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Ι. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.)
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Α.Ε.

(Ε.Δ.Ε.Υ.

Α.Ε.)»,

οι

οποίες

αποτελούνται

από

την

κατάσταση

χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2019, 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 οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε.
(Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.)» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της
ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν
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 οικονομικών καταστάσεων”.
Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών,
όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται
με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας
υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα
Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να
παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.
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Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, 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 δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή
να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές
τις ενέργειες.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο
σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να
εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση
υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά
έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει.
Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή
αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών,
που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία,
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του
ελέγχου. Επίσης:
 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και
κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος
που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί
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να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή
παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί
της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το

εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει
ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη
αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας 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 οικονομικών καταστάσεων,

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη
παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του
ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν.
4336/2015, σημειώνουμε ότι:

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί
με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2019.

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.) και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει
ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 24.2.2020

Λεωφόρος Κηφισίας 22, Μαρούσι, 15125

Ανδρέας Δημ. Τσαμάκης

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 156

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 17101
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II. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2019

ΕΚΘΕΣΗ
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. ( E.Δ.Ε.Υ.Α.Ε.)
Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2019 έως 31/12/2019
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Κύριοι Μέτοχοι,
Μετά τη λήξη της πέμπτης εταιρικής χρήσης, από 1/1/2019 έως 31/12/2019, έχουμε την τιμή να
υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση 2019, που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(«Δ.Π.Χ.Α.»), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην παρούσα έκθεση περιέχονται συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική
κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
Α.Ε. (E.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.), περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά την τρέχουσα οικονομική
χρήση, περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για την επόμενη χρήση, παράθεση
στοιχείων και εκτιμήσεων για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας κατά την επόμενη χρήση.

Πλαίσιο Λειτουργίας
Η ίδρυση, λειτουργία και οι αρμοδιότητες της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. προβλέφθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 145154 του Ν.4001/2011, ως ισχύει, σε εκτέλεση των οποίων εκδόθηκε το υπ’αρ. Π.Δ. 14/2012 (ΦΕΚ
Α΄21/13.2.2012), το οποίο προέβλεψε τη σύστασή της ως ανώνυμη εταιρεία λειτουργούσα σύμφωνα με
τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διεπόμενη από τις διατάξεις του ως άνω ιδρυτικού της νόμου και
του διατάγματος αυτού που περιλαμβάνει διατάξεις του Καταστατικού της, καθώς και συμπληρωματικά
από τις διατάξεις του Ν. 2190/20, ως ισχύει. Οι δραστηριότητες της εταιρείας τελούν υπό την εποπτεία του
Κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Μοναδικός μέτοχος της εταιρείας
είναι το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο εκπροσωπείται δια των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος &
Ενέργειας.
Δυνάμει της υπ’αρ. πρωτ. 19859/8.5.2015 Διαπιστωτικής Πράξης του τότε Υπουργού Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: 6790465ΦΘΗ-Ψ6Ζ), διαπιστώθηκε ότι από 7.1.2015
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τα αναφερόμενα στο άρθρο 146 του Ν. 4001/2011 και σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 153 του
ίδιου νόμου, υλοποιούνται πλέον από την Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε..
Κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 2289/1995, ως ισχύει, προβλέπεται ότι η Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. διαχειρίζεται για
λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου τα δικαιώματα αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης
υδρογονανθράκων, που σε κάθε περίπτωση, ασκούνται με γνώμονα τη δημόσια ωφέλεια. Με τις
τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4001/2011 στη διάταξη του αρ. 2 του Ν. 2289/1995, άλλαξε σημαντικά το
νομοθετικό περιβάλλον για τις δραστηριότητες της αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης
υδρογονανθράκων, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι οι δραστηριότητες αυτές τέθηκαν σε προτεραιότητα από το
Ελληνικό Κράτος. Δυνάμει του άρθρου 154 του ως άνω ιδρυτικού της Ν. 4001/2011, ως ισχύει, όπου στο ν.
2289/1995 αναφέρεται η ΔΕΠ - ΕΚΥ νοείται η Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε, στην οποία, από την έναρξη ισχύος του ως άνω
συστατικού της Προεδρικού Διατάγματος, περιέρχονται όλες οι αρμοδιότητες και τα δικαιώματα που είχαν
ανατεθεί στις εταιρείες ΔΕΠ και ΔΕΠ-ΕΚΥ ΑΕ βάσει του ν. 468/1976 και του ν. 2289/1995, σε συνδυασμό με
την παρ.11 του δεύτερου άρθρου του ν.2593/1998 και των εκτελεστικών αυτών προεδρικών διαταγμάτων
και υπουργικών αποφάσεων και αφορούν στους σκοπούς της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε., και ασκούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν.2289/1995 και τις διατάξεις του ως άνω ιδρυτικού της νόμου.
Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει τη λειτουργία του τομέα των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα,
περιλαμβάνει τη σύσταση της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων, ενός δημόσιου φορέα
που λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και διαχειρίζεται τα δικαιώματα του Δημοσίου στο πλαίσιο
της γενικότερης διεθνούς πρακτικής που ακολουθείται στον τομέα των υδρογονανθράκων, καθώς η έρευνα
και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων είναι μία δραστηριότητα ιδιαίτερα σύνθετη που χαρακτηρίζεται από
υψηλό κίνδυνο, υψηλή ένταση κεφαλαίων και απαιτεί εξειδικευμένες τεχνολογίες και χρόνο για να
αναπτυχθεί και να αποδώσει. Οι διαδικασίες αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων,
από το στάδιο της εξόρυξης τους μέχρι και το στάδιο της διύλισης αυτών ρυθμίζεται από τον νόμο
2289/1995 με τίτλο «Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις». Ο ως
άνω Νόμος συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 127/1996 που καθορίζει τους όρους εκμίσθωσης των δικαιωμάτων
έρευνας και εκμετάλλευσης, το Π.Δ. 14/2012 που ρυθμίζει τη σύσταση της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε., καθώς και
ειδικότερες κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της προόδου διαδικασιών παραχώρησης
δικαιωμάτων επί συγκεκριμένων περιοχών. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ρυθμίζει ενδελεχώς τις
διαδικασίες αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, καθώς προσδιορίζεται ο ακριβής
τρόπος παραχώρησης των δικαιωμάτων του Δημοσίου, οι τύποι των εν δυνάμει συμβάσεων παραχώρησης,
τα κριτήρια επιλογής του αναδόχου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, τα ζητήματα
φορολογικής φύσεως των παραχωρήσεων, οι όροι για την προστασία του περιβάλλοντος, τα ζητήματα της
άσκησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων του κράτους επί της ΑΟΖ, ο τρόπος επίλυσης των τυχόν διενέξεων
και διαφορών των μερών κλπ. Το αποκλειστικό δικαίωμα του κράτους επί των υδρογονανθράκων στις
χερσαίες, υπολίμνιες και υποθαλάσσιες περιοχές που ασκεί κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα
εξειδικεύεται στα δικαιώματα της έρευνας και της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, τα οποία
παραχωρούνται εκ μέρους του Δημοσίου, με διαδικασία που κατατείνει στην κατάρτιση δημόσιας
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σύμβασης και η οποία διεξάγεται από την Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε., ως εκπροσώπου του Δημοσίου, έπειτα από
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. παραχωρεί, για λογαριασμό του
Δημοσίου, τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων με τις διαδικασίες είτε της
Διακήρυξης, είτε μετά από Αίτημα του ενδιαφερομένου, είτε μετά από Ανοικτή Πρόσκληση (opendoor). Το
όφελος του Δημοσίου είναι δεδομένο από την εκμετάλλευση του ορυκτού του πλούτου και ο ρόλος της
Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε., είναι σημαντικός, διότι διαχειρίζεται τα πάσης φύσεως αρχεία δεδομένων, που προκύπτουν
από ερευνητικές και παραγωγικές διαδικασίες, διαθέτει μοναδικές τεχνικές γνώσεις για τις βασικές
περιοχές με υψηλή προβολή υδρογονανθράκων, παρακολουθεί και αναλύει τις διεθνείς αγορές στον τομέα
της ενέργειας με στόχο την έγκαιρη προσαρμογή στις διεθνείς εξελίξεις και την διασφάλιση κατάλληλου
επιχειρηματικού κλίματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές της διεθνούς πετρελαϊκής βιομηχανίας.
Η έδρα της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. είναι: Δημ. Μάργαρη 18, 115 25 Αθήνα
Η ιστοσελίδα της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. είναι: www.greekhydrocarbons.gr

Δραστηριότητες της Εταιρείας
Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε., είναι ο δημόσιος φορέας διαχείρισης των
δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου, με αποκλειστική συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου (100%),
ωστόσο λειτουργεί ανεξάρτητα ως ιδιωτική οικονομική οντότητα, με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων:
Συγκέντρωση, αποθήκευση, επεξεργασία, αποτίμηση και διαχείριση ερευνητικών δεδομένων, δημιουργία
Εθνικής Τράπεζας δεδομένων, εισήγηση προς τον Υπ. ΠΕΝ των προς παραχώρηση προτεινόμενων περιοχών,
προετοιμασία και διεξαγωγή των διαγωνισμών και προβολή τους στη διεθνή αγορά, αξιολόγηση των
αιτήσεων συμμετοχής στους διαγωνισμούς, διαπραγμάτευση των όρων των συμβάσεων, υπογραφή και
υποβολή για έγκριση στον Υπ. ΠΕΝ, εισήγηση στον Υπ. ΠΕΝ για τη χορήγηση των αδειών, παρακολούθηση
και έλεγχος της ορθής εκτέλεσης των όρων των συμβάσεων, εκπόνηση Κανονισμών Ασφαλείας, Υγείας &
Περιβάλλοντος, παρακολούθηση και ανάλυση της διεθνούς ενεργειακής αγοράς ιδιαίτερα σε θέματα
Έρευνας Παραγωγής Υδρογονανθράκων, μόνιμη συνεργασία με Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα.
Το επιχειρηματικό μοντέλο της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. στοχεύει στη δημιουργία αξίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη της,
στην επίτευξη των εθνικών στόχων και στην στήριξη της κοινωνίας. Η Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. επικοινωνεί με τα
ενδιαφερόμενα μέρη με τα μέσα που διαθέτει, τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο, ώστε να
αντιλαμβάνεται τις επιδράσεις της δραστηριότητάς της λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη, τις ανησυχίες, τις
ανάγκες και τις προτάσεις όλων των μερών που επηρεάζει και την επηρεάζουν.
Οι δραστηριότητες της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο ΠΡΩΤΟ του Π.Δ. 14/2012(ΦΕΚ Α 21/13-22012)τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
Σκοπός της σύμφωνα με το άρθρο 146 του ιδρυτικού της Νόμου είναι:
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α. Η διαχείριση για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου των αποκλειστικών δικαιωμάτων του στην
αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στις χερσαίες, υπολίμνιες και υποθαλάσσιες
περιοχές, στις οποίες η Ελληνική Δημοκρατία ασκεί κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα.
β. Η διαχείριση, ο έλεγχος και η παρακολούθηση όλων των σχετικών συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο
παρελθόν από το Δημόσιο ή για λογαριασμό αυτού με τρίτους.
γ. Η διερεύνηση και αξιολόγηση του δυναμικού της χώρας σε υδρογονάνθρακες, καθώς και ο
προγραμματισμός της ανάθεσης και η επίβλεψη εργασιών διερεύνησης και αξιολόγησης του δυναμικού
αυτής.
δ. Η συγκέντρωση, αποθήκευση, επεξεργασία αποτίμηση και διαχείριση των στοιχείων και δεδομένων που
αποκτήθηκαν ή αποκτώνται κατά τη διάρκεια ερευνών για την αποτίμηση του δυναμικού της χώρας σε
υδρογονάνθρακες, καθώς και των στοιχείων και δεδομένων που προκύπτουν από την ανάπτυξη και
εκμετάλλευση κοιτασμάτων και η δημιουργία σχετικού πληροφοριακού συστήματος.
ε. Η αιτιολογημένη εισήγηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής των
προτεινόμενων περιοχών προς παραχώρηση δικαιωμάτων αναζήτησης έρευνας και εκμετάλλευσης
υδρογονανθράκων.
στ. Η χορήγηση των αδειών αναζήτησης υδρογονανθράκων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2289/1995.
ζ. Η προετοιμασία και διεξαγωγή των σχετικών διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων έρευνας και
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και η προβολή τους στη διεθνή σχετική αγορά.
η. Η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής στους εν λόγω διαγωνισμούς σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας.
θ. Η διαπραγμάτευση των όρων των συμβάσεων για την παραχώρηση δικαιωμάτων, έρευνας και
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, καθώς και η υπογραφή και υποβολή για έγκριση στον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής των σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 2289/1995.
ι. Η συνεχής και συστηματική παρακολούθηση και έλεγχος της ορθής εκτέλεσης των όρων των παραπάνω
συμβάσεων, καθώς και η υποβολή κάθε έτος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) έκθεσης σε σχέση με την πρόοδο των εργασιών και την τήρηση των όρων της σύμβασης
από τον ανάδοχο.
ια. Η κατάρτιση Κανονισμών Ασφαλείας και Υγιεινής, καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος για τις
εργασίες της περίπτωσης α’, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού.
ιβ. Η εκπόνηση οικονομοτεχνικών αποτιμήσεων των προς παραχώρηση περιοχών και η ανάλυση των
σχετικών επιχειρηματικών κινδύνων, καθώς και οικονομοτεχνικών μελετών ανάπτυξης κοιτασμάτων με
στόχο την μεγιστοποίηση του δημόσιου οφέλους από τις εργασίες των επενδυτών.
ιγ. Η υποβολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ανά τριετία επιχειρησιακού
σχεδίου (businessplan) προγραμματισμού και υλοποίησης των στόχων της.
ιδ. Η συνεχής παρακολούθηση και ανάλυση της διεθνούς ενεργειακής αγοράς, ιδιαιτέρως σε θέματα
έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων τους στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
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ιε. Η εισήγηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για διάθεση σε τρίτους
με αντάλλαγμα στοιχείων και δεδομένων της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 146 του Ν. 4001/2011.
ιστ. Η εισήγηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του
Πολίτη/Ελληνική Ακτοφυλακή για παραχώρηση χρήσης υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων που θα
διευκολύνουν τον ελλιμενισμό πλοίων ή άλλων πλωτών μέσων που θα εξυπηρετούν τις υποθαλάσσιες
έρευνες.
ιζ. Η εισήγηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τον καθορισμό της διαδικασίας και των προϋποθέσεων χρήσης,
ανάπτυξης και εκμετάλλευσης υπόγειων φυσικών χώρων για την αποθήκευση φυσικού αερίου. Η
διαχείριση για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου της ως άνω διαδικασίας και η παρακολούθηση των
σχετικών συμβάσεων.
Η Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. μπορεί να συνεργάζεται με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και φορείς, της ημεδαπής
και της αλλοδαπής σχετικούς με τους σκοπούς της.
Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει και σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή πράξη, πέραν των οριζομένων στη
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον αυτή συμβάλλει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη του σκοπού
της.
Με τις διατάξεις του Ν.4409/2016 ΦΕΚ 136 Α (άρθρα 1-35), η Ε.Δ.Ε.Υ. A.E. ανέλαβε πρόσθετες
αρμοδιότητες ασκώντας τα καθήκοντα της προβλεπόμενης από την οδηγία 2013/30/ΕΕ Αρμόδιας Αρχής,
μέχρι τη συγκρότηση της Αρμόδιας Αρχής η/και την ύπαρξη τουλάχιστον έξι (6) θαλάσσιων εγκαταστάσεων
Έρευνας και Παραγωγής υδρογονανθράκων στη χώρα.
Απολογισμός χρήσης 2019
1. Οικονομικά Αποτελέσματα, Δραστηριότητες και Έσοδα της Εταιρείας
Οικονομικά Στοιχεία Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. (ποσά σε ευρώ)
1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

31/12/2019

31/12/2018

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

5.536.348

5.137.541

Μικτό κέρδος

5.039.027

4.887.327

Λειτουργικό αποτέλεσμα

4.337.454

4.253.483

Κέρδη προ φόρων

4.398.903

4.294.450

Κέρδη μετά από φόρους

4.383.979

4.282.498

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

31/12/2019

Σύνολο πάγιου ενεργητικού

31/12/2018

56.449

58.193

117.889

71.360

1.041.241

1.834.176

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

11.334.700

5.159.340

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

12.550.280

7.123.070

Λοιπά μη κυκλοφορούντα πάγια στοιχεία
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
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Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

10.124.790

5.740.811

2.425.490

1.382.259

12.550.280

7.123.070

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους 2019 ανήλθε σε 5.536.348,26 ευρώ, έναντι
5.137.540,72 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018 και αφορά έσοδα δυνάμει του άρθρου 147 του
ιδρυτικού Νόμου 4001/2011 ΦΕΚ 179Α, όπως ισχύει, τα οποία αναλύονται ως εξής:
Royalties βάσει Συμβάσεων περί εκμεταλλεύσεως υδρογονανθράκων

494.405,00

Έσοδα από στρεμματικές αποζημιώσεις βάσει συμβάσεων

1.038.976,17

Έσοδα από Εφάπαξ καταβολή κατά την υπογραφή των συμβάσεων
(Signature Bonus)

3.900.000,00

Έσοδα από σεισμικά δεδομένα βάσει συμβάσεων

66.701,43

Λοιπά έσοδα δραστηριοτήτων

36.265,66
ΣΥΝΟΛΑ

5.536.348,26

Στο άρθρο 26 του Καταστατικού της E.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. προβλέπεται, ότι καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης
είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα της Εταιρείας κάθε εξόδου, κάθε
ζημίας, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε
5.039.026,58 ευρώ για το έτος 2019, έναντι 4.887.326,87 το προηγούμενο έτος. Τα Έξοδα Διοικητικής
Λειτουργίας και Διάθεσης, περιορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις απολύτως απαραίτητες
δαπάνες που ήταν αναγκαίες για την λειτουργία, και ανήλθαν το 2019 σε 701.994,91 ευρώ, έναντι
630.584,12 το προηγούμενο έτος. Ειδικά οι αμοιβές προσωπικού για το έτος 2019 ανήλθαν σε 90.495,67
ευρώ, έναντι 88.116,56 ευρώ το προηγούμενο έτος και αφορούν αποδοχές σύμφωνα με την υπ’
αρ.2/31887/ΔΕΠ Κ.Υ.Α. του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός μεικτών μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου Δ.Σ. και
Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αντιπροέδρου Δ.Σ., καθώς και της μεικτής μηνιαίας αποζημίωσης των
λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων
(Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την K.Y.A. 17740/6-4-2017 ΦΕΚ 183/21-4-2017 τ.ΥΟΔΔ, πλέον
της δαπάνης πρακτικής άσκησης δύο ατόμων. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν το 2019 σε 62.182,76
ευρώ, έναντι 41.216,42 ευρώ το προηγούμενο έτος, ενώ τα χρηματοοικονομικά έξοδα της ανήλθαν το 2019
σε 734,12 ευρώ, έναντι 249,14 ευρώ το προηγούμενο έτος. Υπήρξαν κατά το έτος 2019 λοιπά έσοδα 848,00
ευρώ, έναντι ποσού 497,00 ευρώ το προηγούμενο έτος 2018. Κατά την διαχειριστική χρήση 2019, το
προβλεπόμενο ποσοστό από το άρθρο 12Α παρ.6 του Ν.2289/1995, επί του μισθώματος ή μεριδίου
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παραγωγής που περιήλθε στην Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε., ανήλθε σε ύψος 98.881,00 ευρώ και επιβάρυνε τα
αποτελέσματα της χρήσης 2019, έναντι 173.361,60 ευρώ το προηγούμενο έτος. Τα λοιπά έξοδα ανήλθαν το
2019 σε 425,40 ευρώ, έναντι 3.756,60 ευρώ το προηγούμενο έτος. Τα ανωτέρω εκτιθέμενα μεγέθη έχουν
ως αποτέλεσμα Κέρδη μετά από φόρους στην κλειόμενη χρήση 2019, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, τα οποία
ανέρχονται στο ποσόν 4.383.979,05 ευρώ, έναντι 4.282.497,67 ευρώ το προηγούμενο έτος. Τα ίδια
κεφάλαια στο τέλος της πέμπτης εταιρικής χρήσης (01.01.2019 - 31.12.2019) ανέρχονται σε 10.124.790,14
ευρώ, έναντι 5.740.811,09 ευρώ το προηγούμενο έτος.
2. Εξέλιξη του Ενεργητικού της Εταιρείας
Η Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. στο Ενεργητικό της την 31-12-2019 σχετικά με τα μη κυκλοφορούντα στοιχεία, τα ποσά
ανέρχονται σε 174.338,39 ευρώ, έναντι 129.553,47 ευρώ το προηγούμενο έτος. Σχετικά με τα
κυκλοφορούντα στοιχεία, οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις ανέρχονται σε 1.041.241,48 ευρώ,
έναντι 1.834.176,13 ευρώ το προηγούμενο έτος και τα Χρηματικά Διαθέσιμα σε 11.334.700,23 ευρώ που
αφορούν Καταθέσεις όψεως, έναντι 5.159.340,00 ευρώ το προηγούμενο έτος.
3. Εξέλιξη του Παθητικού της Εταιρείας
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε κατά την σύσταση της στο ποσό του ενός εκατομμυρίου
(1.000.000) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο με μετρητά σε τρείς ισόποσες ετήσιες
δόσεις, αποτελούμενο από μία ονομαστική μετοχή, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ονομαστικής αξίας ενός
εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, η οποία είναι αμεταβίβαστη.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουλίου 2019, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου,
αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους των προς διάθεση κερδών
χρήσης, και συγκεκριμένα την αύξηση κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ, με την έκδοση ενός τίτλου
είκοσι χιλιάδων (20.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη, την ακύρωση
του παλαιού τίτλου της μία (1) μετοχής του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ και την έκδοση ενός
τίτλου δέκα χιλιάδων (10.000) μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε τρία εκατομμύρια
(3.000.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό
(100) ευρώ εκάστη.
Το Τακτικό Αποθεματικό ανέρχεται την 31-12-2019 σε ποσόν 214.124,88, τα αποτελέσματα εις νέον
6.910.665,26 και έτσι τα ίδια κεφάλαια στη χρήση λήξης 31-12-2019 ανέρχονται σε 10.124.790,14 ευρώ,
έναντι 5.740.811,09 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε
2.425.489,96 ευρώ, έναντι 1.382.258,51 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.
Μερισματική πολιτική

[13]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ)

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το Άρθρο 26 αυτού περί Καθαρών Κερδών και διάθεσης
αυτών:
«1. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα
κέρδη της Εταιρίας κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού
βάρους.
2. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο
Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η
αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο
(1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Αν όμως τούτο μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η
κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή είτε
ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου είτε ποσοστού
τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) από τα καθαρά κέρδη της εταιρικής χρήσης, όποιου από τα δύο ποσοστά
είναι υψηλότερο, σύμφωνα με τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία και με την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
γ) Το υπόλοιπο διατίθεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στο Δημόσιο σύμφωνα με την Κ.Υ.Α
της παρ. 3 του άρθρου 147 του ν. 4001/2011 (Α΄179).
3. Οποιαδήποτε διανομή προς μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 44α και 46α του κ.ν.
2190/1920, όπως ισχύουν».
Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην συνεδρίαση της 24 Φεβρουαρίου 2020, ομόφωνα αποφασίζει και προτείνει
στην Γενική Συνέλευση του Μετόχου:
α) τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, από τα καθαρά κέρδη της χρήσης, ύψους 4.383.979,05
ευρώ, το ένα εικοστό (1/20) αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2α του καταστατικού, που
αντιστοιχεί σε 219.198,95 ευρώ. Το ποσό των καθαρών κερδών χρήσης που απομένει προς διάθεση, μετά
την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού, ανέρχεται σε 4.164.780,10 ευρώ.
β) την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση κερδών χρήσης, και συγκεκριμένα την
αύξηση κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000,00) ευρώ, από τα καθαρά κέρδη της χρήσης μετά την αφαίρεση
του τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του καταστατικού. Η αύξηση θα
πραγματοποιηθεί με την έκδοση νέων μετοχών, έτσι ώστε, το μετοχικό κεφάλαιο της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε., μετά την
αύξηση, να ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων (6.000.000,00) ευρώ.
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Η πρώτη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο έτος και
αφορούσε την κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρείας για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης στρατηγικών
έργων της, οι οποίες θα αποφέρουν σημαντικές μελλοντικές αποδόσεις καθώς και την πιστοληπτική της
ικανότητα. Το δεύτερο βήμα αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. έχει στόχο την
διασφάλιση των αναγκαίων επενδύσεων σε επίπεδο ψηφιακής αποθήκευσης και διαχείρισης των
γεωφυσικών δεδομένων, των δεδομένων επερχόμενης παραγωγής

στην δυτική Ελλάδα και

πραγματοποίησης γεωλογικών και γεωφυσικών ερευνών της Ε.Δ.Ε.Υ. σε περιοχές νοτίως της Κρήτης.
Η ψηφιακή αποθήκευση και διαχείριση των σύγχρονων γεωλογικών και γεωφυσικών δεδομένων, που
παραδίδονται στην Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. από τις εντολοδόχους εταιρείες, αποτελεί στρατηγική υποδομή κομβικής
σημασίας. Σύμφωνα δε με το άρθρο 153 του ιδρυτικού Νόμου 4001/2011, η Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. μετά τη σύσταση
της διαχειρίζεται τα πάσης φύσεως αρχεία δεδομένων που προκύπτουν από ερευνητικές και παραγωγικές
διαδικασίες, που γίνονται στην Ελλάδα σε θέματα υδρογονανθράκων, και είναι υπεύθυνη για την φύλαξη,
τη διαχείριση τους και για κάθε περαιτέρω αξιοποίηση τους. Η παραπάνω αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου θα εξυπηρετήσει το σκοπό αυτό, και θα ενισχύσει την οικονομική της θέση.
Ανθρώπινο Δυναμικό
Οι ανάγκες της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. σε επίπεδο ανθρωπίνου δυναμικού απεικονίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής
Λειτουργίας και Διαχείρισης ως τροποποιηθείς ισχύει (αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/85946/12349 – ΦΕΚ Β’
879/14.03.2019), το οργανόγραμμα του οποίου παρατίθεται κάτωθι και βάσει του οποίου η Ε.Δ.Ε.Υ.
λειτουργεί σήμερα:
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Κατά την κλειόμενη χρήση 2019, εκτός από το απασχολούμενο προσωπικό με απόσπαση, συνεχίστηκε η
συνεργασία με την υπογραφή συμβάσεων ανεξάρτητων υπηρεσιών, οι οποίες συνήφθησαν, λόγω της
ανάγκης λειτουργίας της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. και της μη ύπαρξης σχετικής στελέχωσης, καθώς δεν έχουν πληρωθεί
οι προβλεπόμενες στο άρθρο 151 και 152 του ιδρυτικού Νόμου 4001/2011 θέσεις εργασίας προσωπικού.
Η Διοίκηση της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. έχοντας σε προτεραιότητα την ανάγκη αυτή, από το 2018 έχει υποβάλλει
αίτημα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αντικείμενο την ενεργοποίηση της διαδικασίας
του άρθρου 3 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 33/2006, με στόχο την πλήρωση των
προβλεπόμενων από το Καταστατικό και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της
Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε., θέσεων ειδικού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού. Η επεξεργασία του
συγκεκριμένου αιτήματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας
συνεχίστηκε και εντός του 2019, χωρίς ωστόσο να εκδοθεί οποιαδήποτε εγκριτική ή απορριπτική του
αιτήματός της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. απόφαση. Μόνον στο τέλος του 2019 η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επανήλθε με έγγραφο της, στο οποίο αιτούνταν την
προετοιμασία της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. και άλλων φορέων αρμοδιότητάς της, εν όψει της υποβολής αιτημάτων
προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2020. Σε συνέχεια του
τελευταίου αυτού εγγράφου, η Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε., βάσει του Ν. 4590/2019 προχώρησε εκ νέου στην υποβολή
του σχετικού αιτήματός πλήρωσης του συνόλου των οργανικών της θέσεων. Οι μέχρι σήμερα οι ανάγκες
της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. σε ειδικότητες γεωλόγων, περιβαλλοντολόγων, νομικών και οικονομικών συμβούλων
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καλύπτονται με την υπογραφή συμβάσεων ανεξάρτητων υπηρεσιών. Πρόκειται για συμβάσεις με
εξειδικευμένους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων, με εμπειρία, ιδίως στις
ειδικότητες γεωλόγων-γεωφυσικών, περιβαλλοντολόγων, οικονομολόγων και νομικών συμβούλων καθώς
και τεχνικούς, που έχουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην εκτέλεση ερευνητικών εργασιών και την
εκπόνηση μελετών για θέματα που εντάσσονται στο πλαίσιο του σκοπού της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.. Η επιστημονική
ομάδα αυτή της Ε.Δ.Ε.Υ.

Α.Ε. έχει δώσει το παρόν σε σημαντικές συναντήσεις και εκδηλώσεις,

ενημερώνοντας και παρουσιάζοντας αναφορικά με

τις εξελίξεις που αφορούν στην έρευνα και την

αξιοποίηση των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελληνική επικράτεια και τις θετικές
δυνατότητες της Χώρας. Επίσης κατά το έτος 2019, η Ε.Δ.Ε.Υ.Α.Ε. έχει αναθέσει σε εταιρεία την διενέργεια
όλων των λογιστικών - φοροτεχνικών εργασιών, που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ 340/1998 «Περί του
επαγγέλματος του λογιστή Φοροτεχνικού και της άδειας ασκήσεως του», της σύνταξης όλων των
οικονομικών καταστάσεων, της κατάρτισης Προϋπολογισμού και λοιπών πινάκων Παρακολούθησης
Εκτέλεσης Προϋπολογισμού, της σύνταξης των μισθοδοσιών και γενικά της διευθέτησης όλων των
υποχρεώσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του λογιστηρίου καθώς και της διεκπεραίωσης όλων των
εξωτερικών εργασιών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως προβλέπεται και από τον ιδρυτικό της Νόμο, η Ε.Δ.Ε.Υ. λειτουργεί με ένα
ευέλικτο σχήμα, αποτελούμενο από ειδικευμένους επιστήμονες και στελέχη, και στόχος είναι, να φτάσουν
σταδιακά στα είκοσι πέντε έως τριάντα πέντε άτομα, σύμφωνα με το άρθρο 151 του ν. 4001/2011,
διατηρώντας την ευελιξία της, που θεωρείται ως το πλέον χρήσιμο για τη δραστηριότητά της. Στο τέλος του
2019 η Εταιρεία ασκούσε τις τεχνικές, οικονομικές και νομικές δραστηριότητες της με ένα ανθρώπινο
δυναμικό 22 ατόμων.
Κυριότεροι κίνδυνοι - αβεβαιότητες
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας επηρεάζονται από διάφορα είδη κινδύνων, οι κυριότεροι εκ των οποίων
είναι ο κίνδυνος αγοράς, ο οποίος περιλαμβάνει τον συναλλαγματικό κίνδυνο, τον κίνδυνο επιτοκίου και
τον κίνδυνο τιμής, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο κεφαλαιουχικός κίνδυνος. Το
Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί πολιτική διαχείρισης των κινδύνων με στόχο την ελαχιστοποίηση των
αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στη χρηματοοικονομική θέση και απόδοση
της εταιρείας.
Μακροοικονομικοί παράγοντες
Οι δραστηριότητες της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε., καθώς επίσης και οι προοπτικές τους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό και
επηρεάζονται από το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα. Οποιαδήποτε αρνητική μεταβολή και εξέλιξη
στο μακροοικονομικό περιβάλλον της χώρας αλλά και ευρύτερα στο ευρωπαϊκό και διεθνές οικονομικό
περιβάλλον, μπορεί να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό την προσέλκυση επενδύσεων. Η εν γένει πορεία της
ελληνικής οικονομίας και η σταθερότητα του επενδυτικού περιβάλλοντος είναι μείζονος σημασίας για το
σχεδιασμό της στρατηγικής της Εταιρείας, η Διοίκηση παρακολουθεί και εκτιμά συνεχώς τις εξελίξεις και
προσαρμόζει ανάλογα τον προγραμματισμό της.
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Ειδικότερα η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί και ασκεί πολιτική διαχείρισης για τους παρακάτω
κινδύνους:
Κίνδυνος Αγοράς, ο οποίος περιλαμβάνει:
 Κίνδυνος επιτοκίου: Η Εταιρεία δεν διατρέχει κίνδυνο από τις μεταβολές στα επιτόκια δεδομένης της
απουσίας δανειακών υποχρεώσεων και επίσης δεν έχει σημαντικά έντοκα στοιχεία Ενεργητικού.
 Συναλλαγματικός κίνδυνος: Αυτό το είδος κινδύνου μπορεί να προκύψει, για την Εταιρεία, από
συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης και μετατροπής στο νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας (Ευρώ)
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κυρίως απαιτήσεων από συναλλαγές συνομολογημένες
σε νόμισμα διαφορετικό από το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας. Μέρος των συναλλαγών
διενεργείται σε δολάριο Η.Π.Α. με αποτέλεσμα για τις απαιτήσεις που προκύπτουν από έσοδα τα οποία
σύμφωνα με την σύμβαση καταβάλλονται σε δολάριο, η Εταιρεία να είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές
της ισοτιμίας του δολαρίου ΗΠΑ (USD) έναντι του Ευρώ.
 Κίνδυνος τιμής: Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο διακύμανσης των μεταβλητών που προσδιορίζουν
τόσο τα έσοδα όσο και το κόστος.
Πιστωτικός Κίνδυνος: Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος αφορά τον κίνδυνο κάποιος
αντισυμβαλλόμενος που οφείλει στην Εταιρεία να μην είναι σε θέση να καταβάλλει τα σχετικά ποσά, όταν
αυτά γίνονται απαιτητά. Η Εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με
τα έσοδα της, παρακολουθεί στενά τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα
για την αντιμετώπιση του εν λόγω κινδύνου. Ο χρόνος εξόφλησης των απαιτήσεων αυτών προβλέπεται στις
σχετικές συμβάσεις.
Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας συνιστάται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μην έχει επαρκείς
ταμειακές ροές, προκειμένου να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις, όταν απαιτείται και
να μην μπορεί να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας και ανάπτυξης της. Ο κίνδυνος αυτός διατηρείται σήμερα
σε χαμηλά επίπεδα, οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται από την Διοίκηση της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. σε
μηνιαία και τριμηνιαία βάση και διενεργείται ταμειακός προγραμματισμός τουλάχιστον κάθε τρίμηνο, για
τα δε έξοδα καταβάλει προσπάθειες περιορισμού κάθε κόστους.
Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου: Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση με τη Διαχείριση κεφαλαίου είναι
στην διασφάλιση της δυνατότητας απρόσκοπτης λειτουργίας της Εταιρείας στο μέλλον, προκειμένου να
εξασφαλίσει απόδοση στον μέτοχο, και στην επίτευξη των αναπτυξιακών της σχεδίων σε συνδυασμό με την
πιστοληπτική της ικανότητα.
Η εταιρεία δεν είχε λάβει δάνεια κατά την 31.12.2019.
Ρυθμιστικός κίνδυνος: Ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή και συμπληρώσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού
πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. και ειδικότερα την αναζήτηση, έρευνα και
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εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, τόσο κατ’ εφαρμογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, όσο
και της ισχύουσας νομοθεσίας, μπορούν να έχουν σημαντική επίπτωση στην λειτουργία, στην οικονομική
κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τη ρευστότητα της.
Νομοθετικό πλέγμα δραστηριότητας της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.: Ως περιγράφεται ανωτέρω στο Πλαίσιο Λειτουργίας,
για την Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. εφαρμόζονται μία σειρά νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων, που έχουν εφαρμογή
στις δημόσιες επιχειρήσεις. Η λειτουργία της υπόκεινται σε νόμους και διατάξεις που εφαρμόζονται στο
Δημόσιο τομέα και επηρεάζουν συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως για παράδειγμα αυτές που αφορούν
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά προσλήψεις, αποδοχές ή τις διαδικασίες προμηθειών. Οι εν λόγω νόμοι και
διατάξεις, ενδέχεται να περιορίσουν την λειτουργική ευελιξία της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. και να έχουν σημαντικές
επιπτώσεις στα οικονομικά της αποτελέσματα και αρνητικές συνέπειες στη λειτουργική της ευελιξία και
κατ’ επέκταση στα οικονομικά της αποτελέσματα, στα χρηματικά της διαθέσιμα και στη διαχείριση των
επιχειρηματικών κινδύνων. Σημειωτέον, ότι εκκρεμεί η εκδίκαση επί της αιτήσεως ακυρώσεως στο Δ’
Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, που αφορά της κατάταξη της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. στο Μητρώο Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης, και η οποία θα συζητηθεί κατόπιν αναβολής την 19-5-2020.
Υποκαταστήματα
Η Εταιρεία δεν διαθέτει Υποκαταστήματα.
Πληροφορίες για τα μέλη Διοίκησης
Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο κατά την κλειόμενη χρήση 2019
αποτελείται από πέντε (5) μέλη, κατόπιν της έκδοσης διαπιστωτικής πράξης παραιτήσεως (ΥΑ) από
1.8.2019 της Κας Αλεξάνδρας Σδούκου, η οποία ανέλαβε καθήκοντα Γενικής Γραμματέως Ενέργειας και
Ορυκτών Πόρων (ΓΓΕΟΠΥ) του ΥΠΕΝ.
Δεδομένου ότι για τα τρία (3) από τα πέντε (5) μέλη η θητεία τους έληγε την 7.1.2020, ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ενημέρωσε με επιστολή τον κ. Υπουργό (α.π. ΕΔΕΥ 6012/4.12.2019) για τις διαδικασίες που θα επέτρεπαν
την απρόσκοπτη λειτουργία της Διοίκησης της Ε.Δ.Ε.Υ., ισχύοντος και του άρθρου 85 του Ν.4548/2018
σύμφωνα με το οποίο η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της
προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι
τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Περαιτέρω κατόπιν προφορικού αιτήματος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υποβλήθηκε στις
30.12.2019 η παραίτηση από μέλος του διοικητικού Συμβουλίου του Αντιπροέδρου της εταιρείας κ.
Σπυρίδωνος Μπέλλα, και στις 4 Ιανουαρίου 2020 του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ιωάννη
Μπασιά, παραιτήσεις για τις οποίες και έκτοτε εκκρεμεί η διαπιστωτική πράξη αποδοχής των.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι όλα διορισμένα κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 148 του
ιδρυτικού νόμου 4001/2011, ως ισχύει. Η θητεία όλων των μελών του Δ.Σ. είναι πενταετής.
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Η σύνθεση του Δ.Σ. την 31-12-2019 είχε ως ακολούθως:
Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.
ΜΕΛH ΔIOIKHTIKOY ΣYMBOYΛIOY ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ε.Δ.Ε.Υ. Α .E.
ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΕΝΑΡΞΗ
ΘΗΤΕΙΑΣ

ΛΗΞΗ
ΘΗΤΕΙΑΣ

ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

25/11/2016

25/11/2021

ΜΠΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,
ΓΕΩΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

25/11/2016

25/11/2021

ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

7/1/2015

07/01/2020

ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

7/1/2015

07/01/2020

ΛΟΥΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ
ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

7/1/2015

07/01/2020

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΠΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΕΡΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αμοιβές Διοίκησης
Οι αμοιβές των οργάνων Διοίκησης έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/31887/ΔΕΠ/26-5-2015
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 393/3-6-2015) Απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός μεικτών μηνιαίων αποδοχών του
Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αντιπροέδρου Δ.Σ., καθώς και της μεικτής μηνιαίας
αποζημίωσης των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας
Υδρογονανθράκων (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. ΚΥΑ 17740/6-4-2017 ΦΕΚ
Υ.Ο.Δ.Δ. 183/21-4-2017 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών.
Με τα υπ’ αρ. πρωτ. 148/29-12-2015 και 149/29-12-2015 έγγραφα τους, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου Αλεξάνδρα Σδούκου και Μάρκος Λουκογιαννάκης έχουν παραιτηθεί του δικαιώματος της
αποζημίωσης τους, που αφορά την συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε..

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 2019, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 2020
Η Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. λειτουργεί από τις 15 Ιανουαρίου 2018 στα γραφεία της στην οδό Δημ. Μάργαρη 18, Αθήνα
115 25 (απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αρ. 29/14-12-2017). Οι δραστηριότητες της Ε.Δ.Ε.Υ.
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διενεργούνται σε ένα διαδικαστικό πλαίσιο που απολαμβάνει αυτονομίας και εξωστρέφειας έχοντας
συνεχή και καθημερινή τεχνική και νομική επικοινωνία με τις εντολοδόχους εταιρείες.
Η παρουσίαση των βασικών δράσεων της Ε.Δ.Ε.Υ. για το έτος 2019 συνοψίζεται με 56 σημεία δράσεων. Από
αυτά 26 αφορούν τις σχέσεις με ευρωπαϊκούς ή άλλους οργανισμούς, κράτη και εταιρείες, υπογραφή
συμβάσεων ερευνάς και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, συμβολή σε προγράμματα εθνικής ασφάλειας,
βοήθειας στη διαβούλευση του κοινού για την σημασία των μεγάλων ενεργειακών έργων, μνημόνια
συνεργασίας στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της συμμαχίας με αρμόδιους ευρωπαϊκούς φορείς, ερευνητικά
προγράμματα και εκπαιδευτική συμβολή σε πανεπιστημιακά προγράμματα. Επίσης 30 δράσεις συνοψίζουν
την παρουσία της εταιρείας σε συνέδρια, ημερίδες, σημαντική αρθρογραφία αλλά και ραδιοφωνικές ή
τηλεοπτικές συνεντεύξεις που επέτρεψαν την συνεχή παρουσία και την προώθηση του ενδιαφέροντος του
ενεργειακού πλούτου της χώρας στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό.
Δραστηριότητες σχετιζόμενες με οργανισμούς, κράτη και εταιρείες









Συνάντηση της EUROPEAN UNION OFFSHORE OIL AND GAS AUTHORITIES GROUP στις Βρυξέλλες, όπου
συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την ασφάλεια στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις υδρογονανθράκωνΟδηγία 2013/30/EU (24 Ιανουαρίου 2019).
Μνημόνιο Συνεργασίας διετούς διάρκειας, με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
για την έρευνα και εκμετάλλευση υπόγειων γεωλογικών σχηματισμών σχετιζόμενων με την ύπαρξη
υδρογονανθράκων, διοξειδίου του άνθρακα και συναφών χημικών μορίων (29 Ιανουαρίου 2019).
Χρηματοδότηση από την Πρεσβεία της Νορβηγίας για την παρακολούθηση άσκησης ετοιμότητας το
2019 για την αντιμετώπιση ρύπανσης από πετρελαιοκηλίδα στο Μπέργκεν της Νορβηγίας (5
Φεβρουαρίου 2019).
Έγκριση της συμβάσεως για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή
Δυτική Ελλάδα «Ιόνιο» από το Ελεγκτικό Συνέδριο (14 Φεβρουαρίου 2019).
Σεμινάριο του JRC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα την Διερεύνηση Συμβάντων σε Υπεράκτιες



Εγκαταστάσεις Υδρογονανθράκων στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας (18-21 Φεβρουαρίου 2019).
Συμφωνία συνεργασίας με τον Οργανισμό Υδρογονανθράκων της Κροατίας, για την ασφάλεια στις
υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων (25 Φεβρουαρίου 2019).
Υπογραφή Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του προγράμματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες
περιοχές Δυτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης. (26 Μαρτίου 2019)
Συνάντηση με το Υπουργό Ναυτιλίας και στελέχη του Υπουργείου Ναυτιλίας για την συμμετοχή του



Λιμενικού στην αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης σε Υπεράκτιες Εγκαταστάσεις
Υδρογονανθράκων υπό την αρμοδιότητα της ΕΔΕΥ (9 Απριλίου 2019).
Υπογραφή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας & της εταιρείας ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε., συμβάσεως για






την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή 10 στον Κυπαρισσιακό Κόλπο
(9 Απριλίου 2019).
Υπογραφή από την κοινοπραξία REPSOL EXPLORACION SA - ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε – ΕΔΕΥ – Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, συμβάσεως για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στη
θαλάσσια περιοχή Δυτική Ελλάδα «Ιόνιο» (9 Απριλίου 2019).
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Συνάντηση της EUROPEAN UNION OFFSHORE OIL AND GAS AUTHORITIES GROUP στις Βρυξέλλες, για
θέματα σχετικά με τον παροπλισμό των υπεράκτιων εγκαταστάσεων (7 Μαΐου 2019).



Χρηματοδότηση από το Structural Reform Support Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
ανταλλαγή τεχνογνωσίας με την αρμόδια αρχή της Ιταλίας σε θέματα ασφάλειας των υπεράκτιων
εργασιών υδρογονανθράκων (3 Ιουνίου 2019).
Άσκηση ετοιμότητας του Ηνωμένου Βασιλείου, για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης






















σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις υδρογονανθράκων στο Αμπερντήν της Σκωτίας (4 Ιουνίου 2019).
Συντονισμός τριήμερου σεμιναρίου του ΥΠΕΝ (ΓΓΕΟΠΥ) με θέμα «Περιβάλλον και Ασφάλεια στην
Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων» που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα. (11-12-13
Ιουνίου 2019).
Έγκριση της συμβάσεως για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή
«Δυτικά Κρήτης» από το Ελεγκτικό Συνέδριο (18 Ιουνίου 2019).
Έγκριση της συμβάσεως για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή
«Νοτιοδυτικά Κρήτης» από το Ελεγκτικό Συνέδριο (18 Ιουνίου 2019).
Υπογραφή από την Κοινοπραξία ExxonMobil, Total S.A., ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. – ΕΔΕΥ – Υπουργό Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, δύο συμβάσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες
περιοχές Δυτικά και Νοτιοδυτικά Κρήτης (27 Ιουνίου 2019).
Μέλος του Ευρωπαϊκού Workshop «ENeRGNetwork», για μελέτες υπόγειας αποθήκευσης ενέργειας
(Ιούλιος 2019)
Ολοκλήρωση της συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων
(ΕΔΕΥ) και του Lloyd’s Register για την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστάσεων
Έκτακτης Ανάγκης σε Υπεράκτιες Εγκαταστάσεις Υδρογονανθράκων (15 Ιουλίου 2019)
Συμφωνία συνεργασίας και ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον τομέα της υπεράκτιας ασφάλειας με την
Αρμόδια Αρχή της Ιρλανδίας, Commission for Regulation of Utilities (2 Αυγούστου 2019).
Ετήσιο σεμινάριο της Norwegian Oil Spill Control Association στο Trondheim της Νορβηγίας για τις
τελευταίες εξελίξεις σε θέματα τεχνολογίας και στρατηγικής για την αντιμετώπιση θαλάσσιας
ρύπανσης (14 – 18 Σεπτεμβρίου 2019).
Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ SAIPEM και ΕΔΕΥ με θέμα την ανάπτυξη της offshore
βιομηχανίας πολύ βαθιά νερά που υπερβαίνουν τα 3.000 μέτρα (2 Οκτωβρίου 2019).
Κύρωση από τη Βουλή των συμβάσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις
θαλάσσιες περιοχές 10 στον Κυπαρισσιακό Κόλπο, Δυτική Ελλάδα «Ιόνιο», «Δυτικά Κρήτης»,
«Νοτιοδυτικά Κρήτης» (3 Οκτωβρίου 2019)
Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ABS και ΕΔΕΥ με θέμα την ανάπτυξη τεχνολογιών για
έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων από βαθιά νερά (13 Δεκεμβρίου 2019).
Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας : Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος υδρογονανθράκων του Δ. Κατακόλου (9
Δεκεμβρίου 2019).
Ολοκλήρωση τεχνικών μελετών για κεντρικό Ιόνιο και Νοτίως της Κρήτης (Ιανουάριος 2020)
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Δραστηριότητες σχετιζόμενες με την προώθηση του διεθνούς ενδιαφέροντος για τον ενεργειακό πλούτο
της χώρας




















Διεθνής έκθεση GLOBAL APPEX (PROSPECT & PROPERTY EXPO) η οποία διοργανώθηκε από την
Αμερικανική Ένωση Γεωλόγων Πετρελαίου (AMERICAN ASSOCIATION OF PETROLEUM GEOLOGISTS,
AAPG) στο Λονδίνο. Θέμα: Οι εξελίξεις στην Ελλάδα και τον οδικό χάρτη του 2019, σε ότι αφορά την
έρευνα και την παραγωγή υδρογονανθράκων (5 Μαρτίου 2019).
6ο Συνέδριο του “EASTERN MEDITERRANEAN GAS CONFERENCE” στη Λευκωσία, παρουσιάστηκαν οι
εξελίξεις στο πεδίο των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και τον κομβικό ρόλο που θα διαδραματίσει η
χώρα μας σε συνδυασμό με τη σταδιακή ανάπτυξη της τεχνολογίας για έρευνα κι εκμετάλλευση σε
βαθιά και υπερβαθιά θαλάσσια ύδατα (6 & 7 Μαρτίου 2019).
ENeRGNetwork Παρίσι (15 Μαρτίου 2019)
1ο Συνέδριο Ενέργειας της Ναυτεμπορικής Εφημερίδας με τίτλο Αλλαγή “τάσης” στην Ενέργεια (23
Μαρτίου 2019).
1ο Διεθνές Συνέδριο - R.E.H-2019 «Κύπρος-Ελλάδα-Ισραήλ: Έρευνα και αξιοποίηση υδρογονανθράκων»
που διοργανώθηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης, το Εργαστήριο
Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών
Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, υπό την αιγίδα
του ΥΠΕΝ και του Ελληνο-Ισραηλινού Εμπορικού Επιμελητηρίου (22 & 23 Μαρτίου 2019).
Συνέδριο «OFFSHOREMEDITERRANEANCONFERENCE», στην Ραβέννα Ιταλίας (27, 28 & 29 Μαρτίου
2019)
1st : «Energy, Policyand Environment» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη Ε (3-5
Απρίλιου 2020)
Παρουσιάσεις στο 25ο Ετήσιο Συνέδριο της Ένωσης Πετρελαίου Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας στο
Βουκουρέστι (4 & 5 Απριλίου 2019).
Επενδυτικό συνέδριο «THE EASTMED - NEW YORK INVESTMENT SUMMIT 2019» του ECONOMIST στη
Νέα Υόρκη, παρουσίαση με θέμα “Κύπρος-Ελλάδα-Ισραήλ: Ενισχύοντας τους δεσμούς” (2 Μαΐου
2019).
15ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, με θέμα την
«Εξερεύνηση και Προστασία του Ζωντανού μας Πλανήτη» (22, 23 & 24 Μαΐου 2019, Αθήνα).
27η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών ArcGIS, στην Αθήνα, παρουσίαση με θέμα «Χρήση Εφαρμογών GIS
για την Διαχείριση Έργων Υδρογονανθράκων από την ΕΔΕΥ ΑΕ» (30 & 31 Μαΐου 2019).
Συνέδριο Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στην Αθήνα με θέμα: «Οι υδρογονάνθρακες στην Ανατολική
Μεσόγειο» (18 Ιουνίου 2019)
Συνέδριο «South east Europe Energy Forum» του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στη
Θεσσαλονίκη (6 Σεπτεμβρίου 2019)
Συνέδριο AAPG «The Eastern Mediterranean Mega-Basin; New data, New Ideas and New
Opportunities», στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου (6 & 7 Σεπτεμβρίου 2019).
Epoch-BGS 2019: Exploration and Production Offshore Congress, στη Θεσσαλονίκη (16 - 17 Σεπτεμβρίου
2019)
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7ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης Πελοπόννησος στην Πάτρα (19 -21 Σεπτεμβρίου 2019)
International Association of Geomorphologists «Geomorphology of climatically and tectonically




sensitive areas” στην Αθήνα (19, 20 & 21 Σεπτεμβρίου 2019).
Eastern Mediterranean Energy Leadership Summit, Αθήνα (1 & 2 Οκτωβρίου 2019)
Συνέδριο του Energy Institute: East Mediterranean: The New Natural Gas Frontier στο Λονδίνο (7
Οκτωβρίου 2019 )

















6ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συμπόσιο «Μυκήνες, Ορόσημο Πολιτισμού και Ανάπτυξης», στη Ρόδο υπό
την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας (11-13 Οκτωβρίου 2019).
7ο Συνέδριο Πετρελαίου των Βαλκανίων, στην Budva, Μαυροβουνίου (24 & 25 Οκτωβρίου2019).
15ο Συνέδριο του Economist στην Λευκωσία Κύπρου, με παρουσίαση για την πρόοδο των εργασιών
αναφορικά με τις θαλάσσιες και χερσαίες παραχωρήσεις και το χρονοδιάγραμμα των γεωτρήσεων για
την επόμενη τριετία. (4 -5 Νοεμβρίου 2019).
2οEAGE (European Association of Geoscientists and Engineers) Mediterranean Workshop στην Αθήνα.
Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή και συμμετοχή με παρουσιάσεις (19, 20 & 21 Νοεμβρίου
2019).
24ο Εθνικό Συνέδριο του ΙΕΝΕ «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2019» στην Αθήνα, με θέμα «Σε κρίσιμη καμπή οι
Υδρογονάνθρακες» αναφορικά με τις τρέχουσες και μελλοντικές παραχωρήσεις, στην κρισιμότητα του
ρόλου του φυσικού αερίου (21 -22 Νοεμβρίου 2019).
Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων στην Κεφαλονιά, με θέμα «Έρευνα και εξόρυξη
υδρογονανθράκων στο Ιόνιο»(23 Νοεμβρίου 2019).
3rd Balkan & EastMed Energy Law Forum στην Αθήνα, παρουσίαση με θέμα το νομοθετικό πλαίσιο που
διέπει την ασφάλεια κατά τη μετατροπή μίας παραγωγική υπεράκτιας εγκατάστασης σε υποδομή
αποθήκευσης ΦΑ (29 Νοεμβρίου 2019).
7ο Ενεργειακό Συμπόσιο του ΙΕΝΕ στην Κύπρο (5 Δεκεμβρίου 2019).
APPEX 2020, Λονδίνο (3-5 Μαρτίου 2020).
EMC 2020, «THE SUSTAINABLE EMEA ENERGY HUB IN THE EASTERN MEDITERRANEAN- Conference and
Exhibition» Λευκωσία, Κύπρος, Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή (7-9 Απριλίου 2020).
First International Conference: Energy, Policy and Environment, Πανεπιστήμιο, Δυτικής Μακεδονίας,
Κοζάνη, ΕΔΕΥ, Οργανωτική και επιστημονική επιτροπή (3-5 Απρίλιου 2020).

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Oι συμβάσεις παραχώρησης των δικαιωμάτων έρευνας κι εκμετάλλευσης των μεγάλων μπλοκ δυτικά και
νοτιοδυτικά της Κρήτης και του Ιονίου πελάγους
Μετά την κύρωση από τη Βουλή των τεσσάρων μεγάλων παραχωρήσεων εκμετάλλευσης της Κρήτης και
του Ιονίου οι κοινοπραξίες - ανάδοχοι των περιοχών «Total – ExxonMobil- ΕΛ.ΠΕ» και «Repsol – ΕΛ.ΠΕ»,
ξεκίνησαν το ερευνητικό πρόγραμμα της πρώτης φάσης αυτών των μπλοκ. Τα τέσσερα μπλοκ καλύπτουν
μια συνολική έκταση πενήντα χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων και περιέχουν πάνω από πέντε χιλιάδες
χιλιόμετρα δισδιάστατων γεωφυσικών δεδομένων που απεικονίζουν με αρκετή σαφήνεια την γεωμετρία
και σύσταση πετρωμάτων που βρίσκονται μέχρι έξι χιλιόμετρα κάτω από τον βυθό της θάλασσας.
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Η πρώτη φάση ερευνών που θα διαρκέσει τρία χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2022, έχει στόχο την καλύτερη
κατανόηση της γεωμετρίας του υπεδάφους, τον προσδιορισμό θέσεων για λεπτομερή πρόσκτηση
πρόσθετων γεωφυσικών δεδομένων όπως και για την προετοιμασία η όχι πιθανών στόχων γεωτρήσεων σε
ορίζοντα πενταετίας ή εξαετίας από το 2019. Η Ε.Δ.Ε.Υ. προσπαθεί, από κοινού με τις διεθνείς κοινοπραξίες,
να επιταχύνει το ερευνητικό και τεχνικό πρόγραμμα εφόσον προτεραιότητα είναι να καλυφθούν οι
αργοπορίες της τελευταίας δεκαετίας συγκριτικά με τις ταχύτητες και επιτεύξεις των υπόλοιπων χωρών της
ανατολικής μεσογείου.
Οι διαθέσιμες περιοχές νότια της Κρήτης και του κεντρικού Ιονίου
Οι διαδικασίες διενέργειας νέων σεισμικών ερευνών έχουν εκκινήσει από την Ε.Δ.Ε.Υ. με άξονα το γεγονός
ότι όλη η θαλάσσια επικράτεια της χώρας δεν πρέπει να γίνεται αντικείμενο διαγωνισμών, ούτε οι
επιλεγμένες περιοχές να προωθούνται με βιασύνη. Οι μελέτες απέδειξαν ότι υπάρχουν ακόμη
ενδιαφέρουσες περιοχές που δεν έχουν διατεθεί προς έρευνα και εκμετάλλευση για τις οποίες η ΕΔΕΥ
προσπαθεί να έλξει το ενδιαφέρον από αξιόπιστες εταιρείες του χώρου.
Η διενέργεια νέων σεισμικών ερευνών είναι σύνθετη διαδικασία και δεν αποδίδει άμεσα αποτελέσματα. Η
παλαιότερη εμπειρία διδάσκει ότι η πρόσκτηση σεισμικών δεδομένων του 2012-2013, οδήγησε σε διεθνή
διαγωνισμό το 2014 αλλά δεν απέδωσε παρά μόνο από τα μέσα του 2017, δηλαδή πέντε χρόνια μετά και
κάτω από αυτές τις συνθήκες, δεν τίθεται θέμα κρατικής χρηματοδότησης γεωφυσικών ερευνών.
Στο τέλος του 2019 ολοκληρώθηκε από την τεχνική ομάδα της Ε.Δ.Ε.Υ. η επεξεργασία των σεισμικών
δεδομένων για την απεικόνιση ακριβούς βάθους των γεωμετρικών δομών στις θαλάσσιες περιοχές του
κεντρικού Ιονίου και νότια της Κρήτης. Με τις συγκεκριμένες μελέτες ολοκληρώνονται οι εργασίες οι οποίες
καλύπτουν πλέον όλη την υπεράκτια επικράτεια της δυτικής Ελλάδας και νότια της Κρήτης. Για το κεντρικό
Ιόνιο έχουν συμπεριληφθεί προϋπάρχουσες γεωτρήσεις και σεισμικές γραμμές συνολικού μήκους 2.800
km. Όσον αφορά στην Κρήτη, αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά γίνεται εμπεριστατωμένη μελέτη
στην ανεξερεύνητη περιοχή νοτίως της Κρήτης με τα πιο σύγχρονα γεωφυσικά δεδομένα. Έχουν
αναγνωριστεί νέες δομές οι οποίες ομοιάζουν με τα δύο γνωστά γεωλογικά μοντέλα της Ανατολικής
Μεσογείου, δηλαδή τύπου Λεβιάθαν και τύπου Ζορ.
Η μελέτη περιλαμβάνει επικαιροποιημένο χάρτη των λασποηφαιστείων με ερμηνεία, η οποία προσφέρει
πληροφορίες για την ηλικία των πετρωμάτων που είναι βαθιά θαμμένα στο υπέδαφος, τη θερμική
ωριμότητα και το περιεχόμενο οργανικής ύλης. Στη μελέτη έχουν συμπεριληφθεί σεισμικές γραμμές
συνολικού μήκους 2.500 km. Στο πλαίσιο αυτό, εξειδικευμένοι επιστήμονες της εταιρείας στους τομείς της
Γεωφυσικής και της Γεωλογίας, εργάστηκαν σε περιβάλλοντα τα οποία διαθέτουν κοινά χαρακτηριστικά με
εκείνα της Ανατολικής Μεσογείου, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μεγάλες ανακαλύψεις
κοιτασμάτων φυσικού αερίου.
Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκονται οι Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τις δύο
περιοχές επιτρέποντας έτσι την επιτάχυνση των μελλοντικών διαδικασιών και παραχωρήσεων. Με τον
τρόπο αυτό, έχουν τεθεί οι απαραίτητες συνθήκες για την περαιτέρω προώθηση των περιοχών
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ενδιαφέροντος οι οποίες δεν είχαν ακόμη διατεθεί και καλύπτουν όπως προαναφέρθηκε τις περιοχές του
Ιονίου και της Κρήτης.
Οι «ώριμες» παραχωρήσεις του Πατραϊκού Κόλπου, του Κατάκολου και των Ιωαννίνων
Το 2019 υπήρξαν καθυστερήσεις και στις τρείς παλαιότερες παραχωρήσεις για λόγους που σχετίζονται είτε
με την αμφισβήτηση κυριότητας δασικών εκτάσεων που απαιτούν αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές
(Κατάκολο) ή με την δυσκολία επιλογής λιμένων που προσφέρουν τις απαραίτητες υποβοηθητικές
εγκαταστάσεις σχετιζόμενες με τις εργασίες γεωτρήσεων (Πατραϊκός), ή με τις δυσκολίες ολοκλήρωσης
γεωφυσικών ερευνών στη Ήπειρο λόγω περιβαλλοντικών αντιδράσεων από μη κρατικούς οργανισμούς. Οι
συμβάσεις

περιέχουν

σαφή

χρονοδιαγράμματα

υλοποίησης

και

προβλέπεται

η

δυνατότητα

αναπροσαρμογής όταν υφίστανται αντικειμενικοί παράγοντες καθυστέρησης. Υπό αυτές τις συνθήκες η
Ε.Δ.Ε.Υ. επέλεξε την παροχή παρατάσεων 18 μηνών για τον θαλάσσιο μπλοκ του Πατραϊκού και 12 μηνών
για το χερσαίο μπλοκ των Ιωαννίνων.
Οι χερσαίες παραχωρήσεις Άρτα-Πρέβεζα, Αιτωλοακαρνανία, Βορειοδυτική Πελοπόννησος και το
θαλάσσιο μπλοκ 2
Στο έτος 2018 εγκρίθηκαν από τη ελληνική Βουλή τέσσερεις συμβάσεις, τρεις από αυτές χερσαίες (ΆρταΠρέβεζα, Αιτωλοακαρνανία και ΒΔ Πελοπόννησος) και μία θαλάσσια (Block 2). Οι καθυστερήσεις, ιδιαίτερα
στη θαλάσσια παραχώρηση του Block 2, σχετίζονται με τη μη υποβολή από τον ανάδοχο της
Περιβαλλοντικής Έκθεσης Πρώτης Εκτίμησης και κατά συνέπεια και του Περιβαλλοντικού Σχεδίου Δράσης,
ενώ σε πρόσφατη παρουσίαση της Ε.Δ.Ε.Υ. στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων (Κεφαλονιά,
Νοέμβριος 2019), υπήρξε ιδιαίτερα θετική απόκριση, που εκφράστηκε και επισήμως μέσω της ψηφοφορίας
των Μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου. Καθυστερήσεις έχουν παρατηρηθεί επίσης στο μπλοκ ΆρταΠρέβεζα, με ταυτόχρονη υστέρηση της έναρξης των γεωφυσικών ερευνών, λόγω μη υποστήριξης του έργου
από Δήμους. Αντίστοιχα καθυστερήσεις εμφανίζονται στο μπλοκ ΒΔ Πελοπόννησος. Όσον αφορά το μπλοκ
Αιτωλοακαρνανία, η τροποποίηση του προγράμματος ερευνών, με αντικατάσταση των εναέριων
γεωφυσικών ερευνών με μαγνητοτελλουρικές έρευνες και η αναμενόμενη έγκριση από το ΥΠΕΝ του νέου
προγράμματος, σε συνδυασμό με αλλαγές στο δασικό χωροταξικό σχέδιο της περιοχής, έχουν προφανώς
μεταθέσει χρονικά την έναρξη των εργασιών.
Η παραγωγή του Πρίνου
Στα μέσα του 2019 ανακοινώθηκε από τον παραγωγό, Energean Oil and Gas, η μείωση των επενδύσεων για
γεωτρήσεις στον Πρίνο πράγμα που είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση της συχνότητας νέων γεωτρήσεων
στο 2019. Κατά συνέπεια η περαιτέρω ανάπτυξη του πεδίου Έψιλον μετατέθηκε στο 2020. Τα royalties του
κράτους από την παραγωγή για το 2019 ανέρχονται σε 495 000 ευρώ.
Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. - Αρμόδια Αρχή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα
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Σε μια εποχή όπου η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη, η
εξερεύνηση υδρογονανθράκων αποτελεί σημαντικό στοιχείο του ενεργειακού μίγματος της ελληνικής
οικονομίας, Τα μεγάλα έργα αγωγών αερίου, όπως ο Δια-αδριατικός αγωγός (TAP), ο αγωγός διασύνδεσης
Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB) και ο αγωγός Ανατολικής Μεσογείου (EastMed) αποτελούν αναμφισβήτητη
απόδειξη της σημασίας ιδιαίτερα του φυσικού αερίου για την ευρύτερη περιοχή και για την Ελλάδα.
Υπό αυτή την έννοια, οι γεωεπιστήμες, η τεχνολογία και η οικονομία αποτελούν σημαντικά συστατικά σε
κάθε στάδιο εξερεύνησης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και σε αυτό το πλαίσιο
εντάσσονται οι δραστηριότητες της ΕΔΕΥ. Μια επιτυχής εξέλιξη της έρευνας υδρογονανθράκων στην
Ελλάδα θα μπορούσε να μεταβάλλει δραστικά το πρόγραμμα ενεργειακής ασφάλειας και εφοδιασμού της
χώρας και να συμβάλει στην ομαλή μετάβαση σε καινούργιες πηγές ενέργειας χωρίς αποτύπωμα άνθρακα.
Σε πρακτικό επίπεδο, η μείωση εκπομπών αερίων περνάει αναγκαστικά από την μείωση παραγωγής
ενέργειας από άνθρακα πράγμα που απαιτεί οικονομική και τεχνική διαχείριση της αντικατάστασης του
λιγνίτη από άλλες πηγές ενέργειας. Για τον λόγο αυτό η κατανάλωση φυσικού αερίου θα αυξηθεί και οι
έρευνες υδρογονανθράκων πρέπει να πραγματοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις ώστε το χρονικό παράθυρο
για την σταδιακή μείωση της χρήσης του λιγνίτη, έως το 2028, να συμπίπτει με το πέρας της φάσης έρευνας
υδρογονανθράκων και την αρχή της παραγωγής των, δηλαδή σε 5 με 7 χρόνια.
Το πετρέλαιο είναι μέχρι σήμερα το κατεξοχήν καύσιμο του ενεργειακού μείγματος της Ελλάδας. Βάση των
στοιχείων του 2016 τα πετρελαϊκά προϊόντα χρησιμοποιήθηκαν κατά 97% στον τομέα των μεταφορών, ενώ
το υπόλοιπο 3% στα βιοκαύσιμα και το φυσικό αέριο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι καθαρός εξαγωγέας προϊόντων πετρελαιοειδών χάρη στην ισχυρή ικανότητα
διύλισης, παρά τη χαμηλή παραγωγή αργού πετρελαίου. Οι χερσαίες και θαλάσσιες γεωτρήσεις της
επόμενης πενταετίας-επταετίας θα επιτρέψουν να αξιολογηθεί το ποσοστό αντικατάστασης των εισαγωγών
από την

εγχώρια παραγωγή. Ανακαλύψεις κοιτασμάτων τουλάχιστον 500 εκατομμυρίων βαρελιών

(ισοδύναμων), κατά στόχο, θα δικαιολογούσαν δραστικές εμπορικές εξελίξεις για την χώρα. Σε αυτήν την
περίπτωση οι επενδύσεις από μεγάλες διεθνείς εταιρείες θα είναι σημαντικές για την οικονομική
μεγέθυνση της εγχώριας οικονομίας και την εγχώρια προστιθέμενη αξία.
Όσον αφορά το φυσικό αέριο το ενδιαφέρον για την αναζήτηση και την έρευνα έχει αναζωπυρωθεί τα
τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ιδιαίτερα μετά τις ανακαλύψεις στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Οι
ανακαλύψεις μεγάλων κοιτασμάτων φυσικού αερίου σε Ισραήλ, Αίγυπτο και Κύπρο σε συνδυασμό με την
ολοκλήρωση του έργου του Διαδριατικού Αγωγού (Trans Adriatic Pipeline - TAP), ο οποίος θα μεταφέρει
φυσικό αέριο από την περιοχή της Κασπίας Θάλασσας στην Ευρώπη, συνιστούν ένα από τα μεγαλύτερα
προγράμματα ενεργειακού ανεφοδιασμού της Ευρώπης. Κάτω από το ίδιο πρίσμα, η έρευνα
υδρογονανθράκων στη Δυτική και Νότια Ελλάδα, σε συνδυασμό με την κατασκευή του υποθαλάσσιου
αγωγού EastMed, ενός άλλου μεγάλου προγράμματος ενεργειακού ανεφοδιασμού της Ευρώπης, θα
συνεισφέρει επίσης σημαντικά, καθιστώντας την Ελλάδα ως μία από τις πλέον σημαντικές γεωστρατηγικές
περιοχές. Οι ομοιότητες πολλών γεωλογικών σχηματισμών του νοτίου Ιονίου Πελάγους και ιδιαίτερα των
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θαλάσσιων περιοχών της Νοτιοδυτικής και Δυτικής Κρήτης με το κοίτασμα Zohr της Αιγύπτου, τα
κοιτάσματα της Καλυψούς και των γεωλογικών δομών του Ονησιφόρου της Κύπρου ή με το κοίτασμα της
Αφροδίτης στην Κύπρο ή του Λεβιάθαν στο Ισραήλ καθιστούν την Ελλάδα σημαντικό πόλο έλξης για την
έρευνα υδρογονανθράκων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι έρευνες στα Ελληνικά ύδατα σε μεγάλα βάθη,
παρόμοια και μεγαλύτερα από αυτά της νοτιοανατολικής Μεσογείου ή της Μαύρης Θάλασσας, θα
αναδείξουν την Ελλάδα στην αιχμή της τεχνολογίας σε θέματα γεώτρησης, ασφάλειας και παραγωγής, για
τα οποία η Ε.Δ.Ε.Υ., ως αρμόδια αρχή, εφαρμόζει ακολουθώντας την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία
από τεχνική και θεσμική πλευρά. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι επενδύσεις αυτές γίνονται 100% τοις 100% από
τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή τις κοινοπραξίες εταιρειών, χωρίς καμία κρατική επιχορήγηση όπως
συνηθίζεται για άλλους τομείς ενεργειακών πηγών.
Από γεωπολιτικής πλευράς η διαπραγματευτική ικανότητα της χώρας περνάει από την πιθανή ύπαρξη
μεγάλων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων προσθέτοντας επιπλέον επιχειρήματα στο τραπέζι της εκάστοτε
εθνικής διαπραγμάτευσης με άμεσο θετικό οικονομικό αντίκτυπο. Τα οφέλη από μια μείωση της
ενεργειακής εξάρτησης συνολικά είναι πολλαπλά, αφού η όλη διαδικασία προϋποθέτει αύξηση των
ιδιωτικών επενδύσεων και δημιουργία πολλών νέων θέσεων απασχόλησης, ενώ νομοτελειακά οδηγεί σε
μείωση του ιδιαίτερα υψηλού σήμερα ενεργειακού κόστους.
Σήμερα, η χρονική συγκυρία για την επιτυχή εξερεύνηση των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα είναι ιδανική
και μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Οι δραστηριότητες έρευνας και
εκμετάλλευσης απαιτούν μακροπρόθεσμες επενδύσεις (25 έως 30 έτη), και η Ελλάδα θα χρειαστεί ένα
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό επιπέδου των διεθνών εταιρειών για τις εργασίες έρευνας και
εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η ανάπτυξη του τομέα θα αναδείξει νέες επιχειρηματικές
ευκαιρίες για την αναζωογόνηση της ελληνικής βιομηχανίας. Είναι μία από τις τεράστιες προκλήσεις για τα
επόμενα χρόνια και η ΕΔΕΥ συμβάλει σε αυτό το κύμα της καινοτομίας.
Ειδικά για την περιοχή νότια της Κρήτης έχει εκπονηθεί και η ΣΜΠΕ, τα αποτελέσματα της δημόσιας
διαβούλευσης της οποίας αναμένουμε να μας αποσταλούν από τη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ, ώστε να ολοκληρωθεί η
έγκρισή της το συντομότερο.
Τα κοστολογικά δεδομένα για τις εξορύξεις στην ελληνική επικράτεια
H Ε.Δ.Ε.Υ. έχοντας επίγνωση του μεγέθους των επενδύσεων και του αναμενόμενου κόστους εστίασε την
στρατηγική πληροφόρησης στο πλαίσιο της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της συμβολής στην οικονομική
ανάπτυξη της χώρας τονίζοντας ότι σε ένα τέτοιο βιομηχανικό και τεχνολογικό περιβάλλον του κοντινού
μέλλοντος, οι αναδυόμενες επιχειρηματικές ευκαιρίες τόσο στο δευτερογενή όσο και στον τριτογενή τομέα
θα δημιουργήσουν την ανάγκη για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, το οποίο απουσιάζει σήμερα από την
Ελλάδα.
Για την διεθνή βιομηχανία το κόστος των γεωτρήσεων και οι αναγκαίοι όγκοι αποθεμάτων είναι
πρωταρχικά κριτήρια για την εκμεταλλευσιμότητα. Σε γενικές γραμμές, τα προγράμματα που αφορούν
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θαλάσσια βάθη 1.500 μ. μπορούν να υλοποιηθούν με κόστος κάτω των 27 δολαρίων (ανά βαρέλι
ισοδύναμου πετρελαίου). Σε βάθος 4.000 μ., το κόστος θα μπορούσε να αυξηθεί κατά περίπου 25% ή κατά
επιπλέον 4-5 δολάρια ανά βαρέλι ισοδύναμου πετρελαίου. Βέβαια μία γεώτρηση δεν επαρκεί για να δώσει
σαφείς ενδείξεις σχετικά με τον όγκο των αποθεμάτων. Σε κάθε δυνητικό στόχο θα πρέπει να γίνουν
γεωτρήσεις περιχαράκωσης σε τρία έως τέσσερα σημεία και αυτό έχει ένα συνολικό κόστος το οποίο
μπορεί να ξεπερνά τα 700 εκατ. δολάρια. Προκειμένου να δρομολογηθούν εμπορικές αξιοποιήσεις σε μια
περιοχή όπως αυτές του νοτίου Ιονίου και της Κρήτης, θα πρέπει να υπάρξουν ανακαλύψεις, κατά στόχο,
ύψους τουλάχιστον 500 εκατ. βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου, που αντιστοιχεί σε περίπου 3 τρις. κυβικά
πόδια (TCF). Μετά από τη δήλωση της εμπορευσιμότητας που κατατίθεται στο ελληνικό κράτος, όταν ένα
κοίτασμα θεωρείται τελικά εκμεταλλεύσιμο, η επένδυση που σχετίζεται με την ανάπτυξη και την παραγωγή
κοστίζει δισεκατομμύρια δολάρια.
Οικονομικά οφέλη, ασφάλεια, υγεία και περιβάλλον
Η Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. εκκίνησε το 2019 την διαδικασία εκπόνησης Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για περιοχές εμφανούς οικονομικού ενδιαφέροντος με την επιλογή αναδόχων για την
εκπόνηση σχετικών μελετών. Το 2019 εγκρίθηκε η ΣΜΠΕ για τις υπεράκτιες περιοχές Δυτικά και
Νοτιοδυτικά της Κρήτης ενώ αυτή για τις περιοχές νοτίως της Κρήτης βρίσκεται στο στάδιο έγκρισης από το
ΥΠΕΝ μετά το τέλος της δημόσιας διαβούλευσης, Η διαδικασία υπόκειται σε όλες τις σχετικές απαιτήσεις
του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου, λαμβάνει πρωτίστως υπόψη τους εθνικούς αναπτυξιακούς στόχους
της χώρας και ενσωματώνει την περιβαλλοντική διάσταση, την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών
κινδύνων, την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης και παρακολούθησης όλων των σημαντικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Ο σεβασμός στο περιβάλλον των τοπικών κοινωνιών
Η ερευνητική φάση που διαρκεί μέχρι πέντε με έξι χρόνια είναι πολύ σημαντική διότι αποδίδει στις
περιφέρειες και κοινότητες, πριν από οποιοδήποτε φορολογικό κέρδος συνδεδεμένο με την παραγωγή
(5%), οικονομικά οφέλη στο δευτερογενή και τριτογενή τοπικό τομέα. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε,
επίσης, ότι επιτρέπει μια καλύτερη γνώση του υπεδάφους από κάθε άποψη, γεωλογική, τεκτονική και
σεισμολογική, αλλά και επιφανειακής μορφολογίας, τους ρηχούς υδροφόρους ορίζοντες, τη πανίδα και
χλωρίδα, τα αρχαιολογικά ευρήματα. Οι σποραδικές αντιδράσεις που διατυπώνονται για τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των γεωφυσικών ερευνών είναι αβάσιμες, δημιουργώντας σύγχυση και
παραπληροφόρηση σχετικά με τις εργασίες που πραγματοποιούνται και που θα πραγματοποιηθούν την
επόμενη τριετία, σε χέρσο και θάλασσα. Δεν υπάρχει ουδεμία τεχνική, επιστημονική, νομική η οικονομική
βάση που να επιτρέπει να θεωρηθεί μια γεωφυσική έρευνα ως εργασία εξόρυξης, και μια γεώτρηση ως
καταστροφική δράση για το περιβάλλον. Τα δεδομένα με βάση τις αναλυτικές επιστημονικές εξηγήσεις δεν
αφήνουν περιθώρια για καλλιέργεια θεωριών κινδυνολογίας. Η ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως
αυτή εκφράζεται από την Οδηγία 2013/30/ΕΕ, και όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο ήδη από
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τον Ιούλιο του 2016, μεριμνά για την ασφάλεια των υπερακτίων εγκαταστάσεων γεώτρησης και παραγωγής
υδρογονανθράκων, ενώ η περιβαλλοντική προστασία από δραστηριότητες στον τομέα του Oil&Gas, βάσει
της πλούσιας εμπειρίας από τη Βόρειο Θάλασσα, έχει αποτελέσει, επί σειρά ετών, αντικείμενο εκτενούς
νομοθετικής κάλυψης από πλευράς ευρωπαϊκής ένωσης.
Έρευνα και τεχνολογία
Συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα
Στην Ελλάδα έχουν εκκινήσει οι διαδικασίες απολιγνιτοποίησης. Επιστημονικά αλλά και επιχειρηματικά τα
ορυχεία του λιγνίτη που θα πρέπει να κλείσουν, μπορούν να έχουν δυνατότητες αξιοποίησης για άλλους
ενεργειακούς σκοπούς. Από επιστημονικής και τεχνικής άποψης υπάρχουν δυνατότητες αξιοποίησης όπως
αυτή του υδρογόνου ή πιθανά του φυσικού αερίου εγκλεισμένου σε βαθιά λιγνιτικά στρώματα, αλλά είναι
χρονοβόρες διαδικασίες με υψηλό κόστος σε ορίζοντα δεκαετίας που θα απαιτήσουν σημαντικές
επιδοτήσεις. Η Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. έχει ξεκινήσει από το 2018 συνεργασίες με ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς
φορείς, σε συναφή θέματα που θα την απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια, και πιο συγκεκριμένα:
1. Συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά έργα για την εκμετάλλευση γεωλογικών δομών που εγκλείουν
υδρογονάνθρακες η/και διοξείδιο του άνθρακα προς δέσμευση και αποθήκευση (capture,
sequestration) (ΕΝΕΡΓ και ΕΚΕΤΑ),
2. Συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Κοζάνης σε θέματα αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα
3. Επιπτώσεις της ύπαρξης υδριτών στην ασφάλεια των γεωτρήσεων και υποθαλάσσιων
εγκαταστάσεων, στα πλαίσια της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ασφάλεια των
υπερακτίων εγκαταστάσεων (Ευρωπαϊκή Ένωση).
4. Προσομοίωση γεωφυσικών δεδομένων, καταγραφή της παρουσίας οργανικής ύλης στην Ελλάδα
5. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
(Πολυτεχνείο Κρήτης)
Άλλοι τομείς ερευνητικής δραστηριότητας της Ε.Δ.Ε.Υ. περιλαμβάνουν:
1. Συγκριτική μελέτη ανθρακικών πλατφόρμων του Ιονίου Πελάγους και της υπεράκτιας Κρήτης με την
περιοχή του Ερατοσθένη στην ΑΟΖ της Κύπρου και αυτών μεταξύ Λεβαντίνης και Αιγύπτου.
2. Διακυμάνσεις της στάθμης της θάλασσας λόγω ωκεανογραφικών και κλιματικών παραγόντων και
επιπτώσεις στην ανάπτυξη της ανθρακικής πλατφόρμας (πρόκειται για την καταγραφή κλιματικών
αλλαγών σε γεωλογική κλίμακα).
3. Γεωθερμία υψηλής ενθαλπίας, εφαρμογή τεχνολογίας γεωτρήσεων υδρογονανθράκων βάθους
μεγαλύτερου από 1.000 μέτρα, αντιμετώπιση συνθηκών πίεσης και παρουσίας υδρογονανθράκων
και διοξειδίου του άνθρακα και γεωφυσικής ερμηνεία του υπεδάφους.
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4. Οργάνωση της ψηφιακής βάσης δεδομένων απαραίτητης για την δημιουργία του χαρτοφυλακίου
παρουσίας και οικονομικής εκτίμησης των Υδρογονανθράκων και συναφών μορίων σε αέρια η
υγρή μορφή.
Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στην περιοχή και ελληνικό δυναμικό
Οι πρόσφατες ανακαλύψεις φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο

και το ενδιαφέρον για να

εξερευνηθούν οι περιοχές νότια και δυτικά της Κρήτης και του Ιόνιου Πελάγους δημιουργούν για τον
Ελλαδικό χώρο ένα ακμάζον βιομηχανικό και τεχνολογικό οικοσύστημα, ιδιαίτερα με την ανάπτυξη
υπεράκτιων δραστηριοτήτων υποστηριζόμενων από την ελληνική ναυτιλία. Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών
γεώτρησης και παραγωγής, όπως αναφέρθηκε, θα μπορούσε να υλοποιήσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες
με προέκταση σε ολόκληρη τη μεσόγειο θάλασσα, όπως για παράδειγμα, την συντήρηση και επισκευή των
υποθαλάσσιων αγωγών, την προηγμένη ρομποτική, την απόσυρση και επαναχρησιμοποίηση γερασμένων
υποδομών, τη μετατροπή των λιμενικών εγκαταστάσεων για τη δημιουργία αποθήκευσης και τις υπηρεσίες
για καθαρότερο ανεφοδιασμό ναυτιλιακών καύσιμων, όπως η μεθανόλη και το LNG που καθορίζει ένα
μεγάλο μέρος των εξελίξεων του midstream σήμερα στην Μεσόγειο.
Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές, ότι αφενός μεν δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης απαιτούν
μακροπρόθεσμες επενδύσεις (25 έως 30 έτη), και αφετέρου η Ελλάδα θα απαιτήσει ένα εξειδικευμένο
εργατικό δυναμικό επιπέδου των διεθνών εταιρειών για τις εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης
πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η ανάπτυξη του τομέα θα αναπτύξει την ελληνική τεχνογνωσία,
εκπαίδευση και επιχειρησιακή εμπειρία στους τομείς έρευνας, αναζήτησης και εκμετάλλευσης
υδρογονανθράκων, θα αναδείξει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για την αναζωογόνηση της ελληνικής
βιομηχανίας, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και ένα νέο τομέα εθνικής οικονομίας.
Είναι μία από τις τεράστιες προκλήσεις για τα επόμενα είκοσι χρόνια και η Ελλάδα θα πρέπει να
εκμεταλλευτεί με επιτυχία αυτό το κύμα της καινοτομίας. Η Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. στοχεύει στην τοποθέτηση της
Ελλάδας στο κέντρο των εξελίξεων, στην ανάδειξη της χώρας στον ενεργειακό χάρτη της Μεσογείου και των
Βαλκανίων και τη συμβολή της στις ζυμώσεις που σχεδιάζονται στο πεδίο έρευνας και εκμετάλλευσης
υδρογονανθράκων, σε τεχνολογικό και θεσμικό επίπεδο.
Συμφωνίες συνεργασίας
SAIPEM
Η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ε.Δ.Ε.Υ. και της SAIPEM υπεγράφη στις 02.10.2019. Το πεδίο
εφαρμογής της συμφωνίας είναι η διμερής συνεργασία για θέματα που αφορούν την εξέλιξη της
υπεράκτιας βιομηχανίας γεωτρήσεων σε μεγάλα βάθη νερού και η διερεύνηση νέων τεχνολογιών και
εξοπλισμού που επιτρέπουν εργασίες σε βάθη ύδατος που υπερβαίνουν τα 3000 μέτρα. Η Ε.Δ.Ε.Υ. ως
ελληνική κρατική αρχή που επιβλέπει όλες τις γεωτρήσεις στην περιοχή, ακολουθεί την ανάπτυξη αυτών
των νέων τεχνολογιών σε περιβάλλοντα βαθιών υδάτων και εξασφαλίζει την ασφάλεια των επιχειρήσεων.
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Με νέες άδειες εξερεύνησης στη νοτιοδυτική Κρήτη, η Ελλάδα στοχεύει να διερευνήσει πιθανές περιοχές
που φέρουν υδρογονάνθρακες που βρίσκονται σε βάθη νερού 3000 μέτρα και περισσότερο.
ABS
Η ABS και η Ε.Δ.Ε.Υ. υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας που καλύπτει την ανάπτυξη ρυθμιστικών
προδιαγραφών με κύρια εστίαση τις περιοχές βαθέων υδάτων για την εξερεύνηση του πετρελαίου, του
φυσικού αερίου και της παραγωγή των. Η συνεργασία με αυτό τον

παγκόσμιο οργανισμό που

δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα, θα συντελέσει στην ανάπτυξη της Ελληνικής υπεράκτιας βιομηχανίας
και ιδιαίτερα στην επερχόμενη φάση της βιώσιμη υπεράκτια ανάπτυξης της ενέργειας που θα πρέπει να
είναι στενά ευθυγραμμισμένη με τη δέσμευσή για την προστασία της ζωής, της ιδιοκτησίας, και του
φυσικού περιβάλλοντος. Αυτή η συνεργασία θα μπορέσει να προσφέρει στην Ελληνική ενεργειακή
βιομηχανία, από την άποψη της ασφάλειας και της τεχνολογικής αξιολόγησης, στην τοπική
εμπειρογνωμοσύνη, την εμπειρία και την εφαρμογή προτύπων ασφάλειας ενσωματώνοντας διεθνείς
βέλτιστες πρακτικές και τεχνολογίες, και εξετάζοντας επίσης το νομικό πλαίσιο των ΗΠΑ σχετικά με τις
δραστηριότητες βαθέων υδάτων.
Lloyd’s
H E.Δ.Ε.Υ. συνεργάστηκε με την εταιρεία Lloyd’s, με σκοπό την ενσωμάτωση στο υπό κατάρτιση σχέδιο
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις υδρογονανθράκων των
καλών πρακτικών και της εμπειρίας του εν λόγω διεθνούς εμπειρίας φορέα. Συνεργάτες της Lloyd’s από την
Ελλάδα αλλά και από το Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάστηκαν με την ΕΔΕΥ μεταφέροντας την τεχνογνωσία
τους, επιδιώκοντας την κατάρτιση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού εθνικού σχεδίου. Η συνεργασία
που διήρκεσε τρεις μήνες περατώθηκε τον Ιούλιο του 2019.

Οργανισμός Υδρογονανθράκων Κροατίας
Στις 25 Φεβρουαρίου 2019 υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας με τον εθνικό οργανισμό υδρογονανθράκων
της Κροατίας. Αντικείμενο της συνεργασίας αποτέλεσε η ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα
επιθεωρήσεων υπεράκτιων εγκαταστάσεων υδρογονανθράκων, η συνεργασία στην ανάπτυξη διαδικασιών
διερεύνησης συμβάντων και τέλος η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα αποξήλωσης ή/και
επαναχρησιμοποίησης υπεράκτιων εγκαταστάσεων.

Commission for Regulation of Utilities, Ιρλανδία
Η συμφωνία της Ε.Δ.Ε.Υ. με τον εν λόγω οργανισμό, αρμόδια αρχή της Ιρλανδίας για την υπεράκτια
ασφάλεια, στόχο έχει την ανάπτυξη διαλόγου με την Ιρλανδία, μία χώρα με δραστηριότητα και σε βαθιά
νερά, για τις γενικότερες διαδικασίες που ακολουθεί στο πλαίσιο της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ για την
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αποτροπή των ατυχημάτων μεγάλης εμβέλειας στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης
υδρογονανθράκων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ένας από τους βασικούς στόχους της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. ως Αρμόδιας Αρχής για την ασφάλεια στις υπεράκτιες
εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, είναι η διεξαγωγή ελέγχων και επιθεωρήσεων
των εποπτευομένων διαχειριστών και ιδιοκτητών μη παραγωγικών εγκαταστάσεων, με πλήρη ανεξαρτησία,
αμεροληψία και διαφάνεια. Αποτέλεσμα της επιτυχούς συνεργασίας μεταξύ της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε., της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και της εταιρείας διεθνούς κύρους DNVGL
(Όμιλος Det Norske Veritas & Germanischer Lloyd), σχετικά με την οργάνωση επίβλεψης των παρόντων
υπεράκτιων εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είναι η δημιουργία
μιας σειράς από Κατευθυντήρια Έγγραφα Οδηγιών, με σκοπό να καθοδηγήσουν Διαχειριστές που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ως προς τη συνέπεια στις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές απορρέουν από
το σχετικό Νόμο, με στόχο μια πιο ασφαλή λειτουργικά εγκατάσταση, τη μείωση της εκδήλωσης πιθανών
κινδύνων και κατ’ επέκταση των συνεπειών τους. Όλοι οι ρυθμιστικοί κανονισμοί είναι προσβάσιμοι στην
ιστοσελίδα της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε..
H Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. εφαρμόζει πλήρως το πλαίσιο, ως αρμόδια Αρχή. Στο πλαίσιο αυτό αξιολογεί και εγκρίνει
εκθέσεις μεγάλου κινδύνου, αξιολογεί κοινοποιήσεις εργασιών γεώτρησης και κοινοποιήσεις σχεδιασμού
νέων εγκαταστάσεων. Μέσα στο 2019 διενήργησε διεξοδικές επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της αρμοδιότητάς της, έχει
εγκαθιδρύσει ένα σύστημα εμπιστευτικής αναφοράς συμβάντων που απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους
στις εγκαταστάσεις και στο ενδιαφερόμενο κοινό. Παράλληλα, με στόχο τη διαρκή επιμόρφωση και τη
βελτίωση του επιπέδου αποδοτικότητας της ομάδας της, επιδιώκει τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά
σεμινάρια και workshops, συμμετέχει τακτικά στις συναντήσεις που διοργανώνει η ευρωπαϊκή ομάδα
αρμοδίων Αρχών στις Βρυξέλλες και επιδιώκει συνεργασίες με οργανισμούς που διαθέτουν στο
συγκεκριμένο κλάδο μεγαλύτερη τεχνογνωσία από αυτήν. Περαιτέρω, η Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. συμμετέχει ενεργά στη
δημιουργία του μεσογειακού χάρτη πορείας για την τεχνολογική υποστήριξη του ευρωπαϊκού
προγράμματος «Γαλάζια Ανάπτυξη» το οποίο λαμβάνει υπόψη τις υπεράκτιες δραστηριότητες έρευνας και
εκμετάλλευσης όλων των θαλάσσιων και υποθαλάσσιων πόρων.
Σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
Μέρος των αρμοδιοτήτων της Ε.Δ.Ε.Υ. ως αρμόδιας αρχής είναι να εκπονηθεί σε εθνικό επίπεδο σχέδιο
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, με βάση την Ευρωπαϊκή οδηγία. Η Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. έχει
ξεκινήσει συνεργασία με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές για την προετοιμασία των εξωτερικών σχεδίων
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που καλύπτουν όλες τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις
πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Η Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε κατόπιν επίσημης
πρόσκλησης από την Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. για την εκπόνηση των σχεδίων σε εθνικό επίπεδο, περιλαμβάνει
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εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, των υπουργείων Εμπορικής Ναυτιλίας,
Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Εργασίας, Ανάπτυξης και Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της
Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής και της Πυροσβεστικής.
Η κατάρτιση εθνικού σχεδίου για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε υπεράκτιες
εγκαταστάσεις υδρογονανθράκων ενισχύει και ενδυναμώνει τη θέση της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή
της ΝΑ Μεσογείου που είναι μια περιοχή που τον τελευταίο καιρό έχει έρθει στο προσκήνιο του
ενδιαφέροντος, όσον αφορά στην έρευνα πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Συνεργασία με Χώρες της Ε.Ε.
Λαμβάνοντας εξαιρετικά σοβαρά υπόψη την υπεράκτια ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της κεντροανατολικής Μεσογείου, έχει ξεκινήσει στοχευμένες συνεργασίες με γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η
Ιταλία και η Κροατία. Η Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. έχει ακόμη ως στόχο να ενθαρρύνει το διάλογο στην ευρύτερη περιοχή
και για αυτό το σκοπό έχει συνάψει συμφωνίες με αντίστοιχες αρχές όπως είναι το υπουργείο Οικονομικής
Ανάπτυξης της Ιταλίας και ο Οργανισμός Υδρογονανθράκων της Κροατίας, και την αρμόδια αρχή της
Ιρλανδίας. Με πρωτοβουλία της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. έχει ξεκινήσει ο σχηματισμός ενός φόρουμ Μεσογειακών
Κρατών, αντίστοιχο με αυτό που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια στη Βόρεια Θάλασσα, στο οποίο θα
συμμετέχουν οι αρχές με ρυθμιστικό ρόλο πάνω στο θέμα και των κρατών -μελών όπως είναι η Μάλτα, η
Ισπανία, η Κύπρος, η Ιταλία, η Κροατία, η Πορτογαλία αλλά και άλλες χώρες οι οποίες έχουν δηλώσει
ενδιαφέρον να συμμετάσχουν όπως ο Λίβανος και χώρες της Βόρειας Αφρικής. Ο σκοπός του φόρουμ είναι
η δημιουργία κοινών διαδικασιών και κανονισμών, αλλά και η εξέλιξή τους μέσα στο χρόνο αποσκοπώντας
στα βέλτιστα επίπεδα ασφαλείας στις εργασίες υδρογονανθράκων στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις στην
ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.
Η Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. συμμετέχει στις συνεδριάσεις της ομάδας υπεράκτιων αρχών της Ε.Ε. (European Union
Offshore Oil and Gas Authorities Group-EUOAG) και βρίσκεται σε τακτική επαφή με αρμόδιες αρχές άλλων
χωρών, ανταλλάσσοντας εμπειρογνωμοσύνη και εμπειρία πάνω σε διάφορα τεχνικά αλλά και ρυθμιστικά
θέματα.
Επίσης συμμετέχει σε εξειδικευμένα σεμινάρια σχετικά με την υπεράκτια ασφάλεια εγκαταστάσεων και
δραστηριοτήτων, όπου συνδυάζονται δεδομένα ασφάλειας εγκαταστάσεων και από τη Μαύρη Θάλασσα
(Βουλγαρία & Ρουμανία), είτε αφορούν την εκτίμηση κινδύνου διασποράς ρύπων από υπεράκτιες
δραστηριότητες και ατυχήματα. Κατά τη διάρκεια του 2019 συμμετείχε στην εθνική άσκηση ετοιμότητας
του Ηνωμένου Βασιλείου και της Νορβηγίας σχετικά με την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις υδρογονανθράκων.
Μελλοντικά σχέδια
Στα μελλοντικά σχέδια του τμήματος περιλαμβάνεται η διοργάνωση διήμερου διεθνούς συνεδρίου για την
ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων με τίτλο «OFFSHORE SAFETY CONFERENCE IN
GREECE», με συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από όλο τον κόσμο. Το συνέδριο θα επικεντρωθεί στην
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ασφάλεια των εργασιών σε μεγάλα βάθη, στον παροπλισμό και επαναχρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων,
στην ανάλυση του ρίσκου, στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και μετριασμό των
συνεπειών από θαλάσσια ρύπανση, στην κυβερνοασφάλεια και προστασία από τρομοκρατικές επιθέσεις.
Εκτιμάται ότι μέσα στο 2020 θα ολοκληρωθεί το Εθνικό Σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης, με βάση την Ευρωπαϊκή οδηγία και θα ξεκινήσει η προετοιμασία των εξωτερικών σχεδίων
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που θα καλύπτουν όλες τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις
πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα, ξεκινώντας από την περιοχή της Καβάλας, και στη συνέχεια
του Πατραϊκού κόλπου.
Θα πραγματοποιηθούν επιθεωρήσεις όλων των νέων εγκαταστάσεων και πλωτών γεωτρύπανων που έχουν
σκοπό να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα στο άμεσο μέλλον. Θα πραγματοποιηθούν επίσης
επαναληπτικές επιθεωρήσεις όλων των υπεράκτιων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα, σκοπός των οποίων είναι
να διασφαλιστεί ότι τα ζητήματα που επισημάνθηκαν σε προηγούμενη επιθεώρηση έχουν επιλυθεί με
ικανοποιητικό τρόπο και ότι τα τα θέματα που θα καλυφθούν θα στοχεύουν στα συγκεκριμένα ζητήματα τα
οποία οδήγησαν στην ανάγκη επαναληπτικής επιθεώρησης.
Επίσης, θα αξιολογηθούν όλες οι εκθέσεις μεγάλων κινδύνων που θα κατατεθούν σύμφωνα με τα
χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει στις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της. Η έναρξη των εργασιών των
παραπάνω εγκαταστάσεων δεν θα πραγματοποιηθεί μέχρι την αποδοχή της εκάστοτε έκθεσης μεγάλων
κίνδυνων από την ΕΔΕΥ. Η έκθεση θα γίνεται αποδεκτή μόνο αν συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές
απαιτήσεις του Νόμου και αιτιολογείται επαρκώς ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων στις υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων. Ταυτόχρονα θα αξιολογηθούν
και οι κοινοποιήσεις εργασιών γεώτρησης οι οποίες αναμένεται να κατατεθούν στην Ε.Δ.Ε.Υ. μέσα στο
2020.
Η Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. θα ξεκινήσει συνεργασία με τη διεθνούς κύρους εταιρεία πιστοποίησης ABS πάνω σε θέματα
καινοτομίας και την ανάπτυξης τεχνολογιών και δημιουργίας κανονισμών ασφαλείας των εργασιών
υδρογονανθράκων σε πολύ βαθιά νερά.
Αντίστοιχη συνεργασία αναμένεται να ξεκινήσει με την εταιρεία SAIPEM, η οποία είναι από τις μεγαλύτερες
εταιρείες μηχανικής γεωτρήσεων με δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο, με σκοπό την ανταλλαγή
τεχνογνωσίας σε θέματα τεχνικά και ασφαλείας γεωτρήσεων σε βάθη νερού πάνω από 3000μ.
Έχει ήδη ξεκινήσει η συνεργασία με την αρμόδια αρχή της Ιταλίας, της Κροατίας και της Ιρλανδίας, η οποία
αναμένεται να συνεχιστεί μέσα στο 2020 με πιθανές κοινές επιθεωρήσεις σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις,
καθώς και συνεργασία στη θέσπιση νέων κανονισμών ασφαλείας.
Η Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. σχεδιάζει να συμμετέχει για 2η χρονιά σε ασκήσεις ετοιμότητας για την αντιμετώπιση
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης του Ηνωμένου Βασιλείου και της Νορβηγίας, με σκοπό την απόκτηση
εμπειρίας πάνω σε θέματα αντιμετώπισης υπερακτίων συμβάντων, η οποία θα αξιοποιηθεί σε αντίστοιχες
δράσεις στην Ελλάδα.
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Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ Εταιρείας και συνδεδεμένων προσώπων
Τα συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας είναι το Ελληνικό Δημόσιο ως Μέτοχος με ποσοστό 100% και τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αμοιβές των οργάνων Διοίκησης έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την υπ’
αριθ. 2/31887/ΔΕΠ/26-5-2015 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 393/3-6-2015) Απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός
μεικτών μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αντιπροέδρου Δ.Σ.,
καθώς και της μεικτής μηνιαίας αποζημίωσης των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής
Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.)» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. ΚΥΑ
17740/6-4-2017 ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 183/21-4-2017 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
Το ποσό της δαπάνης αποζημίωσης λόγω της συμμετοχής των μελών του Δ.Σ. στις συνεδριάσεις του ανήλθε
για την χρήση 2019 σε 1.200,00 ευρώ.
Δεν υπήρχαν συναλλαγές από και προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε..
Πληροφορίες για σημαντικά γεγονότα και δραστηριότητες από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα:
Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις24-22020 και υπόκεινται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 25 και 26 του
Καταστατικού.
Σημαντικά γεγονότα και δραστηριότητες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού:
Σε παραίτηση από την θέση του Πρόεδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και του Αντιπροέδρου της
Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. προχώρησαν ο κ. Ιωάννης Μπασιάς και ο κ. Σπυρίδων Μπέλλας αντίστοιχα, στο πλαίσιο
συνολικής αλλαγής που προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το ρόλο αλλά και τη
σύνθεση της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. . Επιπλέον επειδή και η θητεία των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. έληξε την 7 Ιανουαρίου 2020, και οι επτά θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα
με την απόφαση του ΥΠΕΝ, θα καλυφθούν μέσω της προκήρυξης με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/1382/219 της
08/01/2020.
Σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, καλείται ο Μέτοχος της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε., σε Τακτική Γενική
Συνέλευση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31-12-2019, που αποτελούνται από την
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση συνολικού Εισοδήματος, την κατάσταση μεταβολής
ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών
Καταστάσεων, κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα
πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2019 έως 31/12/2019, καθώς και την έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων.
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2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της
εταιρικής χρήσης 1/1/2019-31/12/2019 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε
ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2019 και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα
με το άρθρο 21 του Καταστατικού και τις κείμενες διατάξεις .
3. Έγκριση των αποτελεσμάτων της χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019, όπως αναγράφονται στις Οικονομικές
Καταστάσεις και τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2α
του καταστατικού.
4. Λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών
εκατομμυρίων(3.000.000,00)ευρώ, με κεφαλαιοποίηση κερδών χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 6
παράγραφος 1 του καταστατικού, με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, που αναφέρεται
στο ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου.
5. Έγκριση των καταβληθέντων, εντός της χρήσεως, μισθών των οργάνων Διοίκησης, που έχουν καθοριστεί
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/31887/ΔΕΠ/26-5-2015 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 393/3-6-2015) Απόφαση του
Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομικών,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. ΚΥΑ 17740/6-4-2017 ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 183/21-4-2017 Απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
και
ανέρχονται:
Αμοιβές Έμμισθου προσωπικού

73.200,00 ευρώ

Εργοδ. Εισφορές Έμμισθου Προσωπικού

14.846,56 ευρώ

καθώς και των αποζημιώσεων σε μέλη του Δ.Σ. για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, που
ανέρχονται σε 1.200,00 ευρώ, και προέγκριση αυτών που θα καταβληθούν στην χρήση 2020.
6. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του
Καταστατικού και τις κείμενες διατάξεις , για την χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020.
7. Υποβολή του προϋπολογισμού έτους 2020.
8. Ανακοινώσεις – Διάφορα
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Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2020
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου &
Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Μπασιάς
Διδάκτωρ Γεωλογίας

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Σπυρίδων Μπέλλας
Γεωλόγος, Διδάκτορας Φυσικών Επιστημών

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Λουκάς Γεωργαλάς

Στέφανος Ξενόπουλος

Μάρκος Λουκογιαννάκης

Διδάκτωρ Γεωλόγος

Μηχανικός Πετρελαίου

Διδάκτωρ Γεωφυσικός
Πετρελαίου
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ΙΙΙ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Σημ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Ασώματα πάγια στοιχεία
Άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις
Σύνολο Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά
Κέρδη εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

31.12.2019

31.12.2018

4
5

56.449
117.029
860
174.338

58.193
70.500
860
129.553

6
7
8

461.015
580.227
11.334.700
12.375.942
12.550.280

899.881
934.295
5.159.340
6.993.516
7.123.070

9

3.000.000
214.125
6.910.665
10.124.790

1.000.000
4.740.811
5.740.811

11

227.522
14.924
2.183.044
2.425.490
12.550.280

183.194
11.953
1.187.111
1.382.259
7.123.070

12

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚOY ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Σημ.

1.1.201931.12.2019

1.1.201831.12.2018

Έσοδα
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος

12
13

5.536.348
(497.322)
5.039.027

5.137.541
(250.214)
4.887.327

Εξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα εκμετάλευσης

13
13

(603.114)
(98.881)
(425)

(457.223)
(173.362)
(3.757)

848

497

15
15

62.183
(734)

41.216
(249)

4.398.903
(14.924)
4.383.979

4.294.450
(11.953)
4.282.498

146
30.000

428
10.000

Λοιπά έσοδα εκμετάλευσης
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Καθαρα Κέρδη μετά φόρων

Κέρδη ανά μετοχή (βασικά και απομειωμένα)
Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών (Βασικός)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

4.403.472

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπόλοιπο, 1η Ιανουαρίου 2018
Κέρδη χρήσης μετά φόρων
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2018

Μετοχικό
κεφάλαιο
1.000.000
1.000.000

Υπόλοιπο, 1η Ιανουαρίου 2019
Άυξηση Μετοχικού Κεφλαίου
Μερίσματα πληρωτέα
Κέρδη χρήσης μετά φόρων
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2019

1.000.000
2.000.000
3.000.000

Αποθεματικά

Kέρδη εις νέο
-

458.313
4.282.498
4.740.811

1.458.313
4.282.498
5.740.811

214.125
214.125

4.740.811
(2.000.000)
4.169.854
6.910.665

5.740.811
2.000.000
(2.000.000)
4.383.979
10.124.790

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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Σύνολο
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

1.1.201931.12.2019
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη πρό φόρων

1.1.201831.12.2018

4.398.903

4.294.450

66.018
(61.449)

77.561
(40.967)

4.403.472

4.331.044

438.866
354.069

(773.757)
(742.666)

44.328
995.932
(734)
(11.953)
6.223.981

68.537
1.020.897
(249)
(860)
3.902.946

(110.803)
62.183
(48.620)

(73.962)
41.216
(32.745)

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Αυξηση μετοχικού κεφαλαίου
Μερίσματα πληρωτέα
Ταμειακές εισροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

2.000.000
(2.000.000)
-

-

Καθαρή αύξηση χρηματικών διαθεσίμων

6.175.360

3.870.201

Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή του έτους

5.159.340

1.289.139

Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του έτους

11.334.700

5.159.340

Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Χρηματοοικονομικά (έσοδα)/έξοδα
Λειτουργικό κέρδος/(ζημιές) προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/Μείωση:
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Αύξηση/(Μείωση):
Προμηθευτές
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τόκοι πληρωθέντες
Φόροι πληρωθέντες
(Αύξηση)/μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Πωλήσεις / διαγραφές ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων
Πιστωτικοί Τόκοι
Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες

-

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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ΙV. Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων της 31-12-2019

1.Γενικές Πληροφορίες και Δραστηριότητες της Εταιρείας
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε., με τον διακριτικό τίτλο «E.Δ.Ε.Υ.

Α.Ε.»,

έχει την νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας, έχει αριθμό Φορολογικού Μητρώου 997181327 και είναι
καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 132944701000.
Έδρα της εταιρείας έχει οριστεί (σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού της) ο Δήμος Αθηναίων, όπου
βρίσκονται τα κεντρικά της γραφεία στην οδό Δημ. Μάργαρη 18 Αθήνα.
Η εταιρεία συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145-164 του Ν.4001/2011 ΦΕΚ Α179 και με το
Π.Δ. 14/2012 ΦΕΚ Α 21/13-2-2012 καταρτίστηκε το Καταστατικό της. Η διάρκειά της, βάσει του άρθρου 4,
του καταστατικού της, άρχισε με τη δημοσίευση του ως άνω διατάγματος και είναι ενενήντα εννέα (99)
έτη.
Το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 100% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.
Με την υπ’αρ. πρωτ. οικ. 19859/8.5.2015 Διαπιστωτική Πράξη έναρξης λειτουργίας του Υπουργού
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, διαπιστώθηκε η έναρξη λειτουργίας της
εταιρείας, ενώ η καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ. έλαβε χώρα στις 7-1-2015.
Η εταιρεία αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, η οποία λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής
οικονομίας, ενώ οι δραστηριότητες της εταιρείας τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται
από τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Οι δραστηριότητες της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε., που διαχειρίζεται τα
δικαιώματα του Δημοσίου επί της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, περιλαμβάνονται
αναλυτικά στο καταστατικό της και στην Έκθεση Διαχείρισης.
Με τις διατάξεις του Ν.4409/2016 ΦΕΚ 136 Α (άρθρα 1-35), η ΕΔΕΥ ανέλαβε πρόσθετες αρμοδιότητες
ασκώντας τα καθήκοντα της προβλεπόμενης από την οδηγία 2013/30/ΕΕ Αρμόδιας Αρχής, μέχρι τη
συγκρότηση της Αρμόδιας Αρχής η/και την ύπαρξη τουλάχιστον έξι (6) θαλάσσιων εγκαταστάσεων Έρευνας
και Παραγωγής υδρογονανθράκων στη χώρα.
Η Εταιρεία υποχρεούται να συντάσσει τις Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. που έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1.2 Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αναλύεται ως εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΜΠΑΣΙΑΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΠΕΛΛΑΣ Μ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ Χ. ΛΟΥΚΑΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΛΟΥΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ζ. ΜΑΡΚΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
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2. Βάση παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων
α) Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων
Λογιστικές πολιτικές είναι οι συγκεκριμένες αρχές, βάσεις, παραδοχές, κανόνες και πρακτικές, που
εφαρμόζονται από την οικονομική οντότητα για την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων. Οι οικονομικές καταστάσεις της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019
έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί
από τη Διεθνή Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση («ΕΕ») και παρουσιάζουν την οικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές με βάση την
αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Λαμβάνοντας τα ανωτέρω θέματα υπόψη, η Διοίκηση θεωρεί ότι:
(α) η αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας αποτελεί την κατάλληλη βάση προετοιμασίας της παρούσας
οικονομικής πληροφόρησης, (β) τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται
εύλογα σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει η Εταιρεία. Οι συνημμένες ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 1/1/2019-31/12/2019

έχουν καταρτισθεί βάσει της αρχής της συνέχισης

λειτουργίας και σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους. Όλα τα ποσά είναι στρογγυλοποιημένα σε
ευρώ εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά.
β) Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποιήσεις προτύπων
Οι λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την κατάρτιση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
συμφωνούν με εκείνες που ακολουθήθηκαν για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 εκτός από την
υιοθέτηση νέων προτύπων και διερμηνειών που εφαρμόζονται για τις χρήσεις που αρχίζουν την 1η
Ιανουαρίου 2019.

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να
εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα
την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το
λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το
υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την
πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο
εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές
μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Δεν υφίσταται
σημαντική επίπτωση από την εφαρμογή του προτύπου αυτού για την Εταιρεία.
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ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) «Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής ποινής
εξόφλησης»
Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν μία συγκεκριμένη συνθήκη, να
επιμετρούν χρηματοοικονομικά στοιχεία με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής και καταβολή αρνητικής
ποινής εξόφλησης (negative compensation) στο αναπόσβεστο κόστος η στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών
συνολικών εισοδημάτων αντί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.

ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες»
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις μακροπρόθεσμες συμμετοχές
τους σε μία συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης με βάση το ΔΠΧΑ 9.

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.A 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος»
Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και
αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση
κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.A 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου
εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς,
της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και
φορολογικές ζημιές και τους φορολογικούς συντελεστές.

ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) «Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή ή διακανονισμός»
Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα
συνταξιοδοτικά έξοδα όταν λαμβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων
παροχών.

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ.
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως σε
μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της επιχείρησης αυτής.
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ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού συμφωνίες»
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα δεν επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως
σε μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο στην επιχείρηση αυτή.

ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος»
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο εισοδήματος
από πληρωμές μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο.

ΔΛΠ 23 «Κόστος δανεισμού»
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα χειρίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού οποιοδήποτε
δάνειο αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το στοιχείο αυτό είναι έτοιμο
για τη χρήση την οποία προορίζεται ή την πώλησή του.

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021)
Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 καθιερώνει τις αρχές για
την αναγνώριση, επιμέτρηση και παρουσίαση των ασφαλιστήριων συμβολαίων που βρίσκονται στο πεδίο
εφαρμογής του προτύπου καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις. Σκοπός του προτύπου είναι να
διασφαλίσει ότι μία οντότητα παρέχει σχετικές πληροφορίες οι οποίες να παρουσιάζουν την εύλογη εικόνα
σχετικά με

αυτά τα συμβόλαια. Το νέο πρότυπο επιλύει τα προβλήματα συγκρισιμότητας που είχε

δημιουργήσει το ΔΠΧΑ 4 καθώς απαιτεί όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια να λογιστικοποιούνται με τρόπο
συνεπή. Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα επιμετρώνται σε τρέχουσες αξίες και όχι σε ιστορικό κόστος. Το
πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποιήσεις)

«Ορισμός συνένωσης επιχειρήσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020)
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. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός του ουσιώδους» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020)
Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους 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 τροποποιήσεις
διασφαλίζουν ότι ο ορισμός του ουσιώδους εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλα τα ΔΠΧΑ.

ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς» (εφαρμόζονται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020)
Οι τροποποιήσεις αλλάζουν ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με τη λογιστική αντιστάθμισης κινδύνου ώστε να
παρέχουν 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.

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 ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες βάσει
των δικαιωμάτων που είναι σε ισχύ στη λήξη της περιόδου αναφοράς. Η ταξινόμηση δεν επηρεάζεται από τις
προσδοκίες της οντότητας ή από γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς. Επιπλέον, η τροποποίηση
αποσαφηνιζει τη σημασία του όρου «διακανονισμός» μιας υποχρέωσης του ΔΛΠ 1. Η τροποποίηση δεν έχει
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
γ) Χρήση Εκτιμήσεων
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειμένου να επιλέξει τις
καταλληλότερες λογιστικές αρχές σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και συναλλαγών. Οι εν
λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα
τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην
προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης σε σχέση με το επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή
γεγονότων.
Στη χρήση 2019 η Διοίκηση της εταιρείας δεν απαιτήθηκε να προχωρήσει σε εκτιμήσεις και αξιολογικές
κρίσεις οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων,
τους επόμενους 12 μήνες.
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δ) Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την
24/02/2020.
3. Περίληψη Βασικών Λογιστικών Αρχών
3.1 Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης
Τα στοιχεία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, επιμετρώνται με χρήση του νομίσματος
του οικονομικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο η εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόμισμα). Οι
χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα της εταιρείας.
3.2 Συναλλαγές και υπόλοιπα σε ξένο νόμισμα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα βάσει των ισοτιμιών που
υφίστανται κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι
οποίες προκύπτουν από μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά την
διάρκεια της χρήσεως και κατά την ημερομηνία ισολογισμού με τις υπάρχουσες ισοτιμίες, καταχωρούνται
στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην
εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι
διαφορές της εύλογης αξίας.
3.3 Πληροφόρηση ανά τομέα
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα στοιχείων του ενεργητικού και δραστηριοτήτων που
παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από
εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων.
Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες
και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.
3.4 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις αξίες
κτήσεως τους. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται μειωμένες: (α) κατά τις σωρευμένες αποσβέσεις και (β) την
τυχόν απομείωση των παγίων.
Το αρχικό κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισμού αποτελείται από την τιμή αγοράς
συμπεριλαμβανομένων των δασμών εισαγωγής και των μη επιστρεφόμενων φόρων αγοράς καθώς και
οποιοδήποτε αναγκαίο κόστος ώστε να καταστεί το πάγιο λειτουργικό και έτοιμο για την κατά προορισμό
χρήση του.
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Οι μεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση με ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία,
κεφαλαιοποιούνται μόνον όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που αναμένεται ότι θα
προκύψουν από την εκμετάλλευση των επηρεαζόμενων στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες επισκευών,
συντηρήσεων κλπ. των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης εντός της οποίας πραγματοποιούνται.
Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευμένες
αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της
πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης.
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, με βάση την σταθερή μέθοδο
απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Οι
εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής, κατά κατηγορία παγίων,
έχει ως εξής
Κτίρια – εγκατ/σεις κτιρίων

50

Μηχανήματα και εγκαταστάσεις 10-15
Μεταφορικά μέσα

8-10

έτη
έτη

έτη

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 10

έτη

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε
ημερομηνίες αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων
παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στ’
αποτελέσματα.
3.5 Ασώματα περιουσιακά στοιχεία
Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται κατά βάση λογισμικά προγράμματα. Οι άδειες λογισμικού
αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη
σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία κυμαίνεται από 1 έως 5
έτη. Δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα
στα αποτελέσματα τη χρήση κατά την οποία προκύπτουν.
3.6 Υπεραξία
Η υπεραξία αφορά το επιπλέον τίμημα που καταβάλλεται από την Εταιρεία για την απόκτηση νέων
θυγατρικών εταιρειών, και προκύπτει από τη σύγκριση του τιμήματος που καταβάλλεται για την απόκτηση
μιας νέας εταιρείας με την αναλογούσα στην Εταιρεία εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων
της θυγατρικής κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Η υπεραξία που προκύπτει από την απόκτηση νέων
θυγατρικών εταιρειών απεικονίζεται χωριστά στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Κάθε χρόνο διενεργείται
έλεγχος της υπεραξίας για τυχόν απομείωση η οποία μειώνει το αρχικό ποσό όπως αυτό απεικονίζεται στην
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κατάσταση οικονομικής θέσης. Κατά τον υπολογισμό των κερδών ή ζημιών που προκύπτουν από την
πώληση συμμετοχών, λαμβάνεται υπόψη η τυχόν υπεραξία, της προς πώληση εταιρείας.
Για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των ελέγχων απομείωσης (impairment test), το ποσό της υπεραξίας
κατανέμεται σε μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών. Κάθε μία από τις μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών
απεικονίζει τις επενδύσεις της εταιρείας.
Στην περίπτωση που η εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία απόκτησης
μίας εταιρείας είναι μεγαλύτερη από το τίμημα που δόθηκε για την απόκτησή της, τότε προκύπτει αρνητική
υπεραξία (έσοδο) η οποία καταχωρείται απευθείας ως έσοδο στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.
3.7 Απομείωση αξίας μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται για πιθανή
ζημία απομείωσης, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους μπορεί να
μην είναι ανακτήσιμη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το
ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημιά απομείωσης του, καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης. Η
ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εκτιμώμενης καθαρής
τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως αυτού. Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την
πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μίας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη
έχουν πλήρη γνώση και ενεργούν οικιοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους
διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου. Αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών
ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου
και από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να
εκτιμηθεί το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη απομείωσης της
αξίας του, τότε προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας που δημιουργεί ταμειακές ροές στην οποία
ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία
ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν
ξεχωριστά (μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών).
Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούμενα έτη,
γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. Στις
περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως έσοδο.
3.8 Επενδύσεις σε ακίνητα
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποκτώνται με σκοπό την αποκόμιση οφέλους από την είσπραξη ενοικίων και την
αύξηση της εμπορικής αξίας αυτών. Τα υπόλοιπα ιδιόκτητα ακίνητα χρησιμοποιούνται προς εξυπηρέτηση
των δραστηριοτήτων της Εταιρείας καθώς και για διοικητικούς σκοπούς.
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Οι επενδύσεις σε ακίνητα παρακολουθούνται ως μακροπρόθεσμες επενδύσεις και αποτιμώνται στην εύλογη
αξία τους, η οποία ισούται με την τρέχουσα τιμή τους η οποία προσδιορίζεται από ανεξάρτητους
αναγνωρισμένους εκτιμητές ακινήτων. Μεταβολές στην εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα
καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως.
3.9 Αποθέματα
Κατά την ημερομηνία αναφοράς, τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους
κτήσεως ή παραγωγής και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.
Το κόστος των αποθεμάτων περιλαμβάνει όλα τα κόστη αγοράς, μετατροπής καθώς και τις δαπάνες που
πραγματοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέματα στην παρούσα θέση και κατάσταση.
Το κόστος αγοράς περιλαμβάνει την τιμή αγοράς, τους εισαγωγικούς δασμούς και άλλους φόρους (εκτός
εκείνων που η επιχείρηση μπορεί στη συνέχεια να επανακτήσει από τις φορολογικές αρχές), καθώς και
μεταφορικά, έξοδα παράδοσης και τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες. Εμπορικές εκπτώσεις, μειώσεις τιμών
και άλλα παρόμοια στοιχεία αφαιρούνται κατά τον προσδιορισμό του κόστους αγοράς.
Το κόστος μετατροπής των αποθεμάτων περιλαμβάνει τις δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με τις μονάδες
παραγωγής, όπως είναι τα άμεσα εργατικά. Επίσης, περιλαμβάνει ένα συστηματικό επιμερισμό των
σταθερών και μεταβλητών γενικών εξόδων παραγωγής, που πραγματοποιούνται κατά τη μετατροπή των
υλών σε έτοιμα αγαθά. Σταθερά γενικά έξοδα παραγωγής είναι οι έμμεσες δαπάνες παραγωγής που
παραμένουν σχετικά σταθερές, ανεξαρτήτως του όγκου παραγωγής, όπως είναι η απόσβεση και συντήρηση
εργοστασιακών κτιρίων και εξοπλισμού, αλλά και το κόστος της διεύθυνσης και διοίκησης του εργοστασίου.
Μεταβλητά γενικά έξοδα παραγωγής είναι οι έμμεσες δαπάνες παραγωγής που μεταβάλλονται άμεσα η
σχεδόν άμεσα, ανάλογα με τον όγκο της παραγωγής, όπως είναι οι έμμεσες ύλες και η έμμεση εργασία. Ο
επιμερισμός των σταθερών γενικών εξόδων παραγωγής στο κόστος μεταποίησης βασίζεται στην κανονική
δυναμικότητα των παραγωγικών εγκαταστάσεων. Κανονική δυναμικότητα είναι η αναμενόμενη να
επιτευχθεί παραγωγή κατά μέσο όρο στην διάρκεια ενός αριθμού περιόδων ή εποχών υπό κανονικές
συνθήκες, λαμβανομένων υπόψη των απωλειών δυναμικότητας λόγω της προγραμματισμένης συντήρησης.
Το πραγματικό επίπεδο παραγωγής μπορεί να χρησιμοποιείται, αν αυτό προσεγγίζει την κανονική
δυναμικότητα.
Οι λοιπές δαπάνες συμπεριλαμβάνονται

στο

κόστος των

αποθεμάτων

μόνο

στην έκταση

που

πραγματοποιούνται για να φέρουν τα αποθέματα στην παρούσα θέση και κατάστασή τους.
Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού.
Προβλέψεις για απομείωση της αξίας των αποθεμάτων σχηματίζονται εφόσον κρίνεται απαραίτητο και
καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσης.
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3.10 Χρηματοοικονομικά μέσα – αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση: Χρηματοοικονομικό
μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ταυτόχρονα ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο για μια
οικονομική οντότητα και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή έναν συμμετοχικό τίτλο για μια άλλη
οικονομική οντότητα.


Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Αρχική αναγνώριση και επιμέτρηση
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας κατατάσσονται κατά την αρχική αναγνώριση, ως
μεταγενέστερα επιμετρούμενα στο αποσβεσμένο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών
εσόδων ή στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
Η κατάταξη των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική αναγνώριση εξαρτάται από
τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και
του επιχειρηματικού μοντέλου Ομίλου για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.
Με εξαίρεση τις εμπορικές απαιτήσεις οι οποίες δεν περιέχουν ένα σημαντικό σκέλος χρηματοδότησης ή για
τις οποίες η Εταιρεία έχει εφαρμόσει την πρακτική λύση, η Εταιρεία αρχικά επιμετράει ένα
χρηματοοικονομικό
χρηματοοικονομικού

περιουσιακό

στοιχείο

περιουσιακού

στην

στοιχείου

εύλογη

που

δεν

αξία

του

επιμετράτε

πλέον,
στην

στην

εύλογη

περίπτωση

ενός

αξία

των

μέσω

αποτελεσμάτων, το κόστος συναλλαγής που αποδίδεται άμεσα στην απόκτηση ή την έκδοση του
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Οι εμπορικές απαιτήσεις οι οποίες δεν περιέχουν ένα
σημαντικό σκέλος χρηματοδότησης ή για τις οποίες η Εταιρεία έχει εφαρμόσει την πρακτική λύση,
επιμετρούνται στην τιμή συναλλαγής όπως προσδιορίζεται από το ΔΠΧΑ 15.
Προκειμένου ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο να καταταχθεί και να επιμετρηθεί στο
αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων πρέπει οι συμβατικοί όροι
που διέπουν το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, να δημιουργούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες
ταμειακές ροές που συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου
υπολοίπου κεφαλαίου. H αξιολόγηση αυτή η οποία αναφέρεται σαν δοκιμή «αποκλειστικών πληρωμών
κεφαλαίου και τόκων» εκτελείται σε επίπεδο μεμονωμένου χρηματοοικονομικού μέσου.
Το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας για την διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
προκειμένου να δημιουργήσουν ταμειακές ροές. Το επιχειρηματικό μοντέλο καθορίζει εάν οι ταμειακές ροές
θα προκύψουν από την είσπραξη των συμβατικών ταμειακών ροών, την πώληση των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων ή και από τα δύο.
Οι αγορές και πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν την παράδοση
περιουσιακών στοιχείων εντός χρονικού πλαισίου που καθορίζεται με κανονισμό ή σύμβαση στην αγορά
(συνήθεις συναλλαγές) αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία συναλλαγής, δηλαδή την ημερομηνία κατά την
οποία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το περιουσιακό στοιχείο.
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Μεταγενέστερη επιμέτρηση
Για σκοπούς επιμέτρησης ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου μετά την αρχική αναγνώριση,
τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται στις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες:
•

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος (χρεωστικοί τίτλοι)

•

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων με

ανακατάταξη των σωρευτικών κερδών και ζημιών (χρεωστικοί τίτλοι)
•

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών

συνολικών εσόδων χωρίς ανακατάταξη των σωρευτικών κερδών και ζημιών κατά την παύση αναγνώρισης
(συμμετοχικοί τίτλοι)
•

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος (χρεωστικοί τίτλοι)
Αυτή η κατηγορία είναι η πιο συνηθισμένη. Η Εταιρεία επιμετρά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
στο αποσβεσμένο κόστος εάν πληρούνται αμφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
•

το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διατηρείται στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού μοντέλου,

στόχος του οποίου είναι η διακράτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την είσπραξη
συμβατικών ταμειακών ροών
Και
•

βάσει

των συμβατικών

όρων που

διέπουν

το χρηματοοικονομικό

περιουσιακό

στοιχείο,

δημιουργούνται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που συνίστανται αποκλειστικά σε
αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος μεταγενέστερα από την αρχική
αναγνώριση επιμετρούνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου και
υπόκεινται σε απομείωση. Κέρδη και ζημίες αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος όταν
το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται, τροποποιείται ή απομειώνεται.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος του Ομίλου περιλαμβάνουν τις
εμπορικές απαιτήσεις και λοιπές απαιτήσεις.
Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου
Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνον όταν:
•

εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του χρηματοοικονομικού

περιουσιακού στοιχείου
ή
•

μεταβιβάσει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και η μεταβίβαση πληροί τους όρους για

διαγραφή.
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Η Εταιρεία μεταβιβάζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνο όταν:
•

μεταβιβάζει τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του χρηματοοικονομικού

περιουσιακού στοιχείου
ή
•

διατηρεί τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού

στοιχείου, αλλά αναλαμβάνει συμβατική δέσμευση να καταβάλλει τις ταμιακές ροές σε έναν ή
περισσότερους παραλήπτες, βάσει συμφωνίας.
Όταν Η Εταιρεία μεταβιβάσει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, αξιολογεί την έκταση κατά την
οποία διατηρεί τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του χρηματοοικονομικού περιουσιακού
στοιχείου.
Στην περίπτωση αυτή:
•

αν Η Εταιρεία μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, παύει να αναγνωρίζει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό
στοιχείο και αναγνωρίζει διακεκριμένα ως περιουσιακά στοιχεία ή δεσμεύσεις κάθε δικαίωμα και δέσμευση
που δημιουργήθηκε ή διατηρήθηκε κατά τη μεταβίβαση.
•

αν Η Εταιρεία διατηρήσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, συνεχίζει να αναγνωρίζει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό
στοιχείο.
•

αν Η Εταιρεία ούτε μεταβιβάζει ούτε διατηρεί ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της

κυριότητας του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, προσδιορίζει αν έχουν διατηρήσει τον έλεγχο
του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.
Στην περίπτωση αυτή:
(i) αν Η Εταιρεία δεν έχει διατηρήσει τον έλεγχο, παύει να αναγνωρίζει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό
στοιχείο και αναγνωρίζει διακεκριμένα ως περιουσιακά στοιχεία ή δεσμεύσεις όλα τα δικαιώματα και τις
δεσμεύσεις που δημιουργήθηκαν ή διατηρήθηκαν στο πλαίσιο της μεταβίβασης.
(ii) αν Η Εταιρεία έχει διατηρήσει τον έλεγχο, συνεχίζει να αναγνωρίζει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό
στοιχείο στο βαθμό που συνεχίζει η ανάμειξή του στο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο.
Απομείωση της αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Η Εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη ζημίας έναντι αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σε όλα τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν κατέχονται στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων. Στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, ως πιστωτική ζημία νοείται η παρούσα αξία
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της διαφοράς μεταξύ των συμβατικών ταμειακών ροών που οφείλονται στην Εταιρεία με βάση τη σύμβαση
και των ταμειακών ροών που η οικονομική οντότητα αναμένει να εισπράξει. Οι αναμενόμενες ταμειακές ροές
που λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνουν ταμειακές ροές από την πώληση διακρατούμενων εξασφαλίσεων ή
άλλων πιστωτικών ενισχύσεων που εμπεριέχονται στους συμβατικούς όρους.
Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, Η Εταιρεία εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση του προτύπου
και υπολόγισε τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές με βάση τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλη τη
διάρκεια ζωής των στοιχείων αυτών. Για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, οι
αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές υπολογίζονται με βάση τις ζημιές των επόμενων 12 μηνών. Οι αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές των επόμενων 12 μηνών είναι ένα μέρος των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για όλη
τη διάρκεια ζωής των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, που προκύπτει από τη πιθανότητα
αθέτησης πληρωμής ενός στοιχείου εντός των επόμενων 12 μηνών από την ημέρα αναφοράς. Πάντως, όταν
υπάρχει σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση, η πρόβλεψη απομείωσης
θα βασίζεται στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές όλης της διάρκειας ζωής του στοιχείου. Η Εταιρεία
προκειμένου να καθορίσει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες για κάθε μεμονωμένο υπόλοιπο εμπορικών
απαιτήσεων, εξέτασε τον κίνδυνο αθέτησης, τις ληξιπρόθεσμες ημέρες και τις ιστορικές ζημίες
προσαρμοσμένες ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες και μελλοντικές πληροφορίες ανά οφειλέτη.
Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, Η Εταιρεία αξιολογεί κατά πόσον ο πιστωτικός κίνδυνος ενός
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση. Η
Εταιρεία έχει ένα μαχητό τεκμήριο και θεωρεί ότι υφίσταται αθέτηση αφού ένα χρηματοοικονομικό μέσο
εμφανίσει καθυστέρηση πέραν της πιστωτικής πολιτικής που ακολουθείται, εκτός αν Η Εταιρεία έχει λογικές
και βάσιμες πληροφορίες από τις οποίες προκύπτει ότι ένα κριτήριο αθέτησης που καθορίζει μεγαλύτερη
καθυστέρηση είναι καταλληλότερο. Ο ορισμός της αθέτησης που χρησιμοποιείται για αυτούς τους σκοπούς
εφαρμόζεται με συνέπεια από την Εταιρεία για όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα, εκτός εάν προκύψουν
πληροφορίες που καταδεικνύουν ότι ένας διαφορετικός ορισμός της αθέτησης είναι καταλληλότερος για ένα
συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό μέσο. Η Εταιρεία διαγράφει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο
όταν δεν έχει εύλογες προσδοκίες ανάκτησης των συμβατικών ταμειακών ροών επί του συνόλου ή μέρους
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.
Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
Όλες οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αρχικά αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους μείον το κόστος
συναλλαγών, στην περίπτωση των δανείων και των πληρωτέων υποχρεώσεων.
Αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν η δέσμευση που απορρέει από την υποχρέωση,
ακυρώνεται ή εκπνέει. Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη
από τον ίδιο δανειστή αλλά με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή οι όροι μίας υφιστάμενης υποχρέωσης
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τροποποιούνται σημαντικά, αυτή η ανταλλαγή ή τροποποίηση αντιμετωπίζεται ως από αναγνώριση της
αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση μίας νέας υποχρέωσης. Η διαφορά στις αντίστοιχες λογιστικές αξίες
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων
Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης μόνο όταν η Εταιρεία έχει νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να
τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση μεταξύ τους ή να απαιτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να διακανονίσει την
υποχρέωση ταυτόχρονα. Το νόμιμο δικαίωμα δεν πρέπει να εξαρτάται από μελλοντικά γεγονότα και πρέπει
να μπορεί να εκτελεσθεί κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών και σε περίπτωση αθέτησης,
αφερεγγυότητας ή πτώχευσης της εταιρείας ή του αντισυμβαλλομένου.
3.11 Χρηματικά Διαθέσιμα
Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν και τα ισοδύναμα των ταμειακών διαθεσίμων, όπως είναι οι καταθέσεις όψεως
και οι καταθέσεις προθεσμίας βραχείας διάρκειας. Τραπεζικές υπεραναλήψεις, που είναι αποπληρωτέες σε
πρώτη ζήτηση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαχείρισης των διαθεσίμων της Εταιρείας
περιλαμβάνονται, για σκοπούς σύνταξης της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, ως συστατικό στοιχείο των
ταμειακών διαθεσίμων.
3.12 Μετοχικό Κεφάλαιο
Οι κοινές μετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το προσαυξημένο εξωτερικό κόστος άμεσα αποδοτέο στην
έκδοση νέων μετοχών εμφανίζεται στο κεφάλαιο αφαιρετικά του εισπρακτέου ποσού. Κατά την απόκτηση
ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών δαπανών, απεικονίζεται
μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων.
3.13 Δάνεια
Τα δάνεια επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα στο αποσβεσμένο κόστος με τη
χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Η ταξινόμηση σε βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πραγματοποιείται
σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις, εάν προβλέπεται αποπληρωμή μέρους ή του συνόλου στους
επόμενους δώδεκα μήνες ή αργότερα, αντίστοιχα.
3.14 Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης
Η Εταιρεία διαγράφει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση (ή μέρος αυτής) από την κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της όταν, και μόνον όταν, εξοφλείται, δηλαδή, όταν η υποχρέωση που
καθορίζεται στο συμβόλαιο εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει.
Στην περίπτωση όπου μία υφιστάμενη υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο δανειστή, αλλά
με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή στην περίπτωση όπου υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στους όρους
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μίας υφιστάμενης υποχρέωσης, τότε από-αναγνωρίζεται η αρχική υποχρέωση και αναγνωρίζεται μία νέα
υποχρέωση και η διαφορά που προκύπτει αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.
Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας μίας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (ή ενός τμήματος μίας
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης) που εξοφλείται ή μεταβιβάζεται σε ένα άλλο μέρος και της ανταλλαγής
που καταβάλλεται, συμπεριλαμβανομένων και των μεταβιβαζόμενων εκτός μετρητών περιουσιακών
στοιχείων και των αναληφθέντων υποχρεώσεων, αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.
3.15 Χρηματοδοτικές και λειτουργικές μισθώσεις
Μέχρι το 2018, οι μισθώσεις ταξινομούνταν ως χρηματοδοτικές ή ως λειτουργικές μισθώσεις.
Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθώσεων (καθαρές από τυχόν κίνητρα που λαμβάνει ο μισθωτής)
χρεώνονταν στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
Από την 1η Ιανουαρίου 2019, οι μισθώσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης ως
ένα δικαίωμα χρήσης στοιχείου του ενεργητικού και μία υποχρέωση μίσθωσης, την ημερομηνία που το
μισθωμένο πάγιο καθίσταται διαθέσιμο για χρήση. Κάθε καταβολή μισθώματος κατανέμεται μεταξύ της
υποχρέωσης μίσθωσης και του χρηματοοικονομικού κόστους. Οι τόκοι επί της υποχρέωσης από τη μίσθωση
για κάθε περίοδο της διάρκειας της μίσθωσης ισούνται με το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή ενός
σταθερού περιοδικού επιτοκίου επί του ανεξόφλητου υπολοίπου της υποχρέωσης από τη μίσθωση. Το
δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου του ενεργητικού αποσβένεται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της
ωφέλιμης ζωής του στοιχείου και της διάρκειας μίσθωσης με τη σταθερή μέθοδο.
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση αρχικά αποτιμώνται βάσει της
παρούσας αξίας. Οι υποχρεώσεις μισθώσεων περιλαμβάνουν την καθαρή παρούσα αξία των ακόλουθων
μισθωμάτων:


τα σταθερά μισθώματα (συμπεριλαμβανομένου και των «κατ’ ουσία» σταθερών πληρωμών)



τα μεταβλητά μισθώματα, που εξαρτώνται από έναν δείκτη ή ένα επιτόκιο, τα οποία αρχικά
επιμετρώνται με χρήση του δείκτη ή του επιτοκίου κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής
περιόδου



τα ποσά που αναμένονται να καταβληθούν βάσει εγγυημένων υπολειμματικών αξιών



η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος αγοράς, εάν είναι μάλλον βέβαιο ότι η Εταιρεία θα εξασκήσει
αυτό το δικαίωμα, και



την καταβολή ποινής για καταγγελία της μίσθωσης, εάν η διάρκεια της μίσθωσης αποτυπώνει την
άσκηση δικαιώματος της Εταιρείας για καταγγελία της μίσθωσης.

Οι πληρωμές μισθωμάτων προεξοφλούνται με το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης ή, εάν αυτό το επιτόκιο
δεν μπορεί να προσδιορισθεί από τη σύμβαση, με το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του μισθωτή
(“incremental borrowing rate”), δηλαδή το επιτόκιο με το οποίο θα επιβαρυνόταν ο μισθωτής για να
δανειστεί το απαραίτητο κεφάλαιο, ώστε να αποκτήσει ένα στοιχείο παρόμοιας αξίας με το μισθωμένο
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στοιχείο ενεργητικού, για παρόμοια χρονική περίοδο, με παρόμοιες εξασφαλίσεις και σε παρόμοιο
οικονομικό περιβάλλον.
Μετά την αρχική τους επιμέτρηση, οι υποχρεώσεις μίσθωσης αυξάνονται από το χρηματοοικονομικό κόστος
τους και μειώνονται από την πληρωμή των μισθωμάτων. Η υποχρέωση μίσθωσης επανεπιμετράται για να
αποτυπώσει τυχόν επανεκτιμήσεις ή τροποποιήσεις της μίσθωσης.
Το κόστος του περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης αποτελείται από:


το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της υποχρέωσης μίσθωσης



τυχόν μισθώματα που καταβλήθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου ή πριν
από αυτήν, μείον οποιαδήποτε κίνητρα μίσθωσης έχουν εισπραχθεί



τυχόν αρχικές άμεσες δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνθηκε ο μισθωτής και



εκτίμηση του κόστους με το οποίο θα επιβαρυνθεί ο μισθωτής προκειμένου να αποσυναρμολογήσει
και να απομακρύνει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο, να αποκαταστήσει τον χώρο όπου έχει
τοποθετηθεί ή να αποκαταστήσει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο στην κατάσταση στην οποία
προβλέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της μίσθωσης, εκτός εάν το εν λόγω κόστος
συνεπάγεται την παραγωγή αποθεμάτων. Ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιβαρυνθεί
με το εν λόγω κόστος είτε κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου είτε λόγω χρήσης
του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Τα δικαιώματα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού αρχικά επιμετρούνται στο κόστος τους, και στη συνέχεια
μειώνονται κατά το ποσό της συσσωρευμένης απόσβεσης και της απομείωσης. Τέλος, προσαρμόζονται σε
συγκεκριμένες επαναμετρήσεις της αντίστοιχης υποχρέωσης μίσθωσης. Όταν τα δικαιώματα χρήσης
στοιχείων του ενεργητικού πληρούν τον ορισμό των επενδυτικών ακινήτων, υπολογίζονται αρχικά στο
κόστος τους και στη συνέχεια στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική της Εταιρείας.
Τα έσοδα της μίσθωσης από λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με τη σταθερή
μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
3.16 Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος)
Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο
τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών της Εταιρείας όπως
αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορολογικού νόμου, και υπολογίστηκε με βάση τον
ισχύοντα φορολογικό συντελεστή.
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως (liability method) σε
όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής βάσης και της
λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.
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Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές διαφορές προσδιορίζονται και εμφανίζονται
είτε ως (αναβαλλόμενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.
Καταχωρούνται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις
μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιμο
φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά μπορεί να αξιοποιηθεί.
Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν
αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων.
Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούμενες χρήσεις
αποτιμώνται στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), με
τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόμων) που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά
θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
3.17 Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους
Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από αυτήν, για την μελλοντική καταβολή
παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το
αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον
προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. Το χρησιμοποιούμενο επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο την απόδοση,
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, των μακροπρόθεσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
Η σχετική υποχρέωση υπολογίζεται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές και καθορίζονται
χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο αποτιμήσεως των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (Projected
Unit Method). Τα καθαρά κόστη συνταξιοδοτήσεως της περιόδου συμπεριλαμβάνονται στο κόστος
μισθοδοσίας στην επισυναπτόμενη Κατάσταση Αποτελεσμάτων και αποτελούνται από τη παρούσα αξία των
παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια της περιόδου, τους τόκους επί της υποχρεώσεως
παροχών, το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και όποια άλλα πρόσθετα
συνταξιοδοτικά κόστη. Το κόστη προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην
μέση περίοδο έως ότου τα οφέλη του προγράμματος κατοχυρωθούν.
3.18 Κρατικά ασφαλιστικά προγράμματα
Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον
ιδιωτικό τομέα (Ε.Φ.Κ.Α), ο οποίος χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε
εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος το μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα της
συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι
υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία
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δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το
πρόγραμμα.
3.19 Προβλέψεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις, Υποχρεώσεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως
αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροής πόρων και τα ποσά των
υποχρεώσεων μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία
Οικονομικών Καταστάσεων και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία της δαπάνης που
αναμένεται να εκταμιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά με τις προβλέψεις που αναμένεται
να εκκαθαριστούν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι
σημαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με
έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική
αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την
υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αλλά
γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι
ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αλλά
γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.
3.20 Κρατικές επιχορηγήσεις
3.20.1 Επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία
Επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία είναι κρατικές επιχορηγήσεις που έχουν ως βασικό όρο
ότι η επιχείρηση που τις δικαιούται πρέπει να αγοράσει, ή να κατασκευάσει μακροπρόθεσμα περιουσιακά
στοιχεία.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι:
α) Η επιχείρηση θα συμμορφωθεί με τους όρους που τις διέπουν.
β) Οι επιχορηγήσεις θα εισπραχθούν.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται ως έσοδο επόμενων χρήσεων
και καταχωρούνται με συστηματική βάση στα έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου
στοιχείου του ενεργητικού.
3.20.2 Επιχορηγήσεις που αφορούν αποτελέσματα
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με αποτελέσματα καταχωρούνται με συστηματικό και
ορθολογικό τρόπο στα έσοδα των περιόδων μέσα στις οποίες πρέπει να γίνει ο συσχετισμός των
επιχορηγήσεων αυτών με τα αντίστοιχα κόστη.
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3.21 Αναγνώριση εσόδων
Από την 1/1/2018 Η Εταιρεία ξεκίνησε την εφαρμογή του νέου Προτύπου ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με
Πελάτες» χωρίς αναπροσαρμογή της συγκριτικής πληροφόρησης, αναγνωρίζοντας την σωρευτική επίδραση
της αρχικής εφαρμογής στο υπόλοιπο έναρξης των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την ημερομηνία αυτή (1/1/2018).
Η εφαρμογή του νέου Προτύπου δεν είχε επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας κατά την 1/1/2019, ως
εκ τούτου δεν πραγματοποιήθηκαν αναπροσαρμογές στα υπόλοιπα έναρξης της Κατάστασης Οικονομικής
Θέσης της 31/12/2019.
Για την αναγνώριση και την επιμέτρηση των εσόδων που προκύπτουν από συμβάσεις με πελάτες, το νέο
Πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο αποτελούμενο από τα ακόλουθα στάδια:
1.

Προσδιορισμός της σύμβασης με τον πελάτη.

2.

Προσδιορισμός των δεσμεύσεων εκτέλεσης.

3.

Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής.

4.

Κατανομή της τιμής συναλλαγής στις δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης.

5.

Αναγνώριση εσόδων όταν (ή καθώς) οι δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης εκπληρώνονται.

Η τιμή συναλλαγής είναι το ποσό του ανταλλάγματος σε μία σύμβαση για το οποίο Η Εταιρεία αναμένει να
έχει δικαίωμα, ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών σε έναν πελάτη,
εξαιρουμένων ποσών που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων (φόρος προστιθέμενης αξίας, λοιποί φόροι
επί των πωλήσεων).
Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν εκπληρώνονται οι σχετικές δεσμεύσεις εκτέλεσης, είτε σε μία συγκεκριμένη
χρονική στιγμή (συνήθως για υποσχέσεις που αφορούν στη μεταβίβαση αγαθών σε έναν πελάτη) είτε με την
πάροδο του χρόνου (συνήθως για υποσχέσεις που αφορούν στη μεταβίβαση υπηρεσιών σε έναν πελάτη).
Η Εταιρεία αναγνωρίζει μία συμβατική υποχρέωση για ποσά που λαμβάνει από τους πελάτες (προπληρωμές)
τα οποία αφορούν σε δεσμεύσεις εκτέλεσης που δεν έχουν εκπληρωθεί, καθώς επίσης και όταν διατηρεί
δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο (αναβαλλόμενο έσοδο) πριν την εκτέλεση των
δεσμεύσεων εκτέλεσης της σύμβασης και τη μεταφορά των αγαθών ή των υπηρεσιών. Η συμβατική
υποχρέωση αποαναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι δεσμεύσεις εκτέλεσης και το έσοδο αναγνωριστεί στα
αποτελέσματα.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει μία απαίτηση από πελάτη όταν υπάρχει ένα άνευ όρων δικαίωμα να λάβει το τίμημα
για τις εκτελεσμένες δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης προς τον πελάτη. Αντίστοιχα, αναγνωρίζει ένα
στοιχείο του ενεργητικού από συμβάσεις όταν έχει ικανοποιήσει τις δεσμεύσεις εκτέλεσης πριν ο πελάτης
πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η πληρωμή, για παράδειγμα όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες
μεταβιβάζονται στον πελάτη πριν από το δικαίωμα της Εταιρείας για την έκδοση τιμολογίου.
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Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται σε βάση χρονικής αναλογίας λαμβάνοντας υπόψη το υπόλοιπο του αρχικού
ποσού και του ισχύον επιτοκίου έως τη λήξη. Όταν καθορίζεται τέτοια έσοδα θα είναι πληρωτέα στην
Εταιρεία
Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται ως έσοδο κατά την ημερομηνία έγκρισης της διανομής τους.
3.22 Έξοδα
3.22.1 Αρχή του δεδουλευμένου
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που
πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο αποτελέσματα χρήσης ως έξοδα, κατά τον
χρόνο χρήσεως του μίσθιου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.
3.22.2 Κόστος χρηματοδότησης
Το καθαρό χρηματοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευμένους τόκους επί των συναφθέντων
δανείων, που υπολογίζονται βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
3.23 Κέρδη ανά μετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της χρήσης με το μέσο
σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης
περιόδου.
3.24 Συμψηφισμός χρηματικοοικονομικών μέσων
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και στην κατάσταση
οικονομικής θέσης εμφανίζεται το καθαρό ποσόν, όταν υπάρχει νόμιμα εκτελεστό δικαίωμα αντιστάθμισης
των αναγνωρισμένων ποσών και υπάρχει πρόθεση να διακανονιστεί σε καθαρή βάση ή να εξοφληθεί το
περιουσιακό στοιχείο και να διακανονιστεί η υποχρέωση ταυτόχρονα.
4. Ενσώματα πάγια στοιχεία
Ο λογαριασμός ενσώματων παγίων στοιχείων την 31 Δεκεμβρίου 2019 και 2018 στις συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις, αναλύεται ως εξής:
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Κτιριακές
Εγκ/σεις
Αξία Κτήσης
1.1.2019

Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο Ενσώματων
Παγίων

28.605

137.404

166.009

19.359
-

26.290
-

45.649
-

31.12.2019

47.964

163.694

211.658

Αποσβέσεις
1.1.2019
Προσθήκες
Μειώσεις

9.834
18.836
-

97.982
28.557
-

107.816
47.393
-

31.12.2019

28.670

126.539

155.209

18.771
19.294

39.423
37.155

58.193
56.449

Προσθήκες
Μειώσεις / Διαγραφές

Αναπόσβεστη Αξία
31.12.2018
31.12.2019

5. Ασώματα πάγια στοιχεία
Ο λογαριασμός ασωμάτων παγίων στοιχείων την 31 Δεκεμβρίου 2019 και 2018 στις συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις, αναλύεται ως εξής:

Λογισμικά
Προγράμματα
Αξία Κτήσης
1.1.2019
Προσθήκες
Μειώσεις / Διαγραφές
31.12.2019

89.088
65.154
154.242

Αποσβέσεις
1.1.2019
Προσθήκες
Λοιπές Μεταβολές
Μειώσεις
31.12.2019

18.588
18.625

Αναπόσβεστη Αξία
31.12.2018
31.12.2019

Σύνολο Ασώματων
Παγίων
89.088
65.154
154.242

37.213

18.588
18.625
37.213

70.500
117.029

70.500
117.029

6. Εμπορικές απαιτήσεις
Οι «Εμπορικές απαιτήσεις» την 31η Δεκεμβρίου 2019 και 2018 στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις
αναλύονται ως εξής:
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31.12.2019

31.12.2018

Πελάτες

461.015

899.881

Σύνολο

461.015

899.881

Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Υπόλοιπο εμπορικών απαιτήσεων

461.015

899.881

Η Εταιρεία εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση της παραγράφου 5.5.15 του ΔΠΧΑ 9, σύμφωνα με την
οποία η εκτίμηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, σε σχέση με απαιτήσεις από πελάτες, καθορίζεται
στο ποσό που προκύπτει με βάση τη συνολική διάρκεια των απαιτήσεων. Η επίδραση από την εφαρμογή του
προτύπου στην Εταιρεία για την τρέχουσα χρήση θεωρείται μη ουσιώδης.
7. Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Οι «Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις» την 31η Δεκεμβρίου 2019 και 2018 στις συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο
Έξοδα επομένων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Σύνολο

31.12.2019

31.12.2018

11.953
63.103
505.171

1.473
66.014
866.808

580.227

934.295

Τα έσοδα χρήσεως εισπρακτέα αφορούν τιμολογήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την εταιρεία μετά το
πέρας της διαχειριστικής περιόδου που αφορούν εξ ολοκλήρου εργασίες της χρήσης.
8. Χρηματικά Διαθέσιμα
Τα Χρηματικά Διαθέσιμα κατά την 31/12/2019 και 31/12/2018 αναλύονται ως εξής:

Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

31.12.2019

31.12.2018

11.334.700

5.159.340

11.334.700

5.159.340

Τα χρηματικά διαθέσιμα αφορούν καταθέσεις σε λογαριασμό όψεως της Τράπεζας Πειραιώς.
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9. Μετοχικό Κεφάλαιο
Βάσει του καταστατικού της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. το Μετοχικό Κεφάλαιό της είναι 1.000.000 ευρώ και αποτελείται
από μία

(1) ονομαστική μετοχή. Καταβάλλεται σε τρείς ισόποσες ετήσιες δόσεις, από τις οποίες

καταβλήθηκε στη χρήση 2015 η 1η δόση ύψους 333.333,33, στη χρήση 2016 η δεύτερη ισόποση δόση και
στην χρήση 2017 η τρίτη ισόποση δόση.
Σύμφωνα με το από 26 Ιουλίου 2019 πρακτικό της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε
η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων (€ 2.000.000,00 )
ευρώ, με κεφαλαιοποίηση κερδών χρήσης αντί της διανομής μερίσματος, με έκδοση ενός τίτλου είκοσι
χιλιάδων (20.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (€ 100) ευρώ εκάστη καθώς και η
ακύρωση του παλαιού τίτλου της μίας (1) μετοχής του ενός εκατομμυρίου (€ 1.000.000,00) ευρώ και
έκδοση ενός τίτλου δέκα χιλιάδων (10.000) μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (€ 100) ευρώ εκάστη.
Το κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 ανέρχεται σε € 3.000.000,00.
10. Μερίσματα
Τα μερίσματα και ο σχηματισμός των κατά νόμο αποθεματικών λογιστικοποιούνται μετά τη λήψη της
σχετικής απόφασης από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Μερίσματα χρήσης 2017: Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την
29Ιουνίου 2018, ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος.
Μερίσματα χρήσης 2018: Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την
26Ιουλίου 2019, αποφάσισε:
α) την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους των προς διάθεση κερδών χρήσης, και
συγκεκριμένα την αύξηση κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ, με την έκδοση ενός τίτλου είκοσι
χιλιάδων (20.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη, καθώς και την
ακύρωση του παλαιού τίτλου της μία (1) μετοχής του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ και την έκδοση
ενός τίτλου δέκα χιλιάδων (10.000) μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη και
β) τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ύψους διακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι τέσσερα
ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (214.124,88) σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2α του καταστατικού.
Πρόταση διανομής μερίσματος της χρήσης 2019: Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τον σχηματισμό τακτικού
αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2α του καταστατικού, καθώς και την αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση κερδών χρήσης, κατά τρία εκατομμύρια(3.000.000,00) ευρώ,
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του καταστατικού από τα κέρδη της χρήσης 2019.

11. Προμηθευτές
Οι «Προμηθευτές» την 31η Δεκεμβρίου 2019 και 2018 στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται
ως εξής:
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31.12.2019

31.12.2018

107.522

Προμηθευτές εσωτερικού
Προμηθευτές ενδοκοινοτικοί
Προμηθευτές τρίτων χωρών

120.000

83.269
39.925
60.000

Σύνολο

227.522

183.194

12. Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι «Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» την 31η Δεκεμβρίου 2019 και 2018 στις
συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Φ.Π.Α.
Φόροι και Τέλη
Ασφαλιστικές υποχρεώσεις
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο

31.12.2019

31.12.2018

2.555
370.363
12.151
11.342
1.684.966
101.621
45

2.452
165.670
5.141
6.753
830.815
176.193
86

2.183.044

1.187.111

Στο λογαριασμό "Έσοδα επομένων χρήσεων" η εταιρεία καταχώρησε με βάση την αρχή του δεδουλευμένου,
δυνάμει συμβάσεων, έσοδα που αφορούν σε στρεμματικές αποζημιώσεις οι οποίες προκαταβάλλονται 30
ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του κάθε έτους. Το ποσό για τη χρήση 2019 ανήλθε σε € 1.684.966
και για τη χρήση 2018 σε € 830.815.
Στο λογαριασμό "Έξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα" η εταιρεία καταχώρησε με βάση την αρχή του
δεδουλευμένου το 20% του περιερχόμενου σε αυτή, δυνάμει συμβάσεων, μεριδίου παραγωγής της χρήσης
2019, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.2289/1995. Το ποσό προς εισφορά στο Πράσινο Ταμείο ανήλθε στη
χρήση του 2019 σε ευρώ 98.881 και στην χρήση του 2018 σε ευρώ 173.362.Με την είσπραξη του μεριδίου
παραγωγής το ποσό θα κατατεθεί σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου, που τηρείται στην
Τράπεζα της Ελλάδος. Πέραν του ανωτέρω ποσού στον λογαριασμό έχουν καταχωρηθεί και έξοδα χρήσεως
δουλευμένα σχετικά με έξοδα Διοίκησης ύψους ποσού ευρώ €2.740.
13. Έσοδα
Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής:
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1.1.201931.12.2019
Έσοδα παροχής υπηρεσιών
Σύνολο

1.1.201831.12.2018

5.536.348

5.137.541

5.536.348

5.137.541

14. Κόστος Πωλήσεων - Έξοδα Διοίκησης – Έξοδα Διάθεσης
Τα έξοδα (κόστος πωλήσεων, έξοδα διοίκησης, έξοδα διάθεσης) αναλύονται ως εξής:

1.1.201931.12.2019
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Αποσβέσεις
Διάφορα έξοδα
Σύνολο

1.1.201831.12.2018

94.523
644.372
145.918
7.504
66.018
240.982

92.097
383.301
73.068
6.537
77.561
248.234

1.199.317

880.798

Τα παραπάνω έξοδα κατανέμονται ως εξής:

1.1.201931.12.2019
Κόστος πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Σύνολο

1.1.201831.12.2018

497.322
603.114
98.881

250.214
457.223
173.362

1.199.317

880.798

Οι αμοιβές Έμμισθου Προσωπικού αφορούν αμοιβές των οργάνων Διοίκησης και έχουν καθοριστεί σύμφωνα
με

την

υπ’

αρ.

Απόφαση

2/31887/ΔΕΠ

ΦΕΚ

Υ.Ο.Ο.Δ.

393/3-6-2015

Υπουργού

Παραγωγικής

Ανασυγκρότησης - Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός μεικτών
μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αντιπροέδρου Δ.Σ., καθώς και
της μεικτής μηνιαίας αποζημίωσης των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής
Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων ( Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. )»,όπως ισχύει, πλέον της δαπάνης πρακτικής
άσκησης δύο ατόμων.
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15. Συναλλαγές και αποδοχές μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Οι αποδοχές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτατων στελεχών της Εταιρείας που αναγνωρίστηκαν για
την περίοδο που έληξε 31.12.2019 και 31.12.2018 έχουν ως εξής:
1.1.201931.12.2019
Αμοιβές μελών ΔΣ από μισθωτές υπηρεσίες
Εργοδ. Εισφορές Μελών ΔΣ από μισθωτές υπηρεσίες
Αμοιβές για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ.
Σύνολο

1.1.201831.12.2018

73.200
14.847
1.200

73.200
14.917
1.950

89.247

90.067

Δεν υφίστανται υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων που έχουν προκύψει από τέτοιες συναλλαγές κατά
την 31.12.2019 και την 31.12.2018.
16. Χρηματοοικονομικά Έσοδα & Έξοδα
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) κατά την χρήση 2019 και 2018, στις συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις, αναλύονται ως εξής:
1.1.201931.12.2019

1.1.201831.12.2018

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα

(734)

(249)

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων

(734)

(249)

Πιστωτικοί τόκοι

62.183

41.216

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων

62.183

41.216

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα)

61.449

40.967

17. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις- Δεσμεύσεις
Στα πλαίσια εκτελέσεως των εργασιών της η εταιρεία ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με πιθανές νομικές
διεκδικήσεις από τρίτους. Σύμφωνα με τη Διοίκηση και τον Νομικό Σύμβουλο της εταιρείας, οι όποιες
διεκδικήσεις αυτής της μορφής δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στη λειτουργία και οικονομική
θέση της εταιρείας κατά την 31/12/2019.

18. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνου
Η Εταιρεία κατά την 31.12.2019 είναι εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της
αγοράς (διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και στις τιμές της αγοράς πετρελαίου), ο πιστωτικός
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κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας στοχεύει στον
περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα που προκύπτει από την
αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και
των πωλήσεων. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από τις οικονομικές υπηρεσίες του Εταιρείας.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω:


αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της Εταιρείας,



σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για τη
μείωση των κινδύνων και



εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη Διοίκηση, της διαδικασίας
διαχείρισης κινδύνων.

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες και εμπορικούς
χρεώστες και πιστωτές.
Α. Κίνδυνος Αγοράς :
Ο Συναλλαγματικός Κίνδυνος
Συναλλαγματικός είναι ο κίνδυνος, όπως η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμειακές ροές ενός
χρηματοοικονομικού μέσου θα υπόκεινται σε διακύμανση λόγω μεταβολών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Αυτό το είδος κινδύνου μπορεί να προκύψει, για την Εταιρεία, από συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης
και μετατροπής στο νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας (Ευρώ) χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων κυρίως απαιτήσεων από συναλλαγές συνομολογημένες σε νόμισμα διαφορετικό από το
λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας. Μέρος των συναλλαγών θα διενεργείται σε δολάριο Η.Π.Α. με
αποτέλεσμα για τις απαιτήσεις που προκύπτουν από έσοδα τα οποία σύμφωνα με την σύμβαση
καταβάλλονται σε δολάριο, η Εταιρεία να είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές της ισοτιμίας του δολαρίου ΗΠΑ
(USD) έναντι του Ευρώ.
Β. Πιστωτικός κίνδυνος :
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα Χρηματικά Διαθέσιμα, τις Καταθέσεις στην Τράπεζα καθώς επίσης
και πιστωτικές εκθέσεις σε πελάτες. Προκειμένου για την είσπραξη των εσόδων της, όπως προέβλεψε η
παρ.1 του άρθρου 36 του Ν. 4409/2016, που αναγνώρισε από 28.7.2016 και ένθεν, ως έσοδα της εταιρείας,
όλα τα έσοδα που προέρχονται από τις παραχωρήσεις των δικαιωμάτων αναζήτησης, έρευνας και
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων (ιδίως τα ανταλλάγματα υπογραφής και παραγωγής, τις στρεμματικές
αποζημιώσεις, κλπ), η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο. Σε ότι αφορά τον χρόνο πληρωμής των
απαιτήσεων αυτών παρακολουθεί στενά τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της και λαμβάνει όλα τα αναγκαία
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μέτρα για την αντιμετώπιση του εν λόγω κινδύνου. Ο χρόνος εξόφλησης των απαιτήσεων αυτών
προβλέπεται στις σχετικές συμβάσεις.
Ο πιστωτικός κίνδυνος για τα χρηματικά διαθέσιμα είναι αμελητέος δεδομένου ότι οι συναλλασσόμενοι είναι
αξιόπιστες τράπεζες με υψηλής ποιότητας κεφαλαιακή διάρθρωση.
Γ. Κίνδυνος ρευστότητας :
Ο κίνδυνος ρευστότητας

συνιστάται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μην έχει επαρκείς ταμειακές ροές

προκειμένου να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις, όταν απαιτείται. Καθώς και να μην
μπορεί να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας και ανάπτυξης της. Ο κίνδυνος αυτός διατηρείται σήμερα σε
χαμηλά επίπεδα, οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται από την εταιρεία σε μηνιαία και τριμηνιαία
βάση και διενεργείται ταμειακός προγραμματισμός τουλάχιστον κάθε τρίμηνο.
19. Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου
Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση με τη Διαχείριση κεφαλαίου είναι στην διασφάλιση της δυνατότητας
απρόσκοπτης λειτουργίας της Εταιρείας στο μέλλον, προκειμένου να εξασφαλίσει απόδοση στον μέτοχο, και
στην επίτευξη των αναπτυξιακών της σχεδίων σε συνδυασμό με την πιστοληπτική της ικανότητα.
Η

Εταιρεία παρακολουθεί την κεφαλαιακή διάρθρωση με τον δείκτη μόχλευσης. Ο δείκτης μόχλευσης

υπολογίζεται ως ο λόγος του καθαρού δανεισμού προς τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. Ο καθαρός
δανεισμός υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισμού» (συμπεριλαμβανομένου «βραχυπρόθεσμου και
μακροπρόθεσμου δανεισμού» όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό) μείον «Ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα». Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια» όπως εμφανίζονται
στον ισολογισμό συν τον καθαρό δανεισμό.
Η εταιρεία δεν είχε λάβει δάνεια κατά την 31.12.2019.
20. Χρηματοοικονομικά Μέσα
Εύλογη αξία: Τα ποσά που περιέχονται στις συνημμένες καταστάσεις χρηματοοικονομικής θέσης για τα
χρηματικά διαθέσιμα, τις εμπορικές απαιτήσεις και τις προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις, τους
προμηθευτές και τις δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προσεγγίζουν τις αντίστοιχες
εύλογες αξίες, λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης των χρηματοοικονομικών αυτών μέσων.
Η εύλογη αξία των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου προσεγγίζει τα ποσά που εμφανίζονται στην κατάσταση
οικονομικής θέσης.
Η Εταιρεία παρέχει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις σχετικά με τον καθορισμό της εύλογης αξίας μέσω μιας
ιεράρχησης τριών επιπέδων.
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Χρηματοοικονομικά στοιχεία που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές η εύλογη αξία των
οποίων προσδιορίζεται με βάση τις δημοσιευμένες τιμές αγοράς που ισχύουν κατά την ημερομηνία
αναφοράς για όμοια περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις («Επίπεδο 1»).



Χρηματοοικονομικά στοιχεία που δεν είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές η εύλογη αξία των
οποίων προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται είτε
άμεσα είτε έμμεσα σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία αναφοράς («Επίπεδο 2»).



Χρηματοοικονομικά στοιχεία που δεν είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές η εύλογη αξία των
οποίων προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που κατά βάση δεν
στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς («Επίπεδο 3»).

Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων 1 και 2, ούτε μεταφορές εντός
και εκτός του επιπέδου 3 για την μέτρηση της εύλογης αξίας.
21. Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού
Δεν υπήρξαν γεγονότα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2019, που να
επηρεάζουν σημαντικά την κατανόηση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων και θα έπρεπε ή να
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2020
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
& Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννης Μπασιάς

Σπυρίδων Μπέλλας

Διδάκτωρ Γεωλογίας

Γεωλόγος Διδάκτορας Φυσικών Επιστημών

Η υπεύθυνη Λογιστηρίου

Μαρία Καμβύση
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Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
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