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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  

ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου  

για την περίοδο 1/1 – 31/12/2012 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Μετά τη λήξη της πρώτης χρήσης, από 1.1.2012 έως 31.12.2012, της εταιρείας Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου 

Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. («ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «η εταιρεία») ως ανώνυμης εταιρείας, έχουμε την τιμή 

να σας υποβάλουμε για έγκριση, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη 

χρήση αυτή, με τα σχόλιά μας επ’ αυτών.  

 

Με βάση το άρθρο 134 του Ν.2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα, η ΔΕΔΔΗΕ A.E. συνέταξε τις Οικονομικές 

Καταστάσεις της πρώτης εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(«ΔΠΧΑ»), όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Στα πλαίσια της εφαρμογής της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, η οποία μεταξύ άλλων, θέτει κανόνες για την εσωτερική 

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από τους οποίους προκύπτουν συγκεκριμένες απαιτήσεις ανεξαρτησίας της δρα-

στηριότητας της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, το ΔΣ της ΔΕΗ Α.Ε. στη συνεδρίαση της 12.10.2010 έλαβε την 

απόφαση για την έναρξη των διαδικασιών μεταβίβασης του συνόλου της εν λόγω δραστηριότητας του κλάδου 

σε μια 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ. Πιο συγκεκριμένα, το ΔΣ ενέκρινε πως όλες οι δραστηριότητες της 

Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς και οι δραστηριότητες του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, 

περιέλθουν στην ήδη λειτουργούσα θυγατρική της εταιρεία «ΔΕΗ ΡΟΔΟΣ ΑΕ». 

Με νεότερες σχετικές αποφάσεις του ΔΣ της ΔΕΗ (ήτοι 294/21.12.2010, 200/4.10.2011 και 230/10.11.2011) συ-

ντάχθηκε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή και εγκρίθηκε από τη ΓΣ των μετόχων της ΔΕΗ «Έκθεση διαπίστωσης 

της λογιστικής αξίας των εισφερόμενων στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού του κλάδου της Διανομής της 

ΔΕΗ» με ημερομηνία 31.12.2011, προκειμένου να απορροφηθεί ο κλάδος από την κατά 100% θυγατρική της, 

«ΔΕΗ ΡΟΔΟΣ Α.Ε.» [μετονομαζόμενη κατά το νόμο σε ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.] με βάση τις διατάξεις του Ν.2166/1993 

και του Ν. 4001/2011 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του.  

Η εν λόγω απόσχιση εγκρίθηκε από την Νομαρχία Αθηνών τον Απρίλιο 2012, σηματοδοτώντας ως εκ τούτου 

την από 01.05.2012 αυτόνομη και ανεξάρτητη επιχειρηματικά και οικονομικά λειτουργία του Διαχειριστή του Ελ-

ληνικού Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Α.Ε. 

 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Πλαίσιο Λειτουργίας 

Με δεδομένη πλέον την απόσχιση του κλάδου της Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και απορρόφησή του σε 

100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ, διαμορφώνεται ένα νέο περιβάλλον λειτουργίας της εγχώριας αγοράς ηλε-

κτρικής ενέργειας (Η/Ε).  

Με τον Νόμο 4001/2011, διαμορφώνεται το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ και ειδικότερα ορίζεται ότι:  

 Ο ΔΕΔΔΗΕ θα είναι ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «ΕΔ-

ΔΗΕ») έχοντας λάβει τη σχετική άδεια από τη ΡΑΕ. Η χορήγηση της άδειας προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, τη 

λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας του ΔΕΔΔΗΕ έ-

ναντι όλων των χρηστών του Δικτύου. 

 Η κυριότητα του ΕΔΔΗΕ ανήκει αποκλειστικά στη ΔΕΗ, στην οποία χορηγείται Άδεια Αποκλειστικότητας της 

κυριότητας του Δικτύου καλύπτοντας και μελλοντικές επεκτάσεις. 
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Αρμοδιότητες Διαχειριστή 

Σύμφωνα με το Ν.4001/2011 βασικές αρμοδιότητες του ΔΕΔΔΗΕ είναι: 

 Η ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του ΕΔΔΗΕ με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη, α-

ποδοτική και ασφαλής λειτουργία του, καθώς και 

 Η διασφάλιση της με ίσους όρους πρόσβασης των χρηστών στο ΕΔΔΗΕ, προκειμένου να ασκούν τις δρα-

στηριότητές τους σύμφωνα με την Άδεια Διαχείρισης και τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ. 

 Αναφορικά με τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, πλέον της διαχείρισης του Δικτύου, ο ΔΕΔΔΗΕ καθίσταται δια-

χειριστής της παραγωγής και λειτουργίας της αγοράς των ηλεκτρικών συστημάτων των νησιών αυτών. 

 

 

Δραστηριότητες Διαχειριστή 

Ο ΔΕΔΔΗΕ εκτελεί τις παρακάτω βασικές εργασίες: 

 Ανάπτυξη Δικτύου (είτε με ίδια μέσα είτε μέσω εργολαβιών)  

- Ενίσχυση, βελτίωση και εκσυγχρονισμός Δικτύου 

- Κατασκευή Κέντρων Διανομής και Γραμμών 150kV 

 Εκμετάλλευση Δικτύου 

- Λειτουργία Δικτύου 

- Επιθεώρηση και συντήρηση Δικτύου 

- Αποκατάσταση βλαβών 

- Καταμέτρηση καταναλώσεων 

 Υπηρεσίες προς Χρήστες 

- Νέες συνδέσεις Καταναλωτών και Παραγωγών ΑΠΕ 

- Μετατοπίσεις παροχών - στύλων 

- Επαύξηση ισχύος υπαρχουσών συνδέσεων 

 Διασφάλιση της αξιόπιστης και οικονομικής λειτουργίας των αυτόνομων νησιωτικών ηλεκτρικών συστημά-

των 

 

 Σύναψη συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από εγκαταστάσεις ΑΠΕ ή ΣΥΘΗΑ 

(περίπου 1600 παραγωγοί κατά την 31.12.12) και πληρωμή αυτών, με ισόποση ανάκτηση κατά τα προβλε-

πόμενα στο άρθρο 143 του Ν.4001/2011 
 

 

Μερισματική Πολιτική  

 

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το Άρθρο 31 αυτού περί Καθαρών Κερδών και διάθεσης αυτών: 

 

1. Καθαρά Κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέ-

ντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των σύμφωνα με το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλ-

λου εταιρικού βάρους. 

 

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής: 

α)  Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται προς σχηματισμό τα-

κτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό 

ίσο προς το ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτη-

ση επαναλαμβάνεται ως το ίδιο όριο. 

β) Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους ως μέρισμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 35% των κα-

θαρών κερδών της Εταιρείας ούτε μικρότερο του 6% του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί (ι-

σχύει το μεγαλύτερο από τα δύο). Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμ-

φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, μπορεί το υπόλοι-
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πο που απομένει από τα καθαρά κέρδη μετά την κράτηση προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και 

διανομή πρώτου μερίσματος να διατεθεί συνολικά ή μερικά προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με 

έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα. 

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αυτά που ορίζονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 3
α
 του κ.ν. 

2190/1920, όπως ισχύει.  

 

3. Οποιαδήποτε διανομή προς μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 44α και 46α του κ.ν. 

2190/1920, όπως ισχύει.  
 

4.  Λόγω των τρεχουσών συγκυριών και του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος προτείνεται η μη δια-

νομή μερίσματος. 

 

 

Σημαντικά Στοιχεία 2012 

 

Τα σημαντικότερα στοιχεία από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ (01.01.2012 – 31.12.2012) έχουν 

ως ακολούθως: ( χιλ.€ ) 

 

 Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας για το 2012 ανήλθαν σε €1.167.944 

 Οι αμοιβές προσωπικού μετά τις μειώσεις που προήλθαν από την εφαρμογή των Νόμων 3833/10, 

3845/10 και 4024/11 ανήλθαν σε 307.201 εκ των οποίων το ποσό των 46.996 αντιστοιχεί σε έργα δι-

κτύου και το ποσό των 260.205 σε εκμετάλλευση 

 Ο αριθμός των εργαζομένων στο τέλος του 2012 έφτασε τα 7.117 άτομα 

 Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBIDTA) ανήλθαν σε €34.557 

 Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €29,434 

 Το περιθώριο EBIDTA ανέρχεται σε 2,96%   

 

 

Εξέλιξη δραστηριοτήτων και έργων ανάπτυξης δικτύου 

 

Ανάπτυξη & Εκμετάλλευση Δικτύων 

Προστέθηκαν περίπου 1.200 χλμ. δικτύων Μέσης Τάσης, 1.100 χλμ. δικτύων Χαμηλής Τάσης και εγκατα-

στάθηκαν 2.600 μετασχηματιστές, ενώ έγιναν και 3.800 παραλλαγές. 

Έτσι το δίκτυο Μέσης Τάσης εκτείνεται σε 108.700 χλμ. και το δίκτυο Χαμηλής Τάσης σε 122.500 χλμ. ενώ 

οι Υποσταθμοί ανήλθαν σε 157.500.  Παράλληλα οι ενεργοί χρήστες των δικτύων Διανομής ήσαν 7.365.544, 

από τους οποίους οι 10.422 στη Μέση Τάση. 

Το ύψος των σχετικών επενδύσεων ανήλθε σε 304 εκατομμύρια ευρώ. 

Σε αυτά περιλαμβάνονται 10 εκ € που δαπανήθηκαν για μεγάλα επώνυμα έργα, από τα οποία ξεχωρίζουν: 

α) η λειτουργία νέων υποβρυχίων καλωδίων των διασυνδέσεων Θάσου-Κεραμωτής και Αίγινας-Μεθάνων, 

μήκους 8,1χλμ και 9,8χλμ αντίστοιχα 

β) η εγκατάσταση νέου Μ/Σ 150/20kV, 50MVA στο ΚΔ Φαλήρου 

γ) η αντικατάσταση πινάκων Μέσης τάσης στον Υ/Σ Αγ. Στεφάνου  

Χρόνοι Εξυπηρέτησης νέων συνδέσεων 

Ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης (μελετών – κατασκευών)  για απλές νέες συνδέσεις χρηστών είναι 16 ημέ-

ρες, ενώ ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης για συνδέσεις που απαιτούν δίκτυο και για αιτήματα παραλλαγών 

δικτύου 31 και 35 ημέρες αντίστοιχα. 

Περιβαλλοντικά Θέματα 

Εγκαταστάθηκαν 2.700 χλμ συνεστραμμένα καλώδια στη Χαμηλή Τάση  στα πλαίσια της γενικευμένης χρή-

σης αυτών στη θέση των γυμνών αγωγών, με θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
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 Κυριότεροι κίνδυνοι  - Αβεβαιότητες. 

 

Οι δραστηριότητες της εταιρείας  επηρεάζονται από διάφορα είδη κινδύνων. Ειδικότερα:  

 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: Οι φορολογικές δηλώσεις από τη σύσταση της εταιρείας 24/09/1998, με 

αρχική επωνυμία «ΚΟΖΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», μέχρι την λήψη της σημερινής της επωνυμίας ως ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., 

σύμφωνα με την από 17/2/2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν έχουν εξετασθεί από τις Φορολογικές 

Αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο 

που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατό να προ-

βλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με 

το θέμα αυτό.   

 

Κίνδυνος επιτοκίου: Η εταιρεία δεν διατρέχει σημαντικό κίνδυνο από τις μεταβολές στα επιτόκια δεδομένης τη 

απουσίας δανειακών υποχρεώσεων. 

 

Κίνδυνος τιμής εμπορευμάτων: Οι τιμές των κυριότερων πρώτων υλών, που χρησιμοποιεί η εταιρεία τόσο για 

τη λειτουργία του Δικτύου, όσο και για την ανάπτυξή του, καθορίζονται από τις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων 

και έχουν ως αποτέλεσμα την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο διακύμανσης των σχετικών τιμών. 

 

Πιστωτικός Κίνδυνος: Για τις εμπορικές απαιτήσεις η εταιρεία εκτίθεται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο. Πα-

ράλληλα  η γενικότερη οικονομική συγκυρία επηρεάζει αρνητικά τη ρευστότητα λόγω δυσχερειών πληρωμής 

από πελάτες. Ο χρόνος εξόφλησης απαιτήσεων καθορίζεται από τη Ρ.Α.Ε., γεγονός το οποίο αποδεικνύει την 

άμεση σχέση με το Ρυθμιστικό Κίνδυνο, ο οποίος αναφέρεται παρακάτω. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση για τη 

λειτουργία και ανάπτυξη της εταιρείας. Η εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας μέσω της παρακολού-

θησης και προγραμματισμού των ταμιακών του ροών, και δρα κατάλληλα μέσω της εξασφάλισης  κατά το δυνα-

τόν επαρκών πιστωτικών ορίων και ταμειακών διαθεσίμων. 

 

Κίνδυνος από την έλλειψη ασφάλισης: Η εταιρεία δεν ασφαλίζει  τα αποθέματα υλικών – ανταλλακτικών, με 

αποτέλεσμα μια ενδεχόμενη σημαντική ζημία στα ανωτέρω, να έχει αντίστοιχη επίπτωση στην κερδοφορία της. 

Δεν ασφαλίζονται επίσης, οι κίνδυνοι αστικής ευθύνης. Η εταιρεία έχει αναθέσει στον οίκο «Marsh», μελέτη για 

την ασφάλισή της ως προς τους κινδύνους ασφάλισης εγκαταστάσεων αστικής ευθύνης και ευθύνης στελεχών, 

προκειμένου να προχωρήσει ,εντός του τρέχοντος έτους, σε σχετικό διαγωνισμό επιλογής ασφαλιστικής εταιρεί-

ας.   

 

Ρυθμιστικός κίνδυνος: Ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή/και συμπληρώσεις του ρυθμιστικού πλαισίου, που διέπει 

την αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, τόσο κατ’ εφαρμογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας όσο και 

κατ’ εφαρμογή των προβλέψεων του Μνημονίου που υπεγράφη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του ΔΝΤ και 

της ΕKT, μπορούν να έχουν σημαντική επίπτωση στη λειτουργία και στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρεί-

ας.  

 

Κίνδυνος από εκκρεμοδικίες: Η εταιρεία είναι εναγόμενη σε σημαντικό αριθμό εκκρεμοδικιών, η αρνητική έ-

κβαση των οποίων μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τα οικονομικά της αποτελέσματα. 

 

Κίνδυνος από τροποποίηση φορολογικών και άλλων ρυθμίσεων: Ενδεχόμενη τροποποίηση φορολογικών 

και άλλων ρυθμίσεων , μπορεί να έχει επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.  

 

Κίνδυνος από ρυθμιζόμενες αποδόσεις της δραστηριότητας: Η κάλυψη του «opex» της εταιρείας πλέον 

των αποσβέσεων και απόδοσης 8% επί του κεφαλαίου κίνησης, όπως προκύπτει από την απόφαση 1017/2012 

της Ρ.Α.Ε, χωρίς απόδοση επί των έργων δικτύου, ενώ αντιθέτως η εταιρεία εκτίθεται σε σοβαρούς κινδύνους 

και αβεβαιότητες, καθιστά την θέση  της επισφαλή. 

 

Η εταιρεία υπόκειται σε συγκεκριμένους νόμους και ρυθμίσεις που έχουν εφαρμογή στις επιχειρήσεις 

του ευρύτερου δημόσιου τομέα: Εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο, ως κύριος μέτοχος, θα κατέχει το 51% του 

μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και των θυγατρικών της, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα συνεχίσει να θεωρείται ως προς 

ορισμένους τομείς εταιρεία του Ελληνικού Δημόσιου τομέα. Συνεπώς οι λειτουργίες της θα συνεχίσουν να 

υπόκεινται σε νόμους και διατάξεις που εφαρμόζονται σε εταιρείες του Ελληνικού Δημόσιου τομέα και 

επηρεάζουν συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως για παράδειγμα αυτές που αφορούν ενδεικτικά και όχι 
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περιοριστικά αμοιβές, ανώτατο όριο αμοιβών, προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού ή τις διαδικασίες 

προμηθειών. Οι εν λόγω νόμοι και διατάξεις, ιδιαίτερα στα πλαίσια της σημερινής οικονομικής συγκυρίας και 

των σχετικών αποφάσεων της Κεντρικής Διοίκησης ενδέχεται να περιορίσουν τη λειτουργική της ευελιξία και να 

έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα Οικονομικά της αποτελέσματα. Ιδίως η εφαρμογή των προβλέψεων 

του Ν.3833/2010 και του Ν.4024/2011 ενδέχεται να έχει σημαντικές αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία της 

εταιρείας. Σημειώνεται ότι, η εταιρεία δεν  έχει τη δυνατότητα πρόσληψης ή διατήρησης έμπειρων στελεχών, 

ενώ η απώλεια εξειδικευμένων στελεχών μπορεί να έχει δυσμενείς συνέπειες στη δυνατότητά της να καταρτίσει 

και να εφαρμόσει τη στρατηγική της.  

 

Οργάνωση και διαχείριση κινδύνου 

Η Εταιρεία έχει ορίσει τον κίνδυνο ως ένα σύνολο αβέβαιων και μη προβλέψιμων καταστάσεων που μπορεί να 

επηρεάσουν συνολικά τις δραστηριότητές της, την επιχειρηματική της δράση, την οικονομική της απόδοση, την 

εκτέλεση της στρατηγικής της και την επίτευξη των στόχων της. 

Η Εταιρεία δεν έχει καθιερώσει ακόμη μια συγκεκριμένη και διακριτή Οργανωτική δομή Διαχείρισης Κινδύνων. 

Μέχρι τώρα τα διευθυντικά στελέχη εμπλέκονται στη διαδικασία αναγνώρισης και πρωταρχικής εκτίμησης των 

κινδύνων ώστε να εισηγηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο το σχεδιασμό και την έγκριση συγκεκριμένων 

διαδικασιών και πολιτικών Διαχείρισης Κινδύνων. 

Η Εταιρεία αντιμετωπίζει απεργιακές κινητοποιήσεις 

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι της Εταιρείας συμμετέχουν σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. Παρατεταμένη 

εργασιακή αναταραχή ενδέχεται να έχει σημαντική αρνητική  επίδραση στην επιχειρηματική δραστηριότητα της 

Εταιρείας. 

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο Ν. 4046/2012 και αφορούν τις ρυθμίσεις που θα διέπουν τις εργασιακές 

σχέσεις είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Τα υπόλοιπα (απαιτήσεις και υποχρεώσεις) με συνδεδεμένες επιχειρήσεις την 31 Δεκεμβρίου 2012 έχουν ως 
εξής: 

(σε χιλ. ευρώ) 
 
 31-Δεκ-12 

 Απαιτήσεις 
 

(Υποχρεώσεις) 

ΔΕΗ Α.Ε. 119.706  - 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 2.981  (9.926) 

ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. -  (5.361) 

ΣΥΝΟΛΟ 122.687  (15.287) 

 
 
 
 
Οι συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012 έχουν ως εξής: 
 
 
 
 2012 

 Τιμολογήσεις 
προς 

 
Τιμολογήσεις από 

ΔΕΗ Α.Ε. 848.055  292.944 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 12.341  12.323 

ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. 4  8.226 

ΣΥΝΟΛΟ 860.400 
 

313.493 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
 

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
ΕΝΑΡΞΗ 
ΘΗΤΕΙΑΣ 

ΛΗΞΗ 
ΘΗΤΕΙΑΣ 

Κόλλιας 
Γεώργιος 

Πρόεδρος 
Διευθύνων Σύμβουλος 

 Εκτελεστικό Μέλος 

Μηχανολόγος  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

20/2/2013 29/03/2015 

Ζακολίκος  
Χρήστος 

Αντιπρόεδρος  
Εκτελεστικό Μέλος 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 20/2/2013 29/03/2015 

Μιχαλόπουλος 
Σαράντης  

Ανεξάρτητο 
Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Μηχανολόγος  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

20/2/2013 29/03/2015 

Παπαδόγγονα 
Σταματίνα 

Ανεξάρτητο 
Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Δημόσιος Υπάλληλος  20/2/2013 29/03/2015 

Χάλαρης 
Γεώργιος 

Ανεξάρτητο 
Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Ηλεκτρολόγος  20/2/2013 29/03/2015 

Χατζησταυρόπουλος 
Ιωάννης 

Ανεξάρτητο 
Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Μηχανολόγος Μηχανικός 20/2/2013 29/03/2015 

Μ/Ο 
Εκπρόσωπος των  

εργαζομένων 
 Μη Εκτελεστικό Μέλος 

- - - 

 
 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Οι αμοιβές των οργάνων Διοίκησης (μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικοί Διευθυντές) για τη χρήση που 

έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012 έχουν ως εξής: 

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου 
 - Αμοιβές εκτελεστικών μελών 14.400 

- Αμοιβές μη εκτελεστικών μελών 16.800 

ΕΜΜΙΣΘΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΑΜΟΙΒΕΣ) 103.408 

ΕΜΜΙΣΘΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙ-
Α/ΑΠΟΔΟΧΕΣ) 20.000 

- Αποζημιώσεις/έκτακτες αμοιβές 0 

- Εργοδοτικές εισφορές 25.982 

- Λοιπές παροχές 0 

 
180.590 

 
 

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

Γεώργιος Κόλλιας 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Διαχειρηστής Ελλη-

νικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» προς την Τακτική γενική Συνέλευση των Μετόχων της (η 

οποία αποτελείται από 8 σελίδες) περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 43α και 37 

του Κ.Ν. 2190/20 και το περιεχόμενό της είναι συνεπές με τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας 

της 31 Δεκεμβρίου 2012 συνταγμένες σύμφωνα με τις διατάξεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

Νίκος Αργυρού 

(Α.Μ. ΣΟΕΛ 15511) 

Ernst & Young (Ελλάς) 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 

11
ο
 χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας 

14451 Μεταμόρφωση 

(Α.Μ. ΣΟΕΛ 107) 
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ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ   
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς τους Μετόχους της «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Α.Ε.» 

 

Έκθεση  επί των Οικονομικών  Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑ-

ΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» (η «Εταιρία») που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής 

θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και τα-

μειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών 

αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

 

Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρω-
παϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η Διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να 
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφεί-
λεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό 
μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό 
την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη 
ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά 
με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην 
κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών 
καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο 
ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικο-
νομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περι-
στάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της ε-
ταιρείας.  

EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 

Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές Α.Ε.  

11
ο
 χλμ ΕΟ Αθηνών Λαμίας 

14451-Μεταμόρφωση Αττικής 

 

 
Tηλ: 210. - 2886000 

Φαξ: 210 – 2886905 

www.ey.com/eyse 
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Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 
συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συ-
γκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.  

 

Γνώμη  

 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, 
την οικονομική θέση της Εταιρείας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΣ Α.Ε., κατά την 31

η
 Δεκεμβρίου 2012, 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. 

 

Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου 
με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του 
Κ.Ν. 2190/1920.  

          

              Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Νίκος Αργυρού 

(Α.Μ. ΣΟΕΛ 15511) 

Ernst & Young (Ελλάς) 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 

11
ο
 χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας 

14451 Μεταμόρφωση 

(Α.Μ. ΣΟΕΛ 107) 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

 

 

 

 

 

Οικονομικές Καταστάσεις 

1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 

 

 

 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

όπως έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

 

 

Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι αυτές που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε. στις  27 Μαρτίου 2013 και θα δημοσιοποιηθούν με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 

www.deddie.gr. 

 

 

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

      & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ                            ΧΡΗΣΤΟΣ                     ΞΕΝΟΦΩΝ 

    ΚΟΛΛΙΑΣ                     ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ          ΠΡΙΝΟΣ  

http://www.deddie.gr/
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.  

ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

 
 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  

    
 

 
 
 
(Σε χιλιάδες ευρώ) 
 
 
 

   

 

 

  
Σημ.  2012 2011 

ΕΣΟΔΑ: 
    Πωλήσεις 
 

4 1.167.944   0   

   
1.167.944   0   

ΕΞΟΔΑ: 
  

    

Συντηρήσεις και παροχές τρίτων 5 420.681   8 

Αμοιβές προσωπικού 
 

6 272.598    

Κόστος έργων δικτύου                                                  7 210.335    

Κόστος ενέργειας (ΑΠΕ μη διασυνδεδεμένα νησιά)     8 140.750    

Υλικά 
 

9 36.012    

Αμοιβές τρίτων 
 

10 30.946   16 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις                        11 15.794    

Προβλέψεις για κινδύνους 
 

-1.638    

Διάφορα έξοδα 
 

12 5.693   8 

Αποσβέσεις 
 

13 5.039   1 

Φόροι - τέλη 
 

14 2.807   1 

Λοιπά (έσοδα), έξοδα, καθαρά 12 -591    

Χρηματοοικονομικά έσοδα 15 -153    

Χρηματοοικονομικά έξοδα 16 237    

   
1.138.510   35 

ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 
 

29.434   (35) 

Φόρος εισοδήματος 
 

17 24.584   0   

ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 
 

4.850   (35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

 
(Σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 

 
1/1-31/12 

2012 

  
1/1-31/12 

2011 

    
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ 4.850  (0) 

    
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες)    
    
- Αναπροσαρμογή παγίων -  - 
- Επίδραση φόρου -  - 

 -  - 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) χρήσης, μετά από φόρους 
 

4.850 
  

(0) 

    

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά από φόρους 
 

4.850 
  

(0) 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
    ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

   
        (Σε χιλιάδες ευρώ) 

      

     
31.12.2012 

 
31.12.2011 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
  

Σημ. 
   Μη κυκλοφορούν ενεργητικό: 

      
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 18 

 
44.942   

 
1   

Ασώματες ακινητοποιήσεις 18 
 

188   
 

0   

Αναβαλλόμενος φόρος ενεργητικού                         17 
 

39.479   
 

0   

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
 

75   
 

0   

     
84.684   

 
1   

Βραχυπρόθεσμο ενεργητικό: 
     Αποθέματα  

 
19 

 
208.326   

 
0   

Απαιτήσεις 
 

20 
 

143.653   
 

5   

Λοιπές απαιτήσεις    664  0 

Χρηματικά διαθέσιμα 
 

21 
 

22.130   
 

730   

     
374.773   

 
735   

Σύνολο Ενεργητικού 
  

459.457   
 

736   

        ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
    Ίδια κεφάλαια: 

      Μετοχικό κεφάλαιο 
 

22 
 

37.552   
 

2.210   

Τακτικό αποθεματικό 23 
 

243 
 

0   

Υπεραξία αναπροσαρμογής παγίων 
 

48.253   
 

0   

Αποτελέσματα εις νέο 
   

-26.399   
 

-1.478   

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
  

59.649   
 

732   

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις: 
     Αναβαλλόμενος φόρος παθητικού                           17 

 
5.243   

 
0   

Παροχές στο προσωπικό                24 
 

76.570   
 

0   

Προβλέψεις 
 

25 
 

64.575  
 

0   

Σύνολο μακρ. υποχρεώσεων 
  

146.388 
 

0   

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: 
     Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις                         26 

 
50.660   

 
4   

Πιστωτές διάφοροι 
 

27 
 

107.185   
 

0   

Φόρος εισοδήματος πληρωτέος 
  

11.411   
 

0   

Λοιποί φόροι και ασφαλιστικές υποχρεώσεις          28 
 

54.463   
 

0   
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού  
(δεδουλευμένες υποχρ.)                                          29                              

 
29.701   

 
0   

Σύνολο βραχυπρ. υποχρεώσεων 
 

253.420   
 

4   

Σύνολο Παθητικού και Ιδίων κεφαλαίων 
 

459.457   
 

736   

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

 

 

 

 
(Σε χιλιάδες ευρώ) 

     

 

Μετοχικό Τακτικό Υπεραξία Αποτελέσματα Σύνολο 

 

κεφάλαιο Αποθεματικό αναπροσαρμογής εις νέο ιδίων 

 

    παγίων   κεφαλαίων 

      

1 Ιανουαρίου 2010 2.210   -1.440 770 

Καθαρά κέρδη χρήσης                     - 38         - 38 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά από φόρους                     - 38         - 38 

      Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 2.210 

  

-1.478 732 

        Εισφορά κλάδου διανομής από ΔΕΗ 35.342  - 48.253  -29.528  54.067  

Κέρδη μετά από φόρους 

   

4.850  4.850 

Μεταφορά στο Τακτικό Αποθεματικό - 243  - -243  - 

Υπόλοιπο, τη 31 Δεκεμβρίου 2012 37.552  243  48.253  -26.399  59.649 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 

 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
 

 

  
 

(Σε χιλιάδες ευρώ) 
 

 

  

 

  

 

 
2012 2011 

  

 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστ/τες 
 

 

(Ζημίες)/Κέρδη προ φόρων 29.434 (35) 

Προσαρμογές για: 
 

 

Αποσβέσεις παγίων 5.039  1 

Πιστωτικοί τόκοι (153)   

Προβλέψεις 19.547   

Αποσύρσεις ενσωματων παγίων 45   

Χρεωστικοί και λοιποί τόκοι 237   

Λοιπές προσαρμογές (195)   

(Αύξηση)/μείωση σε εμπορικές και λοιπές βραχυπρ. απαιτή-
σεις (144.950)  

 
(4) 

(Αύξηση)/μείωση σε αποθέματα 6.682  (24) 

Αύξηση/(μείωση) σε εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 115.981   

Αύξηση/(μείωση) σε δεδουλευμένες υποχρεώσεις (3.068)   

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστ/τες 28.599  (63) 

  
 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστ/τες 
 

 

Είσπραξη τόκων 153   

Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (7.115)  (3) 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστ/τες (6.962)  (3) 

  
 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστ/τες 
 

 

Πληρωμή τόκων (237)  0 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματ/κές δραστ/τες (237)  0 

  
 

Καθαρή (μείωση)/αύξηση χρηματικών διαθεσίμων 21.400  (66) 

Χρηματικά διαθέσιμα έναρξης περιόδου 730  796 

Χρηματικά διαθέσιμα τέλους περιόδου 22.130  730 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
 
 
(Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1. ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Η Εταιρεία "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε." ε-

φεξής η "Εταιρεία" ιδρύθηκε στις 24/09/1998 με αρχική επωνυμία ΚΟΖΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΚΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩ-

ΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ/Η ΨΥΧΟΥΣ. Εν συνεχεία με την υπαριθμ. 

2547/03.02.2003 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, εγκρίθηκε η μετατροπή της επωνυμίας της Εταιρεί-

ας σε ΔΕΗ ΡΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕ-

ΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΟΔΟΥ. 

Την 12/11/2010 η εταιρεία αναβίωσε από το στάδιο της εκκαθάρισης που βρισκόταν από 02/07/2006, 

με σκοπό την έναρξη των διαδικασιών για τη μεταβίβαση (με απορρόφηση) του συνόλου της δραστη-

ριότητας της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και της δραστηριότητας του Διαχειρι-

στή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών της ΔΕΗ Α.Ε., στη ΔΕΗ ΡΟΔΟΣ Α.Ε. 

Τέλος, την 17/02/2012 με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας έγινε τροποποίη-

ση του Καταστατικού της εταιρείας ως προς την επωνυμία και το σκοπό. Η νέα επωνυμία της Εταιρεί-

ας είναι "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε." με δια-

κριτικό τίτλο "ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.". Σκοπός της Εταιρείας είναι να ασκεί τις αρμοδιότητες και να εκτελεί τα 

καθήκοντα του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενεργείας  σύμφωνα με την ισχύ-

ουσα νομοθεσία. Ειδικότερα σκοπός της Εταιρείας είναι να διασφαλίζει υπό οικονομικούς όρους, τους 

αναγκαίους ανθρώπινους, τεχνικούς, υλικούς και οικονομικούς πόρους για τη λειτουργία, συντήρηση 

και ανάπτυξη του Ελληνικού Δικτύου Διαχείρισης Ηλεκτρικής Ενέργειας, με στόχο την αξιόπιστη, απο-

δοτική και ασφαλή λειτουργία του, καθώς και τη μακροπρόθεσμη ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε 

εύλογες ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας τη δέουσα μέριμνα για το περιβάλλον και την ε-

νεργειακή αποδοτικότητα. 

 

Η έδρα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. βρίσκεται στην οδό Περραιβού 20 και Καλλιρόης 5, 117 43, Αθήνα, Ελλάδα. 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

της μητρικής της εταιρείας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με τη μέ-

θοδο της ολικής ενοποίησης, η οποία συμμετέχει στις 31/12/2012 άμεσα με ποσοστό 100,0 % στο με-

τοχικό κεφάλαιό της. 

 

 

2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ   

 

Μεταβολή θεσμικού πλαισίου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας  

 

Στις 2 Αυγούστου 2011 ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων ο Νόμος του Υπουργείου Περιβάλλο-

ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)  «Για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρι-

σμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες 

ρυθμίσεις» (Ν.4001/2011), ενσωματώνοντας στο Εθνικό Δίκαιο τις διατάξεις των Οδηγιών 2009/72/ΕΚ 

και 2009/73/ΕΚ.  

 

Μέσω του Ν.4001/2011, μεταβιβάστηκαν σε μία 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε, με την επω-

νυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ)», οι δραστηριότη-

τες Διανομής, καθώς επίσης και όλες οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ΔΕΗ που σχετίζονται με τις 

προαναφερθείσες δραστηριότητες, με την εξαίρεση των παγίων του Δικτύου Διανομής, των ακινήτων 

και εγκαταστάσεων της Διανομής, τα οποία παρέμειναν στην κυριότητα της Μητρικής ΔΕΗ. 
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Απόσχιση κλάδου Διανομής της ΔΕΗ και εισφοράς του στην κατά 100% θυγατρική της ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε. 

 

Βάσει του Ν.4001/2011, η Μητρική Εταιρεία ΔΕΗ προχώρησε εντός του 2011 στο νομικό και λειτουρ-

γικό διαχωρισμό της δραστηριότητας Διανομής από τις λοιπές δραστηριότητές της μέσω της απόσχι-

σης και εισφοράς της στην κατά 100% θυγατρική της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 

Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 123 του Ν.4001/2011 προέβλεπε ότι εντός οκτώ (8) μηνών από τη θέση 

σε ισχύ του Ν.4001/2011, η ΔΕΗ ΑΕ υποχρεούται να προβεί στο νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό 

της δραστηριότητας της διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ από τις λοιπές δραστηριότητες της κάθετα ολοκλη-

ρωμένης επιχείρησής της, με την εισφορά του Κλάδου Διανομής στη θυγατρική της εταιρεία με την 

επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ» (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ). 

 

Η απόσχιση του ως άνω κλάδου πραγματοποιείται με τη διαδικασία και τους όρους του Ν.4001/2011, 

των άρθρων 68 έως 79 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και των άρθρων 1 έως και 5 του ν. 2166/1993 με 

αναλογική εφαρμογή των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 98. Για τους σκοπούς του πα-

ρόντος ως Κλάδος Διανομής νοείται η ομώνυμη αυτόνομη οργανωμένη λειτουργική μονάδα Γενική 

Διεύθυνση Διανομής της ΔΕΗ ΑΕ μαζί με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών της ΔΕΗ ΑΕ, συμπερι-

λαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ ΑΕ και των συναφών με αυτά απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ως άνω Μονάδων, με εξαίρεση τα ακίνητα και 

τα πάγια στοιχεία του Δικτύου Διανομής και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. 

 

Η απόσχιση ολοκληρώθηκε στις 30.04.2012 και την 01.05.2012 έγινε η έναρξη λειτουργίας της 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 

Ο Ισολογισμός Απόσχισης έχει ως κατωτέρω: 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 

   
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 

        

    
   

     
   

    
31.12.2011    

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
   

   
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό: 

  
   

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
 

42.924      
Ασώματες ακινητοποιήσεις 

 
178      

Αναβαλλόμενος φόρος ενεργητικού 52.230      
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 0      

    
95.332      

Βραχυπρόθεσμο ενεργητικό: 
  

   
Αποθέματα  

  
212.136      

Απαιτήσεις 
  

15.130      
Χρηματικά διαθέσιμα 

  
158      

Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0      

    
227.424      

Σύνολο Ενεργητικού 
 

322.756      

     
   

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 

   
Ίδια κεφάλαια: 

   
   

Μετοχικό κεφάλαιο 
  

35.342      
Τακτικό αποθεματικό 

 
0      

Υπεραξία αναπροσαρμογής παγίων 48.253      
Αποτελέσματα εις νέο 

  
-29.528      

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
 

54.067      
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις: 

  
   

Αναβαλλόμενος φόρος παθητικού 4.835      
Παροχές στο προσωπικό 

 
72.018      

Προβλέψεις 
  

62.503      
Σύνολο μακρ. υποχρεώσεων 

 
139.356      

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: 
  

   
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 43.997      
Πιστωτές διάφοροι 

  
52.568      

Φόρος εισοδήματος πληρωτέος 
 

0      
Λοιποί φόροι και ασφαλιστικές υποχρεώσεις 0      
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (δεδουλευμένες υ-

ποχρ.) 32.769      

Σύνολο βραχυπρ. υποχρεώσεων 129.334      
Σύνολο Παθητικού και Ιδίων κεφαλαίων 322.756      
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Αρμοδιότητες του Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ 

 

1. Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση, υπό οικονομικούς 

όρους του ΕΔΔΗΕ ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη, αποδοτική και ασφαλής λειτουργία του, καθώς 

και η μακροπρόθεσμη ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε εύλογες ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας, 

λαμβάνοντας τη δέουσα μέριμνα για το περιβάλλον και την ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς και για 

τη διασφάλιση, κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή, άμεσο και αμερόληπτο τρόπο, της πρόσβασης 

των χρηστών στο ΕΔΔΗΕ, προκειμένου να ασκούν τις δραστηριότητές τους, σύμφωνα με την Άδεια 

Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ που της χορηγείται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου και σύμφωνα με 

τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ. Η αίτηση για τη λήψη των Αδειών Διαχείρισης κατατέθηκε στη 

ΡΑΕ με αριθμό Πρωτοκόλλου 1180/17.7.2012 και συμπεριλαμβάνει και την Άδεια Διαχείρισης για τα 

Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.  

 

2. Πέραν των όσων ορίζονται στην Άδεια Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ο Διαχειριστής υπο-

χρεούται ειδικότερα να διασφαλίζει: 

(α) Την αξιοπιστία και την ασφάλεια του ΕΔΔΗΕ, λαμβάνοντας παραλλήλως κατάλληλα μέτρα για 

την προστασία του περιβάλλοντος. 

(β) Τη διατήρηση τεχνικά άρτιου και οικονομικά αποδοτικού ΕΔΔΗΕ. 

(γ) Την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων σχεδιασμού, λειτουργίας και συντή-

ρησης του Δικτύου και να μεριμνά για την επίτευξη των στόχων απόδοσης για τη δραστηριότητα 

της Διανομής, όσον αφορά μεταξύ άλλων στις απώλειες, στην αξιοπιστία τροφοδότησης, στην 

ποιότητα τάσης και στην ποιότητα εξυπηρέτησης των Πελατών, όπως καθορίζονται στον Κώδι-

κα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ. 

(δ) Την πρόσβαση στο ΕΔΔΗΕ των κατόχων αδειών Παραγωγής, καθώς και των Παραγωγών που 

εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης της, των Προμηθευτών και των Πελατών, σύμφωνα με 

τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα τιμολόγια που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του 

ΕΔΔΗΕ. 

(ε) Διασφαλίζει τη σύνδεση με το ΕΔΔΗΕ όσων το ζητούν σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέ-

σεις και τα τιμολόγια που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ. 

(στ)Διασφαλίζει την προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση, καλή λειτουργία και αντικατάσταση των 

μετρητικών διατάξεων που εγκαθίστανται στο ΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δι-

αχείρισης του ΕΣΜΗΕ, του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ και τους όρους της Άδειας Διαχείρι-

σης του ΕΔΔΗΕ, καθώς και τη συλλογή των σχετικών μετρήσεων. 

(ζ) Παρέχει στους χρήστες του ΕΔΔΗΕ και στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ τις πληροφορίες που α-

παιτούνται για την αποτελεσματική πρόσβαση στο Δίκτυο, όπως αυτές καθορίζονται στον Κώδι-

κα Διαχείρισης του ΕΔΗΕ. 

(η) Απέχει από κάθε διάκριση μεταξύ των χρηστών ή των κατηγοριών χρηστών του ΕΔΔΗΕ και ι-

δίως υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων. 

(θ) Συνεργάζεται με τον Διαχειριστή του Συστήματος, τον Διαχειριστή Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα 

Αθηνών (ΔΑΑ) και με τους Διαχειριστές Κλειστών Δικτύων Διανομής για την κατάρτιση και ε-

φαρμογή κατάλληλων πρωτοκόλλων επικοινωνίας και συνεργασίας, ώστε να διασφαλίζεται η 

καλή και απρόσκοπτη λειτουργία των δικτύων ευθύνης τους, η άσκηση των αρμοδιοτήτων τους 

και η λειτουργία της αγοράς. 

(ι) Σχεδιάζει, προγραμματίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ, εξετάζο-

ντας τη δυνατότητα λήψης μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας/διαχείρισης της ζήτησης ή/και τη 

δυνατότητα αποκεντρωμένης παραγωγής που θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν την ανάγκη 

αναβάθμισης ή αντικατάστασης υποδομών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 141 ή άλλης διάταξης που καθορίζει υποχρέωση κοινοποίησης πλη-

ροφοριών, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ διαφυλάσσει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πλη-

ροφοριών που περιέρχονται σε γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Οι κοινοποιούμε-

νες πληροφορίες σχετικά με τις δικές του δραστηριότητες, που ενδέχεται να παρέχουν εμπορικά πλεο-

νεκτήματα, διατίθενται χωρίς διακρίσεις σε όλους τους χρήστες του Δικτύου Διανομής. 
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4. Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ δημοσιοποιεί τη μεθοδολογία υπολογισμού των χρεώσεων σύνδεσης στο Δίκτυο, τις 

μοναδιαίες τιμές κόστους και κάθε αναγκαία πληροφορία για τον τρόπο υπολογισμού των χρεώσεων 

σύνδεσης στο Δίκτυο. Τα σχετικά τιμολόγια εγκρίνονται από τη ΡΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της πα-

ραγράφου 1 του άρθρου 140. 

 

5. Για την παραχώρηση της διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ καταβάλλει ετήσιο αντάλλαγμα 

στον κύριο του ΕΔΔΗΕ, που εγκρίνεται από τη ΡΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, 

Ν.4001/2011. 

 

 

Αρμοδιότητες της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ όσον αφορά στη διαχείριση ηλεκτρικών συστημάτων των Μη 

Διασυνδεδεμένων Νησιών 

 

1. Η διαχείριση των ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, που περιλαμβάνει τη 

διαχείριση της παραγωγής, τη λειτουργία της αγοράς (3860 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ,  ΤΕΥ-

ΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) και των συστημάτων των νησιών αυτών, διενεργείται από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Για την ά-

σκηση της δραστηριότητας αυτής, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ υποχρεούται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών 

από την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123,να λάβει 

άδεια Διαχείρισης ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Η άδεια αυτή χορηγεί-

ται από τη ΡΑΕ, μετά από αίτηση της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και με αυτήν καθορίζονται μεταξύ άλλων τα ακό-

λουθα: 

(α) οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ σχετικά με την άσκηση της δραστηριότητας 

αυτής, 

(β) οι όροι και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής, 

(γ) τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης της αμερόληπτης και χωρίς διακρίσεις συμπεριφοράς της ΔΕΔ-

ΔΗΕ ΑΕ έναντι των Παραγωγών και Προμηθευτών της. 

 

2. Πέραν των προβλεπομένων στην Άδεια Διαχείρισης της παραγράφου 1, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ υποχρεού-

ται να: 

(α) Παρακολουθεί και μεριμνά για την αξιόπιστη, οικονομικά αποδοτική και ασφαλή λειτουργία των 

μονάδων παραγωγής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, λαμβάνοντας παραλλήλως τα κατάλ-

ληλα μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον. 

(β) Μεριμνά για την ανάπτυξη, την τεχνική αρτιότητα και την οικονομικότητα της παραγωγής στα 

Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, για την εξυπηρέτηση της ζήτησης. 

(γ) Απέχει από κάθε διάκριση μεταξύ των παραγωγών των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και ιδίως, 

από διακρίσεις υπέρ των Συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων. 

(δ) Συντάσσει μέχρι την 31η Μαρτίου εκάστου έτους, προγράμματα ανάπτυξης της παραγωγής για 

τα Απομονωμένα Μικροδίκτυα, τα οποία εγκρίνονται από τη ΡΑΕ και τεκμηριωμένο απολογι-

σμό. Στα προγράμματα αυτά περιλαμβάνονται εκτιμήσεις, που αφορούν στην εξέλιξη της ζήτη-

σης ηλεκτρικής ενέργειας και στη διαθεσιμότητα του υφιστάμενου δυναμικού παραγω-

γής,πρόγραμμα αντικατάστασης του υφιστάμενου δυναμικού παραγωγής και εγκατάστασης νέ-

ου δυναμικού παραγωγής, πρόγραμμα διασύνδεσης με άλλο Μη Διασυνδεδεμένο Νησί. Οι εκτι-

μήσεις για την εξέλιξη της ζήτησης φορτίου περιλαμβάνουν πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργει-

ας και μέτρα διαχείρισης της ζήτησης φορτίου. Με απόφαση της ΡΑΕ καθορίζεται η χρονική πε-

ρίοδος που καλύπτουν τα προγράμματα αυτά, η 

οποία δεν μπορεί να είναι ανώτερη των επτά (7) ετών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο 

τρόπος δημοσίευσης των προγραμμάτων. 

(ε) Συντάσσει μέχρι την 31η Μαρτίου εκάστου έτους για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά καταστάσεις, 

στις οποίες παραθέτει τις εκτιμήσεις του σχετικά με το δυναμικό παραγωγής που ενδέχεται να 

συνδεθεί με το ΕΔΔΗΕ, την ανάγκη διασύνδεσης με άλλο Μη Διασυνδεδεμένο Νησί ή Απομο-

νωμένο Μικροδίκτυο και με τη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Με απόφαση της ΡΑΕ καθορί-

ζεται η χρονική περίοδος που καλύπτουν οι εκτιμήσεις αυτές, η οποία δεν μπορεί να είναι ανώ-

τερη των επτά (7) ετών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο τρόπος δημοσίευσης των εκτι-

μήσεων. 
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(στ) Μεριμνά ώστε να εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι χώροι για την εγκατάσταση νέου δυναμικού πα-

ραγωγής, για την επέκταση του υφιστάμενου δυναμικού ή στοιχείων ενίσχυσης και επέκτασης 

του ΕΔΔΗΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και Απομονωμένα Μικροδίκτυα. 

(ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τους κατόχους των αδειών για την έγχυση και απορρόφηση ενέργειας 

και την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών στο δίκτυο διανομής των Μη Διασυνδεδεμένων Νη-

σιών και την αμοιβή των παραγωγών της ενέργειας αυτής και τηρεί τους απαραίτητους λογα-

ριασμούς για την αμοιβή των παραγωγών αυτών, τη χρέωση των Πελατών και των Προμηθευ-

τών για την απορρόφηση ενέργειας, καθώς και για τις λοιπές χρεώσεις και πιστώσεις των ειδι-

κών λογαριασμών, που καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζό-

μενα στον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. 

(η) Συνάπτει συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγονται από εγκαταστάσεις ΑΠΕ ή 

ΣΗΘΥΑ, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006,εφόσον οι εγκαταστάσεις πα-

ραγωγής συνδέονται με το δίκτυο διανομής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και καταβάλλει 

τις πληρωμές που προβλέπονται στις συμβάσεις αυτές. Τα ποσά που καταβάλλονται στους α-

ντισυμβαλλόμενους ανακτώνται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 143. 

 

 

Ανεξαρτησία του Διαχειρηστή του ΕΔΔΗΕ  

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των διοικητικών οργάνων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ δεν κατέχουν κα-

μία επαγγελματική θέση ή ευθύνη, ούτε έχουν συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση και δεν λαμβάνουν 

οικονομικό όφελος ή παροχή, άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται με επιχείρηση ή φορέα του Ελληνι-

κού Δημοσίου που δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής, προμήθειας ή μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας και φυσικού αερίου, ή με τη ΔΕΗ ΑΕ ή με οποιαδήποτε Συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση 

εκτός της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ή τους μετόχους που ασκούν τον έλεγχο των παραπάνω επιχειρήσεων. Η α-

μοιβή των παραπάνω προσώπων, στην οποία περιλαμβάνονται οι πάσης φύσης αποδοχές και παρο-

χές, δεν εξαρτάται από τις δραστηριότητες ή τα αποτελέσματα της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρη-

σης της ΔΕΗ ΑΕ ή οποιουδήποτε μέρους της, πέραν των δραστηριοτήτων ή των αποτελεσμάτων της 

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. 

 

Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα εκπροσώπησης και δια-

χείρισης (3856 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικη-

τικού Συμβουλίου και στα πρόσωπα που λογοδοτούν απευθείας σε αυτά για ζητήματα που αφορούν 

στη λειτουργία, τη συντήρηση ή την ανάπτυξη του ΕΔΔΗΕ. 

 

Στους παραβάτες του παρόντος άρθρου επιβάλλεται με απόφαση της ΡΑΕ πρόστιμο ύψους από 

50.000 ευρώ ως 200.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36, Ν.4001/2011. 

 

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και των διοικητικών οργάνων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ δύνανται να κα-

ταγγείλουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου, την πρόωρη λήξη της απασχόλησής τους στη ΡΑΕ. 

Η ΡΑΕ δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της να παύσει μέλος του διοικητικού συμβουλίου και των 

διοικητικών οργάνων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων των 

παραγράφων 1 και 2, του συγκεκριμένου Νόμου. 

 

 

Ανάπτυξη του ΕΔΔΗΕ 

 

Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ υποχρεούται να διασφαλίζει τους αναγκαίους ανθρώπινους, τεχνικούς, υλικούς και 

οικονομικούς πόρους για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του ΕΔΔΗΕ και γενικότερα για 

την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων 

του. Τα αναγκαία για το σκοπό αυτόν κεφάλαια και πόροι, καθορίζονται αποκλειστικά από τη ΔΕΔΔΗΕ 

ΑΕ και, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 6, ανεξάρτητα από την Κάθετα Ολοκληρω-

μένη Επιχείρηση ΔΕΗ ΑΕ και από οποιοδήποτε μέρος της. 
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Με την Άδεια Αποκλειστικότητας της Κυριότητας του Δικτύου Διανομής, που χορηγείται κατά το άρθρο 

122, καθορίζονται όροι και περιορισμοί σχετικά με την προστασία των οικονομικών δικαιωμάτων της 

Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης ΔΕΗ ΑΕ, καθώς και των δικαιωμάτων εποπτείας επί της διαχεί-

ρισης της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, σε ό,τι αφορά την απόδοση επί των παραχωρούμενων κεφαλαίων. Οι παρα-

πάνω όροι μπορούν να αφορούν ιδίως στο δικαίωμα της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης να ε-

γκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και να θέτει γενικά όρια στο επίπεδο δανεισμού 

της. Σε κάθε περίπτωση, ουδέν μέρος της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης ΔΕΗ ΑΕ επιτρέπεται 

να εμπλέκεται ή με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάζει την καθημερινή δραστηριότητα της ΔΕΔΔΗΕ 

ΑΕ ή τις αποφάσεις της σχετικά με την κατασκευή ή την αναβάθμιση υποδομών του ΕΔΔΗΕ, στο βαθ-

μό που αυτή δεν υπερβαίνει τους όρους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της. Σε περίπτωση παρα-

βίασης του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 36, Ν.4001/2011. 

 

Πρόγραμμα συμμόρφωσης και υπεύθυνος συμμόρφωσης 

 

Το πρόγραμμα συμμόρφωσης όπως αναφέρει το Άρθρο 124 του Νόμου 4001, Ν.4001/2011, καταρτί-

ζεται από τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης σε συνεργασία με τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, εντός τριών (3) μηνών από 

το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό της δραστηριότητας της Διανομής και υπόκειται στην έγκριση 

της ΡΑΕ, η οποία δύναται να επιβάλει συγκεκριμένες τροποποιήσεις του προγράμματος. Η εταιρεία 

κατέθεσε το Πρόγραμμά Συμμόρφωσης την 30/7/2012 στη ΡΑΕ με Αριθμό Πρωτοκόλλου 

1350/30.7.2012.  Υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ, η συμμόρφωση προς το πρόγραμ-

μα υπόκειται στον ανεξάρτητο έλεγχο του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης 

είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, εντός 

δύο (2) μηνών από την πρώτη συγκρότησή του, με την επιφύλαξη της έγκρισης της ΡΑΕ. Η παράγρα-

φος 1 εφαρμόζεται αναλογικά και για τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης. Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ υποχρεούται να 

διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης σε κάθε αναγκαίο στοιχείο και 

πληροφορία που τηρείται από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ή από οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτόν εταιρεία, 

καθώς και την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των παραπάνω επιχειρήσεων χωρίς προηγούμενη ειδο-

ποίηση, προκειμένου να ασκεί τα καθήκοντά του.  

 

Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης ορίσθηκε με την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αριθμ. 4/9-4-12. 

 

Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης είναι αρμόδιος για: 

α) την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προγράμματος Συμμόρφωσης και τον έλεγχο της συμ-

μόρφωσης της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ προς αυτό, 

β) την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης και την κοινοποίησή της στη ΡΑΕ μέχρι την 31η Ιανουαρίου έκα-

στου έτους. Στην έκθεση, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ εντός πέντε (5) ημερών 

από την κοινοποίησή της, αναφέρονται τα μέτρα που λαμβάνονται για την εκτέλεση του Προ-

γράμματος Συμμόρφωσης, αξιολογείται η επάρκεια και η εφαρμογή τους από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 

ως προς την επίτευξη των σκοπών του προγράμματος και διατυπώνονται προτάσεις του Υπεύ-

θυνου Συμμόρφωσης σχετικά με το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης και την εκτέλεσή του, 

γ) την υποβολή στη ΡΑΕ τριμηνιαίων αναφορών σε σχέση με την εκτέλεση του Προγράμματος 

Συμμόρφωσης, 

δ) τη γνωστοποίηση στη ΡΑΕ κάθε παράβασης ως προς την εφαρμογή του Προγράμματος Συμ-

μόρφωσης, κατά το χρόνο που αυτή σημειώνεται, καθώς και την υποβολή προτάσεων για την 

άμεση λήψη μέτρων, 

ε)  την υποβολή έκθεσης στη ΡΑΕ σε σχέση με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της 

κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης ΔΕΗ ΑΕ και της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. 

 

Η ΡΑΕ αξιολογεί κατ’ έτος το βαθμό ανεξαρτησίας της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και μπορεί να τροποποιήσει οπο-

τεδήποτε με απόφασή της το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης επιβάλλοντας επιπλέον τη λήψη μέτρων για 

την αντιμετώπιση διακριτικής συμπεριφοράς, μεροληπτικών πρακτικών και στρεβλώσεων του αντα-

γωνισμού, σε όφελος της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης της ΔΕΗ ΑΕ ή επιχειρήσεων Συνδεδε-

μένων με αυτήν. 
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3. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 

ΑΡΧΕΣ 

 

3.1.  ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

 

Δήλωση Συμμόρφωσης 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς («ΔΠΧΑ»), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(«ΣΔΛΠ»), καθώς και σύμφωνα με τις σχετικές Διερμηνείες τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την 

Επιτροπή Διερμηνειών Προτύπων του ΣΔΛΠ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ») 

και εφαρμόζονται υποχρεωτικά για χρήσεις που λήγουν την 31 Δεκεμβρίου 2012 

 

Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και Αναθεώρηση των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012 την 27 

Μαρτίου. Οι οικονομικές καταστάσεις τελούν από την έγκριση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων της εταιρείας.  

 

Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων  

 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους (εκτός από 

τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποτιμήθηκαν σε εύλογες αξίες) και την αρχή της συνέχισης 

της λειτουργίας της επιχείρησης. Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ και 

όλα τα κονδύλια στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη χιλιάδα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Δεν 

υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους.   

 

3.2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων απαιτεί από τη Διοίκηση να προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδο-

χές που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού, την γνωστοποίηση εν-

δεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων καθώς 

και τα έσοδα και έξοδα που παρουσιάζονται κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Τα πραγματικά αποτελέσμα-

τα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. Οι σημαντικότερες κρίσεις και εκτιμήσεις αναφορικά 

με γεγονότα των οποίων η εξέλιξη θα μπορούσε να μεταβάλει ουσιωδώς τα κονδύλια των οικονομικών 

καταστάσεων κατά την επόμενη δωδεκάμηνη περίοδο είναι οι εξής: 

 

Εύλογες αξίες και ωφέλιμες ζωές των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

 

Τα πάγια του Δικτύου ανήκουν στη ΔΕΗ η οποία αποτιμά τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία σε 

αναπροσαρμοσμένες αξίες (εκτιμώμενες εύλογες αξίες) όπως αυτές προσδιορίζονται από εταιρεία ανε-

ξάρτητων εκτιμητών. Ανεξάρτητες εκτιμήσεις εκτελούνται περιοδικά (κάθε 3-5 χρόνια). Τα ενσώματα πά-

για του ΔΕΔΔΗΕ αποτελούνται από εξοπλισμό υποστήριξης ο οποίος απογράφεται κατ’ είδος και ανα-

πόσβεστη αξία την 31.12.2009, ανέρχεται σε €44.942 χιλ. Η εταιρεία θεωρεί ότι δεν συντρέχουν λόγοι 

αποτίμησης του εν λόγω εξοπλισμού. Ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών των ενσώματων πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων, παραδοχών και κρίσεων αναφορικά με την 

κυριότητα, αξία εν χρήσει καθώς και την ύπαρξη τυχόν οικονομικής, λειτουργικής και φυσικής απαξίωσης 

των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, η Διοίκηση προβαίνει σε εκτιμήσεις αναφο-

ρικά  με την συνολική και εναπομένουσα ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων παγίων οι οποίες υπόκεινται 

σε περιοδική επανεξέταση. Οι συνολικές ωφέλιμες ζωές όπως αυτές έχουν εκτιμηθεί αναφέρονται παρα-

κάτω. 
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Προβλέψεις για κινδύνους 

 

Η εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις για κινδύνους που αφορούν σε αγωγές τρίτων κατά αυτής και των ο-

ποίων η έκβαση ενδέχεται να οδηγήσει σε εκροή πόρων για το διακανονισμό τους. Η πρόβλεψη σχημα-

τίζεται με βάση το αγώγιμο ποσό και την πιθανότητα έκβασης της δικαστικής διαμάχης.  

 

Απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων  

 

Η εταιρεία σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, εκτιμά την ύπαρξη ή μη ενδείξεων απομείωσης των μα-

κροπρόθεσμων περιουσιακών της στοιχείων. Ο προσδιορισμός ύπαρξης ενδείξεων απομείωσης απαιτεί 

από τη Διοίκηση να προβεί σε εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις αναφορικά  με εξωτερικούς και εσωτε-

ρικούς παράγοντες, τον βαθμό στον οποίο επηρεάζουν την ανακτησιμότητα των περιουσιακών της στοι-

χείων καθώς και κρίσεις αναφορικά με και τον προσδιορισμό των ανεξάρτητων μονάδων δημιουργίας 

ταμειακών ροών. 

Η Διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και μέχρι τη σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων της χρήσης που έληξε κατά την ημερομηνία αυτή, δεν υφίστανται ενδείξεις που να υποδη-

λώνουν ότι η αξία των παγίων περιουσιακών της στοιχείων ενδέχεται να έχει απομειωθεί. 

 

Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος και αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων 

 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος για την κλειόμενη χρήση καθώς και για προηγούμενες χρήσεις υπο-

λογίζεται  με βάση τα ποσά που εκτιμάται ότι θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές, χρησιμοποιώντας 

τους θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η πρόβλεψη 

φόρου εισοδήματος περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση όπως προκύπτει από 

τη δήλωση φόρου εισοδήματος και τους εκτιμώμενους  πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν 

σε φορολογικούς ελέγχους των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, στη βάση ευρημάτων προηγούμενων 

φορολογικών ελέγχων. Ως εκ τούτου, η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος πιθανόν να αποκλί-

νει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί  στις οικονομικές καταστάσεις. Αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις  αναγνωρίζονται επί των φορολογικών ζημιών στον βαθμό που είναι πιθανό ότι 

θα προκύψουν φορολογικά κέρδη έναντι των οποίων οι ζημίες δύνανται να συμψηφιστούν.  Οι αναβαλ-

λόμενες φορολογικές απαιτήσεις που θα αναγνωριστούν απαιτούν σημαντική κρίση της Διοίκησης ανα-

φορικά με το ύψος και τον χρόνο πραγματοποίησης μελλοντικών φορολογητέων κερδών.  

 
 

3.3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

 

Ασώματες Ακινητοποιήσεις 

 

Οι ασώματες ακινητοποιήσεις περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα. Τα λογισμικά προγράμματα α-

ποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις. Σε περίπτωση από-

συρσης ή πώλησης, η αξία κτήσεως και οι αποσβέσεις, διαγράφονται. Κάθε κέρδος ή ζημία που προκύ-

πτει από τη διαγραφή περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Η απόσβεση του λογισμικού 

λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου απόσβεσης και εντός περιόδου πέντε ετών. 

 

 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης τους το οποίο περιλαμβάνει  

όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση ή κατασκευή τους. Μεταγενέστερα της αρχικής 

αναγνώρισης οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αποτιμώνται σε εύλογες αξίες μείον σωρευμένες αποσβέ-

σεις και απομειώσεις. Εκτιμήσεις της εύλογης αξίας πραγματοποιούνται σε περιοδική βάση από ανεξάρ-

τητους εκτιμητές (κάθε τρία με πέντε χρόνια) προκειμένου να διασφαλίζεται ότι, η εύλογη αξία δεν διαφέ-

ρει σημαντικά από το αναπόσβεστο υπόλοιπο. Η τελευταία εκτίμηση των παγίων διενεργήθηκε  με βάση 

τα δεδομένα της 31 Δεκεμβρίου 2009 (από τη Μητρική Εταιρεία στης οποίας τις οικονομικές καταστάσεις 
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παρουσιάζονται τότε τα πάγια). Κάθε αύξηση της αξίας πιστώνεται σε αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια, 

καθαρή από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος. Κατά την ημερομηνία της αναπροσαρμογής οι σω-

ρευμένες αποσβέσεις συμψηφίζονται με την προ αποσβέσεων λογιστική αξία τους και τα καθαρά ποσά 

επαναδιατυπώνονται σύμφωνα με τα αναπροσαρμοσμένα ποσά. Τυχόν μειώσεις πρώτα συμψηφίζουν 

προκύψασες υπεραξίες από προηγούμενες αναπροσαρμογές και κατά  το εναπομείναν ποσό βαρύνουν 

τα αποτελέσματα χρήσεως. Κατά την απομάκρυνση ενός αναπροσαρμοσμένου ενσώματου παγίου πε-

ριουσιακού στοιχείου, το αντίστοιχο τμήμα της αναγνωρισθείσας υπεραξίας μεταφέρεται από το αποθε-

ματικό στα αποτελέσματα εις νέο. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης 

εντός της οποίας πραγματοποιούνται. Μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται εφόσον ικανοποιού-

νται τα κριτήρια αναγνώρισής τους ως περιουσιακά στοιχεία. Για όλα τα πάγια που αποσύρονται, η αξία 

κτήσεώς τους και οι σχετικές αποσβέσεις τους, διαγράφονται  κατά την πώληση ή απόσυρσή τους. Κάθε 

κέρδος ή ζημία που προκύπτει από τη διαγραφή ενός παγίου περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελε-

σμάτων. 

 

 

Αποσβέσεις 

 

Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων λογίζονται με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης βάσει της εκτι-

μώμενης υπολειπόμενης ωφέλιμης ζωής των παγίων. Το κόστος των βελτιώσεων σε ακίνητα τρίτων α-

ποσβαίνεται με βάση τη διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης. Η συνολική ωφέλιμη ζωή (σε έτη) που εφαρ-

μόζεται για τον υπολογισμό των αποσβέσεων έχει ως εξής : 

 

Μέσα μεταφοράς  15 

Έπιπλα και σκεύη  5-25 

 

 

Απομείωση Μη Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων 

 

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, εκτιμά την ύπαρξη ή μη ενδείξεων απομείωσης των 

περιουσιακών της στοιχείων. Σε περίπτωση όπου υπάρχουν ενδείξεις, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. υπολογίζει το 

ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου. Το ανακτήσιμο ποσό υπολογίζεται ως το μεγαλύτερο με-

ταξύ της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης και της αξίας σε χρήση. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται 

σε επίπεδο εξατομικευμένου περιουσιακού στοιχείου εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο αυτό δεν παρά-

γει ταμειακές εισροές οι οποίες να είναι ανεξάρτητες από αυτές άλλων περιουσιακών στοιχείων ή ομάδας 

περιουσιακών στοιχείων. Όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο 

ποσό του, τότε θεωρείται ότι η αξία του έχει απομειωθεί και προσαρμόζεται στο ύψος του ανακτήσιμου 

ποσού του. Η αξία εν χρήσει υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών 

ροών χρησιμοποιώντας ένα προ-φόρου επιτόκιο προεξόφλησης το οποίο αντανακλά τρέχουσες εκτιμή-

σεις της χρονικής αξίας του χρήματος και τους κινδύνους που σχετίζονται με το συγκεκριμένο περιουσια-

κό στοιχείο. Η εύλογη αξία πώλησης (μετά την αφαίρεση των εξόδων πώλησης) προσδιορίζεται βάσει 

της, κατά περίπτωση, εφαρμογής ενός μοντέλου αποτίμησης. Οι ζημίες απομείωσης από συνεχιζόμενη 

λειτουργία αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού εξετάζεται το 

κατά πόσο ζημίες απομείωσης που είχαν αναγνωριστεί στο παρελθόν υφίστανται πλέον ή έχουν μειωθεί. 

Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, πραγματοποιείται επαναπροσδιορισμός του ανακτήσιμου ποσού του 

περιουσιακού στοιχείου. Ζημίες απομείωσης οι οποίες έχουν αναγνωριστεί στο παρελθόν, αντιλογίζονται 

μόνο σε περίπτωση όπου υπάρχουν αλλαγές στις εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορι-

σμό του ανακτήσιμου ποσού από την αναγνώριση της τελευταίας ζημίας απομείωσης.  

 

Το αυξημένο υπόλοιπο του περιουσιακού στοιχείου που προκύπτει από τον αντιλογισμό της ζημίας α-

πομείωσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το υπόλοιπο που θα είχε προσδιοριστεί (μείον αποσβέσεις), εάν η 

ζημία απομείωσης δεν είχε αναγνωριστεί στο παρελθόν. Ο αντιλογισμός της απομείωσης αναγνωρίζε-

ται στα αποτελέσματα χρήσης εκτός εάν το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται σε εύλογες 

αξίες, οπότε ο αντιλογισμός αντιμετωπίζεται ως αύξηση της ήδη αναγνωρισμένης υπεραξίας ενώ μετά 

τον αντιλογισμό, οι αποσβέσεις του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου προσαρμόζονται ώστε το 
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αναθεωρημένο υπόλοιπο (μείον την υπολειμματική  αξία) να επιμεριστεί ισόποσα στο μέλλον βάσει 

της υπολειπόμενης ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου. 

 

Αποθέματα 

 

Τα αποθέματα περιλαμβάνουν αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά παγίων, τα οποία αποτιμώνται στην 

χαμηλότερη μεταξύ της τιμής κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας, η δε τιμή κτήσεως 

προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του σταθμικού μέσου όρου. Τα υλικά καταχωρούνται στα 

αποθέματα κατά την αγορά τους και εξοδοποιούνται, κατά την χρησιμοποίησή τους. Σχηματίζεται 

πρόβλεψη για απομείωση της αξίας τους με βάση το ανακτήσιμο ποσό από τη χρήση των εν λόγω 

υλικών.   

 

Χρηματικά Διαθέσιμα  

 

Οι προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις με αρχική λήξη μικρότερη των 

τριών μηνών θεωρούνται ως χρηματικά διαθέσιμα. 

 

Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο αντανακλά την αξία των μετοχών της εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε 

κυκλοφορία. Πρόσοδοι πλέον της ονομαστικής αξίας ανά  μετοχή καταχωρούνται στη «Διαφορά υπέρ 

το Άρτιο», στα ίδια κεφάλαια. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται άμεσα με την έκδοση νέων μετοχών ανα-

γνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση αφαιρετικά των προσόδων. 

 

 

Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις 

 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσες νομικές, βάσει συμβάσεων ή τεκμαιρόμε-

νες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω ε-

κροών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με 

αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προ-

σαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαι-

τηθεί για την διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οι-

κονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι εν-

σωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 

 

 

Παροχές Μετά τη Συνταξιοδότηση  

 

Ο Όμιλος ΔΕΗ παρέχει στους εργαζόμενους όλων των εταιρειών του Ομίλου και στους συνταξιούχους 

τους ηλεκτρική ενέργεια σε μειωμένο τιμολόγιο. Το μειωμένο τιμολόγιο προς τους συνταξιούχους ανα-

γνωρίζεται ως υποχρέωση και υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των μελλοντικών παροχών μετά την 

συνταξιοδότηση που θεωρούνται ότι είναι δεδουλευμένα μέχρι το τέλος της χρήσης με βάση τα δι-

καιώματα παροχών μετά τη συνταξιοδότηση των εργαζομένων που σωρεύονται κατά τη διάρκεια της 

υπηρεσίας τους υπολογίζονται δε βάσει οικονομικών και αναλογιστικών παραδοχών. Η καθαρή δαπάνη 

του έτους περιλαμβάνεται στις αμοιβές προσωπικού στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αφορά την 

παρούσα αξία των παροχών που αναγνωρίζονται εντός της χρήσης μειωμένες κατά το ποσό των πα-

ροχών που προσφέρθηκαν στους συνταξιούχους. Η υποχρέωση λόγω παροχών μετά την συνταξιοδό-

τηση δεν χρηματοδοτείται. Τα μη αναγνωρισμένα κέρδη ή ζημίες που υπερβαίνουν το 10% της προ-

βαλλόμενης υποχρέωσης παροχής στην αρχή κάθε περιόδου αναγνωρίζονται με βάση τον υπολειπό-

μενο χρόνο υπηρεσίας των ενεργών υπαλλήλων και περιλαμβάνεται ως συστατικό του καθαρού κό-

στους των παροχών. 
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Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος) 

 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 

 

Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει  βάσει 

των  κερδών της εταιρείας όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές δηλώσεις καθώς και προβλέψεις 

για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται σύμ-

φωνα με τους θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού. 

 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης σε 

όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής βάσης και 

της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενες φορολογικές υπο-

χρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές εκτός εάν η υποχρέωση για 

αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος προκύπτει από την αρχική αναγνώριση υπεραξίας ή την αρχική 

αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή παθητικού σε μία συναλλαγή, η οποία δεν είναι συνένωση 

εταιρειών και κατά την στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολο-

γητέο κέρδος ή ζημία. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες 

προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές ζημίες, στο βαθμό 

που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των 

εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών απαιτή-

σεων και των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. Δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογική 

απαίτηση στην περίπτωση που αυτή προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου του ενεργητικού 

ή του παθητικού σε μια συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση εταιρειών και τη στιγμή της συναλλαγής 

δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία. Οι αναβαλλόμενες φορο-

λογικές απαιτήσεις επανεκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία του ισολογισμού και μειώνονται στο βαθμό που 

δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων μέρος ή το σύνολο 

των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Οι αναβαλλόμε-

νες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές 

που αναμένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η απαίτηση θα ανακτηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιη-

θεί, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έ-

χουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοι-

χεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα λοιπά συνολικά εισοδήματα καταχωρείται απ’ ευθείας 

στα λοιπά συνολικά εισοδήματα και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  

 

Πρόγραμμα Καθορισμένων Εισφορών 

 

Η εταιρεία αναγνωρίζει στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως έξοδο τις εισφορές που αναλογούν στις υ-

πηρεσίες που έλαβε από τους εργαζομένους της και καταβάλλονται στον ασφαλιστικό φορέα ΤΑΥΤΕ-

ΚΩ/ΙΚΑ (πρώην ΟΑΠ – ΔΕΗ) (πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών) και ως υποχρέωση το μέρος αυ-

τών οι οποίες δεν έχουν ακόμη καταβληθεί.  

 

Αναγνώριση Εσόδων 

 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην ε-

ταιρεία και τα σχετικά ποσά μπορούν να  μετρηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα από χρήση του δικτύου διανο-

μής λογίζονται στη χρήση που αφορούν. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση 

το στάδιο ολοκλήρωσης των υπηρεσιών που παρέχονται και το βαθμό όπου η αντίστοιχη απαίτηση θα 

εισπραχθεί. Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται με βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευμένου.  
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Μισθώσεις  

 

Ο καθορισμός του κατά πόσο μία συναλλαγή εμπεριέχει μίσθωση ή όχι βασίζεται στην ουσία της συναλ-

λαγής κατά την ημερομηνία σύναψης της σχετικής σύμβασης, δηλαδή κατά πόσο η εκπλήρωση της συ-

ναλλαγής εξαρτάται από τη χρησιμοποίηση ενός ή περισσοτέρων περιουσιακών στοιχείων ή κατά πόσο 

η συναλλαγή εκχωρεί δικαιώματα χρήσης του περιουσιακού στοιχείου.  

 

Η εταιρεία ως μισθωτής 

Περιπτώσεις μισθώσεων περιουσιακών στοιχείων από τρίτους όπου η εταιρεία δεν αναλαμβάνει όλους 

τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του περιουσιακού στοιχείου αντιμετωπίζονται ως λειτουργι-

κές και τα μισθώματα αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά 

τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

Η εταιρεία ως εκμισθωτής 

Περιπτώσεις εκμισθώσεων περιουσιακών στοιχείων σε τρίτους όπου η εταιρεία δεν μεταβιβάζει όλους 

τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας ενός περιουσιακού στοιχείου αντιμετωπίζονται ως λειτουρ-

γικές και τα μισθώματα αναγνωρίζονται ως έσοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση 

κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

 

Μεταγενέστερα Γεγονότα 

 

Μεταγενέστερα γεγονότα που παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες για την κατά την ημερομηνία του ισο-

λογισμού περιουσιακή κατάσταση και θέση της εταιρείας και πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισής τους, 

αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Στην αντίθετη περίπτωση γνωστοποιούνται στις σημειώ-

σεις επί των οικονομικών καταστάσεων. 

 

 

3.4. ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

 

 

ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) – Συμψηφισμός Χρηματοοι-

κονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

που έχουν μεταφερθεί αλλά δεν έχουν αποαναγωριστεί, ώστε οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων 

να κατανοήσουν τη σχέση των περιουσιακών αυτώνστοιχείων με τις συνδεόμενες τους υποχρεώσεις. 

Επιπρόσθετα, η τροποποίηση απαιτεί γνωστοποιήσεις σχετικά με τη συνεχιζόμενη εμπλοκή στα αποα-

ναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία έτσι ώστε να μπορούν οι χρήστες να αξιολογήσουν τη φύση της 

συνεχιζόμενης εμπλοκής καθώς και το κίνδυνο  που συνδέεται με αυτή. Η τροποποίηση αυτή έχει επί-

δραση μόνο σε θέματα παρουσίασης. Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι α αναθεώρηση του προτύπου 

δεν επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 

 

ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος (τροποποίηση) - Αναβαλλόμενος φόρος: Ανάκτηση των υποκείμε-

νων περιουσιακών στοιχείων 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον καθορισμό του αναβαλλόμενου φόρου επί των επενδυτικών ακινήτων 

που επιμετρώνται σε εύλογη αξία. Η τροποποίηση εισάγει την αναιρέσιμη υπόθεση ότι ο αναβαλλόμενος 

φόρος επί των επενδυτικών ακινήτων, τα οποία επιμετρώνται χρησιμοποιώντας το μοντέλο εύλογης αξί-

ας βάσει του ΔΛΠ 40, πρέπει να καθορίζεται στη βάση του ότι η ανάκτηση της λογιστικής αξίας τους θα 

πραγματοποιηθεί μέσω της πώλησής τους.  

 

Επιπρόσθετα, εισάγει την απαίτηση υπολογισμού αναβαλλόμενου φόρου επί των μη αποσβέσιμων πε-

ριουσιακών στοιχείων, τα οποία  επιμετρώνται χρησιμοποιώντας το μοντέλο αναπροσαρμογής βάσει 

ΔΛΠ 16, πάντα στη βάση ότι η ανάκτηση της λογιστικής αξίας θα πραγματοποιηθεί μέσω της πώλησής 

τους.  Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης της τροποποίησης αυτής στις οικο-

νομικές καταστάσεις. 
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Τα παρακάτω νέα Πρότυπα και τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις στα Πρότυπα ή Διερμηνείες έ-

χουν εκδοθεί και έχουν εφαρμογή στην λογιστική περίοδο που ξεκινά την 1 Ιανουαρίου 2012: 

 

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων (τροποποίηση) – Παρουσίαση των στοιχεί-

ων του Λοιπού Συνολικού Εισοδήματος 

Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλί-

ου 2012. Η τροποποίηση αυτή αλλάζει την ομαδοποίηση των στοιχείων που παρουσιάζονται στα Λοιπά 

Συνολικά Εισοδήματα. Τα στοιχεία που μπορούν να αναταξινομηθούν (ή να "ανακυκλωθούν¨) στα Απο-

τελέσαμτα Χρήσης σε κάποια χρονική στιγμή στο μέλλον (για παράδειγμα, καθαρό κέρδος από αντι-

στάθμιση καθαρής επένδυσης, συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή αλλοδαπών δραστηριοτή-

των, καθαρή μεταβολή αντισταθμίσεων ταμειακών ροών και καθαρή ζημία/κέρδος χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση) θα παρουσιάζονται χωριστά από άλλα στοιχεία τα 

οποία δεν θα αναταξινομηθούν ποτέ (για παράδειγμα, αναλογιστικά κέρδη και ζημιές σε προγράμματα 

καθορισμένων παροχών και αναπροσαρμογή οικοπέδων και κτηρίων). Η τροποποίηση επηρεάζει μόνο 

την παρουσίαση και δεν έχει καμία επίδραση στην οικονομική θέση της Εταιρείας ή στη δραστηριότητα. 

  

ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους (αναθεώρηση) 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2013. Το ΣΔΛΠ εξέδωσε μια σειρά από τροποποιήσεις του ΔΛΠ 19. Οι τροποποιήσεις αυτές εκτείνονται 

από θεμελιώδεις αλλαγές όπως η κατάργηση του μηχανισμού γνωστού ως “μέθοδος περιθωρίου” και 

την έννοια της αναμενόμενης απόδοσης από περιουσιακά στοιχεία προγραμμάτων έως απλές διευκρινί-

σεις και αναδιατυπώσεις. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης της αναθεώρησης 

αυτής στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (αναθεώρηση)  

Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρί-

ου 2013. Για τις εταιρείες που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, η ημερομηνία εφαρμογής είναι 1 Ιανουαρίου 2014. Ως συνέπεια των νέων προτύπων ΔΠΧΑ 11 

Από κοινού συμφωνίες και ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις, το ΔΛΠ 28 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις μετονομάστηκε σε ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις 

και Κοινοπραξίες και περιγράφει την εφαρμογή της μεθόδου καθαρής θέσης στις επενδύσεις σε κοινο-

πραξίες πέραν των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις. Η Διοίκηση του Ομίλου/Εταιρείας εκτιμά ότι η 

αναθεώρηση του προτύπου δεν επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 

 

ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση (τροποποίηση) – Συμψηφισμός Χρηματοοικο-

νομικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων 

Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ια-

νουαρίου 2014. Οι τροποποιήσεις αυτές διευκρινίζουν την έννοια “υφίσταται στο παρόν νομικά επιβαλ-

λόμενο δικαίωμα για συμψηφισμό”. Οι τροποποιήσεις επίσης διευκρινίζουν την εφαρμογή των κριτηρίων 

συμψηφισμού του ΔΛΠ 32 στα συστήματα διακανονισμού (όπως σε κεντρικά συστήματα οίκων εκκαθά-

ρισης) τα οποία εφαρμόζουν μηχανισμούς μεικτούς διακανονισμού οι οποίοι δεν λειτουργούν ταυτόχρο-

να. Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η τροποποίηση του προτύπου δεν επηρεάζει τις οικονομικές κα-

ταστάσεις της εταιρείας. 

 

ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) – Συμψηφισμός Χρηματοοι-

κονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Οι τρο-

ποποιήσεις αυτές απαιτούν από μια εταιρεία να γνωστοποιήσει πληροφορίες για τα δικαιώματα συμψη-

φισμού και σχετικούς διακανονισμούς (πχ. διακανονισμούς εξασφαλίσεων).  Οι γνωστοποιήσεις αυτές 

παρέχουν στους χρήστες πληροφόρηση η οποία είναι χρήσιμη για την αξιολόγηση της επίδρασης των 

διακανονισμών συμψηφισμού στην κατάσταση οικονομικής θέσης μιας εταιρείας. Οι νέες γνωστοποιή-

σεις απαιτούνται για όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα που έχουν αναγνωριστεί και έχουν υποστεί συμ-

ψηφισμό σύμφωνα με το ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση. Οι γνωστοποιήσεις εφαρμό-

ζονται επίσης σε χρηματοοικονομικά μέσα που υπόκεινται σε εκτελεστέους «κύριους διακανονισμούς 

συμψηφισμού» (master netting arrangement) ή παρόμοιους διακανονισμούς, ανεξάρτητα από το εάν 
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έχουν συμψηφιστεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 32. Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η τροποποίηση του 

προτύπου δεν επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 

 

ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα - Ταξινόμηση και Επιμέτρηση 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015.  

Όπως έχει εκδοθεί το ΔΠΧΑ 9 αντικατοπτρίζει την πρώτη φάση της εργασίας του ΣΔΛΠ για την αντικα-

τάσταση του ΔΛΠ 39 και εφαρμόζεται κατά την ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων όπως ορίζονται από το ΔΛΠ 39. Το 

πρότυπο είχε αρχικά οριστεί να εφαρμοστεί για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ια-

νουαρίου 2013, αλλά οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9 Υποχρεωτική Ημερομηνία Εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 

και Γνωστοποιήσεις Μετάβασης που εκδόθηκαν το Δεκέμβριο 2011, μετέφεραν την υποχρεωτική ημερο-

μηνία εφαρμογής στις 1 Ιανουαρίου 2015. Στις επόμενες φάσεις, το ΣΔΛΠ θα ασχοληθεί με τη λογιστική 

αντιστάθμισης και την απομείωση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Η υιοθέτηση της 

πρώτης φάσης του ΔΠΧΑ 9 θα έχει επίπτωση στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων αλλά δεν θα έχει επίπτωση στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικο-

νομικών υποχρεώσεων. Ο Όμιλος/Εταιρεία θα ποσοτικοποιήσει την επίπτωση σε συνδυασμό με τις άλ-

λες φάσεις, όταν θα εκδοθεί το τελικό πρότυπο το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις φάσεις. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η Διοίκηση του Ομίλου/Εταιρείας εκτιμά ότι η τρο-

ποποίηση του προτύπου δεν επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 

 

ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, ΔΛΠ 27 Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2013. Για τις εταιρείες που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Έ-

νωση, η ημερομηνία εφαρμογής είναι 1 Ιανουαρίου 2014. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το μέρος του ΔΛΠ 27 

Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις που σχετίζεται με τις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις. Επίσης, αναφέρεται σε θέματα που αναπτύσσονται στη Διερμηνεία 12 Ενοποίηση – Οικο-

νομικές Οντότητες Ειδικού Σκοπού. Το ΔΠΧΑ 10 εγκαθιστά ένα ενιαίο μοντέλο ελέγχου που έχει εφαρ-

μογή σε όλες τις εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών οντοτήτων ειδικού σκοπού. Οι 

αλλαγές που εισάγονται από το ΔΠΧΑ 10 απαιτούν από τη διοίκηση να ασκεί σημαντική κρίση προκειμέ-

νου να καθορίσει ποιες οντότητες ελέγχονται και, συνεπώς, είναι απαραίτητο να ενοποιηθούν από τη 

μητρική, συγκρινόμενες με τις απαιτήσεις που βρίσκονταν στο ΔΛΠ 27. Η Διοίκηση της Εταιρείας βρίσκε-

ται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης της τροποποίησης αυτής στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

ΔΠΧΑ 11 Από Κοινού Συμφωνίες 

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2013. Για τις εταιρείες που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Έ-

νωση, η ημερομηνία εφαρμογής είναι 1 Ιανουαρίου 2014. Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 Συμμετο-

χή σε Κοινοπραξίες  και τη Διερμηνεία 13 Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες – Μη χρηματι-

κές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες. Το ΔΠΧΑ 11 καταργεί την επιλογή της αναλογικής ενοποίησης 

των από κοινού ελεγχόμενων εταιρειών. Αντί αυτού, οι από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες οι οποίες πλη-

ρούν τον ορισμό της κοινοπραξίας πρέπει να λογίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο καθαρής θέσης. Η 

Διοίκηση του Ομίλου/Εταιρείας εκτιμά ότι η τροποποίηση του προτύπου δεν επηρεάζει τις οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρείας. 

 

ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις 

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2013. Για τις εταιρείες που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Έ-

νωση, η ημερομηνία εφαρμογής είναι 1 Ιανουαρίου 2014. Το ΔΠΧΑ 12 περιλαμβάνει όλες τις γνωστο-

ποιήσεις που προηγουμένως εμπεριέχονταν στο ΔΛΠ 27 και σχετίζονταν με τις ενοποιημένες οικονομι-

κές καταστάσεις καθώς επίσης και όλες τις γνωστοποιήσεις που προηγουμένως εμπεριέχονταν στο ΔΛΠ 

31 και στο ΔΛΠ 28. Οι γνωστοποιήσεις αυτές σχετίζονται με τη συμμετοχή μιας εταιρείας σε θυγατρικές 

εταιρείες, σε από κοινού συμφωνίες, σε συγγενείς εταιρείες και δομημένες εταιρείες. Απαιτούνται επίσης 

μια σειρά από νέες γνωστοποιήσεις. 
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ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας  

 

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2013. Το ΔΠΧΑ 13 εγκαθιστά ένα ενιαίο σύνολο πηγών καθοδήγησης των ΔΠΧΑ για όλες τις επιμετρή-

σεις εύλογης αξίας. Το ΔΠΧΑ 13 δεν αλλάζει τις απαιτήσεις αναφορικά με το πότε η Εταιρεία απαιτείται 

να χρησιμοποιήσει την εύλογη αξία αλλά παρέχει καθοδήγηση στο τρόπο επιμέτρησης της εύλογης αξί-

ας στα ΔΠΧΑ όταν η εύλογη αξία απαιτείται ή επιτρέπεται. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης 

της επίδρασης της τροποποίησης αυτής στις οικονομικές καταστάσεις.  

 
 

4. ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

 
  2012  2011 

Πωλήσεις υπηρεσιών 
 

800.193 
 

0 

-  Έσοδα χρήσης Δικτύου - ΔΕΗ 
 

752.809 
 

0 

-  Έσοδα χρήσης Δικτύου - λοιποί πάροχοι 
 

18.927 
 

0 

-  Έσοδα από συμμετοχές 
 

20.782 
 

0 

-  Λοιπά έσοδα από καταναλωτές 
 

7.675 
 

0 

Πωλήσεις αποθεμάτων και άχρηστου υλικού 
 

16.577 
 

0 

Πωλήσεις έργων δικτύου 
 

210.335 
 

0 

Πωλήσεις ενέργειας 
 

140.839 
 

0 

Σύνολο 
 

1.167.944 
 

0 

     Οι πωλήσεις ενέργειας αφορούν τιμολογήσεις προς ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ στα πλαίσια της ανάκτησης του 

κόστους της αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Το αντίστοιχο κονδύλι στα 

έξοδα περιλαμβάνεται στο Κόστος Ενέργειας. 

 

 

5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

 

 
2012  2011 

Ενοίκιο Χρήσης Δικτύου 345.057 
 

0 
Παροχές τρίτων 41.518 

 
8 

Επισκευές και συντηρήσεις 34.106 
 

0 

Σύνολο 420.681 
 

8 

 

 

6. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
  2012  2011 

Μισθοδοσία  307.201 
 

0 

Κόστος Επενδύσεων (κεφαλαιοποιηθείσα 
μισθοδοσία) 

 
-46.996 

 
0 

Υπερωρίες/Ρεπό (επικαιροποίηση συσ-
σωρευμένης πρόβλεψης) 

 
-3.327 

 
0 

Παρεπόμενες παροχές στο προσωπικό  15.720 
 

0 

Σύνολο 

 

272.598 
 

0 
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7. ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 

 

  
2012  2011 

Εργολαβικά 
 

89.958 
 

0 

Μισθοδοσία 
 

46.996 
 

0 

Υλικά 
 

70.655 
 

0 

Λοιπές δαπάνες 
 

2.726 
 

0 

Σύνολο 
 

210.335 
 

0 

 

 

 

8. ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Το ποσό των €140,750 αφορά τιμολογηθείσα ενέργεια από ΑΠΕ του μη διασυνδεδεμένου δικτύου 

βάσει της λειτουργείας της εταιρείας ως διαχειριστής συστήματος του μη διασυνδεδεμένου δικτύου 

που προκύπτει από το Ν.4001/2011 Άρθρο 129 § 2 περ.(η). 

 

 

 

9. ΥΛΙΚΑ 
 

  
2012  2011 

Κόστος Μετατροπής Υλικών 
 

5.260 
 

0 

Αναλώσεις που επιβαρύνουν την εκμετάλλευση 
 

30.752 
 

0 

Σύνολο 
 

36.012 
 

0 

 

 

 

10. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 
 

  
2012  2011 

Καθαρισμοί και φύλαξη κτιρίων 
 

2.250 
 

0 

Αμοιβές καταμέτρησης - επίδοσης λογαριασμών 
 

6.359 
 

0 

Αμοιβές διακοπών - επανασυνδέσεων 
 

4.449 
 

0 

Λοιπές αμοιβές τρίτων 
 

17.888 
 

16 

Σύνολο 
 

30.946 
 

16 

 
 

Στο ποσό των Λοιπών Αμοιβών Τρίτων εμπεριέχεται το κόστος των υπηρεσιών υποστήριξης λειτουρ-
γίας της ΔΕΗ Α.Ε. ποσού 12.081 βάσει σύμβασης συνεργασίας με τη μητρική ΔΕΗ Α.Ε. 
 

 

 

11. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  

 

Το ποσό των € 15.794 αφορά προβλέψεις επισφάλειας πελατών που αφορούν τη χρήση του 2012.  
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12.  ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 
 

2012  2011 

Διάφορα έξοδα 
 

5.693 
 

8 

Λοιπά (έσοδα), έξοδα, καθαρά 
 

-591 
 

0 

Σύνολο 
 

5.102 
 

  8 

 

 

 

13. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
  2012  2011 

Παγίων στοιχείων  4.895 
 

1 
Λογισμικό   145 

 
0 

Σύνολο  5.039 
 

1 

 

 

14. ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 

 
2012 

 
2011 

Φόροι Τέλη Μεταφορικών  303 
 

1 

Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού 1.101 
 

0 

Χαρτόσημο Μισθωμάτων  263 
 

0 

Φόρος Συγκεντρωσης Κεφαλαίου  389 
 

0 

ΦΠΑ Μη Εκπιπτώμενος 540 
 

0 

Λοιποί Φόροι Τέλη 211 
 

0 

Σύνολο 2.807 
 

1 

 

 

 

15. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

 
 2012  2011 

Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων  101 
 

0 
Λοιπά 52 

 
0 

Σύνολο 153 
 

0 

 

 

 

16. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

 
 2012  2011 

Τραπεζικά έξοδα 161 
 

0 
Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 39 

 
0 

Προμήθειες Μισθοδοσίας 37 
 

0 

Σύνολο 237 
 

0 
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17. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) 
 

  2012  2011 

Τρέχων φόρος εισοδήματος   11.411  - 
Ανα Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  13.173  - 

Σύνολο φόρου εισοδήματος  24.584  - 

 
 
  2012  2011 

Κέρδη (ζημίες) προ φόρων  29.434  (35) 
Ονομαστικός συντελεστής φόρου   20%  20% 
Φόρος στον ονομαστικό συντελεστή  5.887  (7) 
Αναβαλλόμενος φόρος επί φορολογικών ζημιών που δεν αναγνω-
ρίστηκε 

 -  - 

Μη εκπιπτόμενες δαπάνες  18.697  7 

Φόρος εισοδήματος  24.584  0 

  83,5%   
 
Η κίνηση των αναβαλλόμενων φόρων εισοδήματος έχει ως εξής: 
 

Απαίτηση / (υποχρέωση)  2012  2011 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  0  0 
Αναβαλλόμενος φόρος που αναλήφθηκε από απόσχιση κλάδου Δια-
νομής 

 
47.395  - 

Πίστωση / (χρέωση) απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια  -  - 
Πίστωση / (χρέωση) στα αποτελέσματα  (13.173)  - 
Λοιπά  14  - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου   34.236  0 

 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αναλύονται περαιτέρω ως εξής: 
  

 2012  2011 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις     
- Υλικά και ανταλλακτικά  2.487  - 
- Εμπορικές απαιτήσεις  19.854  - 
- Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα  17.138  - 

Μεικτές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  39.479  0 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις     
- Αποσβέσεις και αναπροσαρμογή παγίων  5.243  - 

Μεικτές αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  5.243  - 

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  34.236  0 

 
Η χρέωση για αναβαλλόμενους φόρους στα αποτελέσματα αναλύεται ως εξής: 
 
  2012  2011 

Υλικά και ανταλλακτικά  574  - 
Εμπορικές απαιτήσεις  (3.154)  - 
Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα  927  - 
Παροχές μετά τη συνταξιοδότηση   14.404  - 
Αποσβέσεις και αναπροσαρμογή παγίων  422  - 

Χρέωση/ (Πίστωση) στα αποτελέσματα  13.173  0 
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18. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

 

 

Κτίρια - 
Τεχνικές 

Εγκατ/σεις 

Μέσα  
Μεταφοράς  

Έπιπλα και 
Σκεύη  

 
Ακιν/σεις 

υπό  
Εκτέλεση 

Σύνολο Ενσώμα-
των Ακιν/σεων 

Λογισμικά 
Προγράμματα 

ΣΥΝΟΛΟ 

Εισφορά Κλάδου 30.04.12 
                  -   

              
40.183             31.234  1.399 72.816           1.319  

     
74.135  

Προσθήκες 
               

583  
               

1.927                 652  2.585 5.747                43  
       

5.790  

Αποσύρσεις/Μεταφορές 
                  -   

                   
(16)               (228) (1.698) (1.942)               (28) 

         
(1.970) 

Σύνολο Κινήσεων Αξίας Κτήσης 
               

583  
               

1.911                 424  887 3.805                15  
       

3.820  

Υπόλοιπο 31.12.2012 
               

583  
              

42.095             31.658  2.286 76.621           1.335  
     

77.956  

    
  

  
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 30.04.112 

                  -   
              

(9.354)           (17.629) - (26.983)          (1.030) 
    

(28.013) 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις Αποσυρμένων 
                  -   

                      
9                 189  - 198                28  

          
226  

Αποσβέσεις Χρήσης 
                 

(7) 
              

(2.532)             (2.343) - (4.882)             (145) 
      

(5.027) 

Αποσβέσεις Χρήσης Αποσυρμένων 
                  -   

                     
(2)                 (11) - (13)                (0) 

           
(13) 

Σύνολο Κινήσεων Αποσβέσεων 
                 

(7) 
              

(2.534)             (2.354) - (4.895)             (145) 
      

(5.040) 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 31.12.12 
                 

(7) 
             

(11.879)           (19.794) - (31.680)          (1.146) 
    

(32.826) 

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2012 
               

576  
              

30.216             11.864  2.286 44.942              188  
     

45.130  
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18. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (συνέχεια) 

 

 

Κτίρια - 
Τεχνικές 

Εγκατ/σεις 

Μέσα Με-
ταφοράς 

Έπιπλα και 
Σκεύη 

 
Ακιν/σεις 

υπό 
Εκτέλεση 

Σύνολο Ενσώ-
ματων Α-
κιν/σεων 

Λογισμικά 
Προγράμματα 

ΣΥΝΟΛΟ 

Αξία Κτήσης κατά την 31.12.10 
                  

6  
                     

-                    36  - 42                    -   
               

42  

Προσθήκες 
                  

-   
                     

-                      1  - 1                    -   
                

1  

Σύνολο Κινήσεων Αξίας Κτήσης 
                  

0  
                     

-   1  - 1                    -   
               

1 

Υπόλοιπο 31.12.2011 
                  

6  
                     

-                    37  - 43                    -   
               

43  

    
  

  
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις κατά την 31.12.10 

                  
5  

                     
-                    36  - 42                    -   

               
41  

Σύνολο Κινήσεων Αποσβέσεων 
                  

-   
                     

-                      -   - -                    -   
                

-   

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 31.12.12 
                  

6  
                     

-                    36  - 42                    -   
               

42  

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2012 
                  

-   
                     

-                      1  - 1                    -   
                

1  
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19. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
  2012  2011 

Υλικά, ανταλλακτικά  σε αποθήκες Εργολάβων  31.427 
 

0 
Υλικά, ανταλλακτικά και αναλώσιμα σε αποθήκες ΔΕΔΔΗΕ  147.852 

 
0 

Πρόβλεψη απομείωσης αξίας υλικών και ανταλλακτικών  -12.434 
 

0 
Αγορές υπό παραλαβή  9.067 

 
0 

Σύνολο Υλικών ανταλακτικών  175.912 
 

0 

Έργα υπο εκτέλεση 
 

32.414 
 

0 

Σύνολο Αποθεμάτων 
 

208.326 
 

0 

     

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

  2012  2011 

Ανάληψη πρόβλεψης από απόσχιση   15.306 
 

0 
Απελευθέρωση πρόβλεψης   -3.711 

 
0 

Πρόβλεψη απομείωσης  839 
 

0 

Υπόλοιπο τέλους  12.434 
 

0 

 

20. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
2012 

 
2011 

Απαιτήσεις από ΔΕΗ 119.706 
 

0 

Απαιτήσεις Λοιπών Παρόχων  2.268 
 

0 

Απαιτήσεις Λοιπών Παρόχων  101.540 
 

0 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Παρόχων (εκτός λειτουργίας) -99.272 
 

0 

Διαφορές απογραφών σε αποθήκες εργολάβων 3.400 
 

0 

Απαιτήσεις ΑΔΜΗΕ 2.981 
 

0 

Λοιπές απαιτήσεις 15.298 
 

5 

Σύνολο Απαιτήσεων 143.653 
 

5 

 

Οι απαιτήσεις από ΔΕΗ αφορούν τέλη χρήσης δικτύου και έργα δικτύου και ανακτώνται το δεύτερο 

μήνα από την τιμολόγησή τους.  

Ομοίως, οι απαιτήσεις από λοιπούς παρόχους ανακτώνται σε δύο μήνες από την τιμολόγησή τους 

(Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1285/2011). 

Η ανάκτηση του κόστους της παραγωγής των ΑΠΕ πραγματοποιείται σε 20 μέρες (ΦΕΚ 

1497/06.09.2010, Άρθρο 12).  

Το υπόλοιπο των προβλέψεων Επισφαλών Απαιτήσεων του ποσού των € 99.272,00 αποτελείται από 

απόσχιση € 83.478 και ποσό 15.794 επιβαρύνει την παρούσα χρήση και αφορά τους προμηθευτές 

HELLAS POWER, ENERGA, ΚΕΝΤΩΡ, REVMA ENA, των οποίων η λειτουργία έχει διακοπεί. Η δε 

επιχείρηση έχει προβεί σε άσκηση ενδίκων μέσων σε βάρος τους.  
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21. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
  2012  2011 

Ταμείο  26 
 

1 
Καταθέσεις όψεως   2.104 

 
729 

Προθεσμιακές καταθέσεις   20.000 
 

0 

Σύνολο  22.130 
 

730 

 

Τα έσοδα τόκων από καταθέσεις όψεως και προθεσμίας ανέρχονται σε €153 (2011: €0) και 

περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έσοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων (σημείωση 

10). Όλα τα ταμειακά διαθέσιμα είναι σε Ευρώ. 

   

22. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε με το Καταστατικό της Εταιρείας (ΦΕΚ 7702/29-9-

1998, ΤΑΕ – ΕΠΕ), σε δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες 

(5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μια και καταβλήθηκε 

ολοσχερώς. 

 

Με την από 10η Νοεμβρίου 1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ε-

ταιρείας το μετοχικό κεφάλαιό της αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν τριάντα εκατομμύρια 

(130.000.000) με την έκδοση δεκατριών χιλιάδων (13.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστι-

κής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρη-

τά και ανήλθε σε δραχμές εκατόν ογδόντα εκατομμύρια (180.000.000) (ΦΕΚ 2390/3-3-00 ΤΑΕ και 

ΕΠΕ). 

 

Με την από 5η Ιουνίου 2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της Εταιρείας 

το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε σε δραχμές κατά το ποσό των ογδόντα εκατομμυρίων 

(80.000.000) με την έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 

δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μια, τις οποίες απέκτησε η ΔΕΗ, με κάλυψη του κεφαλαίου 

σε μετρητά. 

 

Με την από 27-12-2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξή-

θηκε κατά 50.000.000 δραχμές με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 5.000 νέων μετοχών ο-

νομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μια χωρίς τροποποίηση του καταστατικού. Έτσι το μετοχικό 

κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές τριακόσια δέκα εκατομμύρια (310.000.000) διαιρούμενο 

σε τριάντα μία χιλιάδες (31.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων 

(10.000) η κάθε μία και το ποσό καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά. 

 

Με την από 31-01-2003 έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε α) η μετατροπή Μετοχικού Κε-

φαλαίου και η ονομαστική αξία της μετοχής σε ΕΥΡΩ, β) καθορίστηκε η ονομαστική αξία της μετο-

χής σε 10,00 Ευρώ με κατάργηση των παλαιών μετοχών και έκδοση 90.975 νέων ονομαστικών με-

τοχών με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 7,88 Ευρώ, το οποίο ήχθη σε πίστωση ειδικού λο-

γαριασμού από μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ, και γ) η αύξηση του Μετοχικού Κε-

φαλαίου κατά 200.000,00 Ευρώ με έκδοση 20.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 

10,00 Ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εκατόν 

εννέα χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα πέντε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 Ευρώ η 

καθεμιά και το ποσό καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά. 

 

Με την από 20-6-2003 έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαί-

ου κατά 1.100.000 Ευρώ με έκδοση 110.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10,00 

Ευρώ η κάθε μία. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 2.209.750,00 Ευ-

ρώ διαιρούμενο σε 220.975 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 Ευρώ η καθεμία. 
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Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29-3-2012, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυ-

ξήθηκε κατά το ποσό των 35.342.260,00 Ευρώ κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του Καταστα-

τικού, το οποίο προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση της λογιστικής αξίας του εισφερθέντος Κλά-

δου της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής μαζί με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών της ανώνυμης ε-

ταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) Α.Ε.», που περιλαμβάνει το σύνολο των 

περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ Α.Ε., και των συναφών με αυτά απαιτήσεων και υποχρεώσεων, 

που υπάγονται λειτουργικά στις δραστηριότητες των ως άνω Μονάδων της ΔΕΗ ΑΕ, με εξαίρεση 

τα ακίνητα  και τα πάγια στοιχεία του Δικτύου Διανομής και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων 

Νησιών (εφεξής, συνολικά «Κλάδος Διανομής της ΔΕΗ ΑΕ» κατ’ άρθρο 123 παρ. 2 εδ. Β’ του του 

ν. 4001/2011, ως ισχύει), κατά την 31.12.2011, σύμφωνα με το άρθρο 123 του ν. 4001/2011, κα-

θώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει και τα άρθρα 1 

έως 5 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137), σε συνδυασμό με την από 28.2.2012 έκθεση διαπίστωσης 

της παραπάνω λογιστικής αξίας του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή Τηλέμαχου Γεωργόπουλου – 

ΑΜ/ΣΟΕΛ 19271 της ελεγκτικής Εταιρείας Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & 

Καμπάνης ΑΕ, με την έκδοση 3.534.226 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 Ευ-

ρώ η κάθε μία. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 37.552.010,00 

Ευρώ, διαιρούμενο σε 3.755.201 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 Ευρώ η κάθε μία. 

 

 

 

23. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να σχηματίζουν 

από τα καθαρά κέρδη της χρήσης το 5% σαν τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα 

τρίτο του καταβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά τη διάρκεια της ζωής της εταιρείας απα-

γορεύεται η διανομή του τακτικού αποθεματικού.  

 

Κατά τη Χρήση 2012 μεταφέρθηκαν στο Τακτικό Αποθεματικό κεφάλαια  ύψους € 1.472 χιλ. 

 

 

 

24. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

O ΔΕΔΔΗΕ, σαν θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε, παρέχει στους εργαζόμενους και στους συνταξιούχους 

του Ομίλου ηλεκτρική ενέργεια με μειωμένο τιμολόγιο. Το μειωμένο τιμολόγιο προς τους συντα-

ξιούχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση και υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των μελλοντικών πα-

ροχών μετά τη συνταξιοδότηση που θεωρούνται ότι είναι δεδουλευμένα μέχρι το τέλος της χρήσης 

με βάση τα δικαιώματα παροχών μετά τη συνταξιοδότηση των εργαζομένων που σωρεύονται κατά 

τη διάρκεια της υπηρεσίας τους. Οι σχετικές υποχρεώσεις υπολογίζονται στη βάση οικονομικών και 

αναλογιστικών παραδοχών. Η καθαρή δαπάνη του έτους περιλαμβάνεται στις αμοιβές προσωπι-

κού στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αφορά την παρούσα αξία, το επιτόκιο υπολογισμού, το 

κόστος προγενέστερης υπηρεσίας και τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες. Η υποχρέωση λόγω παρο-

χών μετά τη συνταξιοδότηση δεν χρηματοδοτείται.  

 

Τα μη αναγνωρισμένα κέρδη ή ζημίες που υπερβαίνουν το 10% της προβαλλόμενης υποχρέωσης 

παροχής στην αρχή κάθε περιόδου αναγνωρίζονται με βάση τον υπολοιπόμενο χρόνο υπηρεσίας 

των ενεργών υπαλλήλων και περιλαμβάνεται ως συστατικό του καθαρού κόστους των παροχών. Η 

υποχρέωση λόγω παροχών μετά τη συνταξιοδότηση δεν χρηματοδοτείται. Τα αποτελέσματα της 

αναλογιστικής μελέτης για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012 και 2010 έχουν ως εξής: 
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Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση την καταχωρημένη στον ισολογισμό, που γνωστοποι-

ούνται σύμφωνα με την παράγραφο 120 (ε) της Αναλογιστικής Μελέτης 

Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον  
ισολογισμό την 1η Ιανουαρίου από Απόσχιση 

   
72.018.289  

Εισφορές πληρωθείσες Εργοδότη 
   
(9.330.870) 

Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση αποτελεσμάτων 
   
13.883.018  

Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογισμό την 31η Δεκεμβρίου 
   
76.570.438  

 

Τιμές Παραδοχών Αναλογιστικής Μελέτης 

Ημ/νία Αποτί-
μησης 

Επιτόκιο 
Προεξόφλησης 

Αύξηση 
Τιμολογίου 

Περιθώριο 
Κέρδους 

31/12/2011 4,800% 
10,3% 1y 
7,6% 4y 

0% 
5,2% 1y 

14% 

31/12/2012 3,800% 
11,9% 1y 
2,2% 4y 

0% 
4,2% 1y 
13,4% 

 

 

25. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  
 2012  2011 

Προβλέψεις  για Εκρεμοδικίες 64.575 
 

0 

Σύνολο 64.575 
 

0 

 

   

 

   

Ανάλυση Προβλέψεων για Εκκρεμοδικίες 
    2012  2011 

Ανάληψη πρόβλεψης από απόσχιση  62.502 
 

0 

Πρόσθετη πρόβλεψη 2.073 
 

0 

Υπόλοιπο τέλους 64.575 
 

0 

 

 

26. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
  2012  2011 

ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. 
 

5.361 
 

0 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
 

9.926 
 

0 

Προμηθευτές (κεντρικές συμβάσεις) 
 

33.745 
 

0 

Λοιπές Υποχρεώσεις 
 

1.628 
 

0 

Σύνολο 
 

50.660 
 

0 
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27. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

 
 2012  2011 

Εργολάβοι και Λοιποί Πιστωτές 47.892 
 

0 

ΑΠΕ 42.034 
 

0 

Συμμετοχές καταναλωτών 9.626 
 

0 

Λοιπές Υποχρεώσεις 7.633 
 

0 

Σύνολο 107.185 
 

0 

 

28. ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

 
 2012  2011 

ΦΠΑ 24.473 
 

0 

ΦΜΥ και Λοιποί Παρακρατούμενοι Φόροι 5.246 
 

0 

Παρακράτηση φόρων ΑΠΕ 11.577 
 

0 

Ασφαλιστικές εισφορές 13.167 
 

0 

Σύνολο 54.463 
 

0 

 

29. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

 
 2012  2011 

Προβλέψεις αδειών, αναπαύσεων και υπερωριών προσωπικου 21.113  0 

Μη τιμολογημένη ενέργεια-εκκαθάριση ΑΠΕ 7.698  0 

Λοιπά έξοδα πληρωτέα ΔΕΗ 868  0 

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 22  0 

Σύνολο 29.701    0 

 

 

30. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

 
Πρώην Τράπεζα Κρήτης 

Από το 1989 υφίσταται εκκρεμότητα με την παλιά «Τράπεζα Κρήτης», όταν αυτή βρισκόταν υπό κα-

θεστώς εκκαθάρισης. Συγκεκριμένα, με πράξη του τότε Προσωρινού Επιτρόπου της Τράπεζας ορί-

στηκε ότι οι απαιτήσεις της μητρικής, ΔΕΗ Α.Ε. κατά της Τράπεζας μετατρέπονται υποχρεωτικά σε 

συμμετοχή της μητρικής στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας και σε αναγκαστικό δάνειο προς αυτήν. 

Η μητρική με την από 22 Ιουλίου 1991 αγωγή της κατά της Τράπεζας ζήτησε να καταδικαστεί η τελευ-

ταία να της καταβάλει το ποσό των 2,2 δις δρχ. περίπου (Ευρώ 6,5 εκατ.), για το λόγο ότι η ανωτέρω 

Πράξη του Επιτρόπου ήταν ανίσχυρη. 

Η αγωγή απορρίφθηκε από το Πρωτοδικείο και η μητρική  άσκησε έφεση που επίσης απορρίφθηκε 

από το Εφετείο. Στη συνέχεια ασκήθηκε αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου, η οποία έγινε δεκτή, και 

έτσι η υπόθεση αναπέμφθηκε στο Εφετείο, το οποίο διέταξε τη διεξαγωγή λογιστικής πραγματογνω-

μοσύνης και ύστερα από τη διεξαγωγή της εν λόγω πραγματογνωμοσύνης έκανε εν μέρει δεκτή την 

αγωγή της ΔΕΗ Α.Ε. Στη συνέχεια η αντίδικος άσκησε αναίρεση, η οποία έγινε δεκτή από τον Άρειο 

Πάγο, και έτσι η υπόθεση αναπέμφθηκε και πάλι στο Εφετείο, το οποίο με την υπ’ αριθ. 4093/2009 μη 

οριστική απόφασή του διέταξε τη συμπλήρωση της λογιστικής πραγματογνωμοσύνης που είχε διεξα-



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
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χθεί. Μέχρι σήμερα, το επίσημο κείμενο της πραγματογνωμοσύνης δεν έχει όμως ακόμη κοινοποιηθεί 

στη ΔΕΗ ενώ έχει πλέον ολοκληρωθεί η συμπληρωματική πραγματογνωμοσύνη και η έφεση της ΔΕΗ 

αναμένεται να εκδικασθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2013. Η ανωτέρω πραγματογνωμοσύνη αναφέρεται 

αφενός μεν στον υπολογισμό των τόκων που οφείλονται από την Τράπεζα στη ΔΕΗ, αφετέρου δε 

στον υπολογισμό ανταπαιτήσεων της Τράπεζας κατά της ΔΕΗ, οι οποίες συμψηφίστηκαν με την επίδι-

κη απαίτηση της ΔΕΗ και το ύψος των οποίων, επομένως, μειώνει την επίδικη απαίτηση της ΔΕΗ. Η 

Εταιρεία με δεδομένο ότι δεν έχει ακόμα λάβει γνώση του επίσημου κειμένου της πραγματογνωμοσύ-

νης, δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει τις πιθανές συνέπειες της έκθεσης αυτής. 

Οι απαιτήσεις από την Τράπεζα Κρήτης που αναλογούν στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανέρχονται σε € 75 και 

εμφανίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, στις Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις.  

 
Αγωγές κατά ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ 
 
Οι εταιρείες Κέντωρ (πρώην Energa) και Νέα Εφαρμογή (πρώην Hellas Power) κατέθεσαν αγωγές 
κατά της ΔΕΗ με τις οποίες διεκδικούν ποσά ύψους € 469,3 εκατ. και € 309,7 εκατ. αντίστοιχα. Από 
την επισκόπηση των δικογράφων και την εκτίμηση των επί μέρους ποσών που διαλαμβάνονται σε 
αυτά, προκύπτει ότι οι εν λόγω αγωγές εμπεριέχουν εν πολλοίς επί μέρους κονδύλια αόριστα, άλλως 
νομικώς και ουσιαστικώς αβάσιμα. Τα ανωτέρω απομειώνουν σε μεγάλο βαθμό το ενδεχόμενο τελε-
σφόρησης των υπόψη αγωγών σε βάρος του ΔΕΔΔΗΕ, με ελάχιστες πιθανότητες ευδοκίμησής τους. 
Για το λόγο αυτό δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. 
 
Άδεια διαχείρισης του Δικτύου Διανομής και των Ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδε-
δεμένων Νησιών (ΜΔΝ) 
 
Αναφορικά με την άδεια διαχείρισης του Δικτύου Διανομής και των Ηλεκτρικών συστημάτων των ΜΔΝ, 
όπως ήδη έχει αναφερθεί, ο ΔΕΔΔΗΕ υπέβαλε εμπρόθεσμα το σχετικό φάκελλο στη ΡΑΕ και αναμέ-
νεται η έγκριση της άδειας. 
 
Πρόγραμμα συμμόρφωσης 
 
Με σκοπό την αποφυγή διακριτικής συμπεριφοράς, μεροληπτικών εταιρικών πρακτικών και στρέβλω-
σης του ανταγωνισμού κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, ο ΔΕΔΔΗΕ , είναι υποχρεωμένος να 
εκτελεί πρόγραμμα συμμόρφωσης (άρθρο 124 παρ.7 του Ν. 4001/2011). Το έν λόγω πρόγραμμα, κα-
ταρτίστηκε από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ και υποβλήθηκε εμπρό-
θεσμα για έγκριση στην ΡΑΕ, η οποία το έθεσε σε Δημόσια Διαβούλευση στις 27-07-2012. Ολοκλη-
ρώθηκε την 1.10.2012 η δημόσια διαβούλευση επί του Προγράμματος Συμμόρφωσης και αναμένεται η 

έγκρισή του από τη ΡΑΕ. 


