625) (13.340)

Πληρωμή τόκων 11 (2) (1)

Πληρωμή κεφαλαίου χρηματοδοτικών υποχρεώσεων — (6) —

Είσπραξη προσόδου από Τράπεζα της Ελλάδος — 141 173

Καθαρές ταμειακές εκροές από χρηματ/κές δραστ/τες (27.711) (19.502)

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση χρηματικών διαθεσίμων (1.449) 3.632

Χρηματικά διαθέσιμα, έναρξης χρήσης 8.475 4.843

Χρηματικά διαθέσιμα, τέλους χρήσης 7.026 8.475

Οι σημειώσεις στις σελίδες 89 έως 107 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

5.7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΤΑΜΕΙΑΚΏΝ ΡΟΏΝ  
01.01.2020-31.12.2020 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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ΜΕΤΟΧΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΙΔΙΕΣ  
ΜΕΤΟΧΕΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΛΟΙΠΑ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΙΣ ΝΕΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπόλοιπο  01.01.2019 491.840 — 734 8.034 66.081 566.689

Καθαρά κέρδη χρήσης — — — — 53.740 53.740

Σχηματισμός τακτικού 
αποθεματικού

— — 1.086 — (1.086) —

Διανομή μερίσματος — — — — (13.940) (13.940)

Λοιπά συνολικά 
εισοδήματα:

Μερίδιο επί συνολικών 
εισοδημάτων από επένδυση  
με τη μέθοδο  
της καθαρής θέσης

— — — 120.581 120.581

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 
χρήσης μετά από φόρους

— — — 120.581 — 120.581

Συγκεντρωτικά συνολικά 
αποτελέσματα χρήσης 

491.840 — 1.819 128.615 104.796 727.070

Υπόλοιπο  31.12.2019 491.840 — 1.819 128.615 104.796 727.070

Καθαρά κέρδη χρήσης — — — — 43.164 43.164

Σχηματισμός τακτικού 
αποθεματικού

— — 1.305 — (1.305) —

Διανομή μερίσματος — — — — (20.625) (20.625)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα

Μερίδιο αναλογιστικών 
κερδών από επένδυση  
με τη μέθοδο  
της καθαρής θέσης

— — — 924 — 924

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 
χρήσης μετά από φόρους

— — — 924 — 924

Συγκεντρωτικά συνολικά 
αποτελέσματα χρήσης 

491.840 — 3.124 129.538 126.030 750.532

Απόκτηση ιδίων μετοχών — (224) — — — (224)

Υπόλοιπο  31.12.2020 491.840 (224) 3.124 129.538 126.030 750.308

Οι σημειώσεις στις σελίδες 89 έως 107 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

5.8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΏΝ 
ΙΔΙΏΝ ΚΕΦΑΛΑΙΏΝ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31.12.2020 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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5.9 
ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΕΠΙ  
  ΤΏΝ ΕΤΑΙΡΙΚΏΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ

5.9.1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η Εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 
(«η Εταιρεία») και διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
Α.Ε.» είναι Ανώνυμη Εταιρεία εγγεγραμμένη στο Γενικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με αριθμό μητρώου 141287501000. 

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

Η Εταιρεία εποπτεύεται ως προς την τήρηση της νομο-
θεσίας της Κεφαλαιαγοράς και των κανόνων εταιρικής 
διακυβέρνησης. Περαιτέρω  εποπτεύεται από το Υπουρ-
γείο Οικονομίας και Ανάπτυξης αναφορικά με την τήρηση 
του Ν. 4548/2018 και από το Χρηματιστήριο Αθηνών ως 
εισηγμένη.

Στo πλαίσιo υλοποίησης του πλήρους ιδιοκτησιακού 
διαχωρισμού του «Ανεξάρτητου Διαχειριστή Ηλεκτρικής 
Ενέργειας», εφεξής ΑΔΜΗΕ, από τη «ΔΕΗ Α.Ε.», εφεξής 
«ΔΕΗ», βάσει του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ Ά  94/27-05-
2016), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ΔΕΗ με την από 
17.01.2017 έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε: α) τη σύ-
σταση της Εταιρείας, β) την εισφορά μετοχών του ΑΔΜΗΕ 
στην Εταιρεία, που κατέχει η ΔΕΗ και αντιπροσωπεύουν 
51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, και γ) τη μεί-
ωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με την εις είδος 
επιστροφή στους μετόχους της ΔΕΗ του συνόλου (100%) 
των μετοχών της Εταιρείας. Η ως άνω μεταβίβαση μετο-
χών του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ στην Εταιρεία, έλαβε χώρα 
την 31.03.2017 (Σημείωση 14). Ως εκ τούτου, η Εταιρεία 
καθίσταται μέτοχος του 51% του ΑΔΜΗΕ και η συμμετοχή 
λογίζεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης ως Κοινοπρα-
ξία κατά την έννοια του ΔΠΧΑ 11 – «Από κοινού συμφωνί-
ες» (Σημείωση 2.5).

Ο σκοπός της Εταιρείας είναι:

 ● η προαγωγή του έργου του ΑΔΜΗΕ, μέσω 

της συμμετοχής της στον διορισμό των 

βασικών διοικητικών της στελεχών

 ● η συνεργασία με τον Στρατηγικό Επενδυτή

 ● η επικοινωνία της δραστηριότητας του ΑΔΜΗΕ στους 

μετόχους και το ευρύτερο επενδυτικό κοινό.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο σκοπός της Εταιρείας περιλαμβά-
νει μεταξύ άλλων και τα εξής:

 ● την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν 

από την ανωτέρω συμμετοχή και τη συμμετοχή 

στην λειτουργία νομικών προσώπων,

 ● την ανάπτυξη και άσκηση οποιασδήποτε 

άλλης επενδυτικής δραστηριότητας 

στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,

 ● οποιαδήποτε άλλη πράξη, ενέργεια ή δραστηριότητα 

είναι συναφής ή προάγει τον ανωτέρω σκοπό.

Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρημα-
τιστήριο 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 
2020, τα πρόσωπα που διατηρούν σημαντική άμεση ή έμ-
μεση συμμετοχή κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του 
ν. 3556/2007 είναι:

 ● Η Δημόσια Εταιρεία Συμμετοχών ΑΔΜΗΕ ΑΕ 

με ποσοστό 51,12% (118.605.114 μετοχές)

 ● Η SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTOR LLP 

με ποσοστό 9,96% (23.113.776 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 38,92% (90.281.110 μετοχές)

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μη εισηγμένης 
από κοινού ελεγχόμενης εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναρτώ-
νται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.admie.gr.

Η παρούσα ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση, όπως 
εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 08 Απριλίου 
2021 αναρτάται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
http://www.admieholding.gr

5.9.2 ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

5.9.2.1 Βάση παρουσίασης 
¬ 5.9.2.1.1 Δήλωση Συμμόρφωσης

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς («ΔΠΧΑ»), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («ΣΔΛΠ»), κα-
θώς και σύμφωνα με τις σχετικές Διερμηνείες τους, όπως 
αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών Προ-
τύπων του ΣΔΛΠ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και εφαρμόζονται υποχρεωτικά για χρήσεις που 
αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2020. 
 

https://www.admie.gr
http://admieholding.gr
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¬ 5.9.2.1.2 Έγκριση των Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της χρήσης 2020 την 8η Απριλίου 2020. Οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις τελούν υπό έγκριση της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

¬ 5.9.2.1.3 Βάση σύνταξης των Χρηματοοικονομικών  
Καταστάσεων 

Οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν 
συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, 
εκτός από τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα οποία 
αναπροσαρμόζονται σε εύλογες αξίες σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, και σύμφωνα με την αρχή της συνέχισης της 
λειτουργίας της επιχείρησης.

Η επένδυση στην εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εκτός από την 
αρχική της αναγνώριση στο ιστορικό κόστος λογίζεται με 
τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε 
χιλιάδες ευρώ και όλα τα κονδύλια στρογγυλοποιούνται 
στην πλησιέστερη χιλιάδα, εκτός αν αναφέρεται διαφο-
ρετικά. Τυχόν διαφορές στους πίνακες οφείλονται σε 
στρογγυλοποιήσεις.

5.9.2.2 Αρχή συνέχισης της δραστηριότητας

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη 
χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 έχουν συνταχθεί 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς («ΔΠΧΑ») και παρουσιάζουν εύλογα τη χρη-
ματοοικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές 
ροές της Εταιρείας με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το 2020 η πανδημία της νόσου COVID-19 προκάλεσε 
υγειονομική κρίση, η οποία σε συνδυασμό με τα μέτρα 
περιορισμού/lockdown οδήγησε σε πρωτοφανή μέτρα 
αναστολής λειτουργίας επιχειρήσεων, περιορισμού των 
μετακινήσεων και οικονομική επιβράδυνση σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Το ελληνικό ΑΕΠ σύμφωνα με την πρώτη εκτί-
μηση της ΕΛΣΤΑΤ (05.03.2021) μειώθηκε κατά 8,2% σε 
σχέση με το προηγούμενο έτος. H πτώση αυτή οφείλεται 
στη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης, την επιδείνωση 
του ισοζυγίου πληρωμών και την πτώση της επενδυτικής 
δαπάνης¹. Ο τουρισμός και οι μεταφορές επηρεάστηκαν 
ιδιαιτέρως αρνητικά. Ενδεικτικά, η μείωση των εσόδων 
από τον τουρισμό υπολογίζεται στο -78,4% στο εννεάμηνο 
2020 και η συνεπαγόμενη μείωση των εξαγωγών υπηρεσι-
ών και αγαθών στο -25,1%, συγκριτικά με το 2019². Στο ίδιο 
πλαίσιο, η απασχόληση επηρεάστηκε αρνητικά οδηγώντας 
την ανεργία στο 16,2% (ΕΛΣΤΑΤ-Νοέμβριος 2020) αλλά με 
σχετικά μικρή αύξηση (0,8%) σε σχέση με το 2019.

Η έκτακτη άρση των κανόνων της αυξημένης εποπτείας 
επέτρεψε τη στήριξη των εισοδημάτων των νοικοκυριών 
και των επιχειρήσεων, κάτι που εκτιμάται πως περιόρισε το 
μέγεθος της ύφεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης 
του κρατικού προϋπολογισμού3 για το 2020 το πρωτογενές 
έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 18,2 δις ευρώ, ενώ το ύψος 
των καθαρών εσόδων αυξήθηκε κατά 2% (909 εκ. ευρώ). 
Το χρέος της κεντρικής διοίκησης ανέρχεται σε 374 δις 
ευρώ (Δεκέμβριος 2020)4. Ωστόσο, εξαιτίας των χαμηλών 
επιτοκίων και του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης 
της ΕΚΤ, η απόδοση των ελληνικών ομολόγων παραμένει 
χαμηλή, ενδεικτικά η απόδοση του 10ετούς κινείται στο 
0,86%5. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των καταθέσεων 
ήταν θετικός για το 2020 (10,88%) ενώ οι ροές χρηματο-
δότησης μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων εσωτερικού 
υπήρξαν αυξητικές για το σύνολο των κλάδων6. Ο ΔΤΚ την 
περίοδο Μαρτίου 2020 - Φεβουαρίου 2021 μειώθηκε κατά 
1,3% δημιουργώντας περιβάλλον αποπληθωρισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων της 
Εταιρείας, η έγκαιρη ανάληψη όλων των απαραίτητων 
υγειονομικών μέτρων και η υγιής χρηματοοικονομική 
κατάσταση δεν επέτρεψαν σημαντικές αρνητικές επιδρά-
σεις στα οικονομικά της μεγέθη. Όλες οι βασικές παράμε-
τροι επίδοσης της Εταιρείας, καθαρά κέρδη, ρευστότητα, 
δανειακή θέση, κεφαλαιακές επενδύσεις και οικονομικές 
συνεργασίες, παραμένουν υγιείς και με θετική προοπτική.

Η υψηλή αβεβαιότητα που παράγει η υγειονομική κρί-
ση εξακολουθεί να καθιστά τις προβλέψεις επισφαλείς, 
ωστόσο η έναρξη των εμβολιαστικών προγραμμάτων, η 
άρση υποχρέωσης πρωτογενούς πλεονάσματος, η διάθε-
ση 7,5 δις ευρώ στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώ-
σεων της πανδημίας (Προϋπολογισμός 2021), οι πόροι 
από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
αναμένεται να φτάσουν στο 2,1% του ΑΕΠ και η ενδεχό-
μενη σταδιακή επαναφορά του συνόλου της οικονομικής 
δραστηριότητας συνηγορούν σε μια βραδεία ανάκαμψη. Η 
πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οι-
κονομία αντιστοιχεί σε ανάκτηση του 41,3% των απωλειών 
του 2020, ενσωματώνοντας την επίδραση του lockdown 
που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 20207. Στον τομέα της 
ενέργειας οι εξελίξεις αναμένονται θετικές εξαιτίας της 
περιβαλλοντικής διάστασης του προϋπολογισμού τόσο 
της Ελλάδας όσο και της ΕΕ, της δρομολογημένης ανανέ-
ωσης του συστήματος ηλεκτροδότησης, της εξισορρόπη-
σης της αγοράς ενέργειας και τις αλλαγές στις μεθοδολο-
γίες του ρυθμιζόμενου εσόδου με τη χρήση μηχανισμών 
κινήτρων.

Η Εταιρεία, με την αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων του 2020, παρακολουθεί και εκτιμά διαρκώς 
την κατάσταση και τις ενδεχόμενες επιδράσεις από τις 
εξελίξεις, προκειμένου αφενός να διατηρήσει και να ενι-
σχύσει τη θέση της, αφετέρου να περιορίσει ενδεχόμενες 
αρνητικές επιπτώσεις. 

 

1. ΕΛΣΤΑΤ: https://tinyurl.com/xe6zjdcz 2. INSETE: https://tinyurl.com/bsj8ptca 3. Υπουργείο Οικονομικών:  
   https://tinyurl.com/2ac8jv3n

4. Υπουργείο Οικονομικών:  
   https://tinyurl.com/3vxk59ut
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5.9.2.3 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις 
προτύπων και διερμηνείες

Οι λογιστικές πολιτικές που έχει ακολουθήσει η Εταιρεία 
για τη σύνταξη των ετήσιων χρηματοοικονομικών κα-
ταστάσεων εφαρμόζονται με συνέπεια, αφού ληφθούν 
υπόψη τα νέα πρότυπα, οι ακόλουθες τροποποιήσεις 
προτύπων και οι διερμηνείες, οι οποίες εκδόθηκαν και 
είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2020 ή μεταγε-
νέστερα. 

¬ 5.9.2.3.1 Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών 
Προτύπων

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και 
διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά 
για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 
2020 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετι-
κά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων 
προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται 
παρακάτω.

Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι άλλες τροποποι-
ήσεις και ερμηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά στη 
χρήση 2020, δεν έχουν επίδραση στις χρηματοοικονομι-
κές καταστάσεις της εταιρείας. Η εταιρεία δεν υιοθέτησε 
πρόωρα πρότυπα, ερμηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν 
εκδοθεί από ΣΔΛΠ και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση αλλά δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στη χρήση 
2020:

¬ 5.9.2.3.2 Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά 
για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2020

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποιήσεις)  
«Ορισμός συνένωσης επιχειρήσεων»

Ο νέος ορισμός εστιάζει στην έννοια της απόδοσης μιας 
επιχείρησης με τη μορφή παροχής αγαθών και υπηρεσιών 
στους πελάτες σε αντίθεση με τον προηγούμενο ορισμό ο 
οποίος εστίαζε στις αποδόσεις με τη μορφή μερισμάτων, 
χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους σε 
επενδυτές και λοιπά μέρη. Επιπλέον αποσαφηνίζει ότι, 
για να θεωρηθεί επιχείρηση, ένα ολοκληρωμένο σύνολο 
δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων πρέπει να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον μια εισροή και μια ουσιαστική 
διαδικασία που από κοινού συνεισφέρουν σημαντικά στην 
ικανότητά του να δημιουργεί εκροή. Τέλος εισάγει την 
δυνατότητα προαιρετικής εξέτασης (η εξέτασης συγκέ-
ντρωσης) με την οποία απλουστεύεται η εκτίμηση του 
κατά πόσον ένα αποκτηθέν σύνολο δραστηριοτήτων και 
περιουσιακών στοιχείων δεν αποτελεί επιχείρηση.

Οι εταιρείες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τον τροποποι-
ημένο ορισμό της επιχείρησης σε εξαγορές που θα πραγ-
ματοποιηθούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.

5. ΤτΕ: https://tinyurl.com/kbdbrek5 6. ΤτΕ: https://tinyurl.com/twp6acde 7. Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού        
  2021: https://tinyurl.com/2572nuky

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις)  
«Ορισμός του ουσιώδους» 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώ-
δους και πώς πρέπει να χρησιμοποιείται, συμπληρώνοντας 
τον ορισμό με οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα 
σε άλλα σημεία των ΔΠΧΑ. Επιπλέον, έχουν βελτιωθεί οι 
διευκρινίσεις που συνοδεύουν τον ορισμό. Τέλος, οι τρο-
ποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισμός του ουσιώδους 
εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλα τα ΔΠΧΑ. 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν σημαντική επίπτωση στις χρη-
ματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις)  
«Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς»

Οι τροποποιήσεις αλλάζουν ορισμένες απαιτήσεις σχετικά 
με τη λογιστική αντιστάθμισης κινδύνου ώστε να παρέ-
χουν διευκόλυνση σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της 
αβεβαιότητας που θα προκαλέσει η αλλαγή των επιτοκίων 
αναφοράς. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις 
εταιρείες να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες στους 
επενδυτές σχετικά με τις σχέσεις αντιστάθμισής τους, οι 
οποίες επηρεάζονται άμεσα από αυτές τις αβεβαιότητες.

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν σημαντική επίπτωση στις χρη-
ματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

¬ 5.9.2.3.3 Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά 
για μεταγενέστερες περιόδους

ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις σε 
ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19» 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουνίου 2020)

Η τροποποίηση παρέχει στους μισθωτές (αλλά όχι τους 
εκμισθωτές) τη δυνατότητα προαιρετικής εξαίρεσης από 
την εκτίμηση του κατά πόσον η παραχώρηση σε ενοίκιο 
που σχετίζεται με τον COVID-19 είναι τροποποίηση της μί-
σθωσης. Οι μισθωτές μπορούν να επιλέξουν να λογιστικο-
ποιήσουν τις παραχωρήσεις σε ενοίκια με τον ίδιο τρόπο 
που θα έκαναν για αλλαγές που δεν είναι τροποποιήσεις 
μισθώσεων.

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει οι τροποποιήσεις 
αυτές να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονο-
μικές καταστάσεις της Εταιρείας.

ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Παράταση της προσωρινής 
απαλλαγής από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9» (εφαρμόζε-
ται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1 Ιανουαρίου 2021)

Η τροποποίηση αλλάζει την καθορισμένη ημερομηνία 
λήξης για την προσωρινή εξαίρεση στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλι-
στήρια συμβόλαια» από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρη-
ματοοικονομικά μέσα», έτσι ώστε οι οντότητες να υποχρε-
ούνται να εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. 
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Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει οι τροποποιήσεις 
αυτές να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονο-
μικές καταστάσεις της Εταιρείας.

ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 
(Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς 
- Φάση 2» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021)

Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν 
το 2019 και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις χρημα-
τοοικονομικές καταστάσεις όταν μια εταιρεία αντικαθιστά 
το παλιό επιτόκιο αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο 
αναφοράς ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Πιο συ-
γκεκριμένα, οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια 
εταιρεία θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις συμβατικές 
ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα 
λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις σχέσεις αντιστάθμισής 
της και τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιήσει. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει οι τροποποιήσεις 
αυτές να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονο-
μικές καταστάσεις της Εταιρείας.

ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση)  
«Ενσώματα πάγια - Έσοδα πριν από την προβλεπόμενη 
χρήση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022)

Η τροποποίηση απαγορεύει στην οντότητα να αφαιρεί από 
το κόστος ενσώματου παγίου τυχόν έσοδα που λαμβάνο-
νται από την πώληση ειδών που παράγονται ενώ η οντό-
τητα προετοιμάζει το πάγιο για την προοριζόμενη χρήση 
του. Απαιτεί επίσης από τις οντότητες να γνωστοποιούν 
χωριστά τα ποσά των εσόδων και των δαπανών που σχε-
τίζονται με τέτοια παραγόμενα είδη που δεν αποτελούν 
αποτέλεσμα της συνήθης δραστηριότητας της οντότητας. 
Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρω-
παϊκή Ένωση.

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει οι τροποποιήσεις 
αυτές να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονο-
μικές καταστάσεις της Εταιρείας.

ΔΛΠ 37 (Τροποποίηση)  
«Επαχθείς συμβάσεις – Κόστος εκπλήρωσης 
μιας σύμβασης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022)

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης 
μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα συσχετιζόμενο 
κόστος της εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης και την 
κατανομή άλλων δαπανών που σχετίζονται άμεσα με την 
εκτέλεσή της. Η τροποποίηση διευκρινίζει, επίσης ότι, προ-
τού αναγνωριστεί χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σύμβα-
ση, μια οντότητα αναγνωρίζει τυχόν ζημιά απομείωσης 
στα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την 
εκπλήρωση της σύμβασης, και όχι σε περιουσιακά στοιχεία 
που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση. Η 
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση.

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει η τροποποίηση 
αυτή να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομι-
κές καταστάσεις της Εταιρείας.

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Αναφορά στο Εννοιολογικό 
Πλαίσιο» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022)

Η τροποποίηση επικαιροποίησε το πρότυπο ώστε να 
αναφέρεται στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για τη Χρηματοοι-
κονομική Αναφορά που εκδόθηκε το 2018, όταν πρέπει να 
προσδιοριστεί τι συνιστά περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέ-
ωση σε μία συνένωση επιχειρήσεων. Επιπλέον, προστέ-
θηκε μια εξαίρεση για ορισμένους τύπους υποχρεώσεων 
και ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν σε μια 
συνένωση επιχειρήσεων. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο απο-
κτών δεν πρέπει να αναγνωρίζει ενδεχόμενα περιουσιακά 
στοιχεία, όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 37, κατά την ημερομη-
νία απόκτησης. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει η τροποποίηση 
αυτή να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομι-
κές καταστάσεις της Εταιρείας.

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση υποχρεώσεων 
ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» 
(εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022)

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι υποχρεώσεις ταξινο-
μούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες βάσει 
των δικαιωμάτων που είναι σε ισχύ στη λήξη της περιόδου 
αναφοράς. Η ταξινόμηση δεν επηρεάζεται από τις προσ-
δοκίες της οντότητας ή από γεγονότα μετά την ημερομη-
νία αναφοράς. Επιπλέον, η τροποποίηση αποσαφηνίζει τη 
σημασία του όρου «διακανονισμός» μιας υποχρέωσης του 
ΔΛΠ 1. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει η τροποποίηση 
αυτή να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομι-
κές καταστάσεις της Εταιρείας.

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

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμ-
βάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν 
έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»

Η τροποποίηση εξετάζει ποια έξοδα πρέπει να περιλη-
φθούν στην αξιολόγηση του 10% για την αποαναγνώριση 
των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Τα σχετικά κόστη 
ή αμοιβές θα μπορούσαν να καταβληθούν είτε σε τρίτους 
είτε στον δανειστή. Σύμφωνα με την τροποποίηση, το 
κόστος ή οι αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους δεν θα 
συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση του 10%.
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ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»

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

ΔΛΠ 41 «Γεωργία»

Η τροποποίηση έχει καταργήσει την απαίτηση για τις οντό-
τητες να εξαιρούν τις φορολογικές ταμειακές ροές κατά 
τη επιμέτρηση της εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 41.

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει οι τροποποιήσεις 
αυτές να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονο-
μικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) Παρουσίαση των οικονομικών κατα-
στάσεων - Γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών

Την 12.02.2021 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 με την οποία 
διευκρίνισε ότι:

 ● Ο ορισμός των λογιστικών πολιτικών δίνεται 

στην παράγραφο 5 του ΔΛΠ 8.

 ● Η οικονομική οντότητα θα πρέπει να γνωστοποιεί 

τις σημαντικές λογιστικές πολιτικές. Οι λογιστικές 

πολιτικές είναι σημαντικές όταν μαζί με τις 

λοιπές πληροφορίες που περιλαμβάνουν οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύνανται να 

επηρεάσουν τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι κύριοι 

χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

 ● Οι λογιστικές πολιτικές για μη σημαντικές συναλλαγές 

θεωρούνται μη σημαντικές και δεν θα πρέπει να 

γνωστοποιούνται. Οι λογιστικές πολιτικές, ωστόσο, 

μπορεί να είναι σημαντικές ανάλογα με τη φύση 

κάποιων συναλλαγών ακόμα και αν τα σχετικά ποσά 

είναι μη σημαντικά. Οι λογιστικές πολιτικές που 

σχετίζονται με σημαντικές συναλλαγές και γεγονότα 

δεν είναι πάντοτε σημαντικά στο σύνολό τους.

 ● Οι λογιστικές πολιτικές είναι σημαντικές όταν οι χρήστες 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τις χρειάζονται 

προκειμένου να κατανοήσουν άλλη σημαντική 

πληροφόρηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

 ● Η πληροφόρηση για το πώς η οικονομική οντότητα 

έχει εφαρμόσει μία λογιστική πολιτική είναι πιο 

χρήσιμη στους χρήστες των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων σε σχέση με την τυποποιημένη 

πληροφορία ή τη σύνοψη των διατάξεων των ΔΠΧΑ.

 ● Στην περίπτωση που η οικονομική οντότητα επιλέξει 

να συμπεριλάβει μη σημαντική πληροφόρηση για 

τις λογιστικές πολιτικές, η πληροφόρηση αυτή 

δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει τη σημαντική 

πληροφόρηση για τις λογιστικές πολιτικές.

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περι-
όδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023.

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει οι τροποποιήσεις 
αυτές να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονο-
μικές καταστάσεις της Εταιρείας.

ΔΛΠ 8 (Τροποποίηση) «Λογιστικές Πολιτικές, 
Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και 
Λάθη» - Ορισμός Λογιστικών Εκτιμήσεων

Την 12.02.2021 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προ-
τύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 8 με την οποία:

 ● Όρισε τις λογιστικές εκτιμήσεις ως νομισματικά 

ποσά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που 

υπόκεινται σε αβεβαιότητα ως προς τη μέτρησή τους.

 ● Διευκρίνισε πως μία λογιστική πολιτική μπορεί 

να απαιτεί τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων να αποτιμώνται κατά τέτοιο τρόπο που 

να δημιουργείται αβεβαιότητα. Στην περίπτωση αυτή 

η οικονομική οντότητα αναπτύσσει μία λογιστική 

εκτίμηση. Η ανάπτυξη λογιστικών εκτιμήσεων 

περιλαμβάνει τη χρήση κρίσεων και υποθέσεων.

 ● Κατά την ανάπτυξη των λογιστικών εκτιμήσεων 

η οικονομική οντότητα χρησιμοποιεί 

τεχνικές αποτίμησης και δεδομένα.

 ● Η οικονομική οντότητα μπορεί να απαιτηθεί 

να μεταβάλει τις λογιστικές εκτιμήσεις της. Το 

γεγονός αυτό από τη φύση του δεν σχετίζεται με 

τις προηγούμενες χρήσεις ούτε αποτελεί διόρθωση 

λάθους. Οι μεταβολές στα δεδομένα ή στις τεχνικές 

αποτίμησης αποτελούν μεταβολές στις λογιστικές 

εκτιμήσεις εκτός αν σχετίζονται με διόρθωση λάθους.

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περι-
όδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023.

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει οι τροποποιήσεις 
αυτές να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονο-
μικές καταστάσεις της Εταιρείας.

5.9.2.4 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις 
και κρίσεις της Διοίκησης

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

Οι σημαντικότερες κρίσεις και εκτιμήσεις αναφορικά με 
γεγονότα, των οποίων η εξέλιξη θα μπορούσε να μετα-
βάλει ουσιωδώς τα κονδύλια των Χρηματοοικονομικών 
Πληροφοριών, είναι οι εξής: 
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¬ 5.9.2.4.1 Έλεγχος της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
Το ΔΠΧΑ 10 - «Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές κατα-
στάσεις» καθορίζει ότι ένας επενδυτής ελέγχει μια εται-
ρεία όταν μπορεί να κατευθύνει τις σημαντικές δραστη-
ριότητες της Εταιρείας. Αυτό συμβαίνει όταν ο επενδυτής 
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 του ΑΔΜΗΕ και 
o τρόπος άσκησης αυτών των δικαιωμάτων , καθορίζε-
ται από τη Σύμβαση Μετόχων ΑΔΜΗΕ σύμφωνα με το 
Νόμο 4389. Τα κύρια σημεία που καθορίζουν την άσκηση 
ελέγχου επί των σημαντικών δραστηριοτήτων του ΑΔΜΗΕ 
συνοψίζονται παρακάτω:

¬ 5.9.2.4.2 Σύνθεση και λήψη αποφάσεων 
Διοικητικού Συμβουλίου («Δ.Σ.»):

Το Δ.Σ. του ΑΔΜΗΕ 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. του ΑΔΜΗΕ απαιτείται 
η παρουσία πέντε (5) μελών, με υποχρεωτική συμμετο-
χή 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 Εταιρεία και ένα (1) μέλος υποδειχθέν 
από την SGEL, για τη λήψη επί θεμάτων μείζονος σπου-
δαιότητας για τη λειτουργία και προώθηση του σκοπού 
του ΑΔΜΗΕ, όπως για παράδειγμα την έγκριση των επι-
χειρηματικών σχεδίων και προϋπολογισμών, τη διάθεση 
σημαντικών στοιχείων, τη λήψη και χορήγηση σημαντικών 
δανείων και εγγυήσεων, τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ., 
την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και σύναψη μετατρέψι-
μων ομολογιακών δανείων και άλλα.

¬ 5.9.2.4.3 Διορισμός βασικών διοικητικών στελεχών

Διευθύνων Σύμβουλος: Η Εταιρεία ορίζει και παύει τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΑΔΜΗΕ, με την προηγούμενη 

έγγραφη συγκατάθεση της SGEL. Σε περίπτωση διαφω-
νίας της SGEL, η Εταιρεία υποδεικνύει τρεις (3) επιπλέον 
υποψηφίους στην SGEL, προκειμένου να επιλέξει έναν 
εντός επτά (7) ημερών, διαφορετικά ο ΑΔΜΗΕ προβαίνει 
σε μειοδοτικό διαγωνισμό διάρκειας το πολύ επτά (7) ημε-
ρών για τον διορισμό Ειδικού Συμβούλου Προσλήψεων για 
τον σκοπό αυτό. Ο Ειδικός Σύμβουλος Προσλήψεων υπο-
βάλλει στην Εταιρεία και την SGEL λίστα πέντε (5) επιπλέ-
ον υποψηφίων και έκαστη απορρίπτει από δύο (2) υποψη-
φίους σε διαδοχικούς γύρους, μέχρι να απομείνει ένας, ο 
οποίος και διορίζεται Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ 
Α.Ε. Η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζεται 
με βάση την πρακτική της σχετικής αγοράς.

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Οικονομικός Διευ-
θυντής (CFO) και αναπληρωτής Οικονομικός Διευθυντής: 
Σε περίπτωση που ο διορισμός του Διευθύνοντος Συμβού-
λου δεν προκύπτει μέσω της συνδρομής του προαναφερ-
θέντος Ειδικού Συμβούλου Προσλήψεων, ο αναπληρωτής 
Διευθύνων Σύμβουλος 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 Προ-
σλήψεων, κατά τα παραπάνω αναφερόμενα), ο αναπληρω-
τής 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 του ΑΔΜΗΕ, με την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της SGEL, ενώ ο 
αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και ο Οικονομικός 
Διευθυντής υποδεικνύονται από την SGEL. Σε περιπτώ-
σεις διαφωνίας σχετικά με το πρόσωπο του Διευθύνοντος 
Συμβούλου, αυτός καθορίζεται με τη βοήθεια εξωτερικού 
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 καταβεβλη-
μένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 80% των 
παριστάμενων μετόχων για τη λήψη απόφασης 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 
πλειοψηφίας, τη λύση, εκκαθάριση, διορισμό διαχειριστή 
ή εκκαθαριστή, τη συγχώνευση, διάσπαση ή άλλο εταιρικό 
μετασχηματισμό, την τροποποίηση των δικαιωμάτων των 
μετόχων και άλλα.

¬ 5.9.2.4.4 Μισθώσεις/Εκμισθώσεις

Οι μισθώσεις στις οποίες η Εταιρεία είναι μισθωτής απαι-
τεί την κρίση της Διοίκησής της κατά πόσον μια σύμβαση 
αποτελεί ή εμπεριέχει μίσθωση, κατά την έναρξη ισχύος 
αυτής και αναγνωρίζει κατά περίπτωση ένα περιουσιακό 
στοιχείο με δικαίωμα χρήσης και μια αντίστοιχη υποχρέω-
ση από τη μίσθωση.
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Συναίνεση και επίλυση περιπτώσεων αδυναμίας λήψης 
αποφάσεων: Προβλέπονται διαδικασίες και δεσμεύσεις 
που να διασφαλίζουν τον εύρυθμο τρόπο λήψεων αποφά-
σεων 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 o ΑΔΜΗΕ 
τελεί υπό τον κοινό έλεγχο της Εταιρείας με την SGEL, 
όπως αυτός ορίζεται από το ΔΠΧΑ 11 – «Από κοινού συμ-
φωνίες».

5.9.2.4.5  Απομείωση της συμμετοχής στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά σε κάθε ημερομηνία 
αναφοράς την ύπαρξη ή μη ενδείξεων απομείωσης της 
συμμετοχής στην εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και αν τέτοιες 
ενδείξεις διαπιστωθούν, η συμμετοχή ελέγχεται για απο-
μείωση, όπως περιγράφεται στη Σημείωση 4. Η Διοίκηση 
δεν θεωρεί ότι υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης για την 
ημερομηνία αναφοράς 31.12.2020.

5.9.2.5. Βασικές λογιστικές πολιτικές 
¬ 5.9.2.5.1 Μετατροπή ξένων νομισμάτων

Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης είναι το ευρώ. Οι 
συναλλαγές σε άλλα νομίσματα μετατρέπονται σε ευρώ 
χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες οι οποίες 
ίσχυαν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Οι απαιτή-
σεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα κατά την ημερο-
μηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες 
συναλλαγματικές ισοτιμίες της ημερομηνίας σύνταξης των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα κέρδη ή οι ζημίες 
που προκύπτουν από τις προσαρμογές αυτές, περιλαμβά-
νονται στα λοιπά έξοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

¬ 5.9.2.5.2 Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις περιλαμβάνουν έπιπλα και 
λοιπό εξοπλισμό και αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος 
κτήσης τους, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις άμεσα 
επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση ή κατασκευή τους 
μέχρι να είναι έτοιμες για χρήση όπως προορίζονται από 
τη Διοίκηση. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, 
οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αποτιμώνται στο ιστορικό 
κόστος κτήσεως, μειωμένο κατά το ποσό των σωρευμένων 
αποσβέσεων και απομειώσεων. Η απόσβεσή τους λογί-
ζεται βάσει της σταθερής μεθόδου απόσβεσης και εντός 
χρήσης πέντε ετών.

Ειδικότερα, η συνδεδεμένη εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κατέχει 
ενσώματες ακινητοποιήσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, 
περιλαμβάνουν ακίνητα και μηχανήματα. Οι εν λόγω 
ενσώματες ακινητοποιήσεις μεταγενέστερα της αρχικής 
αναγνώρισης αποτιμώνται σε εύλογες αξίες μείον σωρευ-
μένες αποσβέσεις και απομειώσεις. Εκτιμήσεις της εύλο-
γης αξίας θα πραγματοποιούνται σε περιοδική βάση από 
ανεξάρτητους εκτιμητές (κάθε τρία με πέντε χρόνια) χρη-
σιμοποιώντας παραδοχές επιπέδου τρία της ιεραρχίας που 
προβλέπεται από το ΔΠΧΑ 13 και τη μέθοδο κυρίως του 
υπολειμματικού κόστους αντικατάστασης, προκειμένου 

να διασφαλίζεται ότι, η εύλογη αξία δε διαφέρει σημαντι-
κά από το αναπόσβεστο υπόλοιπο. Κατά τη διάρκεια της 
συγκριτικής χρήσης η συνδεδεμένη εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
έλαβε νέα έκθεση εκτίμησης της αξίας των παγίων της.

Αν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου αυξά-
νεται ως αποτέλεσμα μιας αναπροσαρμογής, η αύξηση 
πιστώνεται σε αποθεματικό στα λοιπά συνολικά εισοδήμα-
τα, καθαρή από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος. 
Όμως, μια αύξηση λόγω αναπροσαρμογής αναγνωρίζεται 
στα αποτελέσματα, κατά την έκταση που αναστρέφει μία 
προηγούμενη υποτίμηση του ιδίου περιουσιακού στοιχεί-
ου, η οποία είχε προηγουμένως αναγνωριστεί στα αποτε-
λέσματα.

Αν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου μειώνε-
ται ως αποτέλεσμα μιας αναπροσαρμογής, η μείωση πρέ-
πει να αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Όμως, η μείωση 
θα χρεώνεται απευθείας στο αποθεματικό στα λοιπά συ-
νολικά εισοδήματα, καθαρή από αναβαλλόμενους φόρους 
εισοδήματος, κατά την έκταση που υπάρχει πιστωτικό 
υπόλοιπο στο πλεόνασμα αναπροσαρμογής αναφορικά με 
το περιουσιακό στοιχείο αυτό.

Κατά την ημερομηνία της αναπροσαρμογής οι σωρευμέ-
νες αποσβέσεις συμψηφίζονται με την προ αποσβέσεων 
λογιστική αξία τους και τα καθαρά ποσά αναπροσαρμόζο-
νται σύμφωνα με τα αναπροσαρμοσμένα ποσά. Κατά την 
αποαναγνώριση ενός αναπροσαρμοσμένου ενσώματου 
παγίου περιουσιακού στοιχείου, το αντίστοιχο τμήμα της 
αναγνωρισθείσας υπεραξίας μεταφέρεται από το αποθε-
ματικό στα αποτελέσματα εις νέο. 

Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα 
έξοδα της χρήσης εντός της οποίας πραγματοποιούνται. 
Μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται εφόσον 
ικανοποιούνται τα κριτήρια αναγνώρισής τους ως περιου-
σιακά στοιχεία και προσαυξάνουν την αξία τους. Για όλα 
τα πάγια που αποσύρονται, η αξία κτήσεως και οι σχετι-
κές αποσβέσεις τους, διαγράφονται κατά την πώληση ή 
απόσυρσή τους. Κάθε κέρδος ή ζημία που προκύπτει από 
τη διαγραφή ενός παγίου περιλαμβάνεται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων.

¬ 5.9.2.5.3 Ασώματες ακινητοποιήσεις

Οι ασώματες ακινητοποιήσεις περιλαμβάνουν λογισμικά 
προγράμματα. Τα λογισμικά προγράμματα αποτιμώνται 
στο κόστος κτήσεως 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 απόσβεση του λογι-
σμικού λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου απόσβεσης 
και εντός περιόδου πέντε ετών.

¬ 5.9.2.5.4 Απομείωση μη χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων

Η Εταιρεία σε κάθε ημερομηνία σύνταξης χρηματοοικο-
νομικών καταστάσεων, εκτιμά την ύπαρξη ή μη ενδείξεων 
απομείωσης των περιουσιακών της στοιχείων. Οι ενδείξεις 
αυτές σχετίζονται κυρίως με απώλεια αξίας του περιουσι-



 ▸ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ▸ ΕΝΟΤΗΤΑ 5

96

ακού στοιχείου σε μεγαλύτερο ποσό από το αναμενόμενο, 
τις μεταβολές στην αγορά, τεχνολογία, το νομικό καθε-
στώς, 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 εξατομικευ-
μένου 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 περιουσιακού 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 παρού-
σα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών 
χρησιμοποιώντας ένα προ φόρου επιτόκιο προεξόφλησης, 
το οποίο αντανακλά τρέχουσες εκτιμήσεις της χρονικής 
αξίας του χρήματος και τους κινδύνους που σχετίζονται με 
το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο. Η εύλογη αξία πώ-
λησης (μετά την αφαίρεση των εξόδων διάθεσης) προσ-
διορίζεται βάσει της τιμής του περιουσιακού στοιχείου σε 
ενεργή αγορά και, αν δεν υπάρχει τέτοια, με την εφαρμο-
γή μοντέλου αποτίμησης. Οι ζημίες απομείωσης αναγνω-
ρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης. Σε κάθε ημερομηνία 
αναφοράς εξετάζεται το κατά πόσον ζημίες απομείωσης 
που είχαν αναγνωριστεί στο παρελθόν υφίστανται πλέον 
ή έχουν μειωθεί. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, πραγμα-
τοποιείται 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 ανακτή-
σιμου ποσού από την αναγνώριση της τελευταίας ζημίας 
απομείωσης.

Το αυξημένο υπόλοιπο του περιουσιακού στοιχείου που 
προκύπτει από τον αντιλογισμό της ζημίας απομείωσης, 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το υπόλοιπο που θα είχε προσ-
διοριστεί (μείον αποσβέσεις), εάν η ζημία απομείωσης 
δεν είχε αναγνωριστεί στο παρελθόν. Ο αντιλογισμός της 
απομείωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης, 
εκτός εάν το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο αποτιμά-
ται σε εύλογες αξίες, οπότε ο αντιλογισμός αντιμετωπίζε-
ται ως αύξηση της ήδη αναγνωρισμένης υπεραξίας, ενώ, 
μετά τον αντιλογισμό, οι αποσβέσεις του συγκεκριμένου 
περιουσιακού στοιχείου προσαρμόζονται, ώστε το ανα-
θεωρημένο υπόλοιπο (μείον την υπολειμματική αξία) να 
επιμεριστεί ισόποσα στο μέλλον βάσει της υπολειπόμενης 
ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου.

¬ 5.9.2.5.5 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  
και υποχρεώσεις

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία εμπίπτουν και 
ρυθμίζονται από τις προβλέψεις του ΔΠΧΑ 9, σύμφωνα με 
το οποίο, κατά την αρχική αναγνώριση, ένα χρηματοοικο-

νομικό περιουσιακό στοιχείο ταξινομείται ως επιμετρού-
μενο:

 ● στο αποσβέσιμο κόστος

 ● στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών 

εισοδημάτων (για τις επενδύσεις σε καθαρή θέση)

 ● στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης λοιπών 

συνολικών εισοδημάτων (για τις επενδύσεις χρέους)

 ● στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων

βάσει:

A. του επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου 

για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων, και 

B. των χαρακτηριστικών συμβατικών ταμειακών ροών 

του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.

¬ 5.9.2.5.6 Απομείωση Χρηματοοικονομικών  
Περιουσιακών Στοιχείων

Για την απομείωση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων, το ΔΠΧΑ 9 εισάγει το μοντέλο της «αναμενόμε-
νης ζημίας έναντι πιστωτικού κινδύνου» και αντικαθιστά 
το μοντέλο της «πραγματοποιηθείσας ζημιάς» του ΔΛΠ 
39. Η μέθοδος του προσδιορισμού της ζημίας απομείωσης 
του ΔΠΧΑ 9, εφαρμόζεται για τα χρηματοοικονομικά πε-
ριουσιακά 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.

¬  5.9.2.5.7 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβέ-
σιμο κόστος αποτελούνται από τις εμπορικές και λοιπές 
απαιτήσεις, τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών. 
Οι ζημίες επιμετρώνται σε μία από τις εξής βάσεις:

 ● 12 μήνες αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (αυτές οι 

αναμενόμενες ζημίες ενδεχομένως να προκύψουν 

λόγω γεγονότων συμβατικών αθετήσεων, εντός 

12 μηνών από την ημερομηνία αναφοράς)

 ● αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες διάρκειας ζωής (αυτές 

οι αναμενόμενες ζημίες ενδεχομένως να προκύψουν 

από γεγονότα που θα λάβουν χώρα κατά ολόκληρη 

τη διάρκεια του χρηματοοικονομικού μέσου)

 ● πιστωτικές ζημιές διάρκειας ζωής (όταν υφίσταται 

αντικειμενικές συνθήκες πως το περιουσιακό 

στοιχείο είναι πιστωτικά απομειωμένο)

¬ 5.9.2.5.8 Επιμέτρηση των αναμενόμενων  
πιστωτικών ζημιών

Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες είναι μια σταθμισμένη 
βάσει πιθανοτήτων εκτίμηση των πιστωτικών ζημιών. Οι 
πιστωτικές ζημίες επιμετρώνται στην παρούσα αξία (με 



 ▸ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 2020 ▸ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

97

τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου) των χρηματικών 
ελλειμμάτων, δηλαδή η παρούσα αξία της διαφοράς των 
χρηματικών ροών που η Εταιρεία θα λάμβανε συμβατικά 
και των χρηματικών ροών που αναμένει να εισπράξει.

¬ 5.9.2.5.9 Παρουσίαση της απομείωσης

Οι ζημίες επί των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος, 
αφαιρούνται από την λογιστική αξία των περιουσιακών 
στοιχείων.

¬ 5.9.2.5.10 Διαγραφή χρηματοοικονομικών  
περιουσιακών στοιχείων

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (ή κατά περί-
πτωση το μέρος ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού 
στοιχείου ή το μέρος μίας ομάδας χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων) διαγράφονται όταν:

01. εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών 

ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου

02. μεταβιβάσει το χρηματοοικονομικό περιουσια-

κό στοιχείο και η μεταβίβαση πληροί τους όρους 

του προτύπου για παύση της αναγνώρισης.

¬ 5.9.2.5.11 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμ-
βάνουν τις προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής 
ρευστότητας επενδύσεις με αρχική λήξη μικρότερη των 
τριών μηνών.

¬ 5.9.2.5.12 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 υποχρέω-
ση ταυτόχρονα.

¬ 5.9.2.5.13 Έντοκα δάνεια και πιστώσεις

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

¬ 5.9.2.5.14 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα,  
ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει πα-
ρούσες νομικές, βάσει συμβάσεων ή τεκμαιρόμενες 
υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, 
είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η 

εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία.

Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύντα-
ξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και προσαρμό-
ζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της 
δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση 
της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν ανα-
γνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα εκροών πόρων 
οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχι-
στη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται 
εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή.

¬ 5.9.2.5.15 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού

A. Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

περιλαμβάνουν προγράμματα καθορισμένων εισφορών. 

Οι πληρωμές καθορίζονται από την εκάστοτε ελληνική 

νομοθεσία και τους κανονισμούς των ταμείων. 

Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι ένα 

συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου η 

Εταιρεία πραγματοποιεί καθορισμένες πληρωμές σε ένα 

ξεχωριστό νομικό πρόσωπο. Η Εταιρεία δεν έχει καμία 

νομική υποχρέωση να πληρώσει επί πλέον εισφορές εάν 

το ταμείο δεν έχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να 

πληρώσει σε όλους τους εργαζομένους τις παροχές που 

σχετίζονται με την υπηρεσία τους στην παρούσα και τις 

προηγούμενες χρονικές περιόδους. 

Για τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών η Εταιρεία 

πληρώνει εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία του δημοσίου 

σε υποχρεωτική βάση. Η Εταιρεία δεν έχει άλλη 

υποχρέωση εφόσον έχει πληρώσει τις εισφορές της. 

Οι εισφορές αναγνωρίζονται ως δαπάνες προσωπικού 

όποτε προκύπτει οφειλή. Εισφορές που προπληρώνονται 

αναγνωρίζονται σαν στοιχείο του ενεργητικού σε 

περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα επιστροφής των 

χρημάτων ή συμψηφισμός με μελλοντικές οφειλές. 

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία σχηματίζει σύμφωνα με τον 

Ν 2112/20 και 4093/12 πρόβλεψη για αποζημίωση 

συνταξιοδότησης του συνόλου του προσωπικού της, η 

οποία αφορά το 40% της συνολικής αποζημίωσης που 

θα ελάμβανε το προσωπικό σε περίπτωση απόλυσής 

του. Το ύψος της αποζημίωσης αυτής εξαρτάται από 

τα έτη προϋπηρεσίας και το ύψος των αποδοχών. 

Με βάση το ΔΛΠ 19 η Εταιρεία θα έπρεπε να είχε 

σχηματίσει πρόβλεψη με βάσει αναλογιστική μελέτη. 

Όμως λόγω του ότι η όποια διαφορά μεταξύ της 

σχηματισθείσας πρόβλεψης και αυτής που θα πρόκυπτε 

από την αναλογιστική μελέτη δεν θα ήταν σημαντική, 

καθότι το προσωπικό είναι ολιγάριθμο και με μικρή 

προϋπηρεσία, δεν διενεργήθηκε αναλογιστική μελέτη.

B. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν 

την ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία 

καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται. 

Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που 

οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία αναφοράς 

προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.
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¬ 5.9.2.5.16 Φόρος εισοδήματος  
(τρέχων και αναβαλλόμενος)

Τρέχων φόρος εισοδήματος

Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει 
τον 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 σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους ή 
ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελε-
στές κατά την ημερομηνία κατάρτισης της Χρηματοοικο-
νομικής 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 καταστάσεων μεταξύ της φορο-
λογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων.

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζο-
νται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές 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 συναλ-
λαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το 
φορολογητέο κέρδος ή ζημία. 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζο-
νται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και 
μεταφερόμενες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές 
ζημίες, στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει δια-
θέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί 
έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των 
μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών απαιτή-
σεων και των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. Δεν 
αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση στην 
περίπτωση που αυτή προκύπτει από την αρχική αναγνώ-
ριση 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 Χρηματο-
οικονομικής Θέσης και μειώνονται στον βαθμό που δεν 
θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα 
κέρδη, έναντι των οποίων μέρος ή το σύνολο των απαιτή-
σεων από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος μπο-
ρεί 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 υποχρέω-
ση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς 
συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι 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 
απευθείας στα λοιπά συνολικά εισοδήματα και όχι στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων.

¬ 5.9.2.5.17 Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα αναγνωρίζονται στον βαθμό που είναι πιθανό 
ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και 
τα σχετικά ποσά μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα.

Τα έσοδα από τη συμμετοχή της Εταιρείας στον 
Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) λογίζονται στη χρήση που 
αφορούν αφού εγκριθούν από το αρμόδιο όργανο της 
Γενικής Συνέλευσης.

Έσοδα από τόκους

Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται με βάση τη λογιστική 
αρχή του δεδουλευμένου.

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών

Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων στην περίοδο που αυτές 
παρασχέθηκαν.

¬ 5.9.2.5.18 Μισθώσεις 

Η εταιρεία ως μισθωτής

Με βάση το ΔΠΧΑ 16 καταργείται για τον μισθωτή η 
ταξινόμηση των μισθώσεων σε λειτουργικές μισθώσεις 
και χρηματοοικονομικές μισθώσεις και όλες οι μισθώσεις 
αναγνωρίζονται λογιστικά ως στοιχεία «Κατάστασης Χρη-
ματοοικονομικής Θέσης», μέσω της αναγνώρισης ενός 
«δικαιώματος χρήσης» στοιχείων του ενεργητικού και μίας 
«υποχρέωσης μίσθωσης», εκτός από τις βραχυπρόθε-
σμες μισθώσεις (που ορίζονται ως μισθώσεις με διάρκεια 
μίσθωσης 12 μηνών ή λιγότερο) και μισθώσεις των οποίων 
το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι χαμηλής αξίας 
(δηλαδή αξίας μικρότερης των €5.000). Για τις μισθώσεις 
αυτές, η Εταιρεία αναγνωρίζει τα μισθώματα ως λειτουρ-
γικά έξοδα με την ευθεία μέθοδο κατά της διάρκειας της 
μίσθωσης. Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα μισθώματα που 
αφορούν αυτές τις μισθώσεις ως λειτουργικά έξοδα στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης. 

Αναγνώριση και αρχική επιμέτρηση δικαιώματος 
χρήσης στοιχείου του ενεργητικού

Κατά την ημερομηνία έναρξης μίας μισθωτικής περιόδου η 
Εταιρεία αναγνωρίζει ένα δικαίωμα χρήσης στοιχείου του 
ενεργητικού και μία υποχρέωση μίσθωσης προβαίνοντας 
σε επιμέτρηση του δικαιώματος χρήσης του στοιχείου του 
ενεργητικού στο κόστος.

Το κόστος του δικαιώματος χρήσης στοιχείου του ενεργη-
τικού περιλαμβάνει το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της 
υποχρέωσης μίσθωσης, τις τυχόν καταβολές μισθωμάτων 
που πραγματοποιήθηκαν πριν ή κατά την ημερομηνία 
έναρξης της μισθωτικής περιόδου, μειωμένες με τα κίνη-
τρα μίσθωσης που εισπράχθηκαν, τα αρχικά άμεσα κόστη 
που βαρύνουν τον μισθωτή, και μία εκτίμηση των δαπανών 
που θα βαρύνουν την Εταιρεία κατά την αποσυναρμολό-
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Α. μείον τυχόν σωρευμένες αποσβέσεις και 

σωρευμένες ζημιές απομείωσης, και

Β. προσαρμοσμένο για τυχόν μεταγενέστερη 

επιμέτρηση της υποχρέωσης μίσθωσης.

Η Εταιρεία εφαρμόζει τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 16 αναφο-
ρικά με την απόσβεση του δικαιώματος χρήσης στοιχείου 
του ενεργητικού, το οποίο και εξετάζει για τυχόν απομεί-
ωση.

Μεταγενέστερη επιμέτρηση της υποχρέωσης μίσθωσης

Μετά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, η 
Εταιρεία επιμετρά την υποχρέωση μίσθωσης, ως ακολού-
θως:

Α. αυξάνοντας τη λογιστική αξία, προκειμένου 

να αντανακλά το χρηματοοικονομικό κόστος 

επί της υποχρέωσης μίσθωσης,

Β. μειώνοντας τη λογιστική αξία, προκειμένου να 

αντανακλά τα μισθώματα που έχουν καταβληθεί, και

Γ. επιμετρώντας εκ νέου τη λογιστική αξία, 

προκειμένου να αντανακλά τυχόν επανεκτίμηση 

ή τροποποίηση της μίσθωσης.

Το χρηματοοικονομικό κόστος μίας υποχρέωσης μίσθωσης 
κατανέμεται κατά τη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου 
με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να προκύπτει ένα σταθερό 
περιοδικό επιτόκιο επί του ανεξόφλητου υπολοίπου της 
υποχρέωσης.

Μετά την έναρξη της περιόδου ενοικίου, η Εταιρεία 
αναγνωρίζει στο κέρδος και την ζημία (εκτός αν τα κόστη 
συμπεριλαμβάνονται στο ποσόν άλλου περιουσιακού στοι-
χείου που εφαρμόζει διαφορετικές προδιαγραφές) και για

A. Τον τόκο της περιόδου ενοικίασης και

B. Κυμαινόμενες πληρωμές ενοικίου που δεν 

συμπεριλαμβάνονται στην μέτρηση της ευθύνης 

του ενοικίου για την περίοδο κατά την οποία το 

γεγονός, ή συνθήκη ή κατάσταση που είναι η 

αφορμή γι αυτές τις πληρωμές πραγματοποιηθεί.

Συμμετοχή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Η συμμετοχή στην εταιρεία ΑΔΜΗΕ, αναγνωρίστηκε 
αρχικά στην εύλογη αξία της κατά την ημερομηνία 
απόκτησης των μετοχών, δηλαδή την 31/03/2017, έναντι 
ποσού 491.770.000 ευρώ βάσει αποτίμησης από την 
ελεγκτική εταιρεία «Deloitte» που έγινε αποδεκτή από τη 
Διοίκηση και έχει δημοσιευθεί κατ’ άρθρο 17 παρ. 4 και 
8, σε συνδυασμό με άρθρο 13 του ν. 4548/2018, το οποίο 
αποτελεί αντικείμενο εισφοράς σε είδος από τη ΔΕΗ στην 
Εταιρεία, με ισόποση αναγνώριση μετοχικού κεφαλαίου. 
Μεταγενέστερα 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 κεφαλαίων της συμμετοχής κατά 
την αρχική αναγνώριση, δεν κατανέμεται σε περιουσιακά 

γηση και την απομάκρυνση του μισθωμένου στοιχείου του 
ενεργητικού, την αποκατάσταση του χώρου στον οποίον 
βρίσκεται το μισθωμένο στοιχείο του ενεργητικού ή την 
αποκατάσταση του στοιχείου του ενεργητικού όπως απαι-
τείται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της μίσθωσης. 
Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση για τις εν λόγω 
δαπάνες είτε κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθω-
τικής περιόδου είτε ως συνέπεια της χρήσης του μισθω-
μένου στοιχείου του ενεργητικού κατά τη διάρκεια μίας 
συγκεκριμένης περιόδου. Το δικαίωμα χρήσης στοιχείου 
ενεργητικού περιλαμβάνεται στη γραμμή Δικαίωμα χρή-
σης παγίου της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης 
και η υποχρέωση μίσθωσης περιλαμβάνεται στις γραμμές 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μίσθωση και Βραχυ-
πρόθεσμο μέρος υποχρεώσεων από μίσθωση.

Αρχική επιμέτρηση της υποχρέωσης μίσθωσης

Κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, 
η Εταιρεία επιμετρά την υποχρέωση μίσθωσης στην 
παρούσα αξία των ανεξόφλητων καταβολών μισθωμάτων 
κατά την ημερομηνία αυτή. Όταν το τεκμαρτό επιτόκιο 
(implicit borrowing rate) της μίσθωσης είναι εφικτό να 
προσδιοριστεί κατάλληλα, τότε οι καταβολές μισθωμάτων 
θα προεξοφλούνται χρησιμοποιώντας το επιτόκιο αυτό. 
Σε διαφορετική περίπτωση, χρησιμοποιείται το διαφορικό 
επιτόκιο δανεισμού της Εταιρείας (incremental borrowing 
rate). 

Κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, 
οι καταβολές μισθωμάτων που περιλαμβάνονται στην επι-
μέτρηση της υποχρέωσης μίσθωσης συμπεριλαμβάνουν 
τις παρακάτω πληρωμές για το δικαίωμα χρήσης στοιχείου 
του ενεργητικού κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης, 
εφόσον δεν έχουν καταβληθεί κατά την ημερομηνία έναρ-
ξης της μισθωτικής περιόδου:

Α. τις σταθερές καταβολές μείον τυχόν 

εισπρακτέα κίνητρα μίσθωσης

Β. τις τυχόν μεταβλητές καταβολές μισθωμάτων 

που εξαρτώνται από τη μελλοντική μεταβολή 

δεικτών ή επιτοκίων, οι οποίες επιμετρώνται αρχικά 

χρησιμοποιώντας την τιμή του δείκτη ή του επιτοκίου 

κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου

Γ. τα ποσά που αναμένεται να καταβάλλει η 

Εταιρεία ως εγγυήσεις υπολειμματικής αξίας

Δ. την τιμή εξάσκησης του δικαιώματος αγοράς 

εφόσον είναι ουσιαστικά βέβαιο ότι η 

Εταιρεία θα εξασκήσει το δικαίωμα

Ε. τις καταβολές ποινών για τον τερματισμό 
της μίσθωσης, εάν μισθωτική περίοδος 
αντανακλά την εξάσκηση του δικαιώματος της 
Εταιρείας για τον τερματισμό της μίσθωσης

Μεταγενέστερη επιμέτρηση

Μεταγενέστερη επιμέτρηση δικαιώματος 
χρήσης στοιχείου του ενεργητικού

Μετά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, 
η Εταιρεία επιμετρά το δικαίωμα χρήσης στοιχείου του 
ενεργητικού με το μοντέλο του κόστους:
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στοιχεία της συμμετοχής και συνεπώς δεν αποσβένεται, 
αλλά ελέγχεται για ενδείξεις απομείωσης.

Συνοπτικά η αρχική αναγνώριση της συμμετοχής υπολογί-
στηκε ως εξής:

 
 
 
 
 

5.9.2.6. Αναταξινομήσεις (Ποσά σε Ευρώ)

Το παρακάτω ποσό της προηγούμενης χρήσης έχει ανα-
ταξινομηθεί έτσι ώστε η Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 
Εταιρείας την 31.12.2020 να είναι συγκρίσιμη με την Κατά-
σταση Αποτελεσμάτων την 31.12.2019. Πιο συγκεκριμένα, 
ποσό 8.744,48 ευρώ στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων την 
31.12.2019 μεταφέρθηκε από το κονδύλι «Λοιπά έξοδα» 
στο κονδύλι «Παροχές τρίτων» και αφορά κοινόχρηστες 
δαπάνες του κτιρίου των γραφείων της Εταιρείας (Σημειώ-
σεις 8 και 12).

5.9.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

5.9.3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

H Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, 
όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές 
ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και 
κίνδυνο ρευστότητας. Η διαχείριση των κινδύνων εστιά-
ζεται στην αβεβαιότητα των χρηματοοικονομικών και μη 
χρηματοοικονομικών αγορών και προσβλέπει στην ελαχι-
στοποίηση των δυσμενών αποτελεσμάτων στη χρηματο-
οικονομική θέση της Εταιρείας. H Εταιρεία προσδιορίζει, 
αξιολογεί και, εάν καταστεί αναγκαίο, αντισταθμίζει τους 
κινδύνους που σχετίζονται με τις λειτουργικές της δρα-
στηριότητές, ενώ σε περιοδική βάση ελέγχει και αναθε-
ωρεί τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σε σχέση με 
τη διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου. Επίσης, δεν 
πραγματοποιούνται συναλλαγές κερδοσκοπικής φύσης.

Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τα παρα-
κάτω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υπο-
χρεώσεις της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης: 
ταμειακά διαθέσιμα, εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώ-
σεις καθώς και τις εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες 
και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Α. Κίνδυνος αγοράς 

Κίνδυνος τιμής 

Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές των 

τιμών συμμετοχικών τίτλων ή αποθεμάτων, καθώς 

δεν διαθέτει επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα 

επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

που μπορεί να επηρεάσουν τις οικονομικές καταστάσεις, 

ούτε έχει αποθέματα. 

Κίνδυνος ταμειακών ροών λόγω μεταβολής των επιτοκίων  

Η Εταιρεία έχει στο ενεργητικό της έντοκα στοιχεία 

που περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως. Ενδεχόμενες 

μεταβολές επιτοκίων δε θα είχαν σημαντικές επιπτώσεις 

στα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

 Ο συναλλαγματικός κίνδυνος της Εταιρείας κρίνεται 

σχετικά περιορισμένος καθώς όλα τα έσοδα, οι 

δαπάνες, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις εκφράζονται σε 

ευρώ που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα 

παρουσίασης της Εταιρείας.

Β. Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, 

ο οποίος ωστόσο περιορίζεται στα ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα και καταθέσεις σε 

τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Γ. 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 παρακολούθησης και 

προγραμματισμού των ταμειακών της ροών, και δρα 

κατάλληλα μέσω της εξασφάλισης κατά το δυνατόν 

επαρκών πιστωτικών ορίων και ταμειακών διαθεσίμων. 

 

Στην ανάλυση των εμπορικών υποχρεώσεων δεν συμπερι-
λαμβάνονται τα ποσά των λοιπών φόρων πληρωτέων και 
ασφαλιστικών εισφορών.

Τα παραπάνω ποσά δανείων απεικονίζονται στις συμβατι-
κές, μη προεξοφλημένες ταμειακές ροές και ως εκ τούτου 
δεν συμφωνούν με τα αντίστοιχα ποσά που απεικονίζονται 
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφορικά με το 
κονδύλι «Υποχρεώσεις μισθώσεων».

5.9.3.2 Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου

Ο σκοπός της Εταιρείας όσον αφορά στη διαχείριση 
κεφαλαίου είναι η διασφάλιση της ικανότητάς της να 
συνεχίζει απρόσκοπτα τη δραστηριότητα της, ώστε να 
εξασφαλίζει αποδόσεις για τους μετόχους και οφέλη για τα 
λοιπά μέρη που έχουν σχέση με την Εταιρεία και να διατηρεί 
μια βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση ώστε να επιτυγχάνει 
μείωση του κόστους κεφαλαίου.

Η Εταιρεία δεν είχε δανεισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2020, 
παρά μόνο την υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση των 
γραφείων της από τη συνδεδεμένη εταιρεία ΑΔΜΗΕ, όπως 
προκύπτει από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16. Ως εκ τούτου η 
Εταιρεία δεν παρουσιάζει συντελεστή μόχλευσης και δεν 
υπάρχει ανάγκη ανάλυσης του καθαρού δανεισμού της. 

ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΟΝ ΑΔΜΗΕ (Ποσά σε €)

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

31.12.2020

(Ποσά σε €) ≥1 
έτος

1-2 
έτη

2-5 
έτη

≤5 
έτη

Σύνολο

Εμπορικές 
υποχρεώσεις

56.008 0 0 0 56.008

Υποχρεώσεις 
μισθώσεων

8.100 8.100 4.050 0 20.250

Σύνολο 64.108 8.100 4.050 0 76.258
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(Ποσά σε χιλ. €) 31.12.2020 31.12.2019

Καθαρά αποτελέσματα μετά 
φόρων ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

84.938 105.593

Ποσοστό συμμετοχής 51% 51%

Μερίδιο συμμετοχής 
σε επενδύσεις που 
λογιστικοποιούνται  
με τη μέθοδο της καθαρής 
θέσης

43.318 53.853

(Ποσά σε χιλ. €) 31.12.2020 31.12.2019

Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές) 
βάση ΔΛΠ 19 ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

          1.811      236.433 

Ποσοστό συμμετοχής 51% 51%

Μερίδιο επί αναλογιστικών 
κερδών/(ζημιών) 
σε επενδύσεις που 
λογιστικοποιούνται με τη 
μέθοδο της καθαρής θέσης

924    120.581 

5.9.4.ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Οι επενδύσεις της Εταιρείας, αφορούν την 51% συμμετο-
χή στον Όμιλο ΑΔΜΗΕ που περιγράφεται στη Σημείωση 
1 και αναγνωρίστηκε αρχικά στην εύλογη αξία της ποσού 
491.770.000 ευρώ βάσει αποτίμησης από την ελεγκτική 
εταιρεία «Deloitte» που έγινε αποδεκτή από τη Διοίκηση 
και έχει δημοσιευθεί κατ’ άρθρο 17 παρ. 4 και 8, σε συν-
δυασμό με άρθρο 13 του ν. 4548/2018, το οποίο αποτελεί 
αντικείμενο εισφοράς σε είδος από τη ΔΕΗ 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 περι-
γράφεται στη ανωτέρω σημείωση. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικές χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες για τη χρήση που παρουσιάζεται σχετικά 
από τον Όμιλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε, όπως απαιτείται από το ΔΠΧΑ 
12, παράρτημα Β, παράγραφος 12:

 
* Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ Α.Ε προχώρησε στην κλειόμενη χρήση (2020) σε ανα-
ταξινόμηση κονδυλίων της συγκριτικής περιόδου (2019) χωρίς όμως να 
μεταβληθεί το τελικό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, τα συγκριτικά μεγέθη 
που παρουσιάζονται ανωτέρω για τη χρήση 2019 έχουν αναπροσαρμο-
στεί για σκοπούς συγκρισιμότητας. Η αναλογία επί των αποτελεσμάτων 
αφορά την αναλογία της Εταιρείας (51%) στα αποτελέσματα  του Ομίλου 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και στα λοιπά συνολικά έσοδα του, όπως παρουσιάζεται 
στους παρακάτω πίνακες.

(Ποσά σε χιλ. €) 31.12.2020 31.12.2019

Υπόλοιπο επένδυσης την  
1η Ιανουαρίου 2020

704.553 551.948

Αναλογία επί των 
αποτελεσμάτων

43.318 53.853

Αναλογία επί των λοιπών 
συνολικών εσόδων

924 120.581

Μείον μερίσματα 
καταβληθέντα

 (26.243)  (21.827)

Υπόλοιπο την  
31η Δεκεμβρίου 2020

722.551 704.553

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

(Ποσά σε χιλ. €) 31.12.2020 31.12.2019

Μη κυκλοφορούν 
ενεργητικό

2.489.565 2.128.621

Κυκλοφορούν ενεργητικό 592.477 803.580

Σύνολο 3.082.042 2.932.201

Ίδια κεφάλαια 1.365.197 1.329.906

Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις

1.302.026 1.086.241

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις

414.819 516.054

Σύνολο 3.082.042 2.932.201

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

(Ποσά σε χιλ. €) 01.01.2020 
ως 31.12.2020

01.01.2019 
ως 31.12.2019

Κύκλος εργασιών 286.674 249.778

Καθαρά κέρδη  
μετά φόρων

84.938 105.593

Λοιπά συνολικά έσοδα 1.811 236.433

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα

86.749 342.026
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Όσον αφορά στις αμοιβές Δ.Σ., βάσει της πολιτικής 
πληρωμών της Εταιρείας τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου δικαιούνται ετήσια αμοιβή για τη συμμετοχή 
τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, που δικαιούνταν αμοιβή λόγω της θέσης 
τους, με θητεία έως 15.07.2020 είχαν παραιτηθεί των 
συγκεκριμένων αμοιβών, επομένως η αύξηση σε σχέση 
με την περσινή χρονιά οφείλεται κυρίως στην αναλογία 
των ετήσιων αμοιβών που έλαβαν τα μέλη του Δ.Σ. λόγω 
της θέσης τους, κατά τη θητεία τους για το διάστημα 
16.07.2020 έως 31.12.2020.

Ο μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού για τις 
χρήσεις 2019 και 2020 ήταν 3 (τρία) άτομα.

5.9.7 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Οι αποσβέσεις αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Η αύξηση των αποσβέσεων της χρήση 2020 σε σχέση με 
τη χρήση 2019 προέρχεται κυρίως από το δικαίωμα χρήσης 
παγίων, λόγω της μείωσης της μίσθωσης των γραφείων 
από 12 έτη σε 3 έτη (Σημείωση 19).

(Ποσά σε €) 01.01.2020 
ως 31.12.2020

01.01.2019 
ως 31.12.2019

Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισμός

3.868 2.259

Λογισμικό 2.575 2.575

Δικαίωμα χρήσης παγίων 6.330                     418 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο  12.774 5.252

5.9.8 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Οι παροχές τρίτων αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

 
 

 

5.9.9 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Οι αμοιβές τρίτων αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

 
Εντός της χρήσης 2020, υπογράφηκε νέα σύμβαση μεταξύ 
της Εταιρείας και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την επανατιμολόγη-
ση, από την πλευρά της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., υπηρεσιών πληροφο-
ρικής και χρήσης αδειών λογισμικού (Σημείωση 22).

5.9.10 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

Το κονδύλι Φόροι - Τέλη, το οποίο ανέρχεται σε ευρώ 2 το 
2020 (2019: Ευρώ 110) περιλαμβάνει το χαρτόσημο μισθω-
μάτων και λοιπούς φόρους-τέλη. Η μείωση σε σχέση με 
την προηγούμενη χρήση οφείλεται στο ποσό του μη εκπι-

πτόμενου ΦΠΑ της χρήσης 2019.

5.9.11 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ  
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Στο κονδύλι των αποτελεσμάτων περιόδου απεικονίζεται 
ποσό εσόδου ευρώ 264 που αφορούν προσόδους από τη 
μερίδα που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδος, 
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15, παράγρα-
φος 1 του Ν. 2469/97 όπως ισχύει περί Κοινού Κεφαλαίου 
τα οποία αφορούν το α΄ Εξάμηνο του 2020 καθώς και τις 
δεδουλευμένες προσόδους για το β΄ Εξάμηνο του 2020.

Στα χρηματοοικονομικά έξοδα αξίας 2 χιλ. ευρώ (2019: 0,7 
χιλ. ευρώ) περιλαμβάνονται χρηματοοικονομικά έξοδα 
μίσθωσης (Σημείωση 19) και διάφορα έξοδα τραπεζών.

(Ποσά σε €) 01.01.2020 
ως 31.12.2020

01.01.2019 
ως 31.12.2019

Ασφάλιστρα αστικής 
ευθύνης

18.772 15.669

Κοινόχρηστες δαπάνες* 11.361            8.744 

Ενοίκια 600 1.200

Επισκευές και συντηρήσεις                  640 —

Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά                  675 1.726

Σύνολο 32.049 27.340

* Έχει γίνει αναταξινόμηση του ποσού προηγούμενης χρήσης 
(Σημείωση 2.6).

(Ποσά σε €) 01.01.2020 
ως 31.12.2020

01.01.2019 
ως 31.12.2019

Αμοιβές δικηγόρων  
και συμβολαιογράφων

13.865          10.392 

Αμοιβές λογιστών 16.685           19.326 

Αμοιβές ελεγκτών 23.900 20.430

Αμοιβές λοιπών τρίτων     35.398 53.647

Αμοιβές τεχνικών 770 1.244

Υπηρεσίες πληροφορικής 6.200 3.255

Υπηρεσίες χρήσης αδειών 
λογισμικού

2.468 —

Σύνολο 99.286 108.294

5.9.5 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

Στα λοιπά έσοδα της χρήσης περιλαμβάνεται το ποσό 
εσόδου σχετικά με προσφερόμενες υπηρεσίες προς τη 
συνδεδεμένη εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την εκπόνηση και 
παράδοση επιστημονικής μελέτης βάσει της μεταξύ τους 
σύμβασης (Σημείωση 22).

5.9.6 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

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

 
Εντός της χρήσης 2020, οι αμοιβές προσωπικού και 
οι εργοδοτικές εισφορές αυξήθηκαν σε σχέση με τα 
αντίστοιχα ποσά του 2019 λόγω της πρόσληψης ενός 
επιπλέον υπαλλήλου στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.

(Ποσά σε €) 01.01.2020 
ως 31.12.2020

01.01.2019 
ως 31.12.2019

Αμοιβές προσωπικού 82.550 55.841

Αμοιβές Δ.Σ. 69.475 26.800

Εργοδοτικές εισφορές 33.679 22.917

Πρόβλεψη αποζημίωσης 
προσωπικού

5.585 —

Σύνολο 191.288 105.558 
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5.9.12 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 

Τα λοιπά έξοδα αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

 
5.9.13 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, 
ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

5.9.13.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις

 
 
5.9.13.2 Δικαιώματα χρήσης παγίων

Το Δικαίωμα χρήσης αφορά την αναγνώριση και παρουσί-
αση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μίσθωσης 
των γραφείων της Εταιρείας όπως ορίζεται από το ΔΠΧΑ 
16. Πρόκειται για χρηματοδοτική μίσθωση, η οποία αρχικά 
είχε διάρκεια δώδεκα έτη και έναρξη την 29η Νοεμβρίου 
2019. Λόγω αλλαγής των όρων της μίσθωσης εντός της 
χρήσης, μεταβλήθηκε η διάρκεια της μίσθωσης σε τρία 
έτη με έναρξη την 1η Ιουλίου 2020.

Η Εταιρεία την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης  
(1 Ιουλίου 2020) αναγνώρισε δικαίωμα χρήσης περιουσια-
κών στοιχείων βάσει του νέου συμφωνητικού μίσθωσης,  
διαγράφοντας το αντίστοιχο δικαίωμα που είχε αναγνω-
ριστεί την προηγούμενη χρήση. Αντίστοιχα αναγνώρισε 

(Ποσά σε €) 01.01.2020 
ως 31.12.2020

01.01.2019 
ως 31.12.2019

Χρηματιστηριακά έξοδα 61.625 52.936

Έξοδα προβολής και 
διαφήμισης

7.860 6.100

Γραφική ύλη και υλικά 
γραφείων

1.914 1.993

Συνδρομές σε 
επαγγελματικές οργανώσεις

2.380 2.000

Έξοδα υποδοχής και 
φιλοξενίας

1.266 840

Έξοδα συνεδρίων και 
δεξιώσεων 

641 360

Λοιπά έξοδα* 5.755 4.601

Σύνολο 81.440 68.830

* Έχει γίνει αναταξινόμηση του ποσού προηγούμενης χρήσης 
(Σημείωση 2.6).

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

(Ποσά σε €) 31.12.2020 31.12.2019

Αξία κτήσης 11.793 7.304

Προσθήκες 10.060          4.489 

Σωρευμένες αποσβέσεις (8.730) (4.861)

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 13.123 6.932

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ

(Ποσά σε €) 31.12.2020 31.12.2019

Αξία κτήσης 60.164 60.164

Προσθήκες 22.939 —

Διαγραφές (60.164) —

Σωρευμένες αποσβέσεις (3.823)   (418)

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 19.116 59.746

τις υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις ύψους 
22.939 Ευρώ, διαγράφοντας το υπόλοιπο υποχρέωσης της 
προηγούμενης μίσθωσης. Το ετήσιο προεξοφλητικό επιτό-
κιο που χρησιμοποιήθηκε ανέρχεται σε ποσοστό 4%.

 
5.9.14 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Στις εμπορικές απαιτήσεις περιλαμβάνεται το ποσό της 
απαίτησης από τη συνδεδεμένη εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε., 
βάσει της μεταξύ τους σύμβασης (Σημειώσεις 5 και 22).

5.9.15 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Στις βραχυπρόθεσμες λοιπές απαιτήσεις το ποσό των 
20.796 χιλ. ευρώ (2019: 14.068 ευρώ) αφορά κατά βάση το 
προμέρισμα που δόθηκε στους μετόχους της Eταιρείας 
την 31.08.2020 (20.625 χιλ. ευρώ), δουλευμένα χρηματο-
οικονομικά έσοδα για το 2ο εξάμηνο του 2020 (123 χιλ. 
ευρώ), καθώς και χρεωστικό ΦΠΑ της χρήσης (31 χιλ.
ευρώ).

5.9.16 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

 
 
 
 
 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας είναι σε Ευρώ σε 
λογαριασμούς της Εθνικής Τραπέζης και της Τράπεζας  
της Ελλάδος. 

Από τον Νοέμβριο του 2017, η Εταιρεία διατηρεί λογαρια-
σμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, 
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15, παράγρα-
φος 1 του Ν. 2469/97 όπως ισχύει περί Κοινού Κεφαλαίου.

Τα διαθέσιμα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που 
κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος χρησιμοποιού-
νται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(ΟΔΔΗΧ) για τη σύναψη βραχυχρόνιων πράξεων διαχεί-
ρισης ταμειακής ρευστότητας και συγκεκριμένα συμφω-
νιών αγοράς και επαναπώλησης Εντόκων Γραμματίων του 
Ελληνικού Δημοσίου.

Με τον τρόπο αυτό, τα μεταφερόμενα κεφάλαια διασφαλί-
ζονται πλήρως και είναι άμεσα ή εντός ολίγων ημερών δι-
αθέσιμα στους φορείς, ενώ μέσω των ανωτέρω βραχυχρο-
νίων πράξεων εξασφαλίζονται για τους φορείς ελκυστικές 
αποδόσεις, οι οποίες ανήλθαν, για το 2020 σε περίπου 
1,84%. Η πρόσοδος των κεφαλαίων αυτών, αναγνωρίστηκε 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων, στα χρηματοοικονομικά 
έσοδα (Σημείωση 11). 
 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

(Ποσά σε €) 31.12.2020 31.12.2019

Αξία κτήσης 10.730 10.730

Σωρευμένες αποσβέσεις (9.027)  (6.451)

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 1.703 4.279

(Ποσά σε €) 31.12.2020 31.12.2019

Καταθέσεις όψεως 7.026.430 8.474.952

Σύνολο 7.026.430 8.474.952
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5.9.17 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

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

A. 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.

B. Σύμφωνα με το από 31 Μαρτίου 2017 πρωτόκολλο 

παράδοσης παραλαβής, που υπογράφηκε μεταξύ του 

Προέδρου της ΔΕΗ και Προέδρου και Διευθύνοντος 

Συμβούλου της Εταιρείας, παραδόθηκε στην Εταιρεία 

ο υπ’αριθμ. 1 οριστικός μετοχικός τίτλος εκδόσεως 

της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στον οποίο ενσωματώνονται οι 

μετοχές με αύξ.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 Α.Ε., αποτίμηση την οποία υπογράφει η 

ελεγκτική εταιρεία «Deloitte» και έχει δημοσιευθεί 

κατ’ άρθρο 17 παρ. 4 και 8, σε συνδυασμό με άρθρο 

13 του ν. 4548/2018 και το οποίο αποτελεί αντικείμενο 

εισφοράς σε είδος από την ΔΕΗ 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. 

Η Εταιρεία προέβη το 2020 σε αγορά ιδίων μετοχών 
μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών «ALPHA 
FINANCE ΑΕΠΕΥ», σε εκτέλεση της από 12.07.2018 από-
φασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 
Εταιρείας (Θέμα 6ο). Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 η 
Εταιρεία κατέχει συνολικά 115.341 ίδιες μετοχές (ποσοστό 
0,05% επί του συνόλου των 232.000.000 κοινών ονομαστι-
κών μετοχών) συνολικού κόστους κτήσης 223.861,81 ευρώ 
και το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας παρουσιάζεται 
ισόποσα μειωμένο.

5.9.18 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

5.9.18.1 Τακτικό αποθεματικό

Από τις διατάξεις του άρθρου 158 ν. 4548/2018 ρυθμίζεται 
ο σχηματισμός και η χρησιμοποίηση του τακτικού απο-
θεματικού ως εξής: Το 5% τουλάχιστον των πραγματικών 
(λογιστικών) καθαρών κερδών κάθε χρήσεως κρατείται, 
υποχρεωτικά, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, 
μέχρις ότου το συσσωρευμένο ποσό του τακτικού αποθε-
ματικού γίνει τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του ονομαστικού 
μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση 
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και ως εκ 
τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε 
άλλο λόγο.

5.9.18.2 Λοιπά αποθεματικά

Τα λοιπά αποθεματικά περιλαμβάνουν το αποθεματικό 
μεριδίου λοιπών συνολικών εισοδημάτων συνδεδεμένων 
εταιρειών. Ανέρχονται σε ποσό 129.538 χιλ. ευρώ (2019: 
128.615 χιλ. ευρώ) και αφορούν την αναλογία 51% επί των 
λοιπών συνολικών εισοδημάτων του Ομίλου ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

5.9.19 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Βάσει του ΔΠΧΑ 16, το μίσθωμα που καταβάλλει η Εται-
ρεία για τη μίσθωση των γραφείων της από τη συνδεδεμέ-
νη εταιρεία, ΑΔΜΗΕ Α.Ε., αποτελεί χρηματοδοτική μίσθω-
ση. Μέχρι την 30.06.2020, η Εταιρεία μίσθωνε γραφεία 
στο κτήριο της συνδεδεμένης εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε. επί 
της οδού Κωνσταντινουπόλεως με έναρξη την 29.11.2019 
και μηνιαίο μίσθωμα 525 ευρώ. Την 30.06.2020 λύθηκε η 
μεταξύ τους μισθωτική σχέση για το εν λόγω ακίνητο και 
από την 01.07.2020 και έπειτα, η Εταιρεία μισθώνει χώρους 
γραφείων στο κτήριο της συνδεδεμένης εταιρείας ΑΔΜΗΕ 
Α.Ε. επί της οδού Δυρραχίου με διάρκεια μίσθωσης 3 έτη, 
έναρξη την 01.07.2020 και μηνιαίο μίσθωμα 625 ευρώ.

Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι οι εξής:

 

(Ποσά σε €) 31.12.2020 31.12.2019

Μακροπρόθεσμο 
μέρος υποχρεώσεων 
χρηματοδοτικής μίσθωσης

11.774 55.652

Βραχυπρόθεσμο 
μέρος υποχρεώσεων 
χρηματοδοτικής μίσθωσης

7.466 3.987

Σύνολα 19.240 59.639

(Ποσά σε €) 31.12.2020 31.12.2019

Μεταξύ 1 και 2 ετών 7.770 4.149

Μεταξύ 2 και 5 ετών 4.003 13.491

Πάνω από 5 έτη — 38.012

Σύνολα 11.774 55.652
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5.9.20 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο που απεικονίζεται στην κατάσταση χρημα-
τοοικονομικής θέσης της Εταιρείας την 31.12.2020 76 χιλ. 
ευρώ (2019: 36 χιλ. ευρώ), στις εμπορικές και λοιπές υπο-
χρεώσεις αφορά σε μη ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς 
τρίτους, που εξοφλούνται εντός του επόμενου έτους, 
καθώς και λοιπούς φόρους πληρωτέους και ασφαλιστικές 
εισφορές.

5.9.21 ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο που απεικονίζεται στην κατάσταση χρημα-
τοοικονομικής θέσης της Εταιρείας την 31.12.2020 3 χιλ. 
ευρώ (2019: 1 χιλ. ευρώ), στις δεδουλευμένες και λοιπές 
υποχρεώσεις αφορά σε δεδουλευμένο έξοδο χρήσης  
για υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής, καθώς  
και αμοιβές μελών επιτροπής ελέγχου για παράσταση
σε συνεδρίαση.

Η τρέχουσα αξία των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης αναλύε-

ται παρακάτω:

 
Χρηματοδοτικές μισθώσεις - Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης - 

ελάχιστα μισθώματα

(Ποσά σε €) 31.12.2020 31.12.2019

Μέχρι 1 έτος 7.466 3.987

Από 1 έως 5 έτη 11.774 17.640

Περισσότερο των 5 ετών — 38.012

Σύνολα 19.240 59.639

(Ποσά σε €) 31.12.2020 31.12.2019

Μέχρι 1 έτος 8.100 6.300

Από 1 έως 5 έτη 12.150 25.200

Περισσότερο των 5 ετών — 43.575

Σύνολα 20.250 75.075

Μείον: Mελλοντικές 
χρηματοοικονομικές 
χρεώσεις χρηματοδοτικών 
μισθώσεων

(1.010) (15.436)

Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων 
χρηματοδοτικής μίσθωσης

19.240 59.639

5.9.22 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας με τις συνδεδεμένες  
εταιρείες της Εταιρείας:

.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Είδος σχέσης

ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Μέτοχος

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Συγγενής

ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION ΜΑΕΕΣ Συγγενής

GRID TELECOM MAE Συγγενής

31.12.2020 31.12.2019

(Ποσά σε €) Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 3.720 48.272 — 68.383

ΜΕΛΗ Δ.Σ. — — — 10.014

Σύνολο 3.720 48.272 — 78.397

01.01.2020–31.12.2020 01.01.2019–31.12.2019

(Ποσά σε €) Έσοδα Έξοδα Έσοδα Έξοδα

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 3.000 28.486 — 10.405

ΜΕΛΗ Δ.Σ. — 69.475 — 26.800

Σύνολο 3.000 97.961 — 37.205 

H Εταιρεία είχε τις κατωτέρω συναλλαγές και υπόλοιπα 
εντός της περιόδου με τη συνδεδεμένη εταιρεία ΑΔΜΗΕ 
Α.Ε., στο πλαίσιο των συνήθων επιχειρηματικών δραστηρι-
οτήτων της. Συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται επίσης και τα 
μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και επoπτικών συμβου-

λίων, με βάση το ΔΛΠ 24 «Συνδεδεμένα Μέρη». Κατά την 
κλειόμενη χρήση δεν υφίστανται οφειλόμενες αμοιβές 
Δ.Σ.. Δεν υπάρχουν ουσιώδεις συναλλαγές που να μην 
έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της 
αγοράς
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5.9.23 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)

Για τις χρήσεις 2017, 2018 και 2019 η Εταιρεία έχει υπαχθεί 
στον φορολογικό έλεγχο των ορκωτών ελεγκτών λογι-
στών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 
4174/2013 όπως ισχύει και εκδόθηκε Έκθεση Φορολογικής 
Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

Για τη χρήση 2020 η εταιρεία έχει υπαχθεί στον φορολογι-
κό έλεγχο των ορκωτών που προβλέπεται από τις διατά-
ξεις του άρθρου 65α του Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός 
βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποι-
ητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ωστόσο η διοίκηση 
εκτιμά ότι δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιαστικές αλ-
λαγές στις φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, όπως 
αυτές απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστά-
σεις της χρήσης.

Το κύριο έσοδο της Εταιρείας είναι η είσπραξη μερίσματος 
το οποίο είναι απαλλασσόμενο του φόρου εισοδήματος, 
σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4172/2013. Επιπρόσθετα, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εταιρεία δεν προτίθεται να που-
λήσει τη συμμετοχή της στο άμεσο μέλλον, δεν αναμένο-
νται επαρκή φορολογητέα κέρδη, ώστε να αναγνωριστεί 
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.

5.9.24 ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.9.25 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και 
ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία προς γνωστοποίηση. 

5.9.26 ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ

Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020, οι 
αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον τακτικό 
έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη διε-
νέργεια του φορολογικού πιστοποιητικού ανέρχονται στο 
ποσό των 20,50 χιλ. ευρώ (2019: 24,50 χιλ. ευρώ).

5.9.27 ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

Το 2020 η Εταιρεία διένειμε το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό 
ως προμέρισμα, το οποίο ανήλθε στα 0,089 ευρώ ανά 
μετοχή ή 20.624.800 ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο προ-
τείνει να διανείμει το εναπομείναν ποσό, προσαρμοσμένο 
στις τρέχουσες δαπάνες, ως τακτικό μέρισμα. Η διανομή 
του εναπομένοντος μερίσματος θα ανέλθει στα 0,0179 
ευρώ ανά μετοχή ή 4.152.800 ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση της διά-
θεσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την 
31.12.2020 και ειδικότερα τη διανομή (καταβολή) του ενα-
πομείναντος μερίσματος συνολικού ποσού 4.152.800 ευρώ 
(μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,0179 ευρώ ανά μετοχή (μικτό 
ποσό) από τα κέρδη της εν λόγω χρήσης.

(Ποσά σε €) 01.01.2020 
ως 31.12.2020

01.01.2019 
ως 31.12.2019

Κέρδη μετά  
από φόρους                            

43.164.633 53.740.494

Κέρδη που αναλογούν  
στους Μετόχους  

43.164.633 53.740.494

Σταθμισμένος μέσος όρος 
του αριθμού μετοχών

231.906.193 232.000.000

Βασικά και προσαρμοσμένα 
κέρδη ανά μετοχή  
(€ ανά μετοχή)

0,186 0,232

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  
ΑΠΟ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Ποσά σε €)

26.243.127

πλέον: Χρηματοοικονομικά  
& λοιπά έσοδα χρήσης 2020 

267.285

μείον: έξοδα χρήσης 2020 (416.734)

Κέρδη προς διανομή 26.093.678

μείον: Τακτικό Αποθεματικό (5%) (1.304.684)

Κέρδη προς διανομή στους μετόχους 24.788.994

μείον: Προμέρισμα  
που έχει ήδη καταβληθεί

(20.624.800)

Υπόλοιπο μερίσματος  
προς διανομή στους μετόχους

4.164.194

Προτεινόμενο μέρισμα προς 
διανομή στους μετόχους

4.152.800
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5.9.28 ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

H Έκτακτη Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26.03.2021, 
αποφάσισε τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
ως εξής:

 ● Διαμαντής Βαχτσιαβάνος, Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος 

με θητεία έως και τις 25.03.2024

 ● Ιωάννης Καράμπελας, Διευθύνων Σύμβουλος, 

Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 25.03.2024

 ● Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Αντιπρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό 

Μέλος με θητεία έως και τις 25.03.2024

 ● Βασίλειος Μήκας, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό 

Μέλος με θητεία έως και τις 25.03.2024

 ● Κωνσταντίνος Δρίβας, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό 

Μέλος με θητεία έως και τις 25.03.2024

 ● Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Ανεξάρτητο - Μη 

Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 25.03.2024

 ● Ελένη Ζενάκου, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό 

Μέλος με θητεία έως και τις 25.03.2024

Η Εταιρεία συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις 
τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση 
με την εξάπλωση του ιού Covid-19 και να είναι σε συνεχή 
συνεργασία και επικοινωνία με το Υπουργείο Ενέργειας 
και Περιβάλλοντος και τον ΕΟΔΥ για ενημέρωση επί των 
εξελίξεων και τη λήψη κατευθυντήριων οδηγιών, για την 
άμεση λήψη νέων μέτρων.

Λαμβάνει συνεχώς προστατευτικά μέτρα για την υγεία 
των εργαζόμενων της Εταιρείας, τα οποία αναφέρονται 
ενδεικτικά κατωτέρω:

 ● Υποχρεωτική εφαρμογή της μεθόδου τηλεργασίας 

κατά 70% για όσους εργαζομένους είναι εφικτή η 

εξ αποστάσεως εκτέλεση των καθηκόντων τους.

 ● Χωροταξικές ρυθμίσεις ώστε οι υπάλληλοι να κάθονται 

μόνοι τους ή, αν είναι μεγάλος ο χώρος, ανά δύο.

 ● Ειδικές ρυθμίσεις για εργαζομένους που 

ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

 ● Ματαίωση όλων των επαγγελματικών ταξιδιών με Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς, με εξαίρεση όσων λαμβάνουν 

ειδική άδεια από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

 ● Δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής 

υποστήριξης όλων των εργαζομένων.

 ● Διανομή ατομικών μασκών προστασίας 

καθώς και άλλων μέσων ατομικής προστασίας 

σε όλους τους εργαζόμενους.

 ● Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική, σε όλους τους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των κτηρίων.

 ● Η θερμομέτρηση είναι υποχρεωτική, για όλους 

τους εργαζόμενους και επισκέπτες, κατά την 

είσοδο τους στο κτίριο της Εταιρείας.

 ● Διενέργεια μοριακών τεστ κάθε εβδομάδα για όλους 

τους εργαζόμενους που εργάζονται με φυσική παρουσία.

Εκτός από τη συνεχιζόμενη διαχείριση του λειτουργικού 
κινδύνου λόγω της επιδημίας Covid-19, συνεχίζει να είναι 
σε εφαρμογή και ένα αυξημένο επίπεδο εποπτείας για την 
προστασία της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και 
της συνδεδεμένης εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

 ● Η Εταιρεία και η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. παρακολουθούν στενά 

τον προϋπολογισμό του 2021 και μέχρι στιγμής δεν 

υπάρχει καμία ένδειξη ότι θα επηρεαστούν σημαντικά 

τα οικονομικά της μεγέθη εξαιτίας της πανδημίας.

 ● Επαναξιολογήθηκε προσεκτικά το Επενδυτικό πλάνο 

του 2021, όμως εκτίμηση της Διοίκησης είναι πως 

δεν θα επηρεαστεί ουσιωδώς η υλοποίησή του. 

Ωστόσο, οι εκτιμήσεις αυτές επικαιροποιούνται 

διαρκώς με βάση την εξέλιξη της κρίσης.

 ● Η Εταιρεία και η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. διαθέτουν καλή 

χρηματοοικονομική θέση, ενώ η συνολική 

διαθέσιμη ρευστότητα είναι σε υψηλά επίπεδα.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημαντικούς παράγοντες 
μετριασμού του ρίσκου που ενέχει η αβεβαιότητα για την 
εξέλιξη της κατάστασης αλλά και διατήρησης της ανταγω-
νιστικής θέσης της Εταιρείας και του Ομίλου ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα πλέον αυτών που 
ήδη γνωστοποιούνται στις ανωτέρω σημειώσεις τα οποία 
απαιτούν γνωστοποίηση ή προσαρμογή των συνημμένων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ε. Μαυρογιάννης 
Αρ. Αδείας ΟΕΕ  
Α’ τάξης 0085923

PRICE WATER  
HOUSE COOPERS 

Accounting A.E.

Αρ. Αδείας  
Λογιστικού  
Γραφείου: 1494

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Ι. Καράμπελας 

ΑΔΤ.  ΑΕ491340

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
Δ.Βαχτσιαβάνος

ΑΔΤ. ΑΒ251579



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

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.

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
Α.Ε. ΕΔΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δυρραχίου 89 & Κηφισού 
104 43 Αθήνα

T: (+30) 210 3636936 
E: office@admieholding.gr 

www.admieholding.gr

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ  
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Μακρίνα Οικονομίδου 
Βερόνικα Παπαδοπούλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αθηνά Σπανάκη

Αντίτυπα της έκδοσης 
διατίθενται από:

Δυρραχίου 89 & Κηφισού 
104 43 Αθήνα 

T: (+30) 210 3636936 
E: office@admieholding.gr

http://admieholding.gr
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