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Μήνυμα Μοναδικού Μετόχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 
αναφορικά με το σκοπό της και τις Στρατηγικές Κατευθύνσεις

«Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας αποτελεί μία από τις πιο σύνθετες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών με αντικείμενο τη συγκέντρωση, ενιαία
διαχείριση και διαφανή αξιοποίηση ενός σημαντικού μέρους των περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού δημοσίου. Σκοπός της δημιουργίας της Εταιρείας δεν είναι
μόνο να εξασφαλίσει την καλύτερη και πιο χρηστή διαχείριση της δημόσιας περιουσίας, αλλά και να θέσει τις βάσεις για την υπέρβαση αδυναμιών και την εξάλειψη
παθογενειών δεκαετιών που στιγμάτισαν τον θεσμό της δημόσιας ιδιοκτησίας και της δημόσιας επιχείρησης.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ καλείται να θέσει στη διάθεση του δημόσιου συμφέροντος εργαλεία και γνώσεις που αυξάνουν την αξία και
βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζεται μέσω των θυγατρικών εταιρειών της με τρόπο ουσιώδη και χειροπιαστό:

 μέσω της διασφάλισης της οικονομικής βιωσιμότητας των δημόσιων επιχειρήσεων, της διαφάνειας και της κοινωνικής λογοδοσίας στη διαχείρισή τους,

 μέσω της βελτίωσης των υπηρεσιών και αγαθών που παρέχουν οι επιχειρήσεις με όρους ποιότητας, οικονομικής προσιτότητας, προσβασιμότητας και
εξυπηρέτησης και με γνώμονα την κοινωνική και εδαφική συνοχή της χώρας,

 μέσα από τη συμβολή των υποδομών, δικτύων και άλλων ακινήτων που διαχειρίζεται η ΕΕΣΥΠ στην οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία και τη μετάβαση σε ένα
νέο βιώσιμο μοντέλο δίκαιης ανάπτυξης, και

 μέσα από τη θέσπιση ενός σταθερού θεσμικού πλαισίου που θα εδραιωθεί θετικά στη συνείδηση του κοινωνικού συνόλου και θα προωθεί τη διαβούλευση με τα
ενδιαφερόμενα μέρη.

Για να πετύχει τους στόχους αυτούς, η Εταιρεία καλείται, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει περίπλοκα ζητήματα που
σχετίζονται με τη δημόσια οικονομία, τη σχέση της με την ιδιωτική οικονομία, τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς που προκύπτουν από ένα δυναμικό διεθνές
περιβάλλον με διαρκείς προκλήσεις. Πρέπει επίσης να κατανοεί ότι η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου συνδέεται οργανικά με την υλοποίηση
της δημόσιας πολιτικής της χώρας, και συνεπώς απαιτεί ουσιαστική συνεργασία με τους υπεύθυνους χάραξής της.

Ο ρόλος του Υπουργείου Οικονομικών σε αυτό το εγχείρημα είναι κομβικός. Αποτελεί το βασικό σημείο επαφής της Εταιρείας με τη δημόσια διοίκηση, αλλά και τον
πυρήνα του συντονισμού μεταξύ του Δημοσίου, της Εταιρείας και των θυγατρικών της σε ζητήματα εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής, όπως περιγράφονται στον
νόμο και τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας. Για το σκοπό αυτό, ο ρόλος των υπηρεσιών του Υπουργείου αναβαθμίζονται και οι δομές τους αναδιαμορφώνονται
με στόχο την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας και την αποτελεσματικότερη συνεργασία μαζί της.»
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Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας συγκεντρώνει κάτω από μία ενιαία θεσμική δομή περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου (συμμετοχές σε δημόσιες
επιχειρήσεις και ακίνητη περιουσία) για να τα αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η
ΕΕΣΥΠ θα συνεργαστεί με τις θυγατρικές της, προκειμένου να υλοποιήσει τις Στρατηγικές Κατευθύνσεις μέσω του Στρατηγικού της Σχεδίου, το οποίο θα κατευθύνει
τα Επιχειρηματικά Σχέδια των θυγατρικών της.

Στόχος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας είναι η υλοποίηση του Στρατηγικού της Σχεδίου με γνώμονα τη διασφάλιση και μεγιστοποίηση της αξίας
της δημόσιας περιουσίας και την ουσιαστική συνεισφορά στην εμπέδωση συνθηκών μακροοικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας, καθώς και στην οικονομική
ανάπτυξη της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΕΣΥΠ:

 μέσω της άμεσης θυγατρικής της ΤΑΙΠΕΔ, θα συμβάλλει, μέσα από διαφανείς και ανταγωνιστικές διαδικασίες, με έσοδα στη μείωση του δημόσιου χρέους ενώ
παράλληλα θα επιδιώξει τη μεγιστοποίηση των μακροπρόθεσμων ωφελειών από αποκρατικοποιήσεις μέσω του επενδυμένου κεφαλαίου, της δημιουργίας
θέσεων εργασίας, της δημιουργίας στρατηγικών συμμαχιών και εν γένει της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, εξασφαλίζοντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για
τις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες και δημιουργώντας ένα περιβάλλον ελκυστικό προς τις επενδύσεις.

 μέσω της άμεσης θυγατρικής της ΕΤΑΔ, υλοποιώντας και το πρόγραμμα αναδιοργάνωσής της βάσει του Ν. 4389/2016, η ΕΤΑΔ θα πραγματοποιήσει στρατηγικές
και επιχειρηματικές δράσεις για την καταγραφή, εξυγίανση και ωρίμανση ενός σημαντικού αριθμού ακινήτων του δημοσίου που ανήκουν πλέον στο
χαρτοφυλάκιό της ΕΤΑΔ, αλλά και θα ενισχύσει τα έσοδα από την διαχείριση και αξιοποίηση κατηγοριών ώριμων ακινήτων. Παράλληλα, η ΕΤΑΔ θα συμβάλει,
μέσω της αξιοποίησης των ακινήτων της, στην αναπτυξιακή προοπτική - ειδικά σε κλάδους όπως ο τουρισμός, τα logistics, η αγροτική οικονομία, κ.α. ή/και μέσα
από δομές και διαδικασίες που θα ενισχύσουν και θα προσελκύσουν κεφάλαια και επενδύσεις.

 μέσω των λοιπών θυγατρικών, όπου κατανοώντας και αξιολογώντας τις προκλήσεις και ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τις Δημόσιες Επιχειρήσεις ανά κλάδο
σε επίπεδο εταιρείας, αγοράς, αλλά και σε ρυθμιστικό και τεχνολογικό επίπεδο, και με δεδομένες τις ανάγκες της σημερινής οικονομίας και των καταναλωτών,
θα υλοποιήσουν στοχευμένες επιχειρηματικές δράσεις για τη βελτίωση της υφιστάμενης χρηματοοικονομικής τους κατάστασης αλλά και τον εξορθολογισμό των
δαπανών και την ενίσχυση της λειτουργικής και οικονομικής αποδοτικότητας τους. Επιπλέον, οι Δημόσιες Επιχειρήσεις θα πρέπει να υποστηρίζουν στην πράξη
τη δημιουργία δημόσιας αξίας μακροπρόθεσμα, να λειτουργούν με υπευθυνότητα, διαφάνεια και λογοδοσία, μέσω της έγκαιρης και αξιόπιστης αναφοράς των
δραστηριοτήτων και επιδόσεών τους, αλλά και μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και της ενδυνάμωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και
προϊόντων και της οικοδόμησης εμπιστοσύνης με τους πολίτες-καταναλωτές.
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Το παρόν Στρατηγικό Σχέδιο βασίστηκε κυρίως σε διαθέσιμα δημοσιευμένα στοιχεία για το έτος 2016 και συντάχθηκε με γνώμονα την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης
αξίας των περιουσιακών στοιχείων του κράτους, αναδεικνύοντας σύγχρονες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και υπεύθυνης διοίκησης, αλλά και θέτοντας
στρατηγικές προτεραιότητες και στόχους για τη βελτίωση της λειτουργικής και οικονομικής αποδοτικότητας των θυγατρικών. Με την υποβολή των επιχειρηματικών
σχεδίων από τις θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ (συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοοικονομικών προβλέψεων για τα επόμενα έτη και του προϋπολογισμού για το 2018),
αλλά και με την ολοκλήρωση της ενοποίησης του πρώτου οικονομικού έτους 2017 (με ελεγμένα και δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία για το οικονομικό έτος 2017),
που εκτός από τα οικονομικά στοιχεία των άμεσων θυγατρικών, ΕΤΑΔ και ΤΑΙΠΕΔ, θα περιλαμβάνει και τα οικονομικά στοιχεία των λοιπών θυγατρικών (Δημόσιες
Επιχειρήσεις), η ΕΕΣΥΠ θα είναι σε θέση να συντάξει ή/και περιοδικά στο μέλλον να επικαιροποιεί (ανά έτος) το Επιχειρηματικό της Σχέδιο, με ποσοτικούς και
ποιοτικούς στόχους, με βάση και τα προβλεπόμενα στο Ν. 4389/2016.

Για το μέλλον, και αναφορικά με τη διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων και την επικαιροποίηση του Επιχειρηματικού της Σχεδίου, σημαντικές παράμετροι που
θα ληφθούν υπόψη θα είναι επίσης και η επενδυτική και η μερισματική πολιτική, όπως αυτές θα συμπεριληφθούν στον Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΕΣΥΠ.

Σήμερα, αν και το χαρτοφυλάκιο της ΕΕΣΥΠ παρουσιάζει αρκετή διαφοροποίηση ως προς τους κλάδους δραστηριοποίησης, εντούτοις είναι συγκεκριμένες οι εταιρείες
που στο άμεσο μέλλον διαφαίνεται να έχουν σταθερές ή αυξανόμενες μερισματικές αποδόσεις, και συνεπώς η αναζήτηση καθορισμένης απόδοσης ανά κλάδο
/εταιρεία θα συνδυαστεί με την απαιτούμενη φάση σταθεροποίησης /μετασχηματισμού για τις υπόλοιπες εταιρείες. Επιπλέον, σήμερα, ένα μεγάλο μέρος του
χαρτοφυλακίου αποτελείται από μη διαπραγματεύσιμους τίτλους (συνεπώς υπάρχουν λιγότερα διαθέσιμα δημοσιευμένα στοιχεία και εκθέσεις, τόσο για οικονομικά
όσο και για λειτουργικά μεγέθη) και απαιτείται διεξοδικότερη έρευνα για να εντοπιστεί κατάλληλο benchmark έτσι ώστε το χαρτοφυλάκιο της ΕΕΣΥΠ να καταστεί
συγκρίσιμο με χαρτοφυλάκια σε ομοειδείς αγορές.

Συνεπώς η στρατηγική διαχείρισης του χαρτοφυλακίου και των αναμενόμενων αποδόσεων, θα εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου και θα προσαρμόζεται, όσο
γίνεται εξορθολογισμός της λειτουργίας και σταθεροποίηση των χρηματοοικονομικών μεγεθών (συμπεριλαμβανομένης της ρευστότητας και πρόσβασης σε
χρηματοδότηση), λαμβάνοντας υπόψη και τις αποτιμήσεις σε ένα οικονομικό περιβάλλον με μεγαλύτερη σταθερότητα και θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Κατ’
επέκταση, η επιδίωξη ικανοποιητικών και σταθερών οικονομικών αποδόσεων παραμένει σημαντική προτεραιότητα, αλλά εξίσου σημαντική παράμετρος θα είναι και ο
μετασχηματισμός και η μακροπρόθεσμη ενίσχυση της αξίας του χαρτοφυλακίου με βέλτιστες πρακτικές, σωστό σχεδιασμό και παρακολούθηση των εταιρειών.
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Επιπλέον, η διαχείριση του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ πρέπει να διασφαλίζει, εκτός από την οικονομική αποδοτικότητα, και τη βιωσιμότητα των δημοσίων
επιχειρήσεων σε βάθος χρόνου, καθώς και τη δημιουργία δημόσιας αξίας, μέσω σωστής εταιρικής διακυβέρνησης, διαφάνειας και διαβούλευσης, κοινωνικά και
περιβαλλοντικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, εφαρμογών καινοτομίας, πελατοκεντρικής προσέγγισης, κ.α. Παράλληλα, οι Δημόσιες Επιχειρήσεις θα πρέπει πάντα
να συμμορφώνονται με τους κανόνες της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, να υλοποιούν και να υποστηρίζουν τις εφαρμοστέες πολιτικές του Κράτους και να
αναλαμβάνουν, κατόπιν ανάθεσης, την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις κοινές αξίες της Ένωσης.
Στην κατεύθυνση αυτή, η εφαρμογή των προβλέψεων στο Μηχανισμό Συντονισμού είναι εξαιρετικής σημασίας.

Τα κέρδη της ΕΕΣΥΠ θα κατευθύνονται κατά 50% προς την αποπληρωμή του χρέους, ενώ από τα υπόλοιπα κέρδη, ένα μέρος θα αποδίδεται ως μέρισμα στο Ελληνικό
Δημόσιο για να χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις σύμφωνα με την παρ.3 του αρ. 200 του Ν.4389/2016 και ένα άλλο μέρος θα χρησιμοποιηθεί από την ΕΕΣΥΠ για
επενδύσεις σύμφωνα με την παρ.2 αρ. 200 του Ν.4389/2016.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας επεξεργάσθηκε ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό πλάνο που στηρίζεται στην υιοθέτηση
σύγχρονων και βέλτιστων πρακτικών διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης, ώστε με τη συνεργασία, στοχοθέτηση και προσπάθεια των διοικήσεων και εργαζομένων
των επιχειρήσεων, οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου της να προσφέρουν ωφέλειες με τρόπο ουσιώδη και αποτελεσματικό:

 Στο ελληνικό δημόσιο, επαυξάνοντας την αξία της περιουσίας του και τις αποδόσεις, και συγκεκριμένα:
 βελτιώνοντας τις οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει
 αυξάνοντας την απόδοση μερισμάτων και λοιπών άμεσων και έμμεσων εσόδων προς το Ελληνικό Δημόσιο
 μειώνοντας τα ελλείμματα, όπου υπάρχουν, όπως επίσης και μειώνοντας την εξάρτηση από επιδοτήσεις (διασφαλίζοντας όμως τη διατήρηση ή/και

απαιτούμενη βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών)

 ενεργοποιώντας αδρανή επί σειρά ετών περιουσιακά στοιχεία, αυξάνοντας έτσι την περιουσιακή βάση

 Στην ελληνική οικονομία:
 μέσω βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητάς των άμεσων και λοιπών θυγατρικών της
 μέσω εκσυγχρονισμού και επέκτασης των δικτύων και υποδομών και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτόμων συστημάτων
 μέσω αξιοποίησης συνεργειών μεταξύ διαφόρων κλάδων της οικονομίας
 μέσω βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας
 μέσω επενδύσεων της ΕΕΣΥΠ και των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της, αλλά και από το Ελληνικό Δημόσιο, συνεπεία απελευθέρωσης κονδυλίων και εν γένει

καλύτερης αξιοποίησης των πόρων
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 Στους πολίτες:
 με την παροχή βελτιωμένων και σύγχρονων υπηρεσιών και αγαθών προς όλους τους πολίτες και τις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, με ανταγωνιστικό κόστος,

με όρους ποιότητας, οικονομικής προσιτότητας, προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης και με γνώμονα την κοινωνική και εδαφική συνοχή της χώρας, παρέχοντας
υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια

 μέσω της διαφάνειας και της κοινωνικής λογοδοσίας στη διαχείρισή τους

 Στις επιχειρήσεις τις ίδιες και τους εργαζομένους τους:
 με βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας οδηγώντας στην ανάπτυξη, την σταθερότητα, τις προοπτικές εξωστρέφειας και

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
 με βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής τους διάρθρωσης (δεδομένου και του γεγονότος ότι το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων έχει μηδενικό δανεισμό) με

πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και χρηματοδοτικές δομές και εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα (ΣΔΙΤ) με σκοπό τη υλοποίηση και χρηματοδότηση περισσότερων επενδύσεων

 με τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των δημόσιων επιχειρήσεων και της ενίσχυσης της εργασιακής ασφάλειας
 με επενδύσεις σε εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, που είναι τεράστιας σημασίας για τη μελλοντική πορεία των επιχειρήσεων
 με τη λήψη δίκαιων ανταμοιβών για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, κατά τα πρότυπα και των άλλων ευρωπαικών χωρών

 Σε όλους:
 συμβάλλοντας στην αναπτυξιακή προοπτική και την ενίσχυση της απασχόλησης, ειδικά δίνοντας ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους
 συμβάλλοντας στην καινοτομία και τη μετάβαση σε ένα νέο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης
 με δημόσιες επιχειρήσεις που θα είναι αποτελεσματικές, αποδοτικές και βιώσιμες, θα βασίζονται στην διαφάνεια και την αξιοκρατία, θα διοικούνται με

υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία, θα σέβονται το περιβάλλον και θα επενδύουν στη γνώση, στην καινοτομία και στις σύγχρονες υπηρεσίες και υποδομές
 Εν τέλει, η ΕΕΣΥΠ ως ενιαίος φορέας θα έχει σημαντικό ρόλο στην οικονομική σταθεροποίηση και ανάκαμψη της χώρας, που σήμερα είναι σε ένα κομβικό

σημείο και καλείται να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και τον εθνικό της πλούτο, ώστε να καταστεί εφικτό το άλμα προς τα εμπρός
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Προοίμιο – Εισαγωγή στο πλαίσιο σύνταξης του Στρατηγικού Σχεδίου βάσει του 
Ν.4389/2016 και του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας  

Το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ» ή η «Εταιρεία») συντάχθηκε στα πλαίσια του Ν. 4389/2016,
όπως αυτός ίσχυε έως και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύνταξής του, λαμβάνοντας υπόψη τις Στρατηγικές Κατευθύνσεις που η Εταιρεία έλαβε
από το Μοναδικό Μέτοχο την 01.09.2017. Οι Στρατηγικές Κατευθύνσεις αποτυπώνουν τις στρατηγικές επιδιώξεις του Υπουργού Οικονομικών, ως
εκπροσώπου του Μοναδικού Μετόχου και συλλογικού εκφραστή της βούλησης της Ελληνικής Κυβέρνησης, από την ΕΣΣΥΠ για την επόμενη τριετία.

Το Στρατηγικό Σχέδιο της Εταιρείας και των άμεσων και λοιπών θυγατρικών της (πλην του ΤΑΙΠΕΔ σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι
προς ιδιωτικοποίηση κατά τη θέση σε ισχύ του ως άνω νόμου, καθώς και του ΤΧΣ) εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση της ΕΕΣΥΠ, κατόπιν πρότασης του
Διοικητικού Συμβουλίου της, σύμφωνα με το άρθρο 190 του Ν. 4389/2016.

Να σημειωθεί ότι το Στρατηγικό Σχέδιο της ΕΕΣΥΠ δεν περιλαμβάνει ανάλυση και κατάρτιση στρατηγικών στόχων για εταιρείες στις οποίες η Εταιρεία
είναι μέτοχος μειοψηφίας. Επιπλέον δεν περιλαμβάνει ανάλυση και κατάρτιση στρατηγικών στόχων για το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ),
το οποίο θα υπαχθεί στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας κατόπιν μετατροπής του σε κεφαλαιουχική εταιρεία.

Το αναλυτικό Στρατηγικό Σχέδιο που συντάχθηκε από την ΕΕΣΥΠ περιλαμβάνει τη συνολική στρατηγική προσέγγιση για την καλύτερη διαχείριση του
χαρτοφυλακίου της, καθώς και τους στόχους αξιοποίησης, στη βάση και των γενικών στρατηγικών κατευθύνσεων του Μετόχου. Το Στρατηγικό αυτό
σχέδιο με τη σειρά του θα κατευθύνει τα Επιχειρηματικά Σχέδια τα οποία θα πρέπει να συνταχθούν ή επικαιροποιηθούν και εγκριθούν από τις
θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ.

Σε περίπτωση που το χαρτοφυλάκιο διαφοροποιηθεί, και αν κριθεί απαραίτητο, θα αποσταλούν νέες κατευθύνσεις από το Μοναδικό Μέτοχο, ώστε να
επικαιροποιηθεί κατάλληλα το Στρατηγικό Σχέδιο της ΕΕΣΥΠ και των θυγατρικών της.

Τα ζητήματα που περιλαμβάνει το Στρατηγικό Σχέδιο καθορίζονται επίσης στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας.
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Εισαγωγή στο Θεσμικό Πλαίσιο Σύστασης της ΕΕΣΥΠ
και των Στρατηγικών Κατευθύνσεων του Μοναδικού Μετόχου 1
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Σκοπός και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΕΣΥΠ βάσει του Ν.4389/2016 

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας είναι μια εταιρεία συμμετοχών που διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4389/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
(εφεξής ο «Νόμος» ή ο «ιδρυτικός νόμος») και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Η ΕΕΣΥΠ δεν ανήκει στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται. Οι διατάξεις που αναφέρονται σε δημόσιες επιχειρήσεις, υπό την
έννοια του ν. 3429/2005 δεν εφαρμόζονται ως προς την Εταιρεία, εκτός αν αυτό προβλέπεται ρητά από τον Ν.4389/2016.

Η ΕΕΣΥΠ λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Συστήνεται για να εξυπηρετεί ειδικό δημόσιο σκοπό.

Η μακροπρόθεσμη προοπτική της Εταιρείας είναι η επαύξηση της αξίας και η βελτίωση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων τα οποία
διαχειρίζεται, αξιολογώντας και προωθώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες στρατηγικές και στοχεύοντας στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.

Περαιτέρω, η Εταιρεία προωθεί μεταρρυθμίσεις των δημοσίων επιχειρήσεων, μέσω αναδιάρθρωσης, βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας,
καθώς και μέσω της προαγωγής υπεύθυνης διοίκησης, κοινωνικής ευθύνης, καινοτομίας και βέλτιστων εταιρικών πρακτικών.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η ΕΕΣΥΠ ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο και επαγγελματικό, με μακροπρόθεσμη προοπτική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της,
σύμφωνα με τον Εσωτερικό της Κανονισμό. Επίσης ενεργεί με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας, με σκοπό την επαύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου της και τη
δημιουργία και συνεισφορά πόρων

α) για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και την πραγματοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, και

β) για την απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας

Στο πλαίσιο του σκοπού της, η Εταιρεία, κατέχει συμμετοχές του Δημοσίου σε επιχειρήσεις του Ν.3429/2005, τις οποίες διαχειρίζεται επαγγελματικά, επαυξάνει την
αξία τους και αξιοποιεί σύμφωνα με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, την εταιρική
συμμόρφωση, την εποπτεία και τη διαφάνεια των διαδικασιών, καθώς και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές σε θέματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνης
επιχειρηματικότητας και διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα με τις δημόσιες επιχειρήσεις μέρη.
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Γενικό Όραμα του Μοναδικού Μετόχου για την ΕΕΣΥΠ και τα περιουσιακά 
στοιχεία που διαχειρίζεται βάσει των Στρατηγικών Κατευθύνσεων (1/2)

Αποστολή της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας είναι η δημιουργία και η διασφάλιση δημόσιας αξίας σε οικονομικούς
(επιχειρησιακούς, αναπτυξιακούς και στρατηγικούς) και κοινωνικούς όρους, με βιώσιμο τρόπο σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Στις Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Μοναδικού Μετόχου που ελήφθησαν από την Εταιρεία την 01.09.2017, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι στόχος είναι η ΕΕΣΥΠ να
αποτελέσει τον φορέα που:

α) θα αποτυπώσει συνολικά και με διαφάνεια την περιουσία του ελληνικού δημοσίου,

β) θα διαμορφώσει, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Εσωτερικό της Κανονισμό και θα υλοποιήσει σχέδια διαχείρισης των περιουσιακών
στοιχείων που θα αξιοποιούν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, και

γ) θα αποτελέσει εχέγγυο για την αύξηση της αξίας τους, την παραγωγή οικονομικών αποτελεσμάτων για το δημόσιο, και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους
πολίτες.

Για το σκοπό αυτό, η ΕΕΣΥΠ θα χρησιμοποιήσει σύγχρονη τεχνογνωσία και εργαλεία αντίστοιχα με αυτά του ιδιωτικού τομέα με τη φιλοδοξία να δημιουργήσει ένα
δυναμικό και πρωτοπόρο ανθρώπινο κεφάλαιο και τα μέσα που θα την βοηθήσουν να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός απαιτητικού οικονομικού περιβάλλοντος και
να πετύχει τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η σωστή διαχείριση της περιουσίας του δημοσίου πρέπει να αποτελέσει πεδίο πρωτοπορίας και μοχλό για το μετασχηματισμό της οικονομίας, ώστε να αυξηθεί
σημαντικά η εγχώρια προστιθέμενη αξία, η βιώσιμη απασχόληση και τα εισοδήματα στην οικονομία.

Η θέση της Εταιρείας στην ελληνική οικονομία και η σχέση της με τον ιδιωτικό τομέα μπορεί να συνδράμει καθοριστικά στο να αναδειχθούν νέα επιχειρηματικά
μοντέλα, να μετασχηματισθούν αλυσίδες αξίας και να αναδιαρθρωθούν τομείς της οικονομίας, ώστε να ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες.
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Γενικό Όραμα του Μοναδικού Μετόχου για την ΕΕΣΥΠ και τα περιουσιακά 
στοιχεία που διαχειρίζεται βάσει των Στρατηγικών Κατευθύνσεων (2/2)

Επιπλέον, η ΕΕΣΥΠ εξυπηρετεί ειδικό δημόσιο σκοπό, γεγονός που σημαίνει ότι οι απαιτήσεις για διαφάνεια, κοινωνική αποτελεσματικότητα και λογοδοσία,

αξιοκρατία και αποδεδειγμένη ανταποδοτικότητα προς τους πολίτες της χώρας είναι ιδιαίτερα αυξημένες και αφορούν κάθε έκφανση της λειτουργίας της.

Για τον λόγο αυτό, ο Εσωτερικός Κανονισμός και το νομικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΕΣΥΠ περιλαμβάνουν αναφορές στα διεθνή πρότυπα του ΟΟΣΑ για την εταιρική

διακυβέρνηση, την εταιρική συμμόρφωση, την εποπτεία και τη διαφάνεια των διαδικασιών, τις βέλτιστες πρακτικές σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, την

υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και τη διαβούλευση των δημοσίων επιχειρήσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και αναφορές στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και

τις κοινές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και τις Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ). Η Εταιρεία οφείλει να έχει

βαθιά γνώση και κατανόηση των πλαισίων αυτών και να εφαρμόζει τις αρχές τους στα αντίστοιχα πεδία τόσο στις εσωτερικές της διαδικασίες, όσο και κατά τη λήψη

αποφάσεων για τα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται.

Το ζήτημα της αποτελεσματικής και διαφανούς διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας που αξιοποιεί καλές πρακτικές και δημιουργεί ένα υπόδειγμα κεντρικής

διαχείρισης της περιουσίας του δημοσίου σύμφωνα με τις ανάγκες των πολιτών, και λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας και

κοινωνίας, παρότι δύσκολο, είναι εξαιρετικής σημασίας και σε μεγάλο βαθμό θα αποτελέσει κριτήριο με το οποίο θα αξιολογηθεί η επίτευξη της αποστολής της

Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας από τους πολίτες.
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Γενικό Όραμα του Μοναδικού Μετόχου για το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής 
Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. («ΤΑΙΠΕΔ»)

 Η Ελληνική Δημοκρατία κατέχει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων, ορισμένα εκ των οποίων έχει προγραμματιστεί να αξιοποιηθούν μέσω
πωλήσεων, μακροχρόνιων παραχωρήσεων, κλπ., ως μέρος του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης, την ευθύνη για την υλοποίηση του οποίου έχει το
ΤΑΙΠΕΔ. Η αξιοποίηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων είναι μια σημαντική ευκαιρία για άντληση κεφαλαίων και συνεισφορά στη δημοσιονομική προσαρμογή
της χώρας, ενώ παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίζεται η δημιουργία μακροπρόθεσμων και πολλαπλών ωφελειών για την ελληνική οικονομία και κοινωνία,
συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων, της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, κα. Αυτή είναι και η κύρια αποστολή του
ΤΑΙΠΕΔ, ως θυγατρικής της ΕΕΣΥΠ.

 Η ΕΕΣΥΠ θα πρέπει να προωθήσει όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλισθεί και να ενισχυθεί η αποτελεσματική λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ και η
εκπλήρωση της αποστολής του. Ως εκ τούτου, κεντρικός άξονας της λειτουργίας του ΤΑΙΠΕΔ είναι να εξακολουθήσουν να υφίστανται ή και να ενισχυθούν οι
εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας που διέπουν τη λειτουργία του βάσει του ιδρυτικού του νόμου.

 Με την καθοδήγηση της ΕΕΣΥΠ, το ΤΑΙΠΕΔ θα πρέπει να υιοθετήσει στον Εσωτερικό του Κανονισμό τις αξίες και τους βασικούς άξονες του Εσωτερικού Κανονισμού
της μητρικής του εταιρείας και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στη διαφάνεια, τη λογοδοσία, τον εσωτερικό έλεγχο, κλπ.

 Η ΕΣΣΥΠ αναμένεται επίσης να προχωρήσει σε οποιαδήποτε αναδιοργάνωση της δομής ή/και της λειτουργίας του ΤΑΙΠΕΔ κριθεί απαραίτητη για την επίτευξη του
σκοπού του, σεβόμενη τις δεσμεύσεις του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτές απορρέουν από το εκάστοτε εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ.

 Στο πλαίσιο μίας τέτοιας αναδιοργάνωσης, αναμένεται να ενεργοποιηθεί το Τμήμα Παρακολούθησης Συμβάσεων στο ΤΑΙΠΕΔ το οποίο θα πρέπει να παρέχει στο
Ελληνικό Δημόσιο κάθε αναγκαία υποστήριξη και συνδρομή προκειμένου να παρακολουθεί την εκτέλεση όλων των συμβάσεων αξιοποίησης περιουσιακών
στοιχείων.

 Μεταξύ άλλων, το ΤΑΙΠΕΔ αναμένεται να επικοινωνεί προς το Ελληνικό Δημόσιο, τεκμηριώνοντας επαρκώς, κάθε φύσης αίτημα που καλύπτεται από το πλαίσιο του
ιδρυτικού του νόμου, με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών αξιοποίησης και τη γενικότερη ομαλή συνεργασία μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ – ΕΕΣΥΠ και Ελληνικού
Δημοσίου.

 Επιπλέον, το ΤΑΙΠΕΔ θα πρέπει να διερευνά, στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό, πιθανές διασυνδέσεις των ενδιαφερόμενων σε κάθε περίπτωση μερών, τα οποία
μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους άμεσα ή έμμεσα μέσω συνδεδεμένων εταιρειών και να διασφαλίζει ότι από την υλοποίηση των επενδύσεων και τις γενικότερες
δραστηριότητες του Ταμείου δεν προκύπτει κάποια άμεση ή έμμεση σύγκρουση συμφερόντων.
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Γενικό Όραμα του Μοναδικού Μετόχου για την Εταιρεία Ακινήτων του 
Δημοσίου Α.Ε. («ΕΤΑΔ») (1/2)

 Σκοπός της ΕΤΑΔ είναι να αξιοποιεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν περιέλθει στην κυριότητά της δυνάμει του
Ν.4389/2016 και να επιλέξει τον πιο κατάλληλο τρόπο για τη δημιουργία εσόδων από αυτά, με γνώμονα τη μέσο-μακροπρόθεσμη προοπτική της ΕΕΣΥΠ.

 Για να επιτευχθεί αυτό, η ΕΤΑΔ Θα πρέπει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές της δημόσιας διοίκησης και να διεξάγει τους απαραίτητους ελέγχους για κάθε
περιουσιακό στοιχείο, ούτως ώστε α) να έχει στην κατοχή της ένα καθαρό και αξιοποιήσιμο χαρτοφυλάκιο και β) να μην έχει στην κυριότητά της περιουσιακά
στοιχεία που δεν είναι δυνατή η αξιοποίηση τους με οποιονδήποτε τρόπο.

 Η μεταβίβαση της ΕΤΑΔ στο χαρτοφυλάκιο της ΕΕΣΥΠ, με την ταυτόχρονη μεταβίβαση προς την ΕΤΑΔ της κυριότητας ενός σημαντικού αριθμού ακινήτων του
δημοσίου πάνω στα οποία κατά το παρελθόν η ΕΤΑΔ ασκούσε διαχείριση, αναβαθμίζει αλλά και επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της Εταιρείας Ακινήτων του
Δημοσίου.

 Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΤΑΔ αναμένεται

 να υιοθετήσει βέλτιστες αρχές διαφάνειας και λογοδοσίας, με σκοπό τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

 σε συνεργασία με την ΕΕΣΥΠ, να υιοθετήσει στον Εσωτερικό της Κανονισμό τις αξίες και τους βασικούς άξονες του Εσωτερικού Κανονισμού της μητρικής
της εταιρείας, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, τον εσωτερικό έλεγχο, κ.α.

 H στρατηγική στόχευση για την αξιοποίηση της περιουσίας της ΕΤΑΔ πρέπει να προτεραιοποιεί την μακροχρόνια αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων,
συνδυασμένη με την υλοποίηση επενδύσεων, ενώ σε περίπτωση πώλησης θα πρέπει να προβλεφθούν διαδικασίες ελάχιστου τιμήματος.

 Στο πλαίσιο επίσης τήρησης κανόνων υψηλής διαφάνειας, απαιτείται και ο καθορισμός, η αιτιολόγηση και η κοινοποίηση συγκεκριμένου και περιορισμένου
αριθμού περιπτώσεων για την παράκαμψη της κοστολόγησης της προς εκποίηση περιουσίας κατά το άρθρο 201 Ν.4389/2016 για την αποφυγή
καταστρατήγησης του νόμου.
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Γενικό Όραμα του Μοναδικού Μετόχου για την Εταιρεία Ακινήτων του 
Δημοσίου Α.Ε. («ΕΤΑΔ») (2/2)

Οι βασικές προτεραιότητες σύμφωνα με τις Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Μοναδικού Μετόχου, που θα πρέπει να περιλαμβάνει ο στρατηγικός και
επιχειρησιακός σχεδιασμός της ΕΤΑΔ είναι μεταξύ άλλων οι παρακάτω:

 Η συστηματική διενέργεια έρευνας και νομικών και τεχνικών ελέγχων των περιουσιακών στοιχείων που περιέρχονται υπό την κυριότητά της, είτε λόγω
εφαρμογής του Ν.4389/ 2016 είτε ως αποτέλεσμα των εργασιών της ομάδας εργασίας υπό την Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, η οποία αφορά
την μεταβίβαση στην ΕΤΑΔ ακινήτων άλλων Υπουργείων, εκτός του Υπουργείου Οικονομικών

 Η καταγραφή, ταξινόμηση και εμπλουτισμός των εργαλείων που έχει στη διάθεσή της η ΕΤΑΔ για την αξιοποίηση της περιουσίας της

 Η ταχεία και τυποποιημένη διαδικασία κατηγοριοποίησης περιουσιακών στοιχείων / ακινήτων, με σαφείς και κοινές προδιαγραφές

 Η ανάπτυξη στρατηγικής αξιοποίησης ανά κατηγορία ακινήτων

 Ο εντοπισμός και περιορισμός των φαινομένων αυθαίρετης κατοχής των περιουσιακών στοιχείων κυριότητάς της

 Η ολοκλήρωση καθορισμού των ακινήτων που προορίζονται για επαναμεταβίβαση στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4389/2016
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Γενικό Όραμα του Μοναδικού Μετόχου για τη μεταφορά συμμετοχών του 
Δημοσίου σε Δημόσιες Επιχειρήσεις («Λοιπές Θυγατρικές»)

 Σκοπός της μεταφοράς είναι η αύξηση της αξίας των συμμετοχών στις δημόσιες επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο χαρτοφυλάκιό της ΕΕΣΥΠ.

 Η ΕΕΣΥΠ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι Δημόσιες Επιχειρήσεις θα:

(α) υπόκεινται σε κατάλληλη εποπτεία, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία

(β) αναλαμβάνουν την εφαρμογή και την υποστήριξη των τομεακών πολιτικών της κυβέρνησης

(γ) αναλαμβάνουν, κατόπιν ανάθεσης, την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Συμφέροντος και Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος, για παράδειγμα με την εκπλήρωση
υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με το δίκαιο και τις συνθήκες της ΕΕ και τις κοινές αξίες της Ένωσης που περιλαμβάνονται σε αυτά.

 Περαιτέρω, και προς αυτή την κατεύθυνση, η ΕΕΣΥΠ καλείται να ενισχύσει στις Δημόσιες Επιχειρήσεις τις δομές και τις αξίες που περιλαμβάνονται στον
εσωτερικό τους κανονισμό και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, τον εσωτερικό έλεγχο, κ.α.

 Επιπλέον, η ΕΕΣΥΠ αναμένεται να επιδιώξει συνέργειες μεταξύ των δραστηριοτήτων των θυγατρικών της, μέσα από κοινό προγραμματισμό δράσεων, ο οποίος
εκτιμάται ότι θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις (οικονομίες κλίμακας, ευθυγράμμιση οριζόντιων πολιτικών, κλπ.), όσο και για
τους χρήστες (βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης/αναβάθμιση της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών).

 Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών, η ΕΕΣΥΠ χρησιμοποιεί μεταξύ άλλων τις δυνατότητες που της δίνονται στα σχετικά κεφάλαια του Εσωτερικού της
Κανονισμού, και ιδιαίτερα στο κεφάλαιο του «Μηχανισμού Συντονισμού» το οποίο περιγράφει τη συνεργασία της ΕΕΣΥΠ με τη Δημόσια Διοίκηση, τους
υπεύθυνους διαμόρφωσης της οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας και τις Διοικήσεις των Δημόσιων Επιχειρήσεων για τον προσδιορισμό των
στόχων των Δημοσίων Επιχειρήσεων, των ειδικών Υποχρεώσεων που τους ανατίθενται από το κράτος, καθώς και τη συμμετοχή τους στην εφαρμογή της
αναπτυξιακής πολιτικής της κυβέρνησης όπως περιγράφεται και στον Μηχανισμό Συντονισμού. Από την ολοκλήρωση των διαδικασιών του Μηχανισμού
Συντονισμού προκύπτουν τρία βασικά παραδοτέα: α) η «Σύμβαση Απόδοσης και Στόχων» που ορίζει τις ειδικές υποχρεώσεις που θα αναλάβει η Δημόσια
Επιχείρηση σε επίπεδο διμερούς συνεννόησης με το Ελληνικό Δημόσιο, β) η «Δήλωση Δεσμεύσεων» που αφορά τους στόχους της Δημόσιας Επιχείρησης πέραν
των ειδικών υποχρεώσεων, οι οποίοι πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένοι με το Στρατηγικό Σχέδιο της ΕΕΣΥΠ και γ) η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η
Δημόσια Επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει σε τοπικές, κλαδικές ή βιομηχανικές πολιτικές, όπου το κράτος διαβλέπει πιθανό ρόλο της Δημόσιας Επιχείρησης,
αφού εμπλακεί καλή τη πίστει στην αντίστοιχη συζήτηση με τα όργανα του κράτους όπως προβλέπει ο Μηχανισμός Συντονισμού.
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Προσδοκίες του Μοναδικού Μετόχου για ποιοτικούς στόχους

Αναπτυξιακή 
προοπτική

Περιβαλλοντικό 
Αποτύπωμα

Απόδοση 
Δημόσιων 

Επιχειρήσεων

Γεωπολιτική 
αναβάθμιση χώρας

Η αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων την αξιολόγηση:
 των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης,
 των αποτελεσμάτων της ορθότερης διαχείρισης,
 της οικονομίας του περιβάλλοντος,
 της διαχείρισης των πόρων και των αποβλήτων,
 του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων και υπηρεσιών
 της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σχέσεων μεταξύ 

εταιρειών και καταναλωτών, και
 της απόκρισης σε έκτακτα περιστατικά

Οικονομικά 
μεγέθη

 Οικονομική βιωσιμότητα
 Αύξηση  της παραγωγικότητας, σε σχέση και με άλλες 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συναφείς 
επιχειρηματικούς κλάδους της ιδιωτικής

 Εξορθολογισμός του λειτουργικού κόστους και αύξηση της 
κερδοφορίας, σύμφωνα και με καθιερωμένους δείκτες 
αποδοτικότητας

 Περαιτέρω: ανάπτυξη υπό τις ανταγωνιστικές συνθήκες στους 
διάφορους κλάδους της χώρας

Η αξιολόγηση της απόδοσης των δημόσιων επιχειρήσεων θα βασίζεται τόσο στην επίτευξη συγκεκριμένων οικονομικών και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, όσο
και ποιοτικών στόχων που απεικονίζονται στο παρακάτω σχήμα.

Κοινωνική 
συνεισφορά

Η αξιολόγηση της κοινωνικής συνεισφοράς θεωρείται από το βασικό μέτοχο
μία ακόμη παράμετρος αξιολόγησης και πρέπει να γίνεται με την υιοθέτηση
ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών και μεθοδολογιών (πχ SROI Social Return
on Investment). Βάσει των Στρατηγικών Κατευθύνσεων περιλαμβάνει την
αξιολόγηση:
 της κοινωνικής ανταποδοτικότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, και
 της συμβολής των εταιρειών στις τοπικές κοινωνίες, στις ευάλωτες

κοινωνικές ομάδες και στον καταναλωτή/ χρήστη.

Βασικός παράγοντας αξιολόγησης των δημόσιων επιχειρήσεων είναι επίσης η επιτυχής δραστηριοποίησή 
τους στη βάση ενός Εθνικού Σχεδίου που συμβάλλει στην βελτίωση της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας, 
στο βαθμό που αυτή αποτιμάται, και επί τη βάσει της ωριμότητας του επιχειρηματικού της περιβάλλοντος 
και των κατευθύνσεων μιας εθνικής στρατηγικής. Κρίνονται, συνεπώς, από τις πρωτοβουλίες τους στον 
τομέα των διασυνδέσεων, διακρατικών συμφωνιών, Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και έργων και γενικότερα 
από τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν προκειμένου να αναβαθμίζεται και να ενισχύεται το ελληνικό 
επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον. 

Η αναπτυξιακή προοπτική των εταιρειών εντάσσεται στην γενικότερη 
προσπάθεια της χώρας για οικονομική ανάκαμψη. Η απόδοση των εταιρειών 
μετράται και αξιολογείται μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στην
επέκταση των υπηρεσιών τους προς νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές, όπου 
αυτό είναι εφαρμοστέο, στην παροχή διαδικτυακών και ψηφιακών υπηρεσιών,
στην προώθηση καινοτομιών τεχνολογιών, κλπ.
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Πλαίσιο βασικών αρχών Μοναδικού Μετόχου για κοινωνική συμμετοχή, 
διαφάνεια και εταιρική κοινωνική ευθύνη  

 Η κοινωνική και οικονομική σημασία των δημόσιων επιχειρήσεων οι οποίες περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο της ΕΕΣΥΠ, η φύση των
δραστηριοτήτων τους, καθώς και ο συλλογικός χαρακτήρας των αναγκών που εξυπηρετούν, προϋποθέτουν τη διασφάλιση διαδικασιών
διαβούλευσης των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και κανόνων διαφάνειας και κοινωνικής ευθύνης.

 Η ενίσχυση της διαβούλευσης συνιστά μια ευκαιρία για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των δημόσιων επιχειρήσεων.

 Η συμμετοχή συνεισφέρει στην άντληση κρίσιμων πληροφοριών και προτάσεων για την ποιότητα των υπηρεσιών, τη σχέση ποιότητας-τιμής, τη
λειτουργία της επιχείρησης, όπως και τις δυνατότητες ενίσχυσης της εμπιστοσύνης προς τις δημόσιες επιχειρήσεις.

 Η διαφάνεια και η λογοδοσία αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά και προϋποθέσεις για την
ενδυνάμωση των δημοκρατικών αξιών, του πλουραλισμού και της δημόσιας αξίας στο πλαίσιο λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων.

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας καλείται να οργανώσει το πλαίσιο και τις διαδικασίες διαβούλευσης των κοινωνικών και
οικονομικών φορέων και να διασφαλίσει τα κατάλληλα υποστηρικτικά εργαλεία και τους απαιτούμενους πόρους.
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Προσδοκίες Μοναδικού Μετόχου για Κοινωνική Συμμετοχή βάσει των 
Στρατηγικών Κατευθύνσεων

 Η ΕΕΣΥΠ θα πρέπει να προσδιορίσει τη θεσμική μορφή και τις διαδικασίες ενσωμάτωσης των απόψεων των ενδιαφερόμενων μερών στις διαδικασίες λήψης
των αποφάσεων και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Τα θεματικά πεδία θα πρέπει να αποδίδουν το σύνολο των ζητημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία
της ΕΕΣΥΠ και των επιχειρήσεων, για παράδειγμα την παροχή υπηρεσιών και άλλα ζητήματα που συνδέονται με τις τοπικές κοινότητες, περιβαλλοντικά
ζητήματα, κοινωνική καινοτομία, κλπ.)

 Η ΕΣΣΥΠ, σε συνεργασία με τις θυγατρικές της, θα πρέπει να προσδιορίζουν με σαφήνεια σε ποια στάδια, με ποιόν τρόπο και μέσω ποιων μηχανισμών και
εργαλείων θα επιτυγχάνεται η συμμετοχή και ο κοινωνικός διάλογος, προκειμένου να κατοχυρώνεται και να διευκολύνεται η άσκηση των δικαιωμάτων των
ενδιαφερόμενων μερών.

 Οι εν λόγω διαδικασίες θα πρέπει να επιτρέπουν την έκφραση των αναγκών και των προτιμήσεων των ενδιαφερόμενων μερών, οι οποίες εισφέρουν
χρήσιμους πόρους τόσο κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων αλλά και κατά το στάδιο της αποτίμησης των επιπτώσεων και ανατροφοδότησης των
ασκούμενων πολιτικών για τη δράση των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα είναι σκόπιμο να δίδεται στη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων, καθώς και
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων οι οποίες επηρεάζονται από τη δράση των δημοσίων επιχειρήσεων και ενδέχεται να υπολείπονται δυνατοτήτων
οργανωμένης έκφρασης των αναγκών και των συμφερόντων τους.

 Για το συγκεκριμένο λόγο, η χρήση τεχνολογιών της πληροφορίας, ως βασικών εργαλείων για την υποστήριξη των συμμετοχικών διαδικασιών με πλήρη
πληροφόρηση και εποπτικά μέσα, θα πρέπει να συμπληρώνεται από τη χρήση μη ψηφιακών μέσων, ώστε οι διαδικασίες αυτές να έχουν ενταξιακό χαρακτήρα
και να αποφεύγονται οι αποκλεισμοί.

 Η διαδικασία της Κοινωνικής Συμμετοχής θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να σέβεται το ρυθμιστικό, νομικό και κανονιστικό πλαίσιο εντός του οποίου
δραστηριοποιείται η ΕΣΣΥΠ και οι θυγατρικές της.
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Προσδοκίες Μοναδικού Μετόχου για Διαφάνεια βάσει των Στρατηγικών 
Κατευθύνσεων

 Η διαφάνεια και η πληροφόρηση αφορούν τη δημόσια παροχή οικονομικών και μη οικονομικών στοιχείων σχετικά με την κατάσταση και τη λειτουργία των
επιχειρήσεων και αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους για την ενίσχυση της λογοδοσίας των δημόσιων επιχειρήσεων. Παράλληλα αποτελούν προϋπόθεση
για τη συγκρότηση και την έκφραση των απόψεων των ενδιαφερόμενων μερών στις διαδικασίες συμμετοχής.

 Η ΕΕΣΥΠ είναι σκόπιμο να διασφαλίζει την ενημέρωση και την πρόσβαση στην πληροφορία που αφορά τη δράση της μητρικής εταιρείας και των (άμεσων
και λοιπών) θυγατρικών της. Το πλαίσιο της παρεχόμενης πληροφόρησης δεν αφορά μόνο την οικονομική και εμπορική δραστηριότητα των επιχειρήσεων,
αλλά και στοιχεία σχετικά με την ποιότητα λειτουργίας και διακυβέρνησης των επιχειρήσεων και την ικανοποίηση των χρηστών από τις υπηρεσίες ή/και εν
γένει τη λειτουργία της αγοράς. Η δημοσιοποιούμενη πληροφορία θα πρέπει να είναι σαφής, επίκαιρη, ποιοτική, αξιόπιστη, επαρκής, προσβάσιμη,
διαθέσιμη, ουδέτερη και ανοικτά διαμοιραζόμενη.

 Η επίτευξη υψηλού βαθμού διαφάνειας θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα σαφές πλαίσιο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων το οποίο θα εγκαθιδρύει
σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην επιχείρηση και τους πολίτες και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Ιδίως στις περιπτώσεις μεικτού ιδιοκτησιακού
καθεστώτος, η σχέση του κράτους (κεντρική διοίκηση) ως ιδιοκτήτη με τις επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σαφής και οριοθετημένη.

 Προκειμένου να υπάρχει συνεχής και αδιάλειπτη πληροφόρηση, η ΕΕΣΥΠ καλείται να οργανώσει και να παρακολουθεί τη σύνταξη τακτικών εκθέσεων
σχετικά με την απόδοση των επιχειρήσεων και συνολικά των κλάδων στους οποίους δραστηριοποιούνται οι δημόσιες επιχειρήσεις. Συνίσταται ο
συνδυασμός ex-ante και ex-post ελέγχου και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων όσον αφορά την επίτευξη των αναμενόμενων στόχων και την απόδοση
των επιχειρήσεων.
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Προσδοκίες Μοναδικού Μετόχου για Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη βάσει των 
Στρατηγικών Κατευθύνσεων

 Η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αναδεικνύει τη σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ των επιχειρήσεων και της κοινωνίας και περιλαμβάνει τις
δράσεις που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να συμβάλουν στην παραγωγή ευρύτερα οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών
ωφελειών. Τα εν λόγω προγράμματα συχνά δεν συνδέονται άμεσα με τις αμιγώς εμπορικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων, έχουν εθελοντικό
χαρακτήρα και η ανάληψη καθώς και η εξειδίκευση του περιεχομένου τους επαφίενται στην κρίση κάθε επιχείρησης.

 Η ΕΕΣΥΠ καλείται να παρακολουθεί και να ενισχύει τις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων που
υπάγονται στο χαρτοφυλάκιό της, επιδιώκοντας συνέργειες και ενδεχομένως παρέχοντας κατευθύνσεις για επιθυμητές δράσεις οι οποίες δεν
καλύπτονται από το υφιστάμενο θεσμικό-ρυθμιστικό πλαίσιο (π.χ. ΥΓΟΣ) ή/και τις ειδικές υποχρεώσεις.

 Σκοπός θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνείδησης και υπευθυνότητας των επιχειρήσεων, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα είναι σκόπιμο να
υπάρχει για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τα περιβαλλοντικά ζητήματα.
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Προσδοκίες Μοναδικού Μετόχου για προώθηση της Καινοτομίας βάσει των 
Στρατηγικών Κατευθύνσεων

 Η διαρκής αναζήτηση και επένδυση στην καινοτομία θα πρέπει να εξυπηρετεί τους στόχους της κάθε θυγατρικής, όπως αυτοί εκφράζονται στο Στρατηγικό Σχέδιο
της ΕΕΣΥΠ και στα αντίστοιχα επιχειρησιακά σχέδια της κάθε επιχείρησης, και αποτυπώνονται συνολικά στη «Δήλωση Δεσμεύσεων», στην περίπτωση των
Δημοσίων Επιχειρήσεων, έτσι ώστε να υιοθετηθεί η καινοτομική κουλτούρα από όλα τα επίπεδα Διοίκησης.

 Η καινοτομία θα πρέπει να επιδιωχθεί μεταξύ άλλων στα εξής επίπεδα:

 Οικονομικό επίπεδο και παραγωγική διαδικασία, για παράδειγμα μέσα από την επέκταση δραστηριοτήτων ή την παροχή νέων υπηρεσιών /προϊόντων, ή μέσα
από τη μείωση του λειτουργικού κόστους με την υιοθέτηση νέων/βελτιωμένων τρόπων παραγωγής ή και διάθεσης.

 Καινοτομίες παροχής υπηρεσιών, αναζητώντας νέες ή σημαντικά βελτιωμένες μεθόδους, όπου απαιτείται, οι οποίες να προσβλέπουν στην αύξηση της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, με παράλληλη αναζήτηση μεθόδων ποσοτικοποίησης ποιοτικών στοιχείων και χαρακτηριστικών των υπηρεσιών, για να
είναι εφικτή η ανατροφοδότηση από τους χρήστες /καταναλωτές και η αντίστοιχη βελτίωση.

 Καινοτομίες λογοδοσίας και κοινωνικής συμμετοχής, αναζητώντας κανάλια επικοινωνίας με το κοινωνικό σύνολο και τα ενδιαφερόμενα μέρη έτσι ώστε η
ΕΕΣΥΠ και οι θυγατρικές της να αφουγκράζονται και να υπηρετούν τελικά το γενικό συμφέρον στο πλαίσιο επιδίωξης του σκοπού τους.

 Περιβαλλοντικές καινοτομίες, αναζητώντας τους φιλικότερους προς το περιβάλλον τρόπους παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων /υπηρεσιών.

 Καθώς καινοτομία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς διάχυση, η ΕΕΣΥΠ και οι θυγατρικές της αναμένονται να συμμετέχουν σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και
πρωτοβουλίες με σκοπό τη διάχυση της γνώσης, την ανταλλαγή εμπειριών και την γενικότερη υιοθέτηση αλλά και αξιολόγηση καινοτόμων πρωτοβουλιών. Επίσης
κρίνεται χρήσιμη η μελέτη περιπτώσεων (benchmarking) άλλων χωρών, που πέτυχαν την αύξηση της αποδοτικότητάς τους, επενδύοντας σε καινοτόμες πρακτικές,
αφενός για τη συλλογή νέων ιδεών, και αφετέρου για τη μείωση του οικονομικού κινδύνου που ενέχει η εφαρμογή μιας καινοτομίας.

 Σε κάθε περίπτωση, οι παραπάνω γενικοί στόχοι θα πρέπει να επιδιώκονται με την χρήση νέων τεχνολογιών (πχ πληροφορικής, επικοινωνιών, παραγωγής κλπ.) με
άξονες την αλλαγή των υπαρχουσών δομών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη δημιουργία περισσότερο ευέλικτων διαδικασιών που να προάγουν την
καινοτομία, αλλά και το γενικότερο εκσυγχρονισμό των άμεσων και έμμεσων θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ.

 Η ΕΕΣΥΠ και οι θυγατρικές της θα πρέπει να αποδίδουν και ένα εύλογο μέρος του προϋπολογισμού τους σε δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης για την επίτευξη των
παραπάνω στόχων καινοτομίας.
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Προσδοκίες Μοναδικού Μετόχου για προώθηση της Διαφορετικότητας βάσει 
των Στρατηγικών Κατευθύνσεων

 Η ΕΕΣΥΠ αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της προώθησης της διαφορετικότητας στο Εποπτικό και Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και στη σύνθεση των
ανώτατων διευθυντικών στελεχών και του ανθρώπινου δυναμικού της, ειδικότερα όσον αφορά το φύλο, αλλά και άλλες πτυχές, όπως η ηλικία, το
εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο, κι αλλα

 Στην ευρωπαϊκή νομοθεσία έχουν υιοθετηθεί δυο βασικές Οδηγίες για την καταπολέμηση των διακρίσεων και τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης στην
απασχόληση και στην εργασία, όπως επίσης έχουν αναληφθεί πολλές δράσεις και πρωτοβουλίες αναφορικά με την ενθάρρυνση της διαφορετικότητας
στον εργασιακό χώρο, που έχουν επηρεάσει τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη με την επίδραση να γίνεται σταδιακά ολοένα και πιο εμφανής, όχι μόνο
αναφορικά με τη σύνθεση του εργατικού δυναμικού αλλά και στις ανώτερες βαθμίδες διοίκησης, όπως τα Διοικητικά Συμβούλια.

 Σύμφωνα με πολλές σχετικές μελέτες της ΕΕ, ενώ οι σκοποί και τα προβαλλόμενα οφέλη των προσεγγίσεων και των πολιτικών διαφορετικότητας
ποικίλλουν σημαντικά, οι επιχειρήσεις τείνουν να εντοπίζουν βελτίωση σε πολλούς τομείς που αφορούν την επιχείρηση στο σύνολό της και όχι µόνο ένα
τμήμα της, καθώς επίσης και σε πολλά επίπεδα, ενισχύοντας τις αξίες, αλλάζοντας την κουλτούρα, παρέχοντας περισσότερα κίνητρα και ασφάλεια,
προσελκύοντας και αναδεικνύοντας το ταλέντο, κ.α. Γενικότερα, ο συστηματικός σεβασμός της αρχής της διαφορετικότητας συμβάλλει στη δημιουργία
ενός ανοιχτού και παραγωγικού εργασιακού περιβάλλοντος, όπου οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι, δραστήριοι, ενεργητικοί, φορείς καινοτομιών και
πρωτοβουλιών, κ.α.

 Η ΕΕΣΥΠ θα προσπαθήσει να καλλιεργήσει ένα υψηλού επιπέδου προφίλ αναφορικά με την προώθηση της διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο και σε
θέσεις ευθύνης και στις θυγατρικές της, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ίση αντιμετώπιση και ευκαιρίες, όπως και την εκπαίδευση και επαγγελματική
κατάρτιση όλων των εργαζομένων.

 Τέλος, η εξασφάλιση της διαφορετικότητας θα αποτελεί ένα από τα σημαντικά κριτήρια αξιολόγησης αλλά και επιλογής μελών στα Διοικητικά Συμβούλια
των δημόσιων επιχειρήσεων.
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Συνοπτικό Περίγραμμα Στόχων και Προτεραιοτήτων Μετόχου  

Θεσμικό Πλαίσιο / ΔιακυβέρνησηΈσοδα / Επαύξηση Οικονομικής Αξίας

 Θεσμικό πλαίσιο που διασφαλίζει το Δημόσιο Συμφέρον

 Βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης

 Διαφάνεια, Πληροφόρηση, Λογοδοσία και Πλαίσιο Αναφορών

 Μετασχηματισμός και νέα εταιρική κουλτούρα

 Αξιοκρατία και υπεύθυνη διοίκηση

 Προώθηση διαφορετικότητας σε θέσεις ευθύνης 
(ΔΣ και ανώτατες διοικητικά θέσεις) 

 Βελτίωση Οικονομικής Αποδοτικότητας

 Διαμόρφωση μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την αξιοποίηση της
Δημόσιας Περιουσίας

 Κεφαλαιακή Διάρθρωση /Χρηματοδότηση

 Καλύτερη διαχείριση πόρων και επιδοτήσεων, όπου απαιτούνται

 Ενίσχυση των δημοσίων εσόδων, με στόχο τη μείωση του χρέους και 
τη στήριξη παραγωγικών επενδύσεων

 Στην περίπτωση του ΤΑΙΠΕΔ, μεγιστοποίηση αξίας ιδιωτικών 
κεφαλαίων και επενδύσεων για αξιοποίηση περιουσιακών 
στοιχείων 

 Καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και ανταγωνιστικότητα

 Επενδύσεις, Στρατηγικές συμμαχίες και συνέργειες

 Καινοτομία και εξωστρέφεια

Βελτίωση Ποιότητας Υπηρεσιών, Εξωστρέφειας & Καινοτομίας 

 Διασφάλιση Κοινωνικής Ανταποδοτικότητας

 Καλύτερη Αξιοποίηση Δημόσιας Περιουσίας και δημιουργία
δημόσιας αξίας μακροπρόθεσμα

 Διαβούλευση με Ενδιαφερόμενα Μέρη

 Βελτίωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος / βελτιστοποίηση
διαδικασιών και διαχείρισης πόρων

 Προώθηση επενδύσεων και βιώσιμης ανάπτυξης

Επαύξηση Δημόσιας Αξίας

ΕΕΣΥΠ 

& θυγατρικές
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Η ρόλος της ΕΕΣΥΠ στην σταθεροποίηση και ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας 
και τα παραδείγματα άλλων χωρών 

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ιδρύθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία πρωταρχικός στόχος της
οικονομικής πολιτικής ήταν η επίτευξη και διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας.

Ο ρόλος της Εταιρείας σε αυτό το πλαίσιο δημοσιονομικής σταθεροποίησης και ανάκαμψης θεωρείται από το
μέτοχο πολύ σημαντικός, καθώς εντός της εταιρικής δομής της ΕΕΣΥΠ εντάσσονται δημόσιες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε κομβικούς τομείς της εθνικής οικονομίας (ενέργεια, ύδρευση και αποχέτευση, υποδομές,
μεταφορές, υπηρεσίες κα), οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν θετικά τις επενδυτικές και καταναλωτικές αποφάσεις
του ιδιωτικού τομέα, καθώς και άλλα κρίσιμα μεγέθη της οικονομίας, όπως είναι η ιδιωτική κατανάλωση, ο
σχηματισμός παγίου κεφαλαίου, η απασχόληση, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και εν γένει η ανταγωνιστικότητα
και εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

Η θέσπιση μιας δομής όπως η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας δημιουργεί για πρώτη φορά στην
Ελλάδα μια σταθερή και ενιαία θεσμική δομή που θα ενεργεί με επαγγελματισμό, ανεξαρτησία και ενιαίο πλαίσιο
κανόνων και η οποία θα έχει ως αποστολή την προώθηση βέλτιστων πρακτικών σε πολλά επίπεδα.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, στόχος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας είναι να παράσχει ένα
επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμιστικής διακυβέρνησης των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων προς όφελος
του δημόσιου συμφέροντος, αναστρέφοντας τη σημερινή κατακερματισμένη ευθύνη για τη διαχείριση των
περιουσιακών αυτών στοιχείων και τη στρατηγική ανάπτυξή τους. Παρόμοια παραδείγματα υπάρχουν και στις
περισσότερες ευρωπαικές χώρες, όπως φαίνεται και στη συνέχεια, και η ΕΕΣΥΠ σκοπεύει να αξιοποιήσει την
αντίστοιχη εμπειρία.

Ενέργεια
Ύδρευση & Αποχέτευση 

Υποδομές
Μεταφορές
Υπηρεσίες

Ακίνητα 
Τουρισμός

Ελληνική Εταιρεία
Συμμετοχών και Περιουσίας

Βασικοί Κλάδοι
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H διαχείριση της δημόσιας περιουσίας σε άλλες χώρες

Η δομή και η φιλοσοφία της ΕΕΣΥΠ ακολουθεί διεθνή πρότυπα οργάνωσης και διαχείρισης δημόσιας περιουσίας. Το μοντέλο συγκέντρωσης της δημόσιας περιούσιας και δη των
συμμετοχών του κράτους σε δημόσιες εταιρείες υπό τη σκέπη μίας θεσμικής / εταιρικής δομής ειδικού σκοπού αποτελεί ευρωπαϊκή πρακτική, η οποία εμφανίζεται με κάποιες
διαφοροποιήσεις στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Η λογική αυτή εξυπηρετεί τους ακόλουθους σκοπούς:

 Το διαχωρισμό μεταξύ της άσκησης των μετοχικής φύσης δικαιωμάτων στις δημόσιες εταιρείες και των ρυθμιστικών – εποπτικών δραστηριοτήτων του κράτους

 Τον περιορισμό και την εξάλειψη ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων από τη δράση του κράτους ως μέτοχο και τη δράση του ως επόπτη

 Την εδραίωση της λειτουργίας των δημοσίων εταιρειών με κριτήρια επαγγελματισμού, χωρίς στρεβλές πολιτικές παρεμβάσεις

 Τη συνολική προώθηση της συνοχής και ομοιογένειας στην πολιτική εταιρικής διακυβέρνησης στο σύνολο των δημοσίων εταιρειών

(πηγή World Bank, Corporate Governance of State – Owned Enterprises, A Toolkit, 2014).

Στον ευρωπαϊκό χώρο παραδείγματα αποτελούν αυτά της Γαλλίας, της Μεγάλης Βρετανίας και της Ουγγαρίας, οι οποίες έχουν προσεγγίσει το ζήτημα της διαχείρισης της 
δημόσιας περιουσίας με τρόπο που ομοιάζει προς τη δομή της ΕΕΣΥΠ:

Η γαλλική Agence des Participations de l’ Etat (APE), ιδρύθηκε το 2004, και αποτελεί ανεξάρτητη αυτοτελή αρχή εποπτευόμενη από το γαλλικό Υπουργείο Οικονομίας και
Οικονομικών, στην οποία έχει ανατεθεί η εξουσία άσκησης των δικαιωμάτων του μετόχου σε περίπου 77 εταιρείες του γαλλικού δημοσίου, συνολικής αξίας ανώτερης των 100
δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η βρετανική UK Government Investments Limited (UKGI) είναι δημόσια εταιρεία συμμετοχών που ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών της Μεγάλης Βρετανίας. Η εν λόγω εταιρεία
προέκυψε το 2016 από τη συνένωση των Shareholders Executive (ShEx) και UK Financial Investments, οργάνων που είχαν προγενέστερα συμβουλευτικό ρόλο στη διαχείριση της
δημόσιας περιουσίας. Σκοπός της είναι η διαχείριση, αφενός των προς πώληση περιουσιακών στοιχείων της Μεγάλης Βρετανίας, αφετέρου η διαχείριση και η αξιοποίηση των
δημοσίων συμμετοχών με στόχο την επαύξηση της μετοχικής τους αξίας (πηγή: EU Commission, State – Owned Enterprises in the EU: Lessons Learnt and Ways Forward in a post-
crisis context / www.gov.uk/government/organisations/uk-government-investments/about ).

Η Ουγγρική εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών Hungarian National Asset Management Inc. / MNV Zrt. που ιδρύθηκε το 2008, μέσω της οποίας υλοποιείται η πολιτική της
Ουγγαρίας για ενιαία παρουσία του κράτους στις δημόσιες επιχειρήσεις. Η εταιρεία έχει ως στόχο να διατηρήσει και να επαυξήσει την αξία των περιουσιακών στοιχείων που θα
παραμείνουν στο κράτος. Είναι μονομετοχική, έχοντας ως μοναδικό μέτοχο το ουγγρικό δημόσιο και οι μετοχές της είναι αμεταβίβαστες. (πηγή World Bank, Corporate Governance
of State – Owned Enterprises, A Toolkit, 2014).
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Άλλα παραδείγματα άλλων χωρών της ΕΕ ως προς τη διαχείριση της 
δημόσιας περιουσίας

Φινλανδία
Σχέση με αρμόδια Υπουργεία: Άμεση
Κεντρική Υπηρεσία: Ownership Steering Department
Πολιτικός Προϊστάμενος: Πρωθυπουργός
Δομές Holding: Solidium, sub-holding

Σουηδία
Σχέση με αρμόδια Υπουργεία: Έμμεση
Πολιτικός Προϊστάμενος: Υπουργείο Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας
Δομές Holding: δύο εταιρείες

Βέλγιο
Σχέση με αρμόδια Υπουργεία: Έμμεση
Κεντρική Υπηρεσία: SPFI-FPIM
Πολιτικός Προϊστάμενος: Υπουργείο Οικονομικών, 
Υπουργός Δημόσιων Επιχειρήσεων

Γερμανία
Σχέση με αρμόδια Υπουργεία: Έμμεση
Πολιτικός Προϊστάμενος: Υπουργείο Οικονομικών

Ισπανία
Σχέση με αρμόδια Υπουργεία: Άμεση
Πολιτικός Προϊστάμενος: Υπουργείο Οικονομικών 
Κεντρική Υπηρεσία: γραφείο Δημόσιας Περιουσίας

Γαλλία
Σχέση με αρμόδια Υπουργεία: Έμμεση
Πολιτικός Προϊστάμενος: Υπουργείο Οικονομικών 
Κεντρική Υπηρεσία: ΑΡΕ

Ολλανδία
Σχέση με αρμόδια Υπουργεία: Έμμεση
Πολιτικός Προϊστάμενος: Υπουργείο Οικονομικών
Δομές Holding: NLFI

Ιταλία 
Σχέση με αρμόδια Υπουργεία: Άμεση
Κεντρική Υπηρεσία: γραφείο Δημόσιου Χρέους
Πολιτικός Προϊστάμενος: Υπουργείο Οικονομικών 
Δομές Holding: FSI, CDP

Ουγγαρία
Σχέση με αρμόδια Υπουργεία: Άμεση
Κεντρική Υπηρεσία: MNV
Πολιτικός Προϊστάμενος: Υπουργείο Δημόσιας Περιουσίας
Δομές Holding: HNAM

Πηγή: ΑΡΕ

Οι Δημόσιες Επιχειρήσεις είναι συγκεντρωτικά 
θυγατρικές ενός υπουργείου

Οι Δημόσιες Επιχειρήσεις είναι θυγατρικές 
διαφόρων υπουργείων

Οι Δημόσιες Επιχειρήσεις λειτουργούν κάτω 
από έναν δημόσιο οργανισμό

Υπόμνημα:

Μεγάλη Βρετανία
Σχέση με αρμόδια Υπουργεία: Έμμεση
Κεντρική Υπηρεσία: UKGI
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Χαρτοφυλάκια ανά κλάδο σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες στα οποία το κράτος 
έχει συμμετοχές (μειοψηφικές ή πλειοψηφικές)

Sector concentration 
European states particularly invested in Energy, Infrastructure and Telecoms industries.

 Highly capital industry
intensive

 Mass market industry
 Regulated

 Highly capital intensive

 Mass market industry

 Sovereign issues

 Regulated industry

 Highly capital intensive

 Sovereign issues

 Highly capital intensive

 Mass market industry

 Security of supply

 Regulated industry

Ενέργεια
Χώρα

Τηλεπικοινωνίες
Μεταφορές
Υποδομές

Αεροπορία 
Άμυνα

Βέλγιο

Φινλανδία

Γαλλία

Γερμανία

Ιταλία

Ολλανδία

Πολωνία

Ισπανία

Σουηδία

(KFW)
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2 Σύντομη Περιγραφή της Ελληνικής Εταιρείας 
Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ
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Αποστολή της Εταιρείας

Η χώρα μας βρίσκεται σε ένα 
κομβικό σημείο, όπου καλείται να 
αξιοποιήσει τα συγκριτικά της 
πλεονεκτήματα και τον εθνικό της 
πλούτο, ώστε να καταστεί εφικτό το 
άλμα προς τα εμπρός.

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών 
και Περιουσίας συγκεντρώνει 
κάτω από μία ενιαία θεσμική 
δομή περιουσιακά στοιχεία του 
Δημοσίου – συμμετοχές σε 
δημόσιες επιχειρήσεις και 
ακίνητη περιουσία – για να τα 
αξιοποιήσει με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο, με γνώμονα το 
δημόσιο συμφέρον.

Στόχος της Ελληνικής Εταιρείας 
Συμμετοχών και Περιουσίας 
είναι η διασφάλιση και 
μεγιστοποίηση της αξίας της 
δημόσιας περιουσίας και 
η ουσιαστική συνεισφορά στην 
εμπέδωση συνθηκών 
μακροοικονομικής και κοινωνικής 
σταθερότητας, καθώς και στην 
οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
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Σύντομο ιστορικό σύστασης και βασικά εταιρικά όργανα 

 Σύσταση της ΕΕΣΥΠ δυνάμει του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27.05.2016)

 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 40.000.000

 Μοναδικός Μέτοχος είναι το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται από τον 
Υπουργό Οικονομικών

 Βασικός σκοπός της σύμφωνα με τον ιδρυτικό Νόμο είναι η αξιοποίηση της δημόσιας 
περιουσίας για την συνεισφορά πόρων α) για την υλοποίηση της επενδυτικής 
πολιτικής της χώρας και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και β) για την 
απομείωση του δημοσίου χρέους

 Οι μετοχές της ΕΕΣΥΠ είναι μη μεταβιβάσιμες και αποτελούν πράγματα εκτός 
συναλλαγής, υπό την έννοια της διάταξης του άρθ. 966 ΑΚ

 Διορισμός Εποπτικού Συμβούλιου στις 10.10.2016

 Συγκρότηση σε σώμα Διοικητικού Συμβουλίου στις 16.02.2017 και σύσταση Επιτροπών του 
Διοικητικού Συμβουλίου στις 03.03.2017

 Παραλαβή βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων Κατευθύνσεων από τον Υπουργό 
Οικονομικών στις 08.03.2017

 Έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού από την Γενική Συνέλευση του Μοναδικού Μετόχου 
στις 19.05.2017

 Παραλαβή Στρατηγικών Κατευθύνσεων από τον Μοναδικό Μέτοχο την 01.09.2017

Γενική Συνέλευση 
Μοναδικού Μετόχου

(Ελληνικό Δημόσιο 
- Υπουργός Οικονομικών )

Εποπτικό Συμβούλιο 
(5-μελές)

Διοικητικό Συμβούλιο
(7-μελές)

και 3 Επιτροπές 
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Αξίες και Όραμα Διοίκησης  

Η δημόσια περιουσία αξιοποιείται με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, 
την αύξηση των εσόδων για το δημόσιο και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες

 Καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, με γνώμονα το
δημόσιο συμφέρον.

 Τεχνοκρατικό εγχείρημα σε πολλά επίπεδα και με πολλά πεδία εξειδίκευσης.

 Μετασχηματισμός των δημοσίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.
Υπεύθυνη διοίκηση.

 Προώθηση νέας εταιρικής κουλτούρας, όπως και νέων προτύπων ηγεσίας με
ισχυρές αξίες, κοινούς στόχους και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Οι άνθρωποι και οι
ομάδες είναι κομβικής σημασίας, όπως και η εκπαίδευση του ανθρώπινου
δυναμικού για την ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων που απαιτεί μία
ανοιχτή και εξωστρεφής οικονομία, που πρέπει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά
τις προκλήσεις αλλά και τις τεχνολογικές αλλαγές.

 Ανοικτή επικοινωνία, ενημέρωση και διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
(stakeholders) για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης και την ενίσχυση της
διαφάνειας στις διαδικασίες και στη λειτουργία της μητρικής εταιρείας και των
θυγατρικών της.

ΟΙ 
ΑΞΙΕΣ 
ΜΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ
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Ρόλος και υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

Η ΕΕΣΥΠ συστήνεται ως ένας οργανισμός που λειτουργεί
με ανεξαρτησία και επαγγελματικά εχέγγυα για την
εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.

Έχει ιδρυθεί ως εταιρεία από το Ελληνικό Δημόσιο (που
είναι ο Μοναδικός Μέτοχος της Γενικής Συνέλευσης) για
να εξασφαλίσει το μακροπρόθεσμο στρατηγικό
σχεδιασμό, διαχείριση, αξιοποίηση και παρακολούθηση
της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου.

Εξυπηρέτηση Δημόσιου Συμφέροντος με επαγγελματικά 
εχέγγυα, ανεξαρτησία και διαφάνεια

Η Εταιρεία υπόκειται σε υποχρεώσεις δημοσιότητας και
διαφάνειας συμπεριλαμβανομένων τακτικών εκθέσεων
στην ιστοσελίδα της αλλά και παρουσία σε ακροάσεις στη
Βουλή, όπως αυτό προβλέπεται στο νόμο.

Να καθορίσει τις Αξίες και Νόρμες που πρέπει να προωθηθούν συνολικά, ώστε να δημιουργηθεί μια νέα
εταιρική κουλτούρα

Να θεσπίσει κατάλληλο πλαίσιο Κανόνων και αποτελεσματικές Διαδικασίες

Να αναπτύξει την Οργανωτική Δομή και Ικανότητά της όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους και στις
αρμοδιότητες για την υποστήριξη της αποστολής της ΕΕΣΥΠ

Να εξετάσει και να αξιολογήσει τις τρέχουσες Απειλές και Κινδύνους στο εξωτερικό περιβάλλον, καθώς και τα
υπάρχοντα Πλεονεκτήματα και μελλοντικές Ευκαιρίες που πρέπει να αξιοποιηθούν σε σχέση με τις θυγατρικές του
χαρτοφυλακίου της

Να προσδιορίσει και να αξιολογήσει τις Στρατηγικές Επιλογές, να θέσει Προτεραιότητες και να καθορίσει τα σχετικά
Χρονοδιαγράμματα

Να παρακολουθεί τις Επιδόσεις και τα Επιχειρηματικά Σχέδια των θυγατρικών που στηρίζουν το στρατηγικό
σχεδιασμό της ΕΕΣΥΠ, θεσπίζοντας το κατάλληλο πλαίσιο αναφορών καθώς και κριτηρίων και δεικτών απόδοσης που
θα χρησιμοποιούνται σε όλες τις θυγατρικές

Να διασφαλίσει ότι οι Εσωτερικοί Έλεγχοι είναι αποτελεσματικοί

Ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου /Διοίκησης της ΕΕΣΥΠ

Να χαράξει τη στρατηγική για την επίτευξη του οράματος κα της αποστολής η οποία στρατηγική θα αποτελέσει τον
οδηγό και θα καθορίσει το ρυθμό σχεδιασμού και υλοποίησης σημαντικών δράσεων για την εταιρεία και τις θυγατρικές
της αναφορικά με τη διακυβέρνηση το λειτουργικό και επιχειρηματικό μοντέλο και τη μελλοντική ανάπτυξή τους

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ ασκεί το ρόλο του ως ανωτέρω στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων
της ΕΕΣΥΠ ως μετόχου και στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των θυγατρικών της
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Συμμετοχές σε 
Δημόσιες Επιχειρήσεις

(από 01.01.2018)

Παρουσίαση ΕΕΣΥΠ και θυγατρικών βάσει του Ν.4389/2016

Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και 
Περιουσίας Α.Ε. 

(ΕΕΣΥΠ)

Ταμείο Αξιοποίησης της 
Ιδιωτικής Περιουσίας του 
Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)

Εταιρεία Ακινήτων 
Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ)

Διαχειρίζεται μέρος της ιδιωτικής περιουσίας του 
Δημοσίου, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας της 
και την προσέλκυση άμεσων επενδύσεων μέσα από 
την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Αξιοποίησης

Διαχειρίζεται και αξιοποιεί ένα μεγάλο και ευρύ 
χαρτοφυλάκιο ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού 

Δημοσίου σε όλη την επικράτεια

Αφορά συμμετοχές του Δημοσίου σε 
επιχειρήσεις, με στόχο την εφαρμογή κανόνων 
διαφάνειας, αξιοκρατίας και χρηστής εταιρικής 

διοίκησης, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη 
δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, καθώς και 
διασφάλισης βιωσιμότητας σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις εταιρειών

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (ΤΧΣ)*

* Η ΕΕΣΥΠ έχει πολύ περιορισμένες εξουσίες ως 
προς το ΤΧΣ, καθώς οι αποφάσεις για την υλοποίηση 
της αποστολής και την εξυπηρέτηση του σκοπού του 

λαμβάνονται αποκλειστικά από τα όργανα 
διοίκησης του ΤΧΣ

Συνεισφέρει στη διατήρηση της σταθερότητας 
του ελληνικού τραπεζικού συστήματος

Άμεση Θυγατρική Άμεση Θυγατρική Άμεση ΘυγατρικήΛοιπές Θυγατρικές
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Συνεισφορά πόρων προς το Δημόσιο για δημοσιονομική προσαρμογή 
και στήριξη επενδύσεων

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας 
συμπεριλαμβάνεται στη διαμόρφωση του 

δημοσιονομικού αποτελέσματος της 
Ελληνικής Οικονομίας

ΕΤΑΔ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελληνική Εταιρεία
Συμμετοχών και 

Περιουσίας

Επενδύσεις 
Από τα υπόλοιπα κέρδη, ένα μέρος
αποδίδεται ως μέρισμα στο Ελληνικό Δημόσιο
και χρησιμοποιείται από το Ελληνικό Δημόσιο
για επενδύσεις και ένα μέρος χρησιμοποιείται
από την ΕΕΣΥΠ για επενδύσεις σύμφωνα με το
άρθρο 200 παρ.2 του Ν.4389/2016

Δημόσιο Χρέος
To 50% των κερδών της ΕΕΣΥΠ, καταβάλλεται
ως μέρισμα στο Ελληνικό Δημόσιο προς
εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους

Μερισματική 
Πολιτική Έσοδα αποκρατικοποιήσεων προς 

αποπληρωμή δημόσιου χρέους

Επενδυτική 
Πολιτική 

ΤΑΙΠΕΔ

Μεγιστοποίηση μακροπρόθεσμων 
ωφελειών από ιδιωτικοποιήσεις μέσω του 
επενδυμένου κεφαλαίου, της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας, της καινοτομίας και της 
χρήσης νέων τεχνολογιών, των 
στρατηγικών συμμαχιών, την 
ανταγωνιστικότητα, τα οφέλη  για τις 
τοπικές κοινωνίες κλπ. 
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Ορόσημα που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα από την ΕΕΣΥΠ

Από τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα το Φεβρουάριο του 2017, μέχρι και σήμερα, η ΕΕΣΥΠ ως νεοσύστατη εταιρεία, έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες όσον
αφορά στη διαμόρφωση της δομής και λειτουργία της ως μίας νέας εταιρείας συμμετοχών, αλλά και την υλοποίηση προτεραιοτήτων για το 2017 και 2018 σύμφωνα με το νομικό
πλαίσιο του Ν. 4389/2016. Τα ορόσημα που έχουν ολοκληρωθεί έως σήμερα από την ΕΕΣΥΠ είναι μεταξύ άλλων:

Τέλος 2017

ΤΑΙΠΕΔ
Ολοκλήρωση 
Αξιολόγησης  
Διοικητικού 
Συμβουλίου

ΕΤΑΔ
Ολοκλήρωση 
Αξιολόγησης  
Διοικητικού 
Συμβουλίου

ΕΤΑΔ
Σε εξέλιξη η διαδικασία συμπλήρωσης 

του Διοικητικού Συμβουλίου 

Εκπόνηση
Στρατηγικού Σχεδίου

 Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές 
Οικονομικές Καταστάσεις

 Ετήσια Έκθεση 2016 του Εποπτικού 
Συμβουλίου

Νοέμβριος 2017

Προετοιμασία μεταφοράς συμμετοχών 
Δημοσίων Επιχειρήσεων

 Έκθεση Πεπραγμένων Β’ Τρίμηνου 2017 & 
Τριμηνιαίες Εταιρικές Οικονομικές 
Καταστάσεις

 Έκθεση Τήρησης Κανόνων Εταιρικής 
Διακυβέρνησης Β’ Τριμήνου 2017

 Έκθεση Πεπραγμένων Α’ Τρίμηνου 2017 
& Τριμηνιαίες Εταιρικές Οικονομικές 
Καταστάσεις

 Έκθεση Τήρησης Κανόνων Εταιρικής 
Διακυβέρνησης Α’ Τριμήνου 2017

Φεβρουάριος 2017

Σύσταση και 
οργάνωση της 

Εταιρείας 
εξ υπαρχής

 Τροποποίηση των καταστατικών του 
ΤΑΙΠΕΔ και της ΕΤΑΔ με σκοπό της 
εναρμόνιση των διατάξεών τους  με 
το πλαίσιο του Ν. 4389/2016, σε 
συνδυασμό με τον κ.ν. 2190/1920

 Εισήγηση για την προσαρμογή του 
Εσωτερικού Κανονισμού ως προς την 
Πολιτική Πρόληψης, Εντοπισμού και 
Διαχείρισης Καταστάσεων 
Σύγκρουσης Συμφερόντων και τον 
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης στη 
λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ και της ΕΤΑΔ

 Ενοποιημένες και Εταιρικές Συνοπτικές 
Οικονομικές Καταστάσεις Α’ Εξαμήνου 2017

 Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

ΤΑΙΠΕΔ
Συγκρότηση νέου 

Διοικητικού 
Συμβουλίου

Ανάλυση των θυγατρικών που περιλαμβάνονται 
στο χαρτοφυλάκιο της ΕΕΣΥΠ, των προκλήσεων 
που αντιμετωπίζουν, της χρηματοοικονομικής 
τους κατάστασης, των αδυναμιών αλλά και 
προοπτικών προς βελτίωση και ανάπτυξη, 
όπως και της κατανόησης του ρυθμιστικού και 
κανονιστικού πλαισίου, στο πλαίσιο εκπόνησης 
στρατηγικού σχεδίου και της οργάνωσης της 
ΕΕΣΥΠ με γνώμονα την καλύτερη και 
αποτελεσματικότερη διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου της

 Έκθεση Πεπραγμένων Γ’ Τρίμηνου 2017 
& Τριμηνιαίες Εταιρικές Οικονομικές 
Καταστάσεις

 Σύνταξη και δημοσίευση των 
επισκοπημένων από τους ορκωτούς 
ελεγκτές της Εταιρείας
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Στόχοι και ορίζοντας ώστε οι θυγατρικές του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ να 
γίνουν καταλύτες για τη δημιουργία αξίας   

00

Βραχυπρόθεσμοι Στόχοι

 Καθιέρωση και τήρηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών, καθώς και των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ σχετικά με τη διακυβέρνηση, την 
εποπτεία και τη διαφάνεια σε επίπεδο αναφορών και κανονιστικής 
συμμόρφωσης. 

 Εν γένει, ενίσχυση κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης  και πλαισίου, 
συμπεριλαμβανομένης της καλής λειτουργίας των διοικητικών 
συμβουλίων.

 Καθορισμός στρατηγικών στόχων στις διοικήσεις των θυγατρικών και 
θέσπιση κατάλληλων γραμμών επικοινωνίας και αναφοράς.

 Ολοκλήρωση διαδικασίας συγκρότησης νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΕΤΑΔ έως το τέλος Ιανουαρίου 2018.

 Υποβολή στην ΕΕΣΥΠ των επιχειρηματικών σχεδίων από όλες τις 
Δημόσιες Επιχειρήσεις που εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιο της ΕΕΣΥΠ 
έως τον Απρίλιο του 2018. 

 Σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων για τα 
Διοικητικά Συμβούλια των επιχειρήσεων (άρθρο 197 ν.4389/2016).

 Αξιολόγηση των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών ΕΛΤΑ, ΟΑΣΑ 
(ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ) έως το Μάϊο του 2018. Για τις εισηγμένες εταιρίες 
οτιδήποτε χρειαστεί, θα γίνει με πλήρη συμμόρφωση του υφιστάμενου 
κανονιστικού πλαισίου.

 Τροποποίηση των Καταστατικών των Δημόσιων Επιχειρήσεων που 
μεταφέρονται στο χαρτοφυλάκιο της ΕΕΣΥΠ με σκοπό την 
εναρμόνιση με τον κ.ν. 2190/1920. 

 Διαδικασίες καθορισμού περαιτέρω χαρτοφυλακίου ακινήτων που θα 
μεταφερθεί στην ΕΤΑΔ και ταυτοποίηση των ακινήτων προς μεταβίβαση.

 Καθορισμός των άμεσα εφικτών αποτελεσμάτων για συνεισφορά στη 
δημιουργία αξίας και την αύξηση των εσόδων για το κράτος. 

 Ενίσχυση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης 
κινδύνων.

 Διαμόρφωση ισχυρών διοικητικών δεξιοτήτων, μέσω και της 
εφαρμογής και μετάδοσης βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης  και 
διαδικασιών, στοχεύοντας και στη διαμόρφωση μίας νέας 
εταιρικής κουλτούρας.

 Επικαιροποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων, με συνεχή 
αξιολόγηση και παρακολούθηση από τις θυγατρικές των κρίσιμων 
θεμάτων αλλά και των ευκαιριών και σύγχρονων τάσεων για 
δημιουργία αξίας, συμπεριλαμβανομένης της καινοτομίας, των 
συνεργειών και των στρατηγικών εταιρικών συνεργασιών.

 Συνολική βελτίωση της αποδοτικότητας των δημοσίων 
επιχειρήσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και 
εξορθολογισμό των λειτουργικών δαπανών.

 Εφαρμογή των διαδικασιών του Μηχανισμού Συντονισμού σχετικά 
με τη διαμόρφωση των σχέσεων μεταξύ του Κράτους, της ΕΕΣΥΠ 
και των Δημόσιων Επιχειρήσεων.

 Συνεχής βελτίωση παρακολούθησης της απόδοσης μέσω τακτικών 
και συστηματοποιημένων αναφορών.

 Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Εκπαίδευση και ανάπτυξη 
νέου ταλέντου.

 Καθορισμός μεσοπρόθεσμων επιτεύξιμων αποτελεσμάτων για τη 
συμβολή εσόδων στο Κράτος,  αλλά και για την ενίσχυση της 
μακροπρόθεσμης αξίας των περιουσιακών του στοιχείων, 
αξιολογώντας τις διαφορετικές εναλλακτικές αξιοποίησης και 
ανάπτυξης.

 Εντοπισμός και αξιολόγηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης.

 Καθιέρωση της ΕΕΣΥΠ και των θυγατρικών της 
ως ενός αξιόπιστου και με υψηλό κύρος και 
τεχνογνωσία οργανισμού.

 Εδραίωση μίας νέας εταιρικής κουλτούρας.

 Παροχή σύγχρονων και υψηλής ποιότητας 
υπηρεσιών στους καταναλωτές σε 
ανταγωνιστικό κόστος.

 Βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης 
των εταιρειών.

 Δημιουργία διοικητικής διαφάνειας και 
λογοδοσίας, καθώς και ανεξαρτησίας, σε όλα 
τα επίπεδα. Διαβούλευση με όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και βελτίωση των 
λειτουργιών και υπηρεσιών μέσω της 
διαβούλευσης. 

 Ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, 
καθώς και του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος. 

 Προώθηση Καινοτομίας και 
Νέων Τεχνολογιών.

Μεσοπρόθεσμοι Στόχοι Μέσο-μακροπρόθεσμοι Στόχοι
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Η Σημασία της Εταιρικής Διακυβέρνησης  
και της Παρακολούθησης της Απόδοσης3
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Γενικές Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης 

 Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες διοικούνται και ελέγχονται. Σύμφωνα με τις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), οι οποίες αποτελούν διεθνώς σημείο αναφοράς και σημαντική πηγή έμπνευσης για τον Ελληνικό
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης στον οποίο βασίζεται ο Kώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΕΕΣΥΠ, η εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστημα
σχέσεων ανάμεσα στη Διοίκηση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), τους μετόχους της και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνιστά τη δομή μέσω της οποίας
προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της εταιρείας, εντοπίζονται οι βασικοί κίνδυνοι που αυτή αντιμετωπίζει κατά τη λειτουργία της, προσδιορίζονται τα μέσα
επίτευξης των εταιρικών στόχων, οργανώνεται το σύστημα διαχείρισης κινδύνων και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της Διοίκησης κατά τη
διαδικασία εφαρμογής των ανωτέρω.

 Οι Αρχές του ΟΟΣΑ υπογραμμίζουν το ρόλο της καλής εταιρικής διακυβέρνησης στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, όσον αφορά αφενός
στην αποτελεσματικότητα της εσωτερικής οργάνωσης και αφετέρου στο χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου. Τέλος, η αυξημένη διαφάνεια που προάγει η εταιρική
διακυβέρνηση έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της διαφάνειας στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν στο σκοπό τους την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να τηρούνται
υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, συνεπώς το επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης και ενημέρωσης που θα διέπει την Ελληνική
Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας και τις θυγατρικές της πρέπει να είναι τουλάχιστον αντίστοιχου επιπέδου με αυτό των εισηγμένων εταιρειών σε
οργανωμένη αγορά.

 Οι βασικές αρχές για τις δημόσιες επιχειρήσεις ως προς την εταιρική διακυβέρνηση συνίστανται στα εξής:

 Ανάπτυξη κατάλληλου και σταθερού νομικού και εν γένει θεσμικού πλαισίου λειτουργίας

 Συγκρότηση και λειτουργία διοικητικών συμβουλίων με επαγγελματικά κριτήρια, καθώς και επιτροπών κατά περίπτωση

 Καθιέρωση κατάλληλων συστημάτων παρακολούθησης της απόδοσης για αξιοκρατική και πιο αποτελεσματική διαχείριση της δημόσιας περιουσίας.
Εν γένει, ενίσχυση της διαφάνειας και των κανόνων παροχής πληροφόρησης

 Ενίσχυση της πειθαρχίας ως προς την συμμόρφωση στην τήρηση αρχών οικονομικής πολιτικής και στρατηγικής

 Σεβασμός της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων σε εταιρείες που συμμετέχουν και ιδιώτες μέτοχοι.
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Βασικός στόχος του Κώδικα είναι να επιμορφώσει και να καθοδηγήσει όλα τα διοικητικά συμβούλια της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της στις βέλτιστες
πρακτικές διακυβέρνησης. Ως εκ τούτου, ο Κώδικας έχει ως στόχο τη βελτίωση της ροής πληροφόρησης εντός του οργανισμού, τη βελτίωση της πληροφόρησης του
μοναδικού μετόχου, όπως και την ενίσχυση της συμμετοχής των βασικών συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων του κοινού και των εν δυνάμει επενδυτών.
Μακροπρόθεσμα ο κώδικας αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών τόσο ως προς την εγχώρια αγορά όσο και διεθνώς και στη
δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και προοπτικής ανάπτυξής τους.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

 Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης που διέπει τη λειτουργία της ΕΕΣΥΠ και των άμεσων θυγατρικών της - ΤΑΙΠΕΔ και ΕΤΑΔ - σύμφωνα με το άρθρο 189 παρ.1
Ν.4389/2016 εισήχθη ως τμήμα του Εσωτερικού Κανονισμού με την από 19.05.2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Μετόχου. Ο Κώδικας
βασίζεται στις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ και στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις εισηγμένες εταιρείες (ΕΚΕΔ 2013) και έχει
δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΣΥΠ.

 Σκοπός του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι η προώθηση της βέλτιστης διακυβέρνησης με την πεποίθηση ότι έτσι θα υποστηριχθεί η μακροπρόθεσμη
επιτυχία και η ανταγωνιστικότητα της ΕΕΣΥΠ και των άμεσων θυγατρικών της. Η υλοποίησή του δεν πρέπει να θεωρείται μόνο ως ενέργεια συμμόρφωσης από την
Εταιρεία ή τις θυγατρικές της, αλλά ως μια διαδικασία που συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και προσθέτει
αξία στην Εταιρεία και στις θυγατρικές της συνολικά.

 Στο πλαίσιο των ανωτέρω:

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ δυνάμει της από 03.03.2017 απόφασής του συνέστησε Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης που επιβλέπει την τήρηση
κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης για την ΕΕΣΥΠ και τις άμεσες θυγατρικές της.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, ως μοναδικός μέτοχος του ΤΑΙΠΕΔ και της ΕΤΑΔ, προέβη στην εναρμόνιση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης των δύο
αυτών άμεσων θυγατρικών με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΕΕΣΥΠ δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 189 παρ.1 και 3 Ν.4389/2016.

 Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ έχει την υποχρέωση υποβολής στο Εποπτικό Συμβούλιο τριμηνιαίων αναφορών για την τήρηση των κανόνων
εταιρικής διακυβέρνησης και εν γένει του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΕΣΥΠ κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 192 παρ.2 (ι) Ν.4389/2016. Ήδη
μέχρι και το τέλος του 2017 έχουν υποβληθεί τρείς (3) τριμηνιαίες σχετικές αναφορές.
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Πιθανές προκλήσεις και προτεραιότητες αναφορικά με την εταιρική 
διακυβέρνηση

Οι σημαντικότερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ΕΕΣΥΠ στον τομέα εταιρικής διακυβέρνησης συνοψίζονται στα εξής:

 Στις δημόσιες επιχειρήσεις συχνά παρατηρείται μειωμένη ευαισθητοποίηση ως προς την ύπαρξη και εφαρμογή κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης, λόγω κυρίως
της έλλειψης εξειδίκευσης και καθοδήγησης σε πρακτικό επίπεδο, ειδικά σε θέματα που φαίνονται γενικά και δεν τίθενται συγκεκριμένες προτεραιότητες.

 Ακόμα και στις περιπτώσεις θέσπισης ενός Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και πρόβλεψης υποχρέωσης τήρησής του, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ενδέχεται
να μην έχουν κάνει ολοκληρωμένα ή αποτελεσματικά βήματα για την προώθηση διαδικασιών συμμόρφωσης προς τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που
πρέπει να διέπουν ολόκληρη της λειτουργία της επιχείρησης και οι οποίες επηρεάζουν και την εταιρική κουλτούρα.

Ενόψει των παραπάνω, η ΕΕΣΥΠ, ως μέρος του ρόλου και της αποστολής της, θα πρέπει να αναλάβει:

 Την ενθάρρυνση των δημοσίων επιχειρήσεων και επαγρύπνηση ως προς την τήρηση και το σεβασμό των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης. Προς το σκοπό αυτό
απαιτείται η παροχή κινήτρων και η διαμόρφωση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης της τήρησης των κανόνων.

 Την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την διάχυση της γνώσης και την εκπαίδευση των αρμοδίων οργάνων για θέματα βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης.

Σταθερός άξονας των ενεργειών της ΕΕΣΥΠ προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να είναι οι εξής προτεραιότητες:

 Διαμόρφωση σταθερού και συμπαγούς πλαισίου για την τήρηση κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης. Ειδικά στους τομείς όπου δραστηριοποιούνται δημόσιες
επιχειρήσεις και συμμετέχει και ο ιδιωτικός τομέας απαιτείται να ακολουθούνται σαφείς κανόνες λειτουργίας και άσκησης των δικαιωμάτων του κράτους ως
μετόχου, που θα πρέπει να εξασφαλίζουν διαφάνεια, υπευθυνότητα, σαφή και συνεπή πολιτική και στρατηγική, επαγγελματισμό και σεβασμό της ανεξαρτησίας
των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων.

 Σεβασμός της ίσης μεταχείρισής των μετόχων με βάση τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία, τα καταστατικά των εταιρειών και τις συμφωνίες μετόχων που έχουν
καταρτιστεί ανά περίπτωση.

 Τα Διοικητικά Συμβούλια των εν λόγω εταιρειών θα πρέπει να αναλαμβάνουν σαφή καθήκοντα και στόχους απόδοσης για τους οποίους καθίστανται υπεύθυνα. Η
σύνθεση και διαδικασία αξιολόγησής τους θα πρέπει να εξασφαλίζει ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα. Η άσκηση των καθηκόντων τους θα πρέπει να γίνεται με
κριτήρια επαγγελματικά, με ακεραιότητα και υπευθυνότητα, αλλά και με σεβασμό στις στρατηγικές κατευθύνσεις του Μετόχου.
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Ο ρόλος της διακυβέρνησης ως παράγοντας αλλαγής για τη μακροπρόθεσμη 
δημιουργία αξίας 

 Οι μετασχηματισμοί των επιχειρήσεων σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης κατά τις τελευταίες δεκαετίες στόχευαν στον τρόπο επάνδρωσης των
διοικητικών συμβουλίων καθώς και στον τρόπο λογοδοσίας τους προς όφελος των μετόχων, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους.

 Προσφάτως, προσπάθειες για την ενίσχυση μιας πιο μακροπρόθεσμης προοπτικής μεταξύ των εταιρειών και των επενδυτών τους, έχουν θέσει τις
βάσεις για τη μετάβαση από αυτές τις συζητήσεις, που προσανατολίζονταν στη διαδικασία, σε μια διευρυμένη έννοια αναφορικά με το συμφέρον των
ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των πελατών, των κοινοτήτων καθώς και της οικονομίας και της κοινωνίας εν
γένει. Έχουν προκύψει νέα στρατηγικής σημασίας θέματα, αναφορικά με τον αντίκτυπο στην μακροπρόθεσμη αξία, τα οποία ενδεικτικά είναι τα
ακόλουθα:

 Η βιωσιμότητα (sustainability): έχει αποτελέσει ένα σημαντικό, κυρίαρχο θέμα διακυβέρνησης, που περιλαμβάνει από περιβαλλοντικούς
κινδύνους έως και τα πρότυπα εργασίας, ασφάλεια των καταναλωτών και προϊόντων, αλλά ευρύτερα αφορά στη βιωσιμότητα του
επιχειρηματικού μοντέλου μιας επιχείρησης στο σημερινό ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο

 Έχει δοθεί έμφαση στη διεύρυνση των ατόμων που συμμετέχουν στην εκλογή των διοικήσεων (μέτοχοι και ενδιαφερόμενα μέρη)

 Έχουν αναδειχθεί θέματα περιβαλλοντικής και κοινωνικής διάστασης, καθώς και της ευρύτερης διάστασης της εταιρικής
διακυβέρνησης (Environmental Social & Governance - ESG) για τους επενδυτές

“Εξετάζουμε αν μια εταιρεία προσαρμόζεται στους βασικούς παράγοντες που
συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη: στη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού
μοντέλου και των λειτουργιών της, στην εγρήγορση αντιμετώπισης εξωτερικών και
περιβαλλοντικών παραγόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εταιρεία, και
στην αναγνώριση του ρόλου της εταιρείας στις κοινωνίες μέσα στις οποίες
δραστηριοποιείται.”

“Οι σημερινοί επενδυτές ψάχνουν τρόπους να αξιοποιήσουν τα κεφάλαιά τους με
έναν πιο βιώσιμο τρόπο, επικεντρωμένο στη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας, που
τους επιτρέπει να επιτυγχάνουν τους οικονομικούς τους στόχους και να επενδύουν
υπεύθυνα ανάλογα με τις ανάγκες τους. Έτσι, για έναν αυξημένο αριθμό θεσμικών
επενδυτών, θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης
(Environmental Social & Governance - ESG) ως χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου
τους είναι καθοριστικής σημασίας για την επενδυτική τους στρατηγική.”

Έκθεση 2017 της State Street Global Advisors CEO, Blackrock
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Προτεινόμενες δράσεις συμμόρφωσης / βελτιστοποίησης (1/2)

Στα πλαίσια βέλτιστων πρακτικών για την δημιουργία κατάλληλου πλαισίου τήρησης κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης αναδεικνύονται οι ακόλουθες
ενέργειες σε πρακτικό επίπεδο:

 Εναρμόνιση των καταστατικών των θυγατρικών εταιρειών (που αφορούν τις συμμετοχές σε Δημόσιες Επιχειρήσεις) με τις διατάξεις εταιρικού
δικαίου (κ.ν. 2190/1920)

 Διάδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης με σκοπό την αύξηση της ευαισθητοποίησης ως προς τα θέματα που προβλέπει και ρυθμίζει

 Ανάπτυξη εργαλειοθήκης και σχεδιασμός εγχειριδίων με σκοπό να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν συγκεκριμένες πρακτικές εταιρικής
διακυβέρνησης

 Κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα με τη συμμετοχή εκπροσώπων των επιχειρήσεων, του μετόχου όπου απαιτείται και των αρμόδιων αρχών
που έχουν αναλάβει την εποπτεία τήρησης του θεσμικού πλαισίου

 Με επίκεντρο της εταιρείες που προηγούνται σε επίπεδο κατανόησης της σπουδαιότητας και τήρησης κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης,
καλλιέργεια και διάδοση προτύπων συμπεριφοράς και παραδειγμάτων προς μίμηση. Ανάδειξη κινήτρων μέσα από επιχειρήσεις και όργανα αυτών
που διακρίνονται για την ενεργή δέσμευση ως προς την υιοθέτηση πρακτικών συμμόρφωσης με τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης

 Ενδυνάμωση των ανθρώπινων και υλικών πόρων και ικανοτήτων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης, ανυψώνοντας το ρόλο
τους προκειμένου να δημιουργηθούν κίνητρα για την προώθηση της συμμόρφωσης

 Ρητή αναφορά στο σύστημα στοχοθεσίας των επιχειρήσεων ότι οι δείκτες απόδοσης περιλαμβάνουν συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους ως
προς την τήρηση κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης

 Τα όργανα διοίκησης επιλέγονται κατά τέτοιο τρόπο, μεταξύ άλλων κριτηρίων ώστε τα μέλη τους να είναι ικανά να επιτελέσουν το ανατεθέν έργο,
να εκπαιδεύονται συνεχώς και να αξιολογούνται αντικειμενικά ως προς την επίτευξη των στόχων και τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων τους
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Προτεινόμενες δράσεις συμμόρφωσης / βελτιστοποίησης (2/2)

Επιπλέον,

 Η ΕΕΣΥΠ θα επιδιώξει να καλλιεργήσει ένα υψηλού επιπέδου προφίλ αναφορικά με την προώθηση της διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο
και σε θέσεις ευθύνης και στις θυγατρικές της, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ίση αντιμετώπιση και ευκαιρίες, όπως και την εκπαίδευση και
επαγγελματική κατάρτιση όλων των εργαζομένων χωρίς αποκλεισμούς.

 Ταυτόχρονα θα επιδιώξει να αναδείξει και να αναβαθμίσει το ρόλο του Εσωτερικού Ελέγχου, με στόχο τη διασφάλιση εφαρμογής
αποτελεσματικών συστημάτων και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνου, πληροφοριακών συστημάτων και εταιρικής
διακυβέρνησης.

 Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητη και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου σε κάθε εταιρεία θα πρέπει να πληρούν τα διεθνή επαγγελματικά πρότυπα εσωτερικού ελέγχου,
όπως καθορίζονται από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών.
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Μεθοδολογία καθορισμού και παρακολούθησης στόχων και αναφορών 
για τις θυγατρικές

Καθορισμός Στόχων Δημοσιοποίηση πληροφοριών 

 Η βασική αρχή είναι ότι για τον ορισμό λογοδοσίας και της ανάθεσης ευθυνών και
αρμοδιοτήτων, πρέπει να καθορίζονται οι στόχοι που κάθε οντότητα αναμένει να
επιτυγχάνουν οι οντότητες που παρακολουθεί.

 Οι στόχοι καθορίζονται σε διαφορετικά επίπεδα και συγκεκριμένα:

i. Στρατηγικές Κατευθύνσεις: πρώτα ο μοναδικός μέτοχος βάσει των Στρατηγικών
Κατευθύνσεων του Υπουργείου Οικονομικών, θέτει αρμοδίως στην ΕΕΣΥΠ τις
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές, όπως ορίζεται στο τμήμα του Εσωτερικού
Κανονισμού που καθορίζει το πλαίσιο για το Στρατηγικό Σχέδιο.

ii. Στρατηγικό Σχέδιο: Σε συνέχεια των Στρατηγικών Κατευθύνσεων, το Στρατηγικό
Σχέδιο που καταρτίζεται από την ΕΕΣΥΠ προς τις θυγατρικές της, θέτει τους στόχους
που αυτές καλούνται να ενσωματώσουν στον επιχειρηματικό και επιχειρησιακό
σχεδιασμό τους και να τους υλοποιήσουν.

iii. Επιχειρηματικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός: Η ευθύνη του επιχειρησιακού
σχεδιασμού και εφαρμογής των απαιτούμενων δράσεων για την υλοποίησή του
είναι των διοικήσεων των θυγατρικών και βάσει αυτών αξιολογούνται. Οι
θυγατρικές είναι υπεύθυνες για την κατάρτιση μεσοπρόθεσμων επιχειρηματικών
σχεδίων, των ετήσιων προϋπολογισμών και της παρακολούθησης τους, τακτικών
αναφορών επίτευξης βελτιωμένων αποτελεσμάτων και δεικτών απόδοσης (με βάση
ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια), κ.α.

iv. Μηχανισμός Συντονισμού: Στο Μηχανισμό Συντονισμού προσδιορίζονται οι
διαδικασίες και τα παραδοτέα που θα πρέπει να ετοιμάσουν οι Δημόσιες
Επιχειρήσεις και σχετίζονται με την αντικειμενική διαμόρφωση των σχέσεων και
υπηρεσιών μεταξύ του Κράτους, της ΕΕΣΥΠ και των Δημόσιων Επιχειρήσεων.

 Στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του
δημοσίου συμφέροντος, είναι
απαραίτητο όλες οι σημαντικές
πληροφορίες σχετικά με την
απόδοση να δημοσιοποιούνται στο
κοινό έγκαιρα.

 Απαραίτητο εργαλείο για τη διάχυση
των πληροφοριών στο ευρύ κοινό
είναι ο εταιρικός ιστότοπος της
ΕΕΣΥΠ αλλά και της κάθε θυγατρικής
της, οποίος πρέπει να ανανεώνεται
τακτικά.

Επισκόπηση και παρακολούθηση 
απόδοσης

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό, η ΕΕΣΥΠ
παρακολουθεί τη συνολική απόδοση των
θυγατρικών της και της διαχείρισης της
περιουσίας τους, με τρόπο ώστε να λαμβάνει
εγκαίρως τις απαιτούμενες πληροφορίες για την
πορεία της απόδοσής τους και τυχόν
αποκλίσεων από τους τιθέμενους στόχους.

Για την εφαρμογή του συστήματος
παρακολούθησης σε συνεχή βάση, οι παρακάτω
μέθοδοι πρέπει να εφαρμόζονται:

 Ορισμός περιοδικών συναντήσεων με μέλη
των διοικητικών οργάνων

 Αναφορές και παρουσιάσεις όπως
απαιτείται, μέσω των αντιπροσώπων των
θυγατρικών εταιρειών στα ανώτατα
διοικητικά όργανα της μητρικής εταιρείας

 Εφαρμογή στις θυγατρικές κατάλληλων
συστημάτων διοικητικής πληροφόρησης

 Ενημέρωση των θυγατρικών σχετικά με την
απόδοση άλλων επιχειρήσεων με παρόμοια
δραστηριότητα και παρομοίου μεγέθους και
τις βέλτιστες πρακτικές
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Αναφορές και Παρακολούθηση της Απόδοσης των θυγατρικών μέσω εκθέσεων 
(1/2)

Η παρακολούθηση της απόδοσης θα διενεργείται μεταξύ άλλων και μέσω περιοδικών εκθέσεων, που θα περιέχουν Χρηματοοικονομική
πληροφόρηση, καθώς και μη Χρηματοοικονομικές πληροφορίες (όπως εκθέσεις πεπραγμένων, πορεία εκτέλεσης Στρατηγικού Σχεδίου, λειτουργικές
πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων, εκθέσεις σχετικά με την Εταιρική Υπευθυνότητα, κ.α.).

Σχετικά με την Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση, οι θυγατρικές εταιρείες θα πρέπει να ακολουθήσουν τα κάτωθι:

A) Προετοιμασία Χρηματοοικονομικών αναφορών: Γενικά θα πρέπει να ακολουθείται το Πλαίσιο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και Κατάρτισης
των Οικονομικών Καταστάσεων και Χρηματοοικονομικών Αναφορών της ΕΕΣΥΠ, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής:

i. Λογιστικά Πρότυπα: Τα ακολουθούμενα Λογιστικά Πρότυπα είναι τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»), όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι εφαρμοστέα κατά την ημερομηνία της χρηματοοικονομικής αναφοράς.

ii. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις: Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συνοδεύουν την ετήσια έκθεση, ετοιμάζονται με βάση τα ΔΠΧΑ και
παρέχονται προς έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις θα πρέπει να ολοκληρώνονται
εντός ενός εύλογου διαστήματος μετά την λήξη των χρήσεων 2017 και 2018, τέτοιου που να επιτρέπει στην ΕΕΣΥΠ την έγκαιρη δημοσίευση των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εντός των προθεσμιών που ορίζει η εταιρική νομοθεσία, καθώς και ο Εσωτερικός Κανονισμός της.
Καθώς από την οικονομική χρήση 2019 και έπειτα, η δημοσίευση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ΕΕΣΥΠ θα εναρμονίζεται με
τις ημερομηνίες δημοσίευσης που προβλέπονται για τις εισηγμένες εταιρείες, οι εγκεκριμένες από τη διοίκηση και ελεγμένες από ορκωτούς
ελεγκτές λογιστές οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών θα υποβάλλονται σε ημερομηνία που θα τους επικοινωνείται ώστε να
εξασφαλίζεται η έγκαιρη προετοιμασία και υποβολή των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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Αναφορές και Παρακολούθηση της Απόδοσης των θυγατρικών μέσω εκθέσεων 
(2/2)

i. Εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις: Οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις συνοδεύουν την εξαμηνιαία έκθεση και ετοιμάζονται βάσει
των διατάξεων των ΔΠΧΑ όσον αφορά την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση και ειδικότερα, ετοιμάζονται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο («ΔΛΠ») 34. Οι εγκεκριμένες από τις διοικήσεις της κάθε θυγατρικής, και επισκοπημένες από
τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις θα υποβάλλονται στην ΕΕΣΥΠ σε ημερομηνία που θα τους
επικοινωνείται ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη προετοιμασία και υποβολή των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

iii. Λοιπές περιοδικές οικονομικές και μη αναφορές: Επιπλέον των ανωτέρω ετοιμάζονται λοιπές περιοδικές χρηματοοικονομικές και μη
αναφορές όπως για παράδειγμα:

 Ετήσια και εξαμηνιαία πακέτα αναφορών για σκοπούς ενοποίησης, τα οποία θα συντάσσονται με βάση κοινές με την ΕΕΣΥΠ λογιστικές
πολιτικές και σε μορφή /δομή που θα επικοινωνηθεί σε αυτές. Επιπλέον θα περιέχουν πληροφορίες, όπως εκθέσεις πεπραγμένων, πορεία
εκτέλεσης Στρατηγικού και Επενδυτικού Σχεδίου, θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, κ.α.

 Μηνιαίες και τριμηνιαίες αναφορές προόδου εκτέλεσης προϋπολογισμού.

Β) Έλεγχος Χρηματοοικονομικών Αναφορών: Οι Ετήσιες και οι Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις & Εκθέσεις θα συνοδεύονται από εκθέσεις
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ως εξής: α) για τις εισηγμένες εταιρείες, καθώς και εταιρείες που κατατάσσονται ως μεγάλες ή μεσαίες με βάση το
Ν. 4308/2014, θα συνοδεύονται από έκθεση ελέγχου (ετήσιες) και από έκθεση επισκόπησης (εξαμηνιαίες) από εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
εγνωσμένης φήμης και κύρους, και β) για τις λοιπές εταιρείες, θα συνοδεύονται από έκθεση ελέγχου (ετήσιες) και από έκθεση επισκόπησης
(εξαμηνιαίες), από εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
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4 Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας 
Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)
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Σύντομη περιγραφή ΤΑΙΠΕΔ, σε συνέχεια και του Ν.4389/2016

 Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου («ΤΑΙΠΕΔ») αξιοποιεί την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου που του έχει ανατεθεί και προωθεί
την υλοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα, και πιο συγκεκριμένα την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης.

 Σύμφωνα με τον Ιδρυτικό Νόμο του ΤΑΙΠΕΔ (άρθρο 2.10) τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου και των εταιριών των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ’
ολοκλήρου στο Ταμείο, αξιοποιούνται σύμφωνα με το “Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης” (ΕΠΑ). Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης
επικαιροποιείται σε εξαμηνιαία βάση και εγκρίνεται από το ΤΑΙΠΕΔ και το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ). Το επικαιροποιημένο
πρόγραμμα αναρτάται στον ιστότοπο του ΤΑΙΠΕΔ.

 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης δεν αποτελεί μέρος του Στρατηγικού Σχεδίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας. Εντούτοις, η
Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας θα συνεργάζεται με το ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου το τελευταίο να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την
έγκαιρη υλοποίηση των προγραμματισμένων συναλλαγών, ειδικά καθώς από το Πρόγραμμα δεν αναμένεται μόνο η δημιουργία βραχυπρόθεσμων εσόδων αλλά
και προσέλκυση επενδύσεων και δημιουργία πολλών έμμεσων και άμεσων ωφελειών σε μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

 Σύμφωνα με τον Ν.4389/2016, η πλήρης κυριότητα, η νομή και η κατοχή του συνόλου των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ μεταβιβάζονται από το Ελληνικό Δημόσιο στην
ΕΕΣΥΠ άνευ ανταλλάγματος.

 Ως εκ τούτου, η ΕΕΣΥΠ με την ιδιότητα πλέον του Μοναδικού Μετόχου του ΤΑΙΠΕΔ, προέβη σε μία σειρά ενεργειών που περιλαμβάνουν:

 Εκλογή νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ το Νοέμβριο του 2017, κατόπιν διενέργειας ανοιχτής διαδικασίας για υποβολή
υποψηφιοτήτων βάσει επαγγελματικών κριτηρίων και εμπειρίας, σε συνεργασία με εξωτερικό σύμβουλο διεθνούς κύρους. Η διαδικασία περιελάμβανε
συνεντεύξεις και αξιολόγηση πλήθους υποψηφίων με βάση τα απαιτούμενα κριτήρια όπως αυτά προσδιορίζονταν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος.

 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ τον Αύγουστο του 2017 για την τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού του ΤΑΙΠΕΔ με σκοπό την
προσαρμογή του στις διατάξεις του Ν.4389/2016.

 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ το Μάιο του 2017 και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας του ΤΑΙΠΕΔ για τρία (3)
έτη, δηλαδή μέχρι την 1η Ιουλίου 2020 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού του TAIΠΕΔ.
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Ενέργειες για καλύτερη Οργάνωση, Διαχείριση και Διαφάνεια 

Στόχοι Αναδιοργάνωσης και Επικοινωνίας για την 
καλύτερη διαχείριση του Προγράμματος

Επικαιροποίηση και συμπλήρωση Εσωτερικού Κανονισμού

 Σχεδιασμός και υλοποίηση της αναδιοργάνωσης της
δομής ή/και της λειτουργίας του ΤΑΙΠΕΔ, στα σημεία
που θα κριθεί απαραίτητη, για την επίτευξη των
καταστατικών του σκοπών και για την καλύτερη
διαχείριση και υλοποίηση του εκάστοτε εγκεκριμένου
επιχειρησιακού προγράμματος του Ταμείου.

 Μεταξύ άλλων, το ΤΑΙΠΕΔ θα πρέπει να επικοινωνεί
προς το Ελληνικό Δημόσιο, τεκμηριώνοντας επαρκώς,
κάθε φύσης αίτημα που καλύπτεται από το πλαίσιο
του ιδρυτικού του νόμου με σκοπό την επιτάχυνση
των διαδικασιών αξιοποίησης και τη γενικότερη
ομαλή συνεργασία μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ – ΕΕΣΥΠ και
Ελληνικού Δημοσίου.

 Επιπλέον το ΤΑΙΠΕΔ θα πρέπει να επικοινωνεί με
αναλυτικές παρουσιάσεις ή/και μελέτες τα οφέλη που
επιτυγχάνονται από την προσέλκυση ιδιωτικών
επενδύσεων όπως προκύπτουν από τις διαγωνιστικές
διαδικασίες που διεξάγει το Ταμείο και ειδικότερα τα
συνολικά οφέλη σε μεσο-μακροπρόθεσμη βάση για
την εθνική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες.

 Σύμφωνα με το άρθρο 189 Ν.4389/2016, η Γενική Συνέλευση του Μοναδικού
Μετόχου της ΕΕΣΥΠ υιοθετεί Εσωτερικό Κανονισμό που ρυθμίζει τη
λειτουργία της ΕΕΣΥΠ, του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ). Ο
Εσωτερικός Κανονισμός της ΕΕΣΥΠ εισήχθη δυνάμει της από 19.05.2017
απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ με την ιδιότητα του Μοναδικού Μετόχου
του ΤΑΙΠΕΔ επεξεργάζεται το κείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού ως προς
τις αναγκαίες προσαρμογές για τη λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ. Στα πλαίσια αυτής
της εργασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 189 Ν.4389/2016, το
Διοικητικό Συμβούλιο με την από 20.10.2017 απόφασή του ενέκρινε το
κείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού του ΤΑΙΠΕΔ ως προς τον Κώδικα
Εταιρικής Διακυβέρνησης και την Πολιτική Πρόληψης Σύγκρουσης
Συμφερόντων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Συμβουλίου
Εμπειρογνωμόνων. Μέχρι τις αρχές του 2018, θα ολοκληρωθεί η
επεξεργασία του Εσωτερικού Κανονισμού.

 Στα πλαίσια των βέλτιστων πρακτικών περί σύγκρουσης συμφερόντων και
κανόνων δεοντολογίας, το ΤΑΙΠΕΔ θα πρέπει να υιοθετήσει τις κατάλληλες
διαδικασίες προκειμένου να διερευνά, στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό,
πιθανές διασυνδέσεις των ενδιαφερομένων σε κάθε περίπτωση μερών (τα
οποία μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους άμεσα ή έμμεσα μέσω
συνδεδεμένων εταιρειών), διασφαλίζοντας ότι από την υλοποίηση των
επενδύσεων και τις γενικότερες δραστηριότητες του Ταμείου δεν προκύπτει
κάποια άμεση ή έμμεση σύγκρουση συμφερόντων.
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Τμήμα Παρακολούθησης Συμβάσεων 

Γενικά

Κρίνεται αναγκαίος ο σχεδιασμός και ενεργοποίηση του Τμήματος Παρακολούθησης Συμβάσεων στο ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο θα πρέπει να παρέχει στο Ελληνικό Δημόσιο κάθε
αναγκαία υποστήριξη και συνδρομή προκειμένου να παρακολουθεί την εκτέλεση όλων των συμβάσεων αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων.

 Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του ΤΑΙΠΕΔ, «το Ταμείο παρακολουθεί την εκτέλεση των συμβάσεων που
συνάπτονται και παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη και συνδρομή προς το Ελληνικό Δημόσιο προκειμένου
αυτό να ασκεί τα δικαιώματά του και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του από τις συμβάσεις αυτές,
διατυπώνοντας σχετικά γραπτές εισηγήσεις». Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί στο Ταμείο μία
έμπειρη ομάδα παρακολούθησης συμβάσεων, όπως ειδικότερα ορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό
λειτουργίας του Ταμείου.

 Το αντικείμενο του Τμήματος Παρακολούθησης Συμβάσεων αφορά τόσο στα έργα παραχωρήσεων και
πώλησης μετοχών, όσο και στα έργα αξιοποίησης ακινήτων, εφόσον υπάρχουν μακροχρόνιες μισθώσεις.

 Το Τμήμα θα θέσει σε οργανωμένη βάση το έργο που επιτελείται αυτή τη στιγμή από τις εκάστοτε ομάδες
έργων, και ως εκ τούτου, η αποτελεσματική και συστηματική συνεργασία με τις ομάδες έργων για την επίλυση
κρίσιμων θεμάτων και τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν θα αποτελέσει κομβικό σημείο επιτυχίας του
εγχειρήματος.

 Βασική προτεραιότητα του Τμήματος θα πρέπει να αποτελέσει μεταξύ άλλων: 

 Η οργάνωση πλήρους αρχείου για τις συμβάσεις

 Η χαρτογράφηση των συμβάσεων και των κρίσιμων οροσήμων/ συμβατικών όρων που θα εξασφαλίσουν
τη σωστή υλοποίησή τους, ήτοι:

- Για τον εντοπισμό των απαιτούμενων ενεργειών του Ταμείου για την ομαλή υλοποίηση των 
συμβάσεων

- Για τον έγκαιρο εντοπισμό των κινδύνων και την εκπόνηση σχεδίου δράσης αναφορικά με καθέναν από 
αυτούς.

 Η στελέχωση του Τμήματος πρέπει να έχει έναν
επικεφαλής καθώς και στελέχη με νομική ή/και
άλλες απαραίτητες εξειδικεύσεις. Γενικά το τμήμα
πρέπει να έχει επαρκή εμπειρία και εξειδικευμένη
γνώση για την πλήρη κάλυψη των αναγκών
παρακολούθησης σε συμβάσεις παραχωρήσεων
υποδομών και ακίνητης περιουσίας.

 Πρέπει επίσης να υπάρχει πρόβλεψη για ενίσχυση
του τμήματος αν απαιτηθεί από τις ανάγκες
παρακολούθησης και διαχείρισης των συμβάσεων.

 Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να διατηρηθεί η
ευελιξία στελέχωσης ανάλογα με το μέγεθος, την
πολυπλοκότητα και την εξειδίκευση των εργασιών
ώστε από τη μια να υπάρχει δυνατότητα απόκρισης
του τμήματος στις ανάγκες και από την άλλη να
αποφευχθεί τυχόν αναποτελεσματικότητα λόγω
περιττής γραφειοκρατίας ή/και επικάλυψης
αρμοδιοτήτων.

Στελέχωση τμήματος και απαραίτητη ευελιξία
στελέχωσης 
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Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ)5
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Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΤΑΔ5.1
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Στις βασικές δραστηριότητες της ΕΤΑΔ περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων:

Επισκόπηση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ)

Συνοπτική παρουσίαση

 Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου («ΕΤΑΔ») είναι σήμερα η μεγαλύτερη
εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης της ιδιωτικής ακίνητης
περιουσίας του Δημοσίου και αποτελεί 100% θυγατρική της ΕΕΣΥΠ
μετά και τη θέσπιση του Ν.4389/2016.

 Η ΕΤΑΔ λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με
τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

 Σκοπός της ΕΤΑΔ είναι η αξιοποίηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, των
ακίνητων περιουσιακών στοιχείων που περιέρχονται στην κυριότητά
της, των περιουσιακών στοιχείων τη διαχείριση των οποίων έχει
αναλάβει από άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και από
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα, καθώς και από δημόσιες επιχειρήσεις το μετοχικό
κεφάλαιο των οποίων κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, το Ελληνικό Δημόσιο.

 Η ΕΤΑΔ έχει διαμορφωθεί μετά τη συγχώνευση τεσσάρων μεγάλων
εταιρειών διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων και συγκεκριμένα
από την Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα ΑΕ, την Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ,
την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου Α.Ε. και την Παράκτιο Αττικό
Μέτωπο ΑΕ.

Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΕΤΑΔ έχει επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με τις
προβλέψεις του Ν.4389/2016, έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του
υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου και είναι σε προχωρημένο
στάδιο η διαδικασία συμπλήρωσης του, όπως και η δημιουργία
Επιτροπής Ελέγχου στο ΔΣ, καθώς και η συγκρότηση μονάδας
εσωτερικού ελέγχου που θα αναφέρεται στο ΔΣ. Επίσης μεταφέρονται
και υιοθετούνται στην ΕΤΑΔ βασικά σημεία του εσωτερικού κανονισμού
της ΕΕΣΥΠ για την καλύτερη διακυβέρνηση και ενίσχυση της
διαφάνειας.

Κύριες δραστηριότητες

(α) η διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση των ακινήτων 
ιδιοκτησίας, 

(β) η διαχείριση συμβάσεων μίσθωσης και παραχώρησης, και

(γ) η διαχείριση και λειτουργία τουριστικών επιχειρηματικών μονάδων 
ως υποκαταστήματα.
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Σύντομο ιστορικό της ΕΤΑΔ 

1998

Απορρόφηση της ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ 
ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 

Συγχώνευση διά απορροφήσεως 
με την Κτηματική Εταιρεία 

Δημοσίου (ΚΕΔ) Α.Ε. δυνάμει των 
διατάξεων του Ν. 4002/2011 σε 
συνδυασμό με την υπ’ αρ. Δ6Α 

1162069 ΕΞ 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
2779/Β/ 2.12.2011)

με το Ν.3270/2004 
μετονομάστηκε σε «Εταιρεία 
Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) 

Ανώνυμη Εταιρεία» 

με το Ν.2837/2000 
μετονομάστηκε σε 

«Ελληνικά Τουριστικά 
Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία»

Ίδρυση ΕΤΑΔ 
με το Ν.2636/1998, 

αρχικά με την επωνυμία 
«Ανώνυμη Εταιρεία 

Αξιοποίηση Περιουσίας ΕΟΤ»

Μετονομασία σε ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

(ΕΤΑΔ) Α.Ε. 

2000 2004 2011 2015

Απορρόφηση της 
εταιρείας  «ΠΑΡΑΚΤΙΟ 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΕ»

2016

Μεταβίβαση στην ΕΕΣΥΠ 
δυνάμει των διατάξεων 

του Ν.4389/2016

Ιστορικό 

Η μεταβίβαση της ΕΤΑΔ στην ΕΕΣΥΠ, μαζί με την
ταυτόχρονη μεταβίβαση προς την ΕΤΑΔ της κυριότητας
ενός σημαντικού αριθμού ακινήτων του Δημοσίου στα
οποία κατά το παρελθόν η εταιρεία ασκούσε
διαχείριση, αναβαθμίζει σημαντικά το ρόλο της, ειδικά
ως προς τη δυνατότητα αξιοποίησης ενός σημαντικού
χαρτοφυλακίου ακινήτων του Δημοσίου


Κύριο Σημείο


2015 2016 2017

Κεντρικά 152 176 178

Υποκαταστήματα 302 322 316

Σύνολο * 454 498 494

*Σημείωση: Οι αλλαγές προσωπικού οφείλονται κυρίως στην
απορρόφηση της Παράκτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ, επαναφορά
προσωπικού από εφεδρεία και σε εκτέλεση δικαστικών
αποφάσεων

Προσωπικό
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Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας

H ΕΤΑΔ είναι σήμερα ο μεγαλύτερος φορέας διαχείρισης και αξιοποίησης της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου και αποτελεί, μετά τη θέσπιση του νόμου
4389/2016, άμεση θυγατρική της ΕΕΣΥΠ. Σύμφωνα με το άρθρο 201 του Ν.4389/2016 η ΕΤΑΔ μπορεί να μετέρχεται όλες τις μεθόδους που κρίνονται κατάλληλες
προκειμένου, κατά τρόπο επαγγελματικό, να διαχειρίζεται, να διατηρεί και να αυξάνει την αξία του χαρτοφυλακίου της, μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των
περιουσιακών της στοιχείων.

Η ΕΤΑΔ πρέπει να αξιολογεί και να προωθεί τις πιο πρόσφορες μεθόδους αξιοποίησης και διαδικασιών για την επιλογή των αντισυμβαλλομένων μερών για
αξιοποίηση, λαμβάνοντάς υπόψη την επιχειρηματική πρακτική αντίστοιχων συναλλαγών στην αγορά και σε διεθνές επίπεδο, τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε υπό
αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου, την ύπαρξη επενδυτικού ενδιαφέροντος και τις ιδιαιτερότητες των υποψήφιων επενδυτών, καθώς και όλα τα άλλα ουσιώδη
κατά περίπτωση στοιχεία, τα οποία θα οδηγήσουν στη βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων. Πριν από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων
απαιτείται να γίνει αποτίμησή τους κατά τα προβλεπόμενα στον Ν.4389/2016.

Η διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου ρυθμίζεται από ένα πολύπλοκο νομοθετικό πλαίσιο που συνθέτουν μεγάλος
αριθμός νόμων, διατάγματα, αποφάσεις του ΣτΕ, κ.α. Ταυτόχρονα, προκειμένου η ΕΤΑΔ να διαχειριστεί και να αξιοποιήσει το χαρτοφυλάκιό της έρχεται σε επαφή με
πολλές υπηρεσίες και αρχές όπως για παράδειγμα:

 Τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και τις σχετικές Κτηματικές Υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτήν (οι Κτηματικές Υπηρεσίες οι οποίες έχουν ως βασική
αρμοδιότητα την καταγραφή και προστασία των δημοσίων κτημάτων)

 Αρμόδια Υπουργεία (πχ. Πολιτισμού & Αθλητισμού, ΥΠΕΝ, Εμπορικής Ναυτιλίας, Τουρισμού, κλπ)

 Υποθηκοφυλακεία ή/και Κτηματολογικά Γραφεία

 Δασαρχείο

 Περιφέρεια και Δήμοι, κ.α.

Η αποτύπωση, εξυγίανση και ωρίμανση του χαρτοφυλακίου της ΕΤΑΔ, που εκτός από το βασικό στόχο της αξιοποίησης και δημιουργίας εσόδων και μακροχρόνιας
αξίας, αποσκοπεί και στη θεραπεία χρόνιων παθογενειών, προϋποθέτει στενή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων του Κράτους και την παροχή των
απαιτούμενων στοιχείων από τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς/ υπηρεσίες. Επίσης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθούν και προσαρμογές του
θεσμικού πλαισίου.

Σημαντική είναι και η σχέση της ΕΤΑΔ με τους Δήμους όπου πρέπει να διευθετηθούν κάποια συγκεκριμένα θέματα προκειμένου να αποδεσμευθεί σταδιακά η ΕΤΑΔ
από έναν τεράστιο όγκο αλληλογραφίας και ανθρωποωρών για τη διαχείριση των διαφόρων αιτημάτων των Δήμων προς την ΕΤΑΔ.
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Σύντομη περιγραφή χαρτοφυλακίου και επιχειρηματικών μονάδων 
της ΕΤΑΔ 

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων τα οποία διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ αριθμεί περισσότερους από 72.000 τίτλους ακινήτων σε όλη την ελληνική επικράτεια που
καλύπτουν συνολική επιφάνεια άνω των 3 εκατ. στρεμμάτων και διακρίνεται σε:

1. Ακίνητη περιουσία ΕΤΑΔ που περιήλθε στην κυριότητα της βάσει των Ν.4389/2016 και Ν.4393/2016 και προέρχεται από:

 το Υπουργείο Οικονομικών

 τον ΕΟΤ

 τα Ολυμπιακά Ακίνητα, και

 το ΤΑΙΠΕΔ

2. Υποκαταστήματα

 Αλίμου

 Θεσσαλονίκης 
(Αρετσού)  

 Ασπροβάλτας

 Φαναρίου

Μαρίνες Camping

 Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού

 Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρρα –
Καϊμακτσαλάν 

 Ακτή Βουλιαγμένης

 Σπήλαια Διρού

 Μουσείο Αχίλλειο

 Αιδηψού

 Υπάτης

 Καϊάφα

 Θερμοπύλων

 Κύθνου

Ειδικές Τουριστικές Υποδομές Ιαματικές Πηγές
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Συνοπτική ανάλυση των βασικών κατηγοριών εσόδων

31%

54%

15%

Έσοδα διαχειρίσεων Έσοδα απο μισθώσεις Λοιπά έσοδα

2016 
€ 46,6 εκατ.

2015
€ 37,7 εκατ.

2014
€ 43,6 εκατ.

Βασικές Σημειώσεις: 
Οι σημαντικότερες μεταβολές κατά τα έτη 2014, 2015, 2016 προέρχονται κατά κύριο λόγο από δύο πηγές, τις ιδιοκτησιακές μεταβολές του Παράκτιου Μετώπου και το ότι από την ψήφιση του 
Ν.4389/2016 και έπειτα, η εταιρεία λαμβάνει το 100% του εσόδου από τα ακίνητα της πρώην ΚΕΔ, ενώ έως τότε λάμβανε το 25%. Πιο αναλυτικά:
1. Το 2014 περιλαμβάνει έκτακτο έσοδο Ευρώ 5,9 εκατ. σχετικό με την απο-ενοποίηση τον Σεπτέμβριο 2014 του Παράκτιου Μετώπου (το οποίο εξοδοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2015 όταν επανήλθε

το Παράκτιο Μέτωπο στην εταιρεία). Το 2015 τα έσοδα επανέρχονται στο ποσό που θα είχε το έτος 2014 εάν δεν υπήρχε το έκτακτο λογισθέν έσοδο το έτος εκείνο.
2. Το 2016 περιλαμβάνονται πλέον έσοδα 12 μηνών από τα ακίνητα του Παράκτιου Μετώπου (το 2014 και 2015 είχε 9 μηνών περίπου) και για τους τελευταίους 7 μήνες του έτους η ΕΤΑΔ λαμβάνει

το 100% των εσόδων από τα ακίνητα της πρώην ΚΕΔ που τα λογίζει πλέον ως έσοδα μισθωμάτων (έως τότε λάμβανε το 25% ως έσοδα διαχείρισης).

26%

73%

1%

33%

65%

2%

Βασικές κατηγορίες εσόδων :
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Ανάλυση δυνατών, αδύναμων σημείων, ευκαιριών και απειλών 
για την ΕΤΑΔ

Ευκαιρίες

 Η μεγαλύτερη εταιρεία ακινήτων,  με ένα μεγάλο και διαφοροποιημένο 
χαρτοφυλάκιο

 Δυνατότητες αναδιάρθρωσης αλλά και εισαγωγής βέλτιστων πρακτικών 
εταιρικής διακυβέρνησης και σύγχρονων κανόνων, βάση και των διατάξεων 
του Ν.4389/2016

 Δυνατότητα μεταβίβασης νέων ακινήτων από άλλους φορείς / Υπουργεία
 Η μοναδικότητα ορισμένων  ακινήτων, ειδικά των τουριστικών
 Ήδη λειτουργούσα πλατφόρμα για ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς (e-auctions)
 Εμπειρία παροχής υπηρεσιών προς το Ελληνικό Δημόσιο αναφορικά με τη 

διαχείριση ακινήτων, καθώς και κατανόηση του θεσμικού πλαισίου

 Προβλήματα στο ιδιοκτησιακό και νομικό καθεστώς της ακίνητης περιουσίας
 Μεγάλος αριθμός καταπατημένων/κατεχόμενων ακινήτων
 Έλλειψη ολοκληρωμένης και επαρκώς ενημερωμένης βάσης δεδομένων
 Αρκετές γραφειοκρατικές διαδικασίες (red tape) και διαφορετικοί 

εμπλεκόμενοι φορείς που δυσκολεύουν την ακριβή καταγραφή των 
στοιχείων ή/και τη μεταβίβαση των ακινήτων

 Διασπορά και πλήθος μη ώριμων (ή/και μη αξιοποιήσιμων) ακινήτων
 Αδυναμίες σε οργάνωση και στελέχωση της ΕΤΑΔ
 Έλλειψη εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων

 Σχετικά μικρός ανταγωνισμός (στα τουριστικά, ολυμπιακά, μεγάλα αστικά και 
ειδικά ακίνητα)

 Δυνατότητα επενδυτών να ενταχθούν σε αναπτυξιακό πρόγραμμα ή 
χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκούς οργανισμούς

 Καταγραφή – Αποτίμηση – Εξυγίανση Χαρτοφυλακίου
 Δράσεις γρήγορης ωρίμανσης ακινήτων
 Διαφαινόμενες τάσεις ανάπτυξης στην αγορά ακινήτων
 Κερδοφορία (turnaround) υποκαταστημάτων
 Η συνεχόμενη πτώση των τιμών στην αγορά ακινήτων είναι ενδεχόμενο σημάδι 

έναρξης ανοδικής πορείας του επενδυτικού κύκλου

Δυνατά Σημεία Αδύναμα Σημεία

Απειλές

 Εκκρεμοδικίες – Αποζημιώσεις τρίτων
 «Κατεχόμενα» - Νέες καταπατήσεις ακινήτων
 Μη εξυπηρετούμενες συμβάσεις
 Θέματα αποτιμήσεων σε πωλήσεις ακινήτων
 Έλλειψη χρηματοδότησης από εγχώριες εμπορικές τράπεζες προς τους 

επενδυτές
 Διεκδικήσεις τρίτων επί της περιουσίας του χαρτοφυλακίου της εταιρείας
 Η πιθανή μαζική διάθεση κατασχεμένων ακινήτων προς εκποίηση από τις 

τράπεζες
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Ευρωπαϊκή και Ελληνική Αγορά Ακινήτων5.2
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Επισκόπηση της Ευρωπαϊκής αγοράς ακινήτων (1/4)

Εκτίμηση κινδύνου χώρας και μέτρηση 
οικονομικής απόδοσης

Ευρωπαϊκή 
αγορά 

ακινήτων

Γενική Οικονομία

 Αποδόσεις κρατικών ομολόγων
 Οικονομικό κλίμα
 Αύξηση του ΑΕΠ
 Εξέλιξη κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Προσδιορισμός γεωγραφικών τάσεων 
στις Ευρωπαϊκές αγορές ακινήτων

Πανευρωπαϊκές επενδυτικές 
δραστηριότητες και προορισμοί

 Όγκος επενδύσεων σε ακίνητα
 Αποδόσεις εμπορικών ακινήτων 
 Συναλλαγές και τάσεις επενδυτικής 

δραστηριότητας στην Ευρώπη
 Αριθμός οικοδομικών αδειών ως δείκτης 

αναπτυξιακής δραστηριότητας

Εκτίμηση  ζήτησης για ακίνητα

Δημογραφικά στοιχεία και απασχόληση

 Ποσοστά ανεργίας
 Αύξηση πληθυσμού

Αναλύοντας τα επίπεδα τιμών των ακινήτων και τα στάδια του 
κύκλου της αγοράς ακινήτων

Τιμές ακινήτων, μισθώματα και αποδόσεις

 Δείκτες αξιών ακινήτων και τιμές ενοικίασης ανά τύπο χρήσης
 Εξέλιξη των τιμών ακινήτων σε χώρες σε δημοσιονομικό πρόγραμμα

“fiscal adjustment” σε σύγκριση με σταθερές οικονομίες που αποτελούν 
πιο ασφαλείς επενδυτικοί προορισμούς “safe havens”)

 Τιμές γραφειακών χώρων, μισθώσεις και αποδόσεις
 Ευρωπαϊκό βαρόμετρο τιμών ακινήτων ανά τύπο χρήσης
 Επισκόπηση της Ευρωπαϊκής τουριστικής αγοράς ακινήτων 
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Επισκόπηση της Ευρωπαϊκής αγοράς ακινήτων (2/4)

Όγκος επενδύσεων σε εμπορικά ακίνητα και εξέλιξη αποδόσεων
πηγή: Ανάλυση Εξωτερικού Συμβούλου, PropertyWire CBRE Brickvest

Η Δυτική Ευρώπη είναι η κύρια περιοχή ενδιαφέροντος (target area) των
επενδυτών, που αναζητούν παραδοσιακά επενδύσεις σε ακίνητα. Η ζήτηση
σε αυτόν τον κλάδο υπερβαίνει την προσφορά και οι αναπτυξιακές
δραστηριότητες δε συμβαδίζουν με τη ζήτηση. Οι αποδόσεις τείνουν να
μειωθούν περαιτέρω. Οι επενδυτές μπορεί να στραφούν σε
οικονομικότερες αγορές με αναπτυξιακή δυναμική

Κύριο Σημείο

 Η σταθερή οικονομική ανάπτυξη, τα χαμηλά επιτόκια και, ως εκ τούτου, η ευνοϊκή χρηματοδότηση,
αποτελούν τους βασικούς παράγοντες του υψηλού όγκου επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην
Ευρώπη.

 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι ετήσιες επενδύσεις σε ακίνητα περιουσιακά στοιχεία επανέρχονται στα
επίπεδα προ κρίσης, από το έτος 2015 και μετά. Ο συνολικός όγκος των επενδύσεων ανήλθε σε άνω
των 250 δισ. Ευρώ, ποσό σχεδόν τριπλάσιο από το 2009, το έτος που παρουσιάζει τη χαμηλότερη
δραστηριότητα συναλλαγών.

 Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία προσέλκυσαν το 2016 περισσότερο από το ήμισυ των
συνολικών επενδύσεων στην Eυρωπαϊκή αγορά ακινήτων, γεγονός που αναδεικνύει τις προτιμήσεις
των επενδυτών για τέτοιου είδους παραδοσιακά επενδυτικά προϊόντα.

 Επιπλέον, οι πολύ χαμηλές αποδόσεις ομολόγων και ο κίνδυνος υπερτίμησης, όπως και ο κίνδυνος
μεγάλης μεταβλητότητας των αγορών κεφαλαίων που είναι πλέον πιο ασταθείς σε ιστορική
σύγκριση, παρακινούν τους θεσμικούς επενδυτές να αναθεωρήσουν την κατανομή περιουσιακών
στοιχείων στο χαρτοφυλάκιό τους και να αυξήσουν την αναλογία εναλλακτικών επιλογών στα
χαρτοφυλάκιά τους, ιδίως σε σχέση με την ακίνητη περιουσία.

 Σε ορισμένες χώρες, η ζήτηση για ποιοτικά ακίνητα υπερβαίνει την προσφορά, με αποτέλεσμα την
αύξηση των τιμών σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

 Ο αριθμός των οικοδομικών αδειών που εγκρίθηκαν το 2016 και το 2017 ήταν ελαφρώς
χαμηλότερος από τα επίπεδα του 2010. Ενώ η οικοδόμηση ανθεί στην Ουγγαρία, αντιθέτως, η
αναπτυξιακή δραστηριότητα στην Πορτογαλία, την Κύπρο και την Ελλάδα βρίσκεται πολύ πιο πίσω
από τα επίπεδα του 2010.

 Η τιμολόγηση των ακινήτων στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης υποστηρίχθηκε από τα χαμηλά
επιτόκια στην αγορά και τη μεγάλη ζήτηση για ακίνητα, με αποτέλεσμα τη μείωση αποδόσεων των
ακινήτων.

 Οι προοπτικές για τις αποδόσεις των Ευρωπαϊκών εμπορικών ακινήτων είναι ότι θα συνεχίσουν να
μειώνονται.

 Δεδομένου ότι οι αποδόσεις στον βασικό τομέα εξακολουθούν να μειώνονται και η προσφορά είναι
περιορισμένη, οι επενδυτές ενδέχεται να στρέψουν την προσοχή τους σε οικονομικότερες αγορές,
που δείχνουν δυναμική ανάπτυξης και βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο του κύκλου των ακινήτων.
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 Λόγω των ευνοϊκών βασικών οικονομικών μεγεθών και των σταθερών αγορών ακινήτων σε
αυτές τις περιοχές, οι χώρες της Δυτικής και της Βόρειας Ευρώπης εξακολουθούν να
θεωρούνται ως ασφαλείς “safe havens” από επενδυτές ακινήτων, ως συνέπεια, αυτές οι
χώρες να έχουν γίνει αποδέκτες κεφαλαίων.

 Αντίθετα, άλλες χώρες, όπως η Ουγγαρία και η Ελλάδα, παρουσίασαν πολύ μικρό όγκο
επενδύσεων σε ακίνητα λιγότερο από 1 δισ. Ευρώ ετησίως ή ακόμη απώλεσαν κεφάλαια (η
απόσυρση κεφαλαίων υπερέβαινε την εισαγωγή).

 Πρόσφατες συναλλαγές σε ακίνητα στην Ελλάδα ενισχύουν την αντίληψη ότι οι επενδυτές
ξεκίνησαν να επανεξετάζουν το σκεπτικό τους για επενδύσεις στην Ελλάδα, επιπλέον,
παρατηρείται έναρξη δραστηριοτήτων στην κατασκευή και ανακαίνιση.

 Οι ευρείας κλίμακας ποιοτικές επενδυτικές ευκαιρίες στην Ευρώπη είναι δύσκολες, λόγω του
υψηλού όγκου συναλλαγών που πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια.

 Συγκρίνοντας τα έτη 2015 και 2016, οι Σκανδιναβικές χώρες, η Ολλανδία, η Γαλλία, το Βέλγιο,
η Ιρλανδία και η Ιταλία εμφάνισαν αυξημένο όγκο επενδύσεων στα ακίνητα.

 Η Γερμανία σημείωσε μείωση του όγκου των επενδύσεων το 2016 σε σύγκριση με το 2015,
αλλά μόνο λόγω του υψηλού ρεκόρ το 2015.

 Ο όγκος των επενδύσεων στην Ελλάδα αυξήθηκε το 2016, αλλά ο όγκος των συναλλαγών
εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλός, για να προκύψει ασφαλές συμπέρασμα ότι η
επενδυτική εμπιστοσύνη έχει ανακάμψει.

Οι αξίες των ακινήτων σε «ασφαλείς επενδυτικούς προορισμούς» (Βόρεια και Δυτική
Ευρώπη) είχαν αυξητική πορεία κατά τα προηγούμενα έτη και βρίσκονται σε ιστορικά
υψηλά επίπεδα. Ειδικότερα για το 2016 προσέλκυσαν το μεγαλύτερο μέρος κεφαλαίων.
Χώρες που επηρεάστηκαν σφοδρότερα από την οικονομική κρίση επιδεικνύουν τάση
ανάκαμψης από το 2014-2015. Η τάση αυτή αρχίζει να διαφαίνεται και στην Ελλάδα

Εμπορική Επενδυτική Δραστηριότητα Ακινήτων - 2016
πηγή: Savills Q1 2017

€ 17.4bn

€ 59.0bn
€ 52.7bn

€ 27.4bn

€ 14.2 bn

€ 13.5bn

€ 8.4bn

€ 6.8bn

€ 5.3bn

€ 3.6bn

€ 1.5bn

€ 1.0 bn

€ 0.6bn

€ 1.2 bn

Eastern Europe

Western Europe
«fiscal adjustment» countries

Ελλάδα

Κύριο Σημείο

Επισκόπηση της Ευρωπαϊκής αγοράς ακινήτων (3/4)
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 Εντός του α’ εξαμήνου του 2017, συνεχίζεται η τάση των Ευρωπαϊκών αγορών να
κατηγοριοποιούνται ως «ασφαλείς» (“safe havens”) και «αναπτυξιακής προοπτικής»
από τους επενδυτές. Οι όγκοι των συναλλαγών σε κεντρικά σημεία της Γερμανίας και
του Ηνωμένου Βασιλείου αυξήθηκαν σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2016, αλλά και
επενδύσεις σε περιφερειακές Ευρωπαϊκές χώρες (Ουγγαρία, Τσεχική Δημοκρατία,
Ρουμανία, Βουλγαρία) έχουν αποκτήσει δυναμική. Η Ισπανία και η Πορτογαλία ήταν
επίσης μεταξύ των ηγετών στην αύξηση των επενδύσεων.

 Οι όγκοι συναλλαγών στην Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 ήταν
χαμηλότεροι σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 (εντούτοις το πλήθος και
το μέγεθος των συναλλαγών, που δεν είναι μεγάλα, επηρεάζουν σημαντικά τη
διαμόρφωση στατιστικών). Επιπλέον, οι συναλλαγές στην κτηματαγορά συνήθως
αυξάνονται το 4ο τρίμηνο κάθε έτους στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, με βάση τα στοιχεία
του εξαμήνου, μπορούν να εξαχθούν περιορισμένα συμπεράσματα για την εξέλιξη της
Ελληνικής αγοράς.

Χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία παραμένουν βασικοί
προορισμοί επενδύσεων. Επενδύσεις σε περιφερειακές και σε χώρες
«σε δημοσιονομικό πρόγραμμα» (“fiscal adjustment”), που
χαρακτηρίζονται από χαμηλότερες τιμές και υψηλότερες αποδόσεις,
κερδίζουν δυναμική

Real Estate Investment Growth % 1H2017 / 1H2016

πηγή: Real Capital Analytics Q2 2017

€ 31.8 bn
€ 28.2bn

€ 6.9 bn

€ 8.1 bn

€ 7.3 bn

€ 6.6 bn

€ 4.8 bn

€ 3 bn

€ 2.9 bn

€ 2.2 bn

€ 2 bn

€ 1.95 bn

€ 1.3 bn
€ 1.3 bn

€ 0.9 bn

€ 0.66 bn

€ 0.9 bn€ 0.33 bn

€ 1.1 bn

€ 0.86 bn

€ 0.1 bn

€ 0.4 bn

Eastern Europe
Western Europe
„fiscal adjustment“ countries

πηγή:  Real Capital Analytics Q2 2017 Report, Ανάλυση Εξωτερικού Συμβούλου, Joes Lang La Salle EMEA Q2 2017 Report

Όγκος συναλλαγών στις κτηματαγορές για το Α’ εξάμηνο του 2017

Ελλάδα

Κύριο Σημείο
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Διαφοροποίηση των Ευρωπαϊκών Αγορών Ακινήτων –
Κύκλοι εξέλιξης εσόδων από επενδύσεις

Πολωνία, Τσεχία

Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο 

Τιμών Αγοράς Κατοικίας

ΕλλάδαΓαλλία 

Ισπανία

Ολλανδία,
Ουγγαρία

Ρωσία

Τουρκία

Αγγλία, Αυστρία

Γερμανία

Σουηδία, Πορτογαλία, Ιταλία

Σλοβακία, 
Τσεχία, Ουγγαρία, 
Ρουμανία

Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο 

Τιμών Γραφειακών Χώρων 

Ελλάδα

Ισπανία, 
Πορτογαλία

Σουηδία, Βέλγιο

Ολλανδία

Αγγλία

Πολωνία
Γαλλία, 
Γερμανία 

Πηγή: Ανάλυση Εξωτερικού Συμβούλου, Jones Lang La Salle property clocks

Επιβραδυνόμενη 
αύξηση τιμών

Επιταχυνόμενη 
μείωση τιμών

Επιταχυνόμενη 
αύξηση τιμών

Επιβραδυνόμενη 
μείωση τιμών

Επιβραδυνόμενη 
αύξηση τιμών

Επιταχυνόμενη 
μείωση τιμών

Επιταχυνόμενη 
αύξηση τιμών

Επιβραδυνόμενη 
μείωση τιμών

Σημείωση: Η απεικόνιση βασίζεται στα επίπεδα αγοραίων τιμών το 2ο τρίμηνο του 2017

Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο 

Τιμών Εμπορικών Ακινήτων

Ελλάδα

Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία

Ρωσία

Τουρκία

Σουηδία, Δανία

Ιρλανδία, 
Ισπανία, 
Ιταλία

Επιβραδυνόμενη 
αύξηση τιμών

Επιταχυνόμενη 
μείωση τιμών

Επιταχυνόμενη 
αύξηση τιμών

Επιβραδυνόμενη 
μείωση τιμών
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Επισκόπηση της Ελληνικής αγοράς ακινήτων
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Αριθμός οικοδομικών  αδειών 

Δομημένη επιφάνεια 
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Κατασκευαστικός κλάδος

Κατοικίες

 Στην Ελληνική αγορά Ακινήτων συνεχίστηκαν οι πιέσεις στις αγοραίες
αξίες και στα μισθώματα τόσο των αστικών όσο και των εμπορικών
ακινήτων. Η αγορά χαρακτηρίστηκε από χαμηλή ζήτηση κυρίως λόγω
του περιορισμένου επενδυτικού ενδιαφέροντος, ως αποτέλεσμα και της
δημοσιονομικής κρίσης, των υψηλών φόρων ακίνητης περιουσίας, της
έλλειψης χρηματοδότησης εξυπηρέτησης χρεών, κ.λπ.

 Η προοπτική σταθεροποίησης και ανάκαμψης της αγοράς ακινήτων
εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την ενίσχυση της προοπτικής ανάκαμψης
της Ελληνικής οικονομίας, τη βελτίωση της εμπιστοσύνης των
επιχειρήσεων και νοικοκυριών, τη βελτίωση των όρων χρηματοδότησης,
τη μείωση της γραφειοκρατίας, την ολοκλήρωση του εθνικού
κτηματολογίου και την εδραίωση ενός σταθερού φορολογικού πλαισίου.

 Επιπλέον, η θετική εξέλιξη των βασικών μεγεθών του τουριστικού
κλάδου, που οφείλεται εν μέρει και στη βελτίωση των τουριστικών
κτιριακών υποδομών, κάνουν σταθερά την Ελλάδα ελκυστικότερη ως
επενδυτικό προορισμό και διαφαίνεται μια αύξηση συναλλαγών (κατά
κύριο λόγο από εισερχόμενα επενδυτικά κεφάλαια) σε συνδυασμό με
αύξηση αξιών στον τουριστικό κλάδο, συγκριτικά με τη λοιπή αγορά
ακινήτων.

Οικοδομική Δραστηριότητα

πηγή: Ανάλυση Εξωτερικού Συμβούλου, ΕΛΣΤΑΤ

Επενδύσεις στον κατασκευαστικό κλάδο (% ΑΕΠ)**

πηγή: Ανάλυση Εξωτερικού Συμβούλου, ΕΛΣΤΑΤ, Oxford Economics
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Χαρακτηριστικές τάσεις της ελληνικής αγοράς ακινήτων

Όγκος 
συναλλαγών

Αξίες

Αποδόσεις

Επενδύσεις

Ο όγκος συναλλαγών παραμένει χαμηλός

ως αποτέλεσμα του μακροοικονομικού

περιβάλλοντος, της διαθεσιμότητας

δανειακών κεφαλαίων και του

ανταγωνισμού από εναλλακτικούς

επενδυτικούς προορισμούς

Μετά από πολυετή πορεία σημαντικής

μείωσης των αξιών, διαφαίνονται σημαντικές

ενδείξεις σταθεροποίησης σε επίπεδο

ελκυστικό για επενδύσεις. Υπό την

προϋπόθεση ομαλοποίησης του

μακροοικονομικού περιβάλλοντος, η αρνητική

τάση μπορεί να αναστραφεί

Κατ’ αντιστοιχία με την τάση των αξιών, οι

μισθωτικές αποδόσεις σταθεροποιούνται

και υπό την προϋπόθεση ομαλοποίησης

του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, η

αρνητική τάση μπορεί να αναστραφεί

Ο συνδυασμός επιπέδου τιμών, αποδόσεων,

διαφαινόμενης σταθεροποίησης του μακρο-

οικονομικού περιβάλλοντος, γεωπολιτικής

συγκυρίας και επιπέδου αξιών σε

εναλλακτικούς προορισμούς, δημιουργούν

μια εξαιρετική ευκαιρία για επενδύσεις στην

Ελλάδα, ειδικά σε ακίνητα που συνδέονται

με τον κλάδο του τουρισμού
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Τουρισμός στην Ελλάδα – Βελτίωση Βασικών Μεγεθών 
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Ευρωπαϊκό βαρόμετρο τιμών τουριστικών ακινήτων

Δαπάνη και διανυκτερεύσεις εισερχόμενου τουρισμούΑφίξεις, έσοδα και διανυκτερεύσεις εισερχόμενου τουρισμού
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, ΣΕΤΕ, Ανάλυση Εξωτερικού Συμβούλου Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, ΣΕΤΕ, Ανάλυση Εξωτερικού Συμβούλου

Πηγή; Ανάλυση Εξωτερικού Συμβούλου, Jones Lang La Salle property clocks

Οι αξίες στον τουριστικό κλάδο
στην Ελλάδα έχουν ξεπεράσει
οριακά το κατώτατο όριο και
βαίνουν ανοδικές

Ελλάδα

Επιβραδυνόμενη 
αύξηση τιμών

Επιταχυνόμενη 
μείωση τιμών

Επιταχυνόμενη 
αύξηση τιμών

Επιβραδυνόμενη 
μείωση τιμών

Ρωσία

Τουρκία

Πολωνία, Τσεχία

Γερμανία, 
Γαλλία, Αγγλία

Ολλανδία, 
Ισπανία, 
Πορτογαλία, 
Ουγγαρία

Συνολικά, τα ξενοδοχειακά ακίνητα χαρακτηρίζονται από
σχετικά υψηλές αποδόσεις μεταξύ και των άλλων κατηγοριών
εμπορικών ακινήτων ενώ παραμένουν ελκυστικά συγκριτικά
με άλλες κατηγορίες ακίνητων

Κύριο Σημείο
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Τουρισμός στην Ελλάδα – Παράγοντες Επιτυχίας 

Κατά τα πρώτα έτη της κρίσης, ο τουριστικός κλάδος επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, ενώ τα τελευταία πέντε έτη πετυχαίνει σημαντική αύξηση στα 
βασικά του μεγέθη.

Βελτίωση των 
υποδομών

1 Αύξηση αφίξεων από και  προς 
νέους προορισμούς

Ανταγωνιστικότητα, βελτίωση 
ποιότητας

Μερική βελτίωση 
κανονιστικού πλαισίου

Ενδυνάμωση κλάδου 
κρουαζιέρας με 

πολλαπλασιαστικά οφέλη στον 
παραδοσιακό κλάδο 

3

Γεωπολιτική συγκυρία4 Ισχυροποίηση τουριστικού 
προορισμού

Εκσυγχρονισμός 
ξενοδοχειακών υποδομών

Οδικοί άξονες, 
λιμάνια κρουαζιέρας, 

αεροδρόμια

2 Ανακαινίσεις & 
ανάπτυξη νέων μονάδων

Άρση
cabotage

Μείωση 
ανταγωνισμού
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Τουρισμός & Επενδύσεις: Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

Ένα από τα αποτελέσματα της αναγνώρισης της Ελλάδας ως αναδυόμενος επενδυτικός προορισμός, είναι και η ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, συμπληρωματικών στη

βασική πηγή εσόδων που είναι οι μεγάλες, παραλιακές ξενοδοχειακές μονάδες μαζικού τουρισμού. Συγκεκριμένα, τέτοιες εναλλακτικές μορφές περιλαμβάνουν:

Κύριο Σημείο
Με δεδομένο ότι η ΕΤΑΔ διαθέτει μεγάλο αριθμό ακινήτων τα οποία
είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν για τις παραπάνω τουριστικές χρήσεις
είναι σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στην ωρίμανση των σχετικών
ακινήτων και την επιτάχυνση των διαδικασιών αξιοποίησής τους

Ιαματικό τουρισμό
Αξιοποίηση των ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων που είναι
υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΔ

Ιστορικό τουρισμό
Αξιοποίηση τουριστικών ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές
ιστορικού ενδιαφέροντος

Αγροτουρισμό
Αξιοποίηση τουριστικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε αγροτικές
περιοχές

Τουρισμό για μεγαλύτερες ηλικίες
Αξιοποίηση ακινήτων που προσφέρουν συνθήκες πρόσβασης, κλίματος,
και υποδομών υγείας (υδροθεραπευτήρια, νοσοκομεία) οι οποίες
αποτελούν σημαντικά κριτήρια επιλογής για επισκέπτες τρίτης ηλικίας
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Οι μεγαλύτερες ΑΕΕΑΠ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δημιουργήθηκαν ως
θυγατρικές τραπεζών και σήμερα λειτουργούν ανεξάρτητα από τους
ιδρυτικούς μετόχους έχοντας κεφαλαιοποιηθεί σημαντικά από διεθνείς
θεσμικούς επενδυτές. Το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον και οι πρόσφατες
τροποποιήσεις του νόμου που επεκτείνει το πεδίο δραστηριότητας των
ΑΕΕΑΠ, αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού τους

Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ)
στην Ελλάδα

Χαρτοφυλάκιο

Μόχλευση

Μισθωτική 
Απόδοση

Εξορθολογισμός
Κόστους

Τάση αύξησης του μεγέθους του

χαρτοφυλακίου με έμφαση στους

εμπορικούς και γραφειακούς χώρους

Ο δανεισμός σε σχέση με το ενεργητικό

για τις μεγαλύτερες ΑΕΕΑΠ στην Ελλάδα

κινείται σε χαμηλά επίπεδα

Στο παρελθόν υπήρχε μεγάλη διακύμανση στις

μισθωτικές αποδόσεις ανά τύπο ακινήτου, όμως τα

τελευταία χρόνια παρατηρείται βαθμιαία σύγκλιση

των μισθωτικών αποδόσεων

Διαπιστώνεται τάση περιορισμού του διοικητικού

κόστους και οι ΑΕΕΑΠ δίνουν έμφαση στη διατήρηση

της αξίας ακινήτων υπό διαχείριση ανά εργαζόμενο

σε συγκεκριμένα επίπεδα

Κύριες τάσεις

ΑΕΕΑΠ στην Ελλάδα

Ορίζεται από τον ν. 2778/1999 όπως ισχύει, και υπό την εποπτεία της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.

 Υποχρεωτική εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών σε ορισμένο χρονικό διάστημα 
από την ίδρυση

 Ελάχιστο κεφάλαιο € 25.000.000

 Περιοριστικοί κανόνες σχετικά με το αντικείμενο και τη διασπορά των επενδύσεων, 
τον δανεισμό, την φορολογία, την διάθεση των κερδών, και τη λειτουργία

 Υποχρέωση τακτικής αποτίμησης ακινήτων και δημοσιοποίησης των σχετικών 
στοιχείων

Κανονιστικό πλαίσιο
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Γενικά συμπεράσματα για την αγορά ακινήτων

Ελληνική αγορά ακινήτων
2

 Οι αξίες στις «ασφαλείς» αγορές πλησιάζουν τα ανώτατα όριά τους και
επομένως οι επενδυτές αναζητούν νέους προορισμούς

 Οι αγορές ακινήτων σε χώρες που επλήγησαν από την κρίση έχουν ήδη
εισέλθει σε φάση ανάκαμψης και κάποιες εξ αυτών βλέπουν σημαντική
άνοδο των επενδύσεων στο κλάδο ακινήτων

ΑΕΕΑΠ

 Ο ρυθμός μείωσης των αξιών σε κάθε τύπο ακινήτου (με εξαίρεση τα τουριστικά
ακίνητα) τείνει στο μηδέν. Διακρίνεται πρωτίστως μια τάση αύξησης των αξιών των
τουριστικών ακινήτων και αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος

 Οι επενδύσεις στον κατασκευαστικό τομέα εξακολουθούν να βρίσκονται σε πολύ
χαμηλά επίπεδα

 Οι τρέχουσες αξίες και οι αποδόσεις των επενδυτικών ακινήτων στην Ελλάδα τα
καθιστούν κατ’ αρχήν ελκυστικά – ωστόσο η απόφαση για επένδυση λαμβάνει
υπόψη και άλλους παράγοντες

3
Επενδυτές

 Επιτυχημένη πορεία ανάπτυξης του θεσμού των ΑΕΕΑΠ με σημαντική
ανάπτυξη του όγκου, του κύκλου εργασιών και των αποδόσεων

 Οι ΑΕΕΑΠ αποτελούν σημαντικό πόλο έλξης εισερχόμενων επενδυτικών
κεφαλαίων και με τη σειρά τους επενδύουν στην εγχώρια αγορά όπου
έχουν την εμπειρία να αξιολογήσουν κινδύνους και αποδόσεις

 Η επιτυχία του θεσμού οφείλεται εν πολλοίς στο σαφές πλαίσιο
λειτουργίας και τη σημαντική εξειδίκευση του στελεχιακού δυναμικού

4

 Σημαντικός όγκος κεφαλαίων είναι διαθέσιμος για επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή
Ένωση

 Η άποψη των επενδυτών για την Ελλάδα έχει βελτιωθεί σημαντικά – ωστόσο οι
βασικοί ενδοιασμοί που παραμένουν αφορούν κυρίως το πλαίσιο και το
περιβάλλον λειτουργίας της αγοράς και αυτό αντικατοπτρίζεται στον επιθυμητό
δείκτη απόδοσης κεφαλαίων και κατά συνέπεια στις αξίες

 Ο τουρισμός αποτελεί τον βασικό στόχο των επενδυτών στην Ελλάδα με δεύτερο
κατά σειρά στόχο τα εμπορικά ακίνητα

 Οι συμβάσεις παραχώρησης αποτελούν αποδεκτό τρόπο επένδυσης

Διεθνής αγορά ακινήτων
1
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Χαρτοφυλάκιο ΕΤΑΔ5.3
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Σύνοψη χαρτοφυλακίου ΕΤΑΔ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ: Πρόκειται για μέρος από τα 23
συνολικά συγκροτήματα, τα οποία κατασκευάστηκαν για τη
διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004»

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ: Το χαρτοφυλάκιο της ΕΤΑΔ
περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές κατηγορίες
τουριστικών ακινήτων, κάποιες από τις οποίες έχουν
σημαντικό ιστορικό και πολιτιστικό χαρακτήρα ενώ σε
αρκετά ακίνητα είχαν αναπτυχθεί τουριστικές υποδομές
από τον ΕΟΤ

πηγή: ΕΤΑΔ

Ακίνητο
Έκταση 

(στρέμματα)

1. Ολυμπιακό Κέντρο Νίκαιας  
(παραχωρημένο για 40 χρόνια στο Πανεπιστήμιο Πειραιά) 

44

2. Ολυμπιακός Πόλος Φαλήρου (TAEKBONTO – σήμερα 
αξιοποιείται εμπορικά μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων) 
(270 στρέμματα εκ της συνολικής εκτάσεως είναι 
παραχωρημένα για 40 χρόνια στην Περιφέρεια Αττικής) 

757

3. Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Μαρκόπουλου 306

4. Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά 2.002

5. Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων 79

6. Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου (σήμερα αξιοποιείται
εμπορικά μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων)

93

7. Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή (σήμερα αξιοποιείται εμπορικά 
μέσω ανεξάρτητων μισθώσεων σε διαφορετικά τμήματα του  
Ολυμπιακού Κέντρου)

47

8. Παμπελοποννησιακό Στάδιο 
(παραχωρημένο για αόριστο χρόνο στο Δήμο Πατρέων)

152

9. Παγκρήτιο Στάδιο  (παραχωρημένο για αόριστο χρόνο στο 
Δήμο Ηρακλείου Κρήτης)

198

10. Πανθεσσαλικό Στάδιο 126

Σύνολο 3.757

10%
3%

11%

9%

7%

4%
1%

1%2%

52%

Μεγάλες εκτάσεις (άνω των 100 στρεμμάτων) Μαρίνες

Ξενοδοχία Ξενία Τουριστικά Περίπτερα

Ιαματικές πηγές Campings

Χιονοδρομικά κέντρα Μνημεία

Νησίδες Άλλα (συμπ. αιγιαλοί)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ: Το χαρτοφυλάκιο των
δημοσίων ακινήτων (ιδιωτική περιουσία του
Δημοσίου) περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος
ακινήτων σε όλη την Ελληνική επικράτεια

πηγή: ΕΤΑΔ

Το χαρτοφυλάκιο της ΕΤΑΔ περιλαμβάνει
τρείς βασικές κατηγορίες ακινήτων: α) τα
τουριστικά ακίνητα που προέρχονται στο
μεγαλύτερο μέρος τους από τον πρώην
ΕΟΤ και δευτερευόντως από το Υπουργείο
Οικονομικών, β) τα Ολυμπιακά Ακίνητα και
γ) διαφορετικές κατηγορίες ακινήτων (πχ.
αστικά, μη αστικά, αγροτικά, παράκτιες
εκτάσεις κλπ) του Δημοσίου (Υπουργείο
Οικονομικών) που προέρχονται κυρίως από την
πρώην ΚΕΔ. Στο ως άνω χαρτοφυλάκιο είναι
εγγεγραμμένα περίπου 71.500 ακίνητα.

Είδος Ακινήτου Πλήθος

Αστικά 15.388

Αγροτικά 35.679

Παράκτια 1.759

Εκτάσεις 2.532

Λοιπά 16.121

Σύνολο 71.459

πηγή: ΕΤΑΔ
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Σημαντικά ακίνητα της ΕΤΑΔ

Μουσείο Αχίλλειον Κέρκυρας

Εκθεσιακό κέντρο 
(Tae Kwon Do) Παλαιό Φάληρο

Γήπεδο Μπάσκετ Γαλατσίου

Χιονοδρομικό Κέντρο
Βόρρα - Καϊμακτσαλάν

Λίμνη Καϊάφα

Χιονοδρομικό Κέντρο
Παρνασσού
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Κρίσιμα θέματα, ευκαιρίες και στρατηγικές 
προτεραιότητες για την ΕΤΑΔ5.4
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Βασικές προτεραιότητες του Μοναδικού Μετόχου για την ΕΤΑΔ



Κύριο Σημείο Η ΕΤΑΔ καλείται σε εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού να παρουσιάσει στο Ελληνικό Δημόσιο τα στάδια,
το χρονοδιάγραμμα και τα βασικά χαρακτηριστικά της αξιοποίησης της περιουσίας της

Σε περίπτωση που κάποιο περιουσιακό στοιχείο κριθεί ως μη αξιοποιήσιμο για τους σκοπούς της, ή η αξιοποίησή του δεν έχει υλοποιηθεί
εντός στρατηγικού προγραμματισμού, η ΕΤΑΔ θα πρέπει να προβλέψει μηχανισμό επαναμεταβίβασης στο Ελληνικό Δημόσιο.

Οι βασικές προτεραιότητες σύμφωνα με τις Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Μοναδικού Μετόχου, που θα πρέπει να περιλαμβάνει ο στρατηγικός
και επιχειρησιακός σχεδιασμός της ΕΤΑΔ είναι μεταξύ άλλων οι παρακάτω:

1. Η συστηματική διενέργεια έρευνας και νομικών και τεχνικών ελέγχων των περιουσιακών στοιχείων που περιέρχονται υπό την κυριότητά
της, είτε λόγω εφαρμογής του Ν.4389/ 2016 είτε ως αποτέλεσμα των εργασιών της ομάδας εργασίας υπό την Γενική Γραμματεία
Δημόσιας Περιουσίας η οποία αφορά την μεταβίβαση στην ΕΤΑΔ ακινήτων άλλων Υπουργείων, εκτός του Υπουργείου Οικονομικών

2. Η καταγραφή, ταξινόμηση και εμπλουτισμός των εργαλείων που έχει στη διάθεσή της η ΕΤΑΔ για την αξιοποίηση της περιουσίας της

3. Η ταχεία και τυποποιημένη διαδικασία κατηγοριοποίησης περιουσιακών στοιχείων / ακινήτων, με σαφείς και κοινές προδιαγραφές

4. Η ανάπτυξη στρατηγικής αξιοποίησης ανά κατηγορία ακινήτων

5. Ο εντοπισμός και περιορισμός των φαινομένων αυθαίρετης κατοχής των περιουσιακών στοιχείων κυριότητάς της

6. Η ολοκλήρωση καθορισμού των ακινήτων που προορίζονται για επαναμεταβίβαση στο ελληνικό δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου
4389/2016
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Στρατηγικοί Πυλώνες για την ΕΤΑΔ

1 2 3
Καθιέρωση της ΕΤΑΔ ως του 
κύριου φορέα Διαχείρισης των 
Ακινήτων του Δημοσίου

 Καθιέρωση του θεσμικού ρόλου της 
ΕΤΑΔ

 Διαμόρφωση ενός «καθαρού» και 
«αξιοποιήσιμου» χαρτοφυλακίου που 
θα υποστηρίζει μία μακροχρόνια 
στρατηγική δημιουργίας αξίας για το 
Δημόσιο και την Ελληνική οικονομία. 
Εξυγίανση χαρτοφυλακίου

 Μεταφορά στο χαρτοφυλάκιο της 
ΕΤΑΔ νέων ακινήτων που θα 
μεταφερθούν από άλλα Υπουργεία, 
προς διαχείριση και αξιοποίηση

 Παραχώρηση/ Επιστροφή μη 
αξιοποιήσιμων ή ζημιογόνων ακινήτων

 Ενέργειες για μείωση των 
κατεχόμενων/ καταπατημένων 
ακινήτων

 Αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης του 
συνόλου της ακίνητης περιουσίας της ΕΤΑΔ 
(νομική, τεχνική, εμπορική, διαχειριστική κλπ) 
στηριζόμενη σε σύγχρονα πληροφοριακά 
συστήματα και αυτοματοποιημένες διαδικασίες

 Επικαιροποίηση και εμπλουτισμός του GIS/MIS 
ακινήτων. Συμπλήρωση δεδομένων και περαιτέρω 
παραμετροποίηση της βάσης ακινήτων. Βελτίωση 
ποιότητας πληροφόρησης στη βάση δεδομένων

 Ταχεία ωρίμανση όλων των ακινήτων, με 
παράλληλη εξασφάλιση των πόρων που θα 
καταστήσουν δυνατή την ωρίμανση του 
χαρτοφυλακίου 

 Αξιολόγηση και χρήση βέλτιστων μεθόδων και 
εργαλείων αξιοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τις 
συνθήκες της αγοράς καθώς και το υπάρχον 
επενδυτικό ενδιαφέρον

 Πιλοτικά έργα ωρίμανσης και αξιοποίησης 
ακινήτων

 Επιτάχυνση της διαδικασίας αξιοποίησης για  
ώριμα ακίνητα

Επιτάχυνση της Εξυγίανσης, Ωρίμανσης 
και Αξιοποίησης του Χαρτοφυλακίου 

 Έλεγχος και επικαιροποίηση των υφιστάμενων 
συμβάσεων μίσθωσης και παραχώρησης

 Νέες συμβάσεις για εξασφάλιση σταθερών 
ροών εσόδων. 

 Εκμετάλλευση/ αξιοποίηση τουριστικών 
ακινήτων

 Εξορθολογισμός λειτουργικών δαπανών (πχ 
μέσω μείωσης των εξόδων λειτουργίας & 
συντήρησης των ακινήτων, βελτιστοποίηση 
εφοδιαστικής αλυσίδας, κλπ)

 Σχετικά με τις Επιχειρηματικές Μονάδες, 
υλοποίηση σχεδίων αναδιάρθρωσης ή 
μίσθωσης ή μακροχρόνιας παραχώρησης 

 Επιχειρηματικές και στρατηγικές συνεργασίες 

 Ενίσχυση e-auctions και κατάλληλων 
διαδικασιών και δράσεων για την άντληση 
εσόδων από πωλήσεις ακινήτων, ειδικά προς 
τις κατηγορίες που υπάρχει ενδιαφέρον αγοράς 
(πχ. μικρές αγροτικές εκτάσεις, μικρά αστικά 
ακίνητα κλπ)

Αύξηση των Εσόδων και της 
Κερδοφορίας

 Αξιοποίηση ακινήτων με αναπτυξιακή 
προοπτική (ειδικά σε κλάδους όπως ο 
τουρισμός, logistics, κλπ)

 Προσέλκυση δυνητικών αγοραστών 
και επενδυτών για την ενίσχυση της 
ανάπτυξης σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο

 Ποσοτικοποίηση πολλαπλασιαστικών 
ωφελειών

 ΣΔΙΤ και ΕΣΠΑ για την υποστήριξη της 
ανάπτυξης και της δημιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας σε περιφερειακό 
επίπεδο

4
Συμβολή στην Ανάπτυξη 
της χώρας

 Θεσμικές αλλαγές & νέος εσωτερικός κανονισμός εταιρικής διακυβέρνησης, λειτουργίας και αναφορών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4389/2016
 Οργανωτική αναδιάρθρωση. Επάρκεια ανθρωπίνων πόρων, εξειδίκευση και αντιστοίχιση με το αντικείμενο 
 Αποτελεσματικότητα με βάση τους στόχους της εταιρείας, της κάθε Διεύθυνσης και τους ατομικούς 
 Εκπαίδευση & ανάπτυξη προσωπικού

Ενίσχυση της Εταιρικής 
Διακυβέρνησης και 
Αποτελεσματικότητας
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Βέλτιστες πρακτικές που ελήφθησαν υπόψη κατά το σχηματισμό της 
στρατηγικής για την ΕΤΑΔ

Η επιτυχής αξιοποίηση και διαχείριση μεγάλων χαρτοφυλακίων ακινήτων βασίζεται σε βασικές αρχές που προκύπτουν από παραδείγματα 
αντίστοιχων επενδυτικών οργανισμών: 

1. Διαθεσιμότητα και ποιότητα πληροφόρησης

• Επάρκεια πληροφόρησης για τα ακίνητα του χαρτοφυλακίου που βασίζεται στην ύπαρξη των κατάλληλων πόρων, υποδομών και διαδικασιών και 
αφορά  το εύρος της, το βάθος της, τη χρηστικότητα, αλλά και τον δυναμικό χαρακτήρα της

• Έμφαση στην ποιότητα της εκτίμησης των αξιών των ακινήτων και την γνώση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με την υιοθέτηση κατάλληλων 
διαδικασιών και μεθοδολογιών

2. Σαφής, ρεαλιστική και δυναμική στοχοθέτηση

• Λειτουργία με βάση μακροχρόνιους στόχους μεγιστοποίησης του οφέλους για τον Μέτοχο που βασίζονται στο χαρακτήρα του χαρτοφυλακίου, και 
τους διαθέσιμους πόρους

• Ευελιξία στην προσαρμογή στο μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον

3. Αποτελεσματική οικονομική διαχείριση

• Διαχείριση κόστους λειτουργίας με γνώμονα την βελτιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης 

• Διαχείριση επενδύσεων και επιχειρηματικών κινδύνων

4. Αποτελεσματική λειτουργική διαχείριση

• Επάρκεια και τήρηση διαδικασιών αξιολόγησης, διαχείρισης, επενδύσεων και αξιοποίησης 

• Επάρκεια και καταλληλότητα ανθρωπίνων πόρων για την υλοποίηση των διαδικασιών
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Επικαιροποίηση και Εμπλουτισμός του GIS /MIS Ακινήτων

Η επικαιροποίηση και εμπλουτισμός των στοιχείων των ακινήτων με εργασία πεδίου έτσι ώστε να δημιουργηθεί για κάθε ακίνητο ένας «ψηφιακός φάκελος» με όλα 
τα απαραίτητα και επίκαιρα στοιχεία με όφελος:

 τη διευκόλυνση και επιτάχυνση της ωρίμανσης των ακινήτων

 την αύξηση του αριθμού των ακινήτων προς αξιοποίηση

 τη διαλειτουργικότητα του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) ΕΤΑΔ με το Πληροφοριακό Σύστημα της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ  
Α.Ε. με στόχο:

 την παροχή σε πραγματικό χρόνο γεωχωρικών δεδομένων των κτηματολογικών διαγραμμάτων για τις περιοχές του λειτουργούντος κτηματολογίου

 την παροχή σε πραγματικό χρόνο περιγραφικών δεδομένων με στοιχεία από τα Δικαιώματα του πρώην δημοσίου ακινήτου (αποδοθέν εμβαδόν, είδος και
ποσοστό δικαιώματος κ.λ.π) και ενημέρωση της βάσης της ΕΤΑΔ με τα κτηματολογικά διαγράμματα, αποσπάσματα

 την ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων των δικαιωμάτων στο κτηματολόγιo

 τη διαδικτυακή υπηρεσία γεωχωρικών δεδομένων των κυρωμένων Δασικών χαρτών

 Τη διαλειτουργικότητα του πληροφοριακού συστήματος (MIS) της ΕΤΑΔ με το Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, έτσι ώστε να είναι 
προσβάσιμα:

 τα ψηφιακά διαγράμματα και έγγραφα των ακινήτων

 τα στοιχεία που αφορούν στη «βασική εικόνα» του Δημοσίου κτήματος αλλά και τις ενέργειες καταπάτησης ή διεκδίκησης σε αυτό

 τα γεωχωρικά διανύσματα των Δημοσίων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων

1 2 3 4
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Στρατηγική σχετικά με τη βάση δεδομένων της ΕΤΑΔ 

Σχεδιασμός βέλτιστης δομής και 
βελτίωση ποιότητας πληροφόρησης 

στην βάση δεδομένων

Ανάκτηση υπάρχουσας 
πληροφόρησης από το φυσικό 

αρχείο ακινήτων

Προσθήκη αφανών - αλλά υπαρχόντων σε 
άλλες βάσεις - στοιχείων στη βάση 

δεδομένων

Ανάκτηση νέας 
πληροφόρησης στο πεδίο: 
αναγνώριση – αξιολόγηση 

- ωρίμανση

Πληροφορική Περιεχόμενο Ωρίμανση

Συμπλήρωση νέων στοιχείων στη βάση 
δεδομένων 

Βάση δεδομένων χαρτοφυλακίου

 Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει αρκετά 
στοιχεία μη επαρκούς ποιότητας και συνεπώς 
δεν επιτρέπει την άντληση της απαραίτητης 
πληροφόρησης και εξαγωγή ασφαλών 
συμπερασμάτων.

Υπάρχουσα πληροφόρηση

 Σημαντικό μέρος της πληροφόρησης που λείπει από 
την βάση δεδομένων είναι δυνατόν περιλαμβάνεται 
σε φυσική μορφή (φάκελοι ακινήτων) ή σε βάσεις 
δεδομένων τρίτων (π.χ. Κτηματολόγιο) με τις οποίες 
δεν υπάρχει ακόμα επαρκής συσχέτιση.

Νέα πληροφόρηση

 Η βάση δεδομένων πρέπει να περιλαμβάνει 
για κάθε ακίνητο το σύνολο της δυνατής 
πληροφόρησης ήτοι νομικά, περιγραφικά και 
οικονομικά στοιχεία.

 Πολλά από αυτά τα στοιχεία απαιτούν 
ανάκτηση από το πεδίο, αξιολόγηση, και 
υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών.

1 2 3 4
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Αποτύπωση, Εξυγίανση, Ωρίμανση, Ομαδοποίηση 
και Αξιοποίηση Χαρτοφυλακίου

Αποτύπωση και Ωρίμανση χαρτοφυλακίου Ομαδοποίηση (clustering) Αξιοποίηση χαρτοφυλακίου / Εναλλακτικές

Για τη συστηματική και οργανωμένη αξιοποίηση του
χαρτοφυλακίου ακινήτων, απαραίτητες προϋποθέσεις και
πρώτη προτεραιότητα είναι: (α) η πλήρης καταγραφή και
απόκτηση πλήρους και πραγματικής εικόνας των υπό
κυριότητα ή/και διαχείριση ακινήτων, και (β) η
τακτοποίηση και εξυγίανση του χαρτοφυλακίου (πχ. με την
αποβολή καταπατητών) – σε κάποιες περιπτώσεις το
πρόβλημα των καταπατημένων μπορεί να λυθεί με
νομοθετικές ρυθμίσεις που θα προταθούν από την ΕΤΑΔ.

Στόχοι σε ορίζοντα 5ετίας:

 υγιές χαρτοφυλάκιο με ολοκληρωμένη και πραγματική 
εικόνα των ακινήτων

 ξεκαθάρισμα του μητρώου από ακίνητα που δεν είναι 
πλέον δημόσια ή δε μπορούν να αξιοποιηθούν

 ωρίμανση μέσω εφαρμογής συστηματικών διαδικασιών 
ωρίμανσης που προϋποθέτουν παράλληλα διαρκή 
ενημέρωση και επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων 
με σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα

 σταθερή ροή ωρίμανσης με σκοπό τον καλύτερο 
σχεδιασμό αξιοποίησης των ακινήτων 

 εξασφαλισμένη σταθερή ροή εσόδων για το Ελληνικό 
Δημόσιο, που θα υπερκαλύπτει το κόστος διαχείρισης 
των υπόλοιπων ακινήτων και θα διασφαλίζει στο 
διηνεκές βιωσιμότητα της ΕΤΑΔ

 Όσα ακίνητα κριθεί ότι έχουν εμπορικότητα και ζήτηση και, παράλληλα, δεν έχουν ιδιαίτερη
δυνατότητα ανάπτυξης για να αυξηθεί η αξία τους (πχ δεν απαιτούν ειδικούς σχεδιασμούς
μέσω ΕΣΧΑΔΑ ή επενδύσεων αναβάθμισης) θα δύναται να αξιοποιούνται μέσω της
πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών της ΕΤΑΔ, εκτός ορισμένων μεγάλων ακινήτων για
τα οποία θα διεξαχθεί κλασσικός διαγωνισμός.

 Όσα ακίνητα κριθεί ότι δεν προσφέρονται για εκποίηση αλλά υπάρχει ζήτηση για μίσθωση,
θα εκμισθωθούν (και μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών της Εταιρείας) έτσι
ώστε να αποφέρουν σταθερές χρηματοροές, να μειώνονται τα έξοδα συντήρησης, και να
αποφεύγεται ο κίνδυνος καταπάτησης. Γενικότερα:

 Εμπορικές μισθώσεις εφαρμόζονται κυρίως σε παλαιούς αιγιαλούς για τουριστική χρήση
και σε καταστήματα.

 Μακροχρόνιες μισθώσεις (<49 έτη) εφαρμόζονται κυρίως σε σημαντικών προοπτικών
ακίνητα και κυρίως τουριστικές υποδομές και εκτάσεις κατάλληλες για τουριστική
ανάπτυξη, που απαιτούν από το μισθωτή επενδύσεις μεσαίας και μεγάλης κλίμακας.
Μέσω των μακροχρόνιων μισθώσεων, η κυριότητα του ακινήτου και η υπεραξία που θα
παραχθεί παραμένει στην ΕΤΑΔ, ενώ στον επενδυτή δίδεται ικανός χρόνος για να
καταστεί ελκυστική η επένδυση.

 Εξίσου σημαντικό για την καλύτερη αξιοποίηση είναι να αναζητηθούν α) συνέργειες
/επιχειρηματικές συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη ιδιαίτερα μεγάλων
ακινήτων με σημαντικές προοπτικές, β) μέσω σύστασης εταιριών ειδικού σκοπού, επιλογή
κατάλληλων ακινήτων και εισφορά τους σε θυγατρική ΑΕΕΑΠ προς εισαγωγή στο ΧΑ, με
παράλληλη εντατική προετοιμασία των ακινήτων αυτών για αξιοποίηση, γ) εργαλεία
τιτλοποίησης εσόδων από μισθώματα υφιστάμενων υγειών συμβάσεων με άμεση
προείσπραξη μέρους των υφιστάμενων μελλοντικών μισθωμάτων, κ.α.. δ) αξιοποίηση
εναλλακτικών χρηματοδότησης, όπως και προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

 Κατηγοριοποίηση του 
χαρτοφυλακίου σε 
επιμέρους χαρτοφυλάκια, 
αναλόγως των 
δυνατοτήτων και 
εναλλακτικών αξιοποίησης.

 Ιεράρχηση προτεραιοτήτων 
για τα χαρτοφυλάκια των 
άμεσα «ώριμων» προς 
αξιοποίηση ακινήτων
λαμβάνοντας υπόψη και το 
επενδυτικό περιβάλλον.

 Δημιουργία 
χαρτοφυλακίου ακινήτων 
«ειδικών περιβαλλοντικών 
και πολεοδομικών 
δεσμεύσεων» 
(αρχαιολογικοί χώροι, 
εθνικά μνημεία, δρυμοί 
κ.ά.), αφενός για την ειδική 
διαχείριση και προστασία 
τους και αφετέρου για τη 
διαπίστωση του τελικού 
αριθμού των πραγματικά 
αξιοποιήσιμων.

1 2 3 4
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Εναλλακτικές επιλογές αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου της ΕΤΑΔ 
(1/2)

Δομή συναλλαγής Ενδεικτικοί τύποι ακινήτων Έσοδο Σκοπός / Οφέλη / Κίνδυνοι

Πώληση

 Μικρά αστικά ακίνητα: 
οικιστικά, καταστήματα, 
εμπορικά ακίνητα

 Μικρά αγροτικά ακίνητα

 Εφάπαξ εισροή

 Απεμπλοκή από ακίνητα που επιβαρύνουν δυσανάλογα 
το διαχειριστικό κόστος

 Άμεσα έσοδα
 Θετικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις: 

 στέγαση
 αύξηση μέσου μεγέθους αγροτικού κλήρου

 Χαμηλός επιχειρηματικός κίνδυνος

Παραχώρηση κατά 
χρήση (μακροχρόνια 
μίσθωση)

 Εκτάσεις κατάλληλες για 
τουριστική ανάπτυξη

 Αγροτικές εκτάσεις κατάλληλες 
για αγροτική χρήση

 Γεωθερμικά πεδία
 Ιαματικές πηγές

 Σταθερό ή / και 
ποσοστιαίο 
μίσθωμα 

 Μακροπρόθεσμο

 Δημιουργία σταθερών μακροπρόθεσμων εσόδων 
 Αξιοποίηση σχολαζόντων Εθνικών πόρων
 Θετικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις: 

 ανάπτυξη τουριστικού τομέα
 ανάπτυξη τομέα πρωτογενούς παραγωγής
 ανάπτυξη τομέα ανανεώσιμης ενέργειας

 Μέσος επιχειρηματικός κίνδυνος

Εμπορική μίσθωση

 Αστικά εμπορικά ακίνητα 
(καταστήματα, γραφεία, 
στάθμευση)

 Αιγιαλοί (θερινές χρήσεις) *

 Σταθερό μίσθωμα 
 Μεσοπρόθεσμο

 Δημιουργία σταθερών μεσοπρόθεσμων εσόδων 
 Θετικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις: 

 Ανάπτυξη τουριστικού τομέα
 Χαμηλός επιχειρηματικός κίνδυνος

1 2 3 4

* Με επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στη νομοθεσία
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Εναλλακτικές επιλογές αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου της ΕΤΑΔ 
(2/2)

Δομή συναλλαγής Ενδεικτικοί τύποι ακινήτων Έσοδο Σκοπός / Οφέλη / Κίνδυνοι

Ανάπτυξη με 
συμμετοχή σε 
επενδυτικό σχήμα

 Εκτάσεις κατάλληλες για τουριστική 
ανάπτυξη

 Γεωθερμικά πεδία
 Ιαματικές πηγές

 Συμμετοχή στην 
κερδοφορία και 
επιμερισμός κινδύνων

 Μικρότερο κεφαλαιακό κόστος 
 Μέσος επιχειρηματικός κίνδυνος

Παραχώρηση / 
Επιστροφή στο 
Ελληνικό Δημόσιο

 Ακίνητα μη επιδεχόμενα εμπορικής 
αξιοποίησης

 Ακίνητα με προφανείς και αναγκαίες 
δημόσιες χρήσεις και τα οποία 
απαιτούν ενεργή διαχείριση τους από 
τους τελικούς χρήστες (πάρκα, 
αθλητικοί χώροι)

 Απεμπλοκή από ακίνητα που δεν 
δημιουργούν εισόδημα αλλά επιβαρύνουν 
το διαχειριστικό κόστος

 Θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής του 
κοινωνικού συνόλου

Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας
1. Κατηγοριοποίηση και προτεραιοποίηση ακινήτων με βάση ορθή και επαρκή πληροφόρηση
2. Ωρίμανση ακινήτων για την βελτιστοποίηση της εμπορευσιμότητας και των όρων συναλλαγής
3. Ύπαρξη επαρκούς υποδομής και πόρων για την υλοποίηση των συναλλαγών
4. Πειστικός επιχειρηματικός σχεδιασμός για την εξασφάλιση στήριξης για την προσαρμογή / δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου. 

1 2 3 4
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Κρίσιμες παράμετροι αποτίμησης ακινήτων

Βασικές Παράμετροι Αποτίμησης

 Επάρκεια πληροφόρησης

 Συχνότητα διενέργειας

 Σχεδιασμός και διαχείριση

 Πρότυπα και μεθοδολογία

 Εκτιμητική βάση και προϋποθέσεις

 Ταυτότητα & ικανότητες εκτιμητή

 Εσωτερική διαχείριση εκτιμητικού 
έργου

 Αποδοχή εκτιμήσεων

 Κόστος

Μεθοδολογία
 Διαφοροποίηση περιπτώσεων 

μεμονωμένων εκτιμήσεων και εκτιμήσεων 
χαρτοφυλακίου

 Επιλογή μεθοδολογίας ανάλογα με το είδος 
ακινήτου 

 Αποφυγή μεθοδολογιών που είναι εύκολες 
αλλά λιγότερο αξιόπιστες 

 Πληρότητα εκθέσεων ώστε η επιλογή και η 
εφαρμογή της μεθοδολογίας να είναι 
σαφής και ολοκληρωμένη

 Μη αποδοχή εκτιμήσεων με λανθασμένη 
επιλογή ή εφαρμογή μεθοδολογίας

 Σε περίπτωση πώλησης, θα πρέπει να 
προβλεφθούν διαδικασίες ελάχιστου 
τιμήματος, πρόβλεψη που υπάρχει και στις 
Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Μετόχου 

Βέλτιστες Πρακτικές

 Η επίδοση των εκτιμητών ακολουθεί την 
ποιότητα των παρεχόμενων στοιχείων

 Η ποιότητα των εκτιμήσεων είναι σε 
σημαντικό βαθμό ανάλογη των όρων 
επιλογής των συμβούλων και του 
αντικειμένου εργασιών που τους 
ανατίθεται 

 Η εκτίμηση μεγάλου αριθμού ακινήτων 
απαιτεί και από τις δύο πλευρές 
(ιδιοκτήτης – εκτιμητής) να διαθέτουν το 
κατάλληλο πληροφοριακό υπόβαθρο 
δεδομένου ότι σημαντικό μέρος της 
εργασίας αφορά την αναγνώριση, 
ταξινόμηση και άντληση πληροφορίας 
με αποτελεσματικό τρόπο

1 2 3 4
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Έλεγχος και Επικαιροποίηση, όπως και εξορθολογισμός
Συμβάσεων Μίσθωσης και Παραχώρησης

Έλεγχος και αξιολόγηση μισθωτικών συμβάσεων

 Έλεγχος όλων των μισθωτικών συμβάσεων (ξεκαθάρισμα ενεργών και ανενεργών και ενημέρωση της βάσης δεδομένων)

 Εξέταση έγκαιρης καταβολής μισθωμάτων και τήρησης των λοιπών όρων 

 Κατηγοριοποίηση των ενεργών συμβάσεων σε αυτές που εξυπηρετούνται κανονικά και σε αυτές που έχουν προβλήματα εξυπηρέτησης ή δεν είναι 
συμφέρουσες

Για τα παραπάνω, θα πρέπει να καταρτισθεί ένα χρονοδιάγραμμα ενεργειών με ορίζοντα ολοκλήρωσης εντός του 2018.

Έλεγχος και αξιολόγηση συμβάσεων παραχώρησης

 Έλεγχος όλων των συμβάσεων παραχώρησης (ξεκαθάρισμα ενεργών και ανενεργών και ενημέρωση της βάσης δεδομένων)

 Εξέταση υλοποίησης των όρων 

 Κατηγοριοποίηση /ιεράρχηση των ενεργών συμβάσεων σε αυτές που εξυπηρετούνται κανονικά και σε αυτές που έχουν προβλήματα εξυπηρέτησης
ή δεν είναι συμφέρουσες

 Αποτύπωση όλων των παραχωρήσεων ακινήτων (αριθμό ακινήτων, έκταση, χρήσεις κ.λπ.). Η δράση αυτή θα εξάγει χρήσιμα συγκριτικά στοιχεία (εικόνα
παραχωρημένων δημοσίων ακινήτων, σύγκριση μεγεθών ανά Δήμο σε σχέση με την έκταση, τον πληθυσμό, τους πόρους κ.λπ.) και μπορεί να αποτελέσει
σημαντικό εργαλείο (α) για την επαναδιαπραγμάτευση ή τη λύση αρκετών συμβάσεων και (β) για την εξασφάλιση της συναίνεσης και της υποστήριξης των
τοπικών κοινωνιών στα μεγάλα projects αξιοποίησης

Για τα παραπάνω, θα πρέπει να καταρτισθεί ένα χρονοδιάγραμμα ενεργειών με ορίζοντα ολοκλήρωσης εντός του 2018.

1 2 3 4
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Ανάγκη αναδιοργάνωσης βάσει του Ν.4389/2016

 Βάσει του Ν.4389/2016 προβλέπεται πως το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ εγκρίνει το σχέδιο αναδιοργάνωσης της ΕΤΑΔ.

 Το νέο οργανωτικό μοντέλο θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά τις ανάγκες του επιχειρηματικού σχεδίου της ΕΤΑΔ και τις στρατηγικές
προτεραιότητες με τρόπο οργάνωσης που θα λαμβάνει υπόψη του τόσο βέλτιστα μοντέλα οργάνωσης και λειτουργίας εταιρειών στον κλάδο όσο και τις ειδικές
συνθήκες και αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα. Επίσης το οργανωτικό μοντέλο θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Εσωτερικού
Κανονισμού και των Κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΕΕΣΥΠ.

 Παράλληλα, η ΕΤΑΔ θα πρέπει να ενισχυθεί με προσωπικό που θα της προσδώσει τις απαιτούμενες δεξιότητες σε ειδικά πεδία δραστηριότητας αλλά και
εξειδικευμένες υπηρεσίες (εσωτερικά και εξωτερικά).

 Η αναδιοργάνωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλος του έτους 2018.

1 2 3 4
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Μεθοδολογία αναδιοργάνωσης της ΕΤΑΔ 
1 2 3 4

Στάδιο 2
Σχεδιασμός νέας

Δομής Οργάνωσης

Στάδιο 1
Διάγνωση Τρέχουσας Κατάστασης –
Ανάλυση ελλείψεων (gap analysis)

Στάδιο 3
Νέες διαδικασίες 

και Συστήματα

Στάδιο 4
Στελέχωση 

Νέας Οργάνωσης

Στο Διαγνωστικό Στάδιο, θα χρησιμοποιούνται
οι απόψεις των στελεχών της ΕΤΑΔ
προκειμένου να διαμορφωθεί μία άποψη ως
προς τις δυσλειτουργίες, τους παράγοντες
επιτυχίας και τυχόν προτάσεις για την
υλοποίηση της αναδιοργάνωσης

Σε αυτό το στάδιο θα σχεδιαστεί μια
προτεινόμενη οργανωτική δομή με τις
απαιτούμενες δυνατότητες και την περιγραφή
ρόλων και αρμοδιοτήτων για σημαντικές
θέσεις ευθύνης (συμπεριλαμβανομένων των
απαιτούμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων)

Στο στάδιο χαρτογράφησης νέων
διαδικασιών και συστημάτων,
προτεραιότητά είναι να αναβαθμισθούν και
να εκσυγχρονισθούν τα πληροφοριακά
συστήματα, να αυξηθεί η αποτελεσματική
λειτουργία και να αναπτυχθεί μια εσωτερική
κουλτούρα αριστείας μέσα στην ΕΤΑΔ

Στο στάδιο αυτό, στόχος είναι να διασφαλισθεί ότι οι σωστοί
άνθρωποι βρίσκονται στη σωστή θέση, υποστηρίζοντας τους
εργαζομένους στην προσπάθειά τους να προσφέρουν
αποτελεσματικά και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του
Επιχειρηματικού Σχεδίου. Αυτή η φάση είναι κρίσιμη, καθώς
θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή
της αναδιοργάνωσης σε ολόκληρη την εταιρεία

Βασικές Αρχές του νέου μοντέλου οργάνωσης:
 Σαφής καθορισμός προσέγγισης των 

τάσεων της αγοράς ακινήτων, σύμφωνα 
και με τη στρατηγική της ETAΔ

 Προώθηση νέας κουλτούρας που αναθέτει 
καθήκοντα και ευθύνες στο προσωπικό, 
αποφεύγοντας επικαλύψεις και κενά

 Το μοντέλο θα πρέπει να διασφαλίζει τη 
λειτουργική και οικονομική 
αποδοτικότητα, μέσω λιτής και 
ουσιαστικής δημιουργίας ρόλων και 
γραμμών αναφοράς

 Περιγραφές ρόλων, 
συμπεριλαμβανομένων των σπουδών, 
γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων και 
εμπειρίας ανά ρόλο

 Ανάπτυξη των εργαζομένων μέσω 
ευκαιριών ανέλιξης στην οργανωτική 
δομή της ΕΤΑΔ

 Χαρτογράφηση όλων των διαδικασιών 
διαχείρισης και αξιοποίησης της 
ακίνητης περιουσίας για την 
εξασφάλιση αποδοτικότητας, 
σαφήνειας και ευθυγράμμισης σε όλες 
τις μονάδες της εταιρείας

 Σχεδιασμός νέου συστήματος για τη 
δημιουργία μιας ισχυρής και 
αξιόπιστης βάσης δεδομένων με όλες 
τις απαιτούμενες πληροφορίες και 
δεδομένα του χαρτοφυλακίου της ΕΤΑΔ

 Εξασφάλιση αυτοματοποίησης όλων 
των απαιτούμενων ενεργειών για την 
επιτάχυνση των νομικών και τεχνικών 
διαδικασιών για την ωρίμανση και την 
ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου

 Καθορισμός κοινών ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων σε 
όλους τους εργαζομένους

 Κοινοποίηση της διαδικασίας σε όλους
 Διασφάλιση της ευθύτητας, δικαιοσύνης και αξιοκρατίας 

κατά την εφαρμογή
 Αντιστοιχία ανθρώπων και ανάθεσης εργασιών 
 Εντοπισμός και ανάπτυξη ταλέντου
 Εκ νέου κατάρτιση και αναβάθμιση δεξιοτήτων, 

σχεδιάζοντας στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης με βάση
τα κενά και τις ελλείψεις δεξιοτήτων που εντοπίστηκαν

 Κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας μέσω ανοιχτής και 
αντικειμενικής διαδικασίας, ώστε η ΕΤΑΔ να ενισχυθεί με 
προσωπικό που θα της προσδώσει νέες δεξιότητες σε ειδικά 
πεδία δραστηριότητας και σε νέες εξειδικευμένες υπηρεσίες 
της αγοράς Ακινήτων

 Σχεδιασμός και υλοποίηση «Προγράμματος Ένταξης» για την 
εξοικείωση των νεοεισερχόμενων με το νέο περιβάλλον, 
τους συναδέλφους και τις διαδικασίες της εταιρείας με 
στόχο την άμεση υποστήριξη της εφαρμογής των 
Στρατηγικών Προτεραιοτήτων

Για να προσδιοριστεί η σημερινή κατάσταση 
και  να δοθούν απαντήσεις για τις βασικές
αδυναμίες στην αποτελεσματικότητα, 
προτείνονται οι ακόλουθες πρωτοβουλίες:
 Δομημένες συνεντεύξεις με στελέχη σε  

θέσεις ευθύνης
 Workshops

Προκειμένου να καταρτιστεί η Ανάλυση των 
Ελλείψεων (Gap Analysis), θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

 Σαφή περιγραφή σημερινών αδυναμιών
 Συγκριτική αξιολόγηση - Βέλτιστες 

Πρακτικές
 Απαιτήσεις Εσωτερικού Κανονισμού
 Πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης της 

ΕΕΣΥΠ

Φεβ. – Μαρ. 2018 Απρ.- Μάιος 2018 Απρ.– Σεπτ. 2018 Μάιος – Νοε. 2018
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Βασικές στρατηγικές προτεραιότητες (1/4)

Αύξηση εσόδων και 
Αποτελεσματικότητας

Υλοποίηση ώριμων 
συναλλαγών

Πως  μπορεί η ΕΤΑΔ να 
βελτιώσει τα έσοδά της 
και να ενισχύσει την 
αποτελεσματικότητα
ως προς την αξιοποίηση 
ακινήτων;

Πωληση, μακροχρόνια παραχώρηση ή εκμίσθωση ακινήτων για την οποία έχει ληφθεί η 
σχετική απόφαση και απομένει η υλοποίηση τυπικών διαδικασιών

Εκμετάλλευση των μεγάλων παραθαλάσσιων  τουριστικών εκτάσεων

Αξιοποίηση 
Τουριστικών 
ακινήτων Αξιοποίηση ξενοδοχείων Ξενία ή/και σχεδιασμός και υλοποίηση επενδύσεων για ωρίμανση 

ακινήτων αυτής της κατηγορίας 

Εκμετάλλευση ιαματικών πηγών ή/και σχεδιασμός και υλοποίηση επενδύσεων για ωρίμανση 
ακινήτων αυτής της κατηγορίας 

Υποκαταστήματα Εξορθολογισμός δραστηριότητας και λειτουργίας υποκαταστημάτων

Σχεδιασμός και υλοποίηση αξιοποίησης clusters ώριμων ακινήτων

Περιοχή προς βελτίωση Σκοπός Προσέγγιση / Στρατηγική Ενδεικτικές ενέργειες προς εξέταση

Υλοποίηση συναλλαγών για ακίνητα χαμηλού ενδιαφέροντος, τα οποία είναι μικρού μεγέθους, 
μικρής εμβέλειας όσον αφορά το ευρύτερο κοινωνικό, οικονομικό ή πολιτιστικό ενδιαφέρον, 
αλλά επιβαρύνουν  δυσανάλογα το κόστος διαχείρησης 
(πχ μικρές αγροτικέςς εκτάσεις, μικρά αστικά ακίνητα, κλπ)

Μίσθωση αιγιαλών για εποχιακή χρήση. Εφόσον είναι δυνατή η διαδικασία, θα πρέπει να 
υλοποιηθούν εντός των επόμενων μηνών ώστε να παραχθεί έσοδο κατά την τουριστική 
περίοδο του καλοκαιριού του 2018

Ανθρώπινο δυναμικό Εξασφάλιση επάρκειας εξειδικευμένου προσωπικού

Αναδιοργάνωση /Εκσυγχρονισμός Εσωτερικού Κανονισμού και διαδικασιών 

Αξιολόγηση και  εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού. Αναγνώριση και προσέλκυση ταλέντου 
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Βασικές στρατηγικές προτεραιότητες (2/4)

Επάρκεια 
πληροφόρησης

Βελτίωση 
πληροφοριακής δομής

Πως μπορεί η ΕΤΑΔ να 
εξασφαλίσει ένα άρτιο 
Μητρώο Ακινήτων;

Σχεδιασμός βέλτιστης δομής και βελτίωση ποιότητας πληροφόρησης στη βάση δεδομένων

Συμπερίληψη αφανών - αλλά υπαρχόντων σε άλλες πηγές- στοιχείων στη βάση δεδομένων

Δυναμική σύνδεση με εξωτερικές πηγές δεδομένων (π.χ. Κτηματολόγιο)
Διασύνδεση με άλλες 
βάσεις δεδομένων Συγχρονισμός και διασύνδεση με το Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 

Περιουσίας

Διαγραφή επιλεγμένων 
ακινήτων Ξεκαθάρισμα και διαγραφή των παραχωρημένων κατά κυριότητα (καθ΄ οιονδήποτε τρόπο) 

ακινήτων

Συμπλήρωση νέων στοιχείων στη βάση δεδομένων

Εκκαθάριση 
Μητρώου 
Ακινήτων

Επιστροφή ακινήτων που δεν είναι αξιοποιήσιμα στο Ελληνικό Δημόσιο

Δημιουργία «Ψηφιακού Φακέλλου» για κάθε ακίνητο

Επικαιροποίηση στοιχείων ακινήτων

Ενσωμάτωση ψηφιακών διαγραμμάτων ακινήτων

Περιοχή προς βελτίωση Σκοπός Ενδεικτικές ενέργειες προς εξέτασηΠροσέγγιση / Στρατηγική
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Βασικές στρατηγικές προτεραιότητες (3/4)

Βελτίωση και 
ενίσχυση 
χαρτοφυλακίου

Υπολογισμός εύλογης 
αξίας ακινήτων

Πως μπορεί η ΕΤΑΔ 
να επιταχύνει την 
ωρίμανση και 
αξιοποίηση του 
χαρτοφυλακίου της;

Συνεχής και συστηματική αποτίμηση εύλογης αξίας νεων ακινήτων

Τριμηνιαίο πλάνο αποτίμησης με ποσοτικούς στόχους 

Ενίσχυση και 
εμπλουτισμός 
χαρτοφυλακίου Επένδυση σε νέα ακίνητα με σκοπό τη βελτιστοποίηση των εσόδων και αποδόσεων

Ένταξη «νέων» ακινήτων στο ενεργό χαρτοφυλάκιο  από αυτά της Β’ Φάσης

Κατεχόμενα και 
καταπατημένα

Εντοπισμός και περιορισμός κατεχόμενων ακινήτων 

Συστηματική αντιμετώπιση  καταπατήσεων

Ωρίμανση ακινήτων

Συστηματική ωρίμανση ακινήτων ανά τύπο, μέγεθος και γεωγραφική περιοχή

Ωρίμανση μεγάλων ακινήτων 

Περιοχή προς βελτίωση Σκοπός Ενδεικτικές ενέργειες προς εξέτασηΠροσέγγιση / Στρατηγική
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Βασικές στρατηγικές προτεραιότητες (4/4)

Αποτελεσματική 
λειτουργία και 
διαχείριση 
συμβάσεων 

Πώς μπορεί η ΕΤΑΔ 
να τυποποιήσει και να 
βελτιώσει τις συμβάσεις 
της; Εξυγίανση υπαρχουσών συμβάσεων

Έλεγχος μισθώσεων

Τυποποίηση μισθωτικών συμβολαίων

Υποκαταστήματα Σταδιακή αποδέσμευση από Υποκαταστήματα και προώθηση μακροχρόνιων μισθώσεων

Έλεγχος 
παραχωρήσεων

Εξυγίανση παραχωρήσεων

Περιοχή προς βελτίωση Σκοπός Ενδεικτικές ενέργειες προς εξέτασηΠροσέγγιση / Στρατηγική

Στρατηγική για τα 
Υποκαταστήματα

Ποια η μεσο-
μακροπρόθεσμη 
στρατηγική για τα 
Υποκαταστήματα;
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Στρατηγικές Προτεραιότητες και Προσέγγιση της ΕΕΣΥΠ 
για τη δημιουργία αξίας στις Δημόσιες Επιχειρήσεις   6
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Το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σε Δημόσιες Επιχειρήσεις 
της ΕΕΣΥΠ6.1
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Εισαγωγή σύμφωνα με το Ν.4389/2016 

 Σκοπός της ένταξης των συμμετοχών του κράτους σε δημόσιες επιχειρήσεις στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. είναι να
επιτευχθεί καλύτερη διαχείριση και επαύξηση της αξίας των συμμετοχών αυτών, αξιοποιώντας σύγχρονα πρότυπα και πολιτικές αναφορικά με την
εταιρική διακυβέρνηση, την εταιρική συμμόρφωση, την εποπτεία και τη διαφάνεια των διαδικασιών.

 Για το σκοπό αυτό υιοθετείται ένα ενιαίο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και αναφορών, με αυστηρή εφαρμογή κανόνων διαφάνειας, αξιοκρατίας
και υπεύθυνης διοίκησης. Στο ίδιο πλαίσιο, η ΕΕΣΥΠ θα προωθεί θέματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά, υπεύθυνης επιχειρηματικότητας αλλά και
διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα με τις δημόσιες επιχειρήσεις μέρη, πάντα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, αλλά και την ενίσχυση της
εμπιστοσύνης μεταξύ των δημοσιών φορέων και οργανισμών και των πολιτών.

 Σύμφωνα με το Ν.4389/2016, πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι Δημόσιες Επιχειρήσεις:

(α) θα συνεχίσουν να υπόκεινται σε κατάλληλη εποπτεία, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία

(β) θα αναλαμβάνουν την εφαρμογή και την υποστήριξη των τομεακών πολιτικών της κυβέρνησης

(γ) θα αναλαμβάνουν, κατόπιν ανάθεσης, την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Συμφέροντος και Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος, για παράδειγμα με
την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με το δίκαιο και τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τις κοινές
αξίες της Ένωσης που περιλαμβάνονται σε αυτά

Περαιτέρω και προς αυτή την κατεύθυνση, η ΕΕΣΥΠ καλείται να ενισχύσει στις Δημόσιες Επιχειρήσεις τις δομές και τις αξίες που περιλαμβάνονται
στον εσωτερικό τους κανονισμό και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, τον εσωτερικό έλεγχο, κ.α.

 Επιπλέον, θα πρέπει να επιδιωχθούν συνέργειες μεταξύ των δραστηριοτήτων των θυγατρικών αυτών, μέσα από κοινό προγραμματισμό δράσεων, ο
οποίος εκτιμάται ότι θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για τις ίδιες τις δημόσιες επιχειρήσεις (οικονομίες κλίμακας, ευθυγράμμιση οριζόντιων
πολιτικών, κλπ.), όσο και για τους χρήστες (βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης/αναβάθμιση της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών).
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Μηχανισμός Συντονισμού - Φιλοσοφία & Λειτουργία (1/3)

Ο Μηχανισμός Συντονισμού αποτελεί επί της ουσίας το εργαλείο καθορισμού της επιχειρησιακής στρατηγικής των λοιπών θυγατρικών. Περιέχει ένα λεπτομερές πλαίσιο συνεργασίας και τις
σχετικές διαδικασίες όσον αφορά τον συντονισμό μεταξύ του Κράτους, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας και των λοιπών θυγατρικών (Δημόσιων Επιχειρήσεων) για τα
ακόλουθα θέματα:

1. Την Αποστολή της Δημόσιας Επιχείρησης (Mandate) όπου ορίζονται οι κύριες επιχειρησιακές κατευθύνσεις και ο κεντρικός στόχος προεχόντως ως προς τον προσδιορισμό της
δημόσιας αξίας κάθε Δημόσιας Επιχείρησης που ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της ΕΕΣΥΠ. Η ανάπτυξη και η σύνταξη της αποστολής πραγματοποιείται μέσω συνεργασίας ΕΕΣΥΠ και κάθε
Δημόσιας Επιχείρησης, αφού έχει προηγηθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό, η κατάρτιση της κλαδικής πολιτικής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο
από το Κράτος. Επιπλέον λαμβάνονται υπόψη το νομοθετικό πλαίσιο του τομέα δραστηριότητας κάθε Δημόσιας Επιχείρησης, τα καταστατικά, η τεχνογνωσία και εμπειρία της
Δημόσιας Επιχείρησης. Η αποστολή της κάθε Δημόσιας Επιχείρησης εγκρίνεται τελικώς από την Κυβερνητική Επιτροπή και κατόπιν δημοσιεύεται.

2. Τη σύμβαση Απόδοσης και Στόχων (Performance Contract) που θα ορίζει τις ειδικές υποχρεώσεις που ανατίθενται σε μια Δημόσια Επιχείρηση και οι οποίες αποτελούν το
βασικό παραδοτέο της διοίκησής τους. Οι υποχρεώσεις αυτές άπτονται στόχων δημόσιας πολιτικής και θα αφορούν κατά κανόνα, αλλά όχι αποκλειστικά, στην παροχή
Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος «ΥΓΟΣ» που ανατίθενται από το Κράτος. Η εν λόγω σύμβαση θα επιτρέψει την αποτελεσματική και συνεκτική υλοποίηση ειδικών
υποχρεώσεων από τις Δημόσιες Επιχειρήσεις, καθώς θα διατυπώνει με σαφήνεια α) την αποστολή και τους στόχους των ειδικών υποχρεώσεων, β) θα ορίζει τους χρηματοδοτικούς
πόρους για την υλοποίηση τους, και γ) θα εξειδικεύει το ρόλο και τις δεσμεύσεις των συνυπογραφόντων µερών.

Η σύμβαση θα συντάσσεται βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας μεταξύ της ΕΕΣΥΠ, κάθε μιας από τις Δημόσιες Επιχειρήσεις που εντάσσονται στην ΕΕΣΥΠ και της Κυβερνητικής
Επιτροπής. Οι συμβάσεις αυτές θα βασίζονται στις βέλτιστες διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές και θα είναι εναρμονισμένες με το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Η
Δημόσια Επιχείρηση είναι αρμόδια για τη σύνταξη της Σύμβασης και για τη διατήρηση του κατάλληλου προσωπικού με τις κατάλληλες δεξιότητες για την εκτέλεση αυτού του έργου.

3. Δήλωση Δεσμεύσεων (Statement of Commitments) που αφορά στους στόχους της κάθε Δημόσιας Επιχείρησης - πέραν των ειδικών υποχρεώσεων - οι οποίοι πρέπει να είναι
ευθυγραμμισμένοι με το Στρατηγικό Σχέδιο της ΕΕΣΥΠ. Ειδικότερα, η Δήλωση Δεσμεύσεων θα ορίζει τους χρηματοοικονομικούς στόχους της Δημόσιας Εταιρείας, καθώς και τους
επιχειρησιακούς στόχους που εν γένει θα συμβάλουν στη μεγιστοποίηση της μακροπρόθεσμης χρηματοοικονομικής αξίας της ΕΕΣΥΠ και θα διασφαλίζουν μια ισορροπημένη και
ολιστική προσέγγιση, ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση της Δημόσιας Επιχείρησης και η προσέγγιση αποδόσεων εφάμιλλων με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
ίδιο ή σε συναφείς κλάδους.

4. Τους στόχους οικονομικής ανάπτυξης, δηλαδή, τις αποφάσεις που αφορούν την συμμετοχή και τον ειδικό ρόλο των Δημοσίων Επιχειρήσεων στην αναπτυξιακή πολιτική του
Κράτους, και συγκεκριμένα την περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η Δημόσια Επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει σε τοπικές, κλαδικές ή βιομηχανικές πολιτικές όπου το κράτος
διαβλέπει πιθανό ρόλο της Δημόσιας Επιχείρησης. Κατά το στάδιο αυτό η ΕΕΣΥΠ διαλέγεται με τρόπο ανεξάρτητο με το Κράτος και τη Δημόσια Επιχείρηση καλή τη πίστει και σύμφωνα
με την οριζόμενη στο σχετικό κεφάλαιο του Μηχανισμού Συντονισμού διαδικασία, προκειμένου να αξιολογηθεί η συμβατότητα της εκάστοτε ζητούμενης συμμετοχής με την αποστολή και
τη στρατηγικής της.
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Μηχανισμός Συντονισμού - Πλαίσιο Ειδικών Υποχρεώσεων (2/3)

Η σχηματική λειτουργία και ολοκλήρωση των διαδικασιών του Μηχανισμού Συντονισμού εξειδικεύεται περαιτέρω με τον τρόπο ουσιαστικού καθορισμού των υποχρεώσεων μιας
Δημόσιας Επιχείρησης. Ως προς το περιεχόμενο των ειδικότερων υποχρεώσεων που ανατίθενται ή δύνανται να ανατεθούν σε μια Δημόσια Επιχείρηση πρέπει να σημειωθούν τα
εξής:

Πλαίσιο Ειδικών Υποχρεώσεων: Ως τμήμα της Σύμβασης Απόδοσης και στόχων το πλαίσιο αυτό αφορά στις ανάθεση από το Κράτος απευθείας ειδικών υποχρεώσεων στην
Δημόσια Επιχείρηση με σκοπό την εκπλήρωση στόχων δημόσιας πολιτικής και οι οποίες αφορούν στην παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος. Το πλαίσιο αυτό θα
αντανακλά τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές διακυβέρνησης των δημοσίων επιχειρήσεων.

Τα βασικά στοιχεία του πλαισίου ειδικών υποχρεώσεων περιλαμβάνουν τις ακόλουθες αρχές:

 Το πλαίσιο ειδικών υποχρεώσεων θα καθορίζεται μέσω συμφωνίας μεταξύ της ΕΕΣΥΠ, της Δημόσιας Επιχείρησης και ειδικής επιτροπής που συγκροτείται από τα εκάστοτε
συναρμόδια Υπουργεία, η οποία θα αποφαίνεται για την αναγκαιότητα και προσφορότητα επιβολής ειδικών υποχρεώσεων στη Δημόσια Επιχείρηση προκειμένου το κράτος να
επιτύχει συγκεκριμένους στόχους.

 Η τυχόν επιβολή ειδικών υποχρεώσεων στη Δημόσια Επιχείρηση θα εξετάζεται υπό το φως των στρατηγικών στόχων της Δημόσιας Επιχείρησης και θα λαμβάνει ειδική μέριμνα
για την κοστολόγηση και τη χρηματοδότησή τους.

 Οι Δημόσιες Επιχειρήσεις δεν έχουν υποχρέωση να αναλαμβάνουν δραστηριότητες οι οποίες κινούνται εκτός του συνήθους πλαισίου της επιχειρηματικής λειτουργίας τους,
παρά μόνο αν οι υποχρεώσεις αυτές έχουν αποτελέσει μέρος του πλαισίου ειδικών υποχρεώσεων. Η επιβολή τέτοιων υποχρεώσεων θα συνοδεύεται από πλήρη αποζημίωση, η
οποία θα υπολογίζεται με διαφάνεια.

 Οι Δημόσιες επιχειρήσεις δεν δικαιούνται αποζημίωση για δραστηριότητες που εντάσσονται στην επιχειρηματική σφαίρα δραστηριότητάς τους. Δεν αποτελούν ειδικές
υποχρεώσεις η συμμετοχή στα προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, οι εταιρικές χορηγίες, καθώς και άλλες τυχόν δράσεις και ενέργειες αποκλειστικά και μόνο λόγω
του ζημιογόνου χαρακτήρα τους.
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Μηχανισμός Συντονισμού - Δομή (3/3)

Κλαδική 
Πολιτική

Αποστολή 
Δημόσιας

Επιχείρησης 

Δήλωση 
Δεσμεύσεων

Σύμβαση
Απόδοσης και 

Στόχων

Παρακολούθηση 
Σύμβασης 

Απόδοσης και 
Στόχων

Περιεχόμενο Αρμόδιο Όργανο

 Χάραξη των κλαδικών πολιτικών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο Κυβέρνηση

 Κύριες επιχειρησιακές κατευθύνσεις επί τη βάσει της κλαδικής
Πολιτικής

 Κεντρικός στόχος της Δημόσιας Επιχείρησης

ΕΕΣΥΠ
Κυβερνητική Επιτροπή

 Επιχειρησιακοί – χρηματοοικονομικοί στόχοι της κάθε Δημόσιας Επιχείρησης ΕΕΣΥΠ
Δημόσια Επιχείρηση

 Ορισμός και Ανάθεση ειδικών υποχρεώσεων Δημόσιας Επιχείρησης
 Υποχρέωση συμμόρφωσης με απαιτήσεις ΥΓΟΣ και κείμενη κλαδική νομοθεσία
 Πηγές χρηματοδότησης  και εργαλεία υλοποίησης
 Ρόλος και δεσμεύσεις υπογραφόντων μερών
 Συγκεκριμένες ρήτρες αναθεώρησης

Κυβερνητική Επιτροπή
ΕΕΣΥΠ

Δημόσια Επιχείρηση

 Αξιολόγηση εκτέλεσης της Σύμβασης
 Βαθμός επίτευξης δεικτών απόδοσης
 Εκπλήρωση δεσμεύσεων και ειδικών υποχρεώσεων
 Εισήγηση αναθεώρησης Σύμβασης Απόδοσης και Στόχων

Κυβερνητική Επιτροπή
(βάσει των αναφορών ΕΕΣΥΠ και 

Δημόσιας Επιχείρησης)
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Θυγατρικές (Δημόσιες Επιχειρήσεις) της ΕΕΣΥΠ ανά μετοχική σύνθεση

Σημείωση για ΕΥΔΑΠ & ΕΥΑΘ: Όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ε’ του Ν.4389/2016, «με την επιφύλαξη των 
περιορισμών που προκύπτουν από το ΄Σύνταγμα και της υποχρέωσης συμμόρφωσης στις δικαστικές αποφάσεις»

Σημείωση: Το ΟΑΚΑ θα υπαχθεί στο χαρτοφυλάκιο της ΕΕΣΥΠ κατόπιν μετατροπής του σε κεφαλαιουχική εταιρεία

Μέτοχος Μειοψηφίας Μοναδικός Μέτοχος ή Μέτοχος Πλειοψηφίας

Εισηγμένες Εταιρείες

Δημόσια 
Επιχείρηση 
Ηλεκτρισμού Α.Ε.
(34,123 %)

Μη Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικές 
Αλυκές Α.Ε. (55,19 %)

Εταιρεία Ύδρευσης 
και Αποχέτευσης 
Πρωτευούσης A.E.
(50%+1 μετοχή)

Εταιρεία Ύδρευσης 
και Αποχέτευσης 
Θεσσαλονίκης Α.Ε.
(50%+1 μετοχή)

Oργανισμός Kεντρικών 
Aγορών και Aλιείας Α.Ε.
(100 %)

Κεντρική Αγορά 
Θεσσαλονίκης Α.Ε.
(100 %)

Διεθνής Έκθεση 
Θεσσαλονίκης –
HELEXPO Α.Ε. 
(100 %)

ΕΤΒΑ Βιομηχανικές 
Περιοχές Α.Ε.
(35 %)

Διεθνής 
Αερολιμένας 
Αθηνών Α.Ε.
(25 %)

Folli – Follie Α.Ε. 
(0,9 %)

Οργανισμός Aστικών 
Συγκοινωνιών Aθηνών Α.Ε. 
(100 %)

και οι 100% θυγατρικές του 

Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. 

Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. 

Ανώνυμος Εταιρεία 
Διώρυγος Κορίνθου Α.Ε. 
(100 %)

Ελληνικά
Ταχυδρομεία Α.Ε. 
(90 %)
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Θυγατρικές (Δημόσιες Επιχειρήσεις) της ΕΕΣΥΠ ανά κλάδο δραστηριότητας

Ενέργεια και Φυσικοί Πόροι

 Η ΔΕΗ Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
στην Ελλάδα.

 Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης στην Ελλάδα και έχει 
περιοχή αρμοδιότητας την Αττική. 

 Η ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι η εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης για την περιοχή της Θεσσαλονίκης.

ΛοιπάΜεταφορές & Υποδομές

 Ο όμιλος ΟΑΣΑ Α.Ε. είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, εκτέλεση, παρακολούθηση και τον 
έλεγχο των επίγειων και υπόγειων μέσων μαζικής μεταφοράς στην περιοχή της Αττικής. Οι 
100% θυγατρικές του ΟΣΥ Α.Ε. και ΣΤΑΣΥ Α.Ε. είναι υπεύθυνες για τις αστικές συγκοινωνίες 
με τα μέσα οδικής και υπόγειας & επίγειας σταθερές τροχιάς αντιστοίχως. 

 Η εταιρεία ΔΑΑ Α.Ε. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα κατοχής και χρήσης για τη μελέτη, 
χρηματοδότηση, κατασκευή, ολοκλήρωση, θέση σε λειτουργία, συντήρηση, λειτουργία, 
διοίκηση και ανάπτυξη του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, «Ελευθέριος Βενιζέλος».

 Η ΑΕΔΙΚ Α.Ε. λειτουργεί τη διώρυγα της Κορίνθου και έχει στην αρμοδιότητά της την 
συντήρηση και αξιοποίηση της.

Υπηρεσίες, Αγορές και Εκθεσιακά Κέντρα

 Η εταιρεία Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. λειτουργεί της αλυκές αλατιού στην Ελληνική επικράτεια. 

 Η εταιρεία ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. σχεδιάζει, αναπτύσσει και εκμεταλλεύεται βιομηχανικές περιοχές 
και επιχειρηματικά πάρκα. 

 Το OAKA είναι το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, “Σπύρος Λούης” το οποίο είναι 
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και θα υπαχθεί στο χαρτοφυλάκιο της ΕΕΣΥΠ κατόπιν 
της μετατροπής του σε κεφαλαιουχική εταιρεία.

23 περιφερειακά αεροδρόμια 

Συγκεκριμένα περιλαμβάνουν τα αεροδρόμια:  Αλεξανδρούπολης, Αράξου, Αστυπάλαιας, 
Ικαρίας, Ιωάννινων, Καλαμάτας, Καλύμνου,  Καρπάθου, Κάσου, Καστελόριζου, Καστοριάς, 
Κοζάνης, Κυθήρων, Λέρου, Λήμνου, Μήλου, Νέας Αγχίαλου, Νάξου, Πάρου, Σητείας, Σκύρου, 
Σύρου και Χίου.

 Η εταιρεία ΕΛΤΑ Α.Ε. είναι τα ελληνικά ταχυδρομεία.

 Η εταιρεία OKAA Α.Ε. κατέχει αγορές φρούτων και λαχανικών στην Αθήνα και την Πάτρα, καθώς 
και την κρεαταγορά Αθήνας και κάποιες ιχθυόσκαλες στην ευρύτερη Ελληνική επικράτεια. 

 Η εταιρεία KAΘ Α.Ε. είναι η κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης.

 Η ΔΕΘ HELEXPO Α.Ε. είναι ο εθνικός εκθεσιακός φορέας της Ελλάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 
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Σχόλια

(1) Τα ποσά δεν απεικονίζουν την επίδραση της πώλησης του 25% του ΑΔΜΗΕ

(2) Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας κατά την 31.12.2016 είναι κάτω από το 50% που ορίζει η νομοθεσία

(3) Στα έσοδα των εταιρειών έχουν συμπεριληφθεί επιχορηγήσεις που λαμβάνουν οι εταιρείες αυτές από το Ελληνικό Δημόσιο, ποσού € 119 εκατ (Όμιλος ΟΑΣΑ) και € 116 εκατ (ΟΣΥ, Όμιλος ΟΑΣΑ)

(4) Οι εταιρείες αυτές (ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και τα ΕΛΤΑ μετά την τροποποίηση σχετικά με την παρατήρηση του πιστοποιητικού για την Καθολική Υπηρεσία) έχουν αρνητικό κεφάλαιο κίνησης

(5) Τα στοιχεία έχουν εξαχθεί από τις Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις, όπως αυτές συμφωνούν με τις Σημειώσεις των Αναλυτικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας

Συνοπτικός πίνακας οικονομικών στοιχείων Δημοσίων Επιχειρήσεων

* Συμπλήρωση πίνακα βάσει δημοσιευμένων στοιχείων για την περίοδο που έληξε 31/12/2016 - εκτός από την ΑΕΔΙΚ που διαθέσιμα ήταν αυτά της περιόδου που έληξε 31/12/2015)

Εταιρείες % συμμετοχής 
Ελληνικού Δημοσίου

Έσοδα EBITDA
Κέρδη προ 

Φόρων
Πάγια Στοιχεία 

Ενεργητικού
Σύνολο

Δανεισμού
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Σχόλια
(ποσά σε € 000)

ΔΕΗ (Όμιλος) 34,12% 5.257.197 1.063.700 169.156 11.936.838 4.612.004 5.945.394 (1)

ΕΥΔΑΠ (Όμιλος) 50% +1 328.851 87.279 41.324 881.337 - 904.766

ΕΥΑΘ (Εταιρεία) 50% +1 73.278 26.501 21.769 80.275 - 154.155

ΕΛΤΑ  (Όμιλος) 90% 342.870 14.342 436 169.378 131.993 17.998 (2),(3),(4)

ΟΑΣΑ (Όμιλος) 100% 301.817 -30.727 -84.888 1.309.002 - 1.051.253 (2),(3),(4)

OKAA (Εταρεία) 100% 13.465 3.179 1.496 43.003 - 51.727

ΔΕΘ - HELEXPO (Όμιλος) 100% 11.733 373 -1.686 238.652 - 230.530 (5)

ΑΕΔΙΚ (Εταιρεία) 100% 4.282 -1.040 -1.170 27.351 - 25.673

Ελληνικές Αλυκές (Εταιρεία) 55% 3.915 330 -386 6.410 - 13.391

ΚΑΘ (Εταιρεία) 100% 2.994 1.456 -2.327 32.693 - 32.382
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Στρατηγικές Προτεραιότητες και Προσέγγιση της ΕΕΣΥΠ 
για τη δημιουργία οικονομικής και δημόσιας αξίας στις 
Δημόσιες Επιχειρήσεις  στις οποίες είναι μέτοχος 

6.2
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Οι δημόσιες επιχειρήσεις  θα πρέπει να ενισχύουν τη δημόσια αξία 

Δεδομένων των ευρύτερων στόχων, πέραν της οικονομικής αποδοτικότητας, με την πάροδο του χρόνου και καθώς η οικονομία και το εξωτερικό περιβάλλον αλλάζουν ραγδαία, οι
δημόσιες επιχειρήσεις θα πρέπει να ενεργήσουν πολύ διαφορετικά για να βελτιώσουν τη συνολικότερη αποδοτικότητα τους σε επίπεδα ανάλογα με συναφείς εταιρείες του
ιδιωτικού τομέα και να δημιουργήσουν συνολικότερα οφέλη σε σχέση και με τον κοινωνικό τους ρόλο που συνδέεται και με την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού
συμφέροντος. Στην κατεύθυνση αυτή, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος των δημοσίων επιχειρήσεων παραμένει σημαντικός παγκοσμίως (σύμφωνα με το Fortune Global 500, η
αναλογία των Δημόσιων Επιχειρήσεων έχει αυξηθεί από 9% σε 23%, κυρίως λόγω της ανάπτυξης των δημοσίων επιχειρήσεων της Κίνας), οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να
μετασχηματισθούν για να διασφαλισθεί ότι ‘’Δημιουργούν και Προσδίδουν Αξία”, αξιολογώντας τις σύγχρονες τάσεις, προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες.

 Να έχουν σαφή και ξεκάθαρο σκοπό και αποστολή, σε σύνδεση με επιθυμητούς 
στόχους και αποτελέσματα

 Να λειτουργούν με υπευθυνότητα, διαφάνεια και λογοδοσία, μέσω της έγκαιρης 
και αξιόπιστης αναφοράς των επιδόσεων και των δραστηριοτήτων τους, για την 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τους πολίτες

 Να παρέχουν ποιοτικές και σύγχρονες υπηρεσίες

 Να επιτυγχάνουν την κατάλληλη εσωτερική & εξωτερική ισορροπία, διατηρώντας 
υγιή εσωτερική διαχείριση, ώστε να μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητά τους 
(“doing more with less") και ταυτόχρονα να δημιουργούν αξία στην κοινωνία, 
αποτελώντας κινητήριο μοχλό ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης  
που συνδέεται με το σκοπό, την αποστολή και τους στρατηγικούς τους στόχους 

Βασικά ενδιαφερόμενα μέρη και πλαίσιο επιρροής 

 Να αναπτύσσουν κατάλληλα τις υποδομές τους, όπως και το ανθρώπινο 
κεφάλαιο προκειμένου να εκπληρώσουν καλύτερα την αποστολή τους 

Ως εκ τούτου, οι δημόσιες επιχειρήσεις (ειδικά μέσω των Διοικητικών τους Συμβουλίων 
και της Ανώτατης Διοίκησης που πρέπει να έχει την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση) 
καλούνται σήμερα: Σχέση με

κυβέρνηση

Εξωτερική
επιρροή

Σαφής σκοπός
& αποστολή

Βελτιωμένη 
λειτουργία & 

αποτελεσματική
χρήση πόρων, 

σύγχρονων 
διαδικασιών & 
τεχνολογιών 

Διαφάνεια & 
υπευθυνότητα,

χτίσιμο εμπιστοσύνης

Δημόσιες 
Επιχειρήσεις

Στρατηγικό 
έδαφος για 
ανάπτυξη

Σχέση με
πολίτες και άλλα

ενδιαφερόμενα μέρη

Εσωτερική 
Διοίκηση 

θυγατρικών & 
συντονισμός με 

ΕΕΣΥΠ
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Απαραίτητη η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ εσωτερικής απόδοσης και εξωτερικής 
εστίασης για ενίσχυση της ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας

Απαραίτητες οι βέλτιστες πρακτικές 
εσωτερικής διαχείρισης για τη 
μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητας, ώστε να 
λειτουργούν με εμπορικά και 
οικονομικά βιώσιμο τρόπο, 
εκπληρώνοντας παράλληλα και τις μη 
εμπορικές υποχρεώσεις τους. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί μεταξύ άλλων 

 με αναδιάρθρωση υφιστάμενων 
μοντέλων ή ανάπτυξη νέων για την 
ενίσχυση της παραγωγικότητας

 με εισαγωγή καινοτομίας για την 
παροχή υπηρεσιών που έχουν 
ανάγκη οι πολίτες

 με επίτευξη των επιθυμητών 
οικονομικών αποτελεσμάτων, 
μειώνοντας το κόστος, και 
αξιοποιώντας καλύτερα τους 
διαθέσιμους πόρους 
(οικονομικούς, ανθρώπινο 
κεφάλαιο, τεχνολογικούς, κ.α.)

Οι Δημόσιες Επιχειρήσεις είναι σε θέση ή θα πρέπει να είναι σε θέση να αποτελέσουν καταλύτη και κινητήριο μοχλό για την 
ανάπτυξη:

 Αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη τοπικών, περιφερειακών και εθνικών συστημάτων καινοτομίας, διαμορφώνοντας το 
κατάλληλο περιβάλλον και τις υποδομές και συνδράμοντας έτσι στη δημιουργία ευφυών οικοσυστημάτων 

 Διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των υποδομών και των συνθηκών για την ευημερία του ιδιωτικού τομέα, καθώς 
και στην υποστήριξη εθνικών στρατηγικών για την οικονομική ανάπτυξη

Ανάπτυξη συνθηκών για επιχειρηματική επιτυχία:

Χρηματοδοτώντας ιδέες

 Επιχειρηματική ανάπτυξη

 Ηγεσία μέσω Καινοτομίας

 Έρευνα & Ανάπτυξη

Μεταφράζοντας ιδέες σε έσοδο

Νέα Συστήματα 
Καινοτομίας – Νέα 

προϊόντα & 
υπηρεσίες

Προσέγγιση Τοπικής Καινοτομίας

Απασχόληση & Έσοδα

Ανάπτυξη & Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρησιακή Προσέγγιση Καινοτομίας

Δ
η

μ
ό

σ
ιο

Επ
ιχείρ

η
σ

η

 Ενίσχυση επιχειρηματικότητας 

 Υποδομές που 
δίνουν ώθηση 
στην  οικονομία

 Προώθηση καινοτομίας
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Αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων, απαιτείται πλέον μία πιο ολιστική 
προσέγγιση 

Η μεγάλη εικόνα:

Μια ολιστική «προσέγγιση τριών πυλώνων» :
 οικονομική αποτελεσματικότητα, 
 περιβαλλοντική προστασία, 
 κοινωνική ανταποδοτικότητα 

Επίπτωση

Λήψη αποφάσεων με βάση όχι μόνο τις εισροές – εκροές αλλά 

και τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις

Μέτρηση

Ποσοτικοποίηση της αξίας και των επιπτώσεων σε 

οικονομικούς όρους (€)

Διοίκηση

Αξιολόγηση εναλλακτικών και λήψη αποφάσεων στη βάση 

βέλτιστου κόστους-οφέλους

Οικονομική 
Αποδοτικότητα

€

Ποιότητα Υπηρεσιών

Αέρια του θερμοκηπίου 
και άλλες εκπομπές αερίων 

Κοινωνική συνοχή

Μόλυνση υδάτων

Απορρίμματα

Χρήσεις γης

Χρήση υδάτων

Περιβαλλοντικά
τέλη και φόροι

Φορολογία
ΙδιοκτησίαςΦορολογία 

παραγωγής

Υγεία

Βιοπορισμός

Μισθοδοσία

Κερδοφορία

Επενδύσεις

Εξαγωγές

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Φορολογία 
επιχειρήσεων 

Φορολογία 
προσώπων

Εκπαίδευση
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Απαιτείται επίσης η διαμόρφωση μιας νέας επιχειρησιακής λογικής, με ένα 
ευρύτερο σύστημα δεικτών μέτρησης της απόδοσης 

 Στόχος δεν είναι μόνο η βραχυπρόθεσμη οικονομική απόδοση, αλλά και το να
δημιουργείται στρατηγική αξία μέσω των κατάλληλων επενδύσεων και αξιοποίησης
ενδεχόμενων συνεργιών και στρατηγικών συμμαχιών, δημιουργώντας ένα
μακροπρόθεσμο βιώσιμο και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα

 Οι επιχειρήσεις πρέπει να κατευθύνονται σωστά από τις Διοικήσεις και οι Διοικήσεις τους
να αξιολογούνται με πιο ολιστικό τρόπο, συμπεριλαμβάνοντας τόσο την οικονομική
διάσταση, όσο και ένα ευρύτερο φάσμα πεδίων επίδοσης

 Το κόστος-απόδοση είναι μία κύρια παράμετρος. Υπάρχουν παράλληλα και άλλες
παράμετροι που συνδέονται με τα ευρύτερα οφέλη και τον εκσυγχρονισμό των εταιρειών
που είναι ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητά τους αλλά και τις ειδικές υπηρεσίες που
προσφέρουν, που αποτελούν και αυτά μέρος της γενικότερης απόδοσής τους, ειδικά σε
περιόδους μεγάλης αβεβαιότητας και οικονομικής κρίσης

 Οι δημόσιες επιχειρήσεις πρέπει να είναι ένας από τους παράγοντες που συνδέεται με
την επιδίωξη δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας (άμεσων και έμμεσων) αλλά και με την
ανάπτυξη δεξιοτήτων, τεχνογνωσίας και καινοτομίας

 Οι δημόσιες επιχειρήσεις μπορεί να αποτελέσουν εργαλείο για τη δημιουργία εκθετικής
αξίας, εάν οι σωστές ιδέες, οι άνθρωποι και οι διαδικασίες εγκατασταθούν υπό μια
στέρεα και ώριμη ηγεσία. Για αυτό και θα πρέπει να παρακολουθείται και να αξιολογείται
η επίδοση της κάθε δημόσιας επιχείρησης, υιοθετώντας και τα ανάλογα συστήματα
παρακολούθησης της απόδοσης για την παραγωγή αξίας και προσδοκώμενων
αποτελεσμάτων, μέσω και των κατάλληλων δεικτών (KPIs)

 Ταυτόχρονα, μία από τις βασικότερες προτεραιότητες για τις δημόσιες επιχειρήσεις είναι
η υιοθέτηση και εφαρμογή νέων αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τις
βέλτιστες πρακτικές

Νέο σύστημα δεικτών μέτρησης της απόδοσης

Καινοτομία

Κεφάλαιο 
επιχειρησιακών 

διαδικασιών

Δημιουργία 
θέσεων 

εργασίας

Κοινωνικό 
κεφάλαιο

Εταιρική 
ταυτότητα & 

εικόνα

Κεφάλαιο φήμης

Βιωσιμότητα

Περιβαλλοντικό 
κεφάλαιο

Δημόσια 
υπηρεσία

Κεφάλαιο για 
τους πολίτες και 

την ευημερία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
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Στρατηγικοί Πυλώνες της ΕΕΣΥΠ για τις Δημόσιες Επιχειρήσεις 

00

Δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας

Δημιουργία συνεργειών/ 
στρατηγικών συμμαχιών 

Διασφάλιση Εταιρικής Ευθύνης και Κοινωνικής 
Ανταποδοτικότητας

Περιβαλλοντική αποδοτικότητα /
Ενεργειακή εξοικονόμηση

Εξασφάλιση αποτελεσματικού νομικού και 
ρυθμιστικού πλαισίου για τις Δημόσιες 

Επιχειρήσεις

Διαυγής και συνεκτική πολιτική 
ιδιοκτησίας ως μέτοχος

Δίκαιη σχέση μετόχων / Σχέσεις με άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη

Διαφάνεια και απαιτήσεις γνωστοποίησης

Λογοδοσία των διοικητικών συμβουλίων των 
Δημόσιων Επιχειρήσεων. 

Επαγγελματισμός και αποτελεσματικότητα

Ασφάλεια Εφοδιασμού/ Προσβασιμότητα

Βελτίωση Εμπειρίας Καταναλωτή

Συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων 
για καλύτερη επιχειρηματική, λειτουργική και

πελατοκεντρική αποτελεσματικότητα

Κυβερνοασφάλεια

Καινοτομία στην παραγωγική διαδικασία 
για προϊόντα και υπηρεσίες

Συνέργειες για καινοτομία 
και διάχυση γνώσης

Περιβαλλοντική καινοτομία

Συνδυασμός λειτουργικής και πληροφοριακής 
τεχνολογίας (ΟΤ & ΙΤ)

Εξασφάλιση οικονομικής βιωσιμότητας

Βελτιστοποίηση κεφαλαιακής δομής και
δημιουργία ισχυρότερων ροών για
διανομή μερίσματος προς το Κράτος

Συμβολή στη μείωση του δημόσιου
χρέους καθώς και στη βιώσιμη
οικονομική ανάπτυξη μέσω επενδύσεων

Επικαιροποίηση επιχειρηματικών 
σχεδίων εταιρειών

Καθιέρωση χρηματοοικονομικής 
παρακολούθησης / Δείκτες απόδοσης

Α. Χρηματοοικονομική Απόδοση & Αξία Β. Περιβάλλον, Κοινωνία & Διακυβέρνηση (ESG) Γ. Ποιότητα Υπηρεσιών / Καινοτομία

Διασφάλιση πρόσβασης σε χρηματοδότηση

Ποιότητα παρεχόμενων προϊόντων & υπηρεσιών 
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Α. Δημιουργία οικονομικής αξίας μέσω κατάλληλου στρατηγικού, επιχειρηματικού 
και λειτουργικού σχεδιασμού και παρακολούθησης της απόδοσης 

Σκοπός

Περιεχόμενο

Αξιολόγηση

Χρονοδιάγραμμα

Λειτουργικός ΣχεδιασμόςΣτρατηγικός & Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Προϋπολογισμός & Οικονομικές Αναφορές

 Εταιρικές στρατηγικές βασισμένες στις 
επιχειρηματικές  προοπτικές και την αγορά 
(άνω των 3-5 ετών)

 Λειτουργικοί στόχοι και προβλέψεις απόδοσης
 Οργανωτικές αλλαγές που ενδέχεται να απαιτηθούν
 Εφαρμογή νέων επιχειρησιακών συστημάτων και 

διαδικασιών
 Μέτρα βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας
 Απαιτήσεις κεφαλαίου κίνησης

 Μετατροπή του λειτουργικού  σχεδίου σε 
ποσοτικούς οικονομικούς στόχους κατά τη 
διάρκεια των επόμενων 12 μηνών

 Ανταγωνιστικό περιβάλλον & θέση στην αγορά
 Ανάλυση αγοράς και κλάδων σχετικά με το πού,

πότε και πώς υπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 Στρατηγικές Πρωτοβουλίες και Συνεργασίες
 Επενδυτικό σχέδιο / κεφαλαιακές δαπάνες
 Στρατηγική άντλησης κεφαλαίων και 

χρηματοδότησης 
 Κεφαλαιακή διάρθρωση
 Ψηφιακή τεχνολογία & στρατηγική πληροφορικής
 Στρατηγική διαχείρισης και ανάπτυξης 

Ανθρώπινου Κεφαλαίου /Οργανωτική δομή

 Ετήσια λεπτομερή σχέδια δράσης και έργα
που θα ξεκινήσουν (χρησιμοποιώντας
στρατηγικές προτεραιότητες που δίνονται)

 Βασικοί δείκτες απόδοσης (KPIs)

 Ετήσιοι λεπτομερείς οικονομικοί στόχοι και 
παραδοχές (δηλ. αποτελέσματα τρέχοντος έτους, 
προϋπολογισμός έναντι ιστορικών στοιχείων, 
συγκρίσεις με τις προβλέψεις του επόμενου έτους)

 Ανάλυση παραδοχών
 Ενέργειες για την επίτευξη αποτελεσμάτων
 Εξαμηνιαία και ετήσια ενοποιημένα οικονομικά 

στοιχεία, εκθέσεις και γνωστοποιήσεις βάσει ΔΠΧΑ 
(δηλ. ετήσιες εκθέσεις)

 Μηνιαία και τριμηνιαία οικονομική παρακολούθηση

 Κυλιόμενο χρονοδιάγραμμα 3-5 ετών, 
επανεξετάσεις που πραγματοποιούνται κατ’ 
ελάχιστον μία φορά το έτος

 Συντάσσεται ετησίως και επικαιροποιείται
εφόσον απαιτείται

 Συντάσσεται ετησίως, επικαιροποιείται 
τριμηνιαίως, βάσει της πραγματικής απόδοσης

 Αναφορές σύμφωνα με τις κανονιστικές 
απαιτήσεις

 Ενίσχυση θέσης στην αγορά - Επέκταση σε 
νέες αγορές 

 Αύξηση ή /και διαφοροποίηση εσόδων
 Βελτίωση λειτουργικής κερδοφορίας 
 Διασφάλιση εσόδων -Εισπραξιμότητα απαιτήσεων
 ROIC

 Θέση στην αγορά
 Λειτουργική αποδοτικότητα
 Υπηρεσίες και προϊόντα προς τους

καταναλωτές

 Έσοδα και Κέρδη
 COGS
 Μισθοδοσία και λοιπές ελεγχόμενες δαπάνες
 Ταμειακές ροές / Διαχείριση Κεφαλαίου Κίνησης
 Κεφαλαιακές Επενδύσεις & σχέδιο χρηματοδότησης
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Α. Βασικές παράμετροι που μπορούν να οδηγήσουν τα επιχειρηματικά πλάνα των 
θυγατρικών και τον εταιρικό μετασχηματισμό για ενίσχυση της μελλοντικής αξίας  

Στρατηγικός, οικονομικός, επιχειρησιακός και λειτουργικός μετασχηματισμός των θυγατρικών (πλην ΤΑΙΠΕΔ)

Στρατηγική & 
Επιχειρηματικός 

Σχεδιασμός

Οικονομική 
Απόδοση

Λειτουργίες
Διαχείριση 

Κεφαλαίου Κίνησης 

Διαχείριση 
Κινδύνων

 Τάσεις κλάδου και 
παράγοντες 
αποδιοργάνωσης 
(disruption factors)

 Ευκαιρίες 
διαφοροποίησης 
εσόδων / νέες υπηρεσίες 
& γεωγραφική επέκταση 

 Συντηρήσεις & ανάπτυξη 
δικτύων & υποδομών

 Αξιολόγηση 
επενδυτικού πλάνου / 
προτεραιοποίηση
επενδύσεων 

 Συνέργειες και 
στρατηγικές 
συμμαχίες 

 Ρυθμιστικές απαιτήσεις 
και συμμόρφωση

 Νέες τεχνολογίες/ 
καινοτομία

 Οικονομικά αποτελέσματα

 Ρευστότητα/ ταμειακές ροές 

 Πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση & 
εναλλακτικές πηγές 
χρηματοδότησης / 
Δυνατότητα  εξασφάλισης 
αναχρηματοδότησης και 
κόστος δανεισμού

 Κόστος κεφαλαίου 

 Βελτιστοποίηση 
κεφαλαιακής διάρθρωσης

 Προτεραιοποίηση
επενδύσεων/ υπολογισμός 
δεικτών απόδοσης επί 
επενδεδυμένων κεφαλαίων

 Ομογενοποίηση
χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης και τακτικές 
αναφορές

 Καλύτερη 
διαχείριση πόρων/ 
βελτίωση 
παραγωγικότητας

 Σύγκλιση και 
διαχείριση 
πληροφορικής (ΙΤ) 
με επιχειρησιακή 
τεχνολογία (ΟΤ)

 Διαχείριση και 
βελτιστοποίηση 
εφοδιαστικής 
αλυσίδας 
(αποθέματα, 
logistics, 
μεταφορές, κλπ)

 Βελτιστοποίηση 
κεφαλαίου 
κίνησης

 Χρηματοδότηση 
κεφαλαίου 
κίνησης και κόστος 
δανεισμού 

 Διασφάλιση 
εσόδου/ 
εισπράξεις 
ληξιπρόθεσμων

 Επισφάλειες

Πελάτες / 
Καταναλωτές

 Χαρτογράφηση 
κινδύνων

 Ανάλυση κινδύνων 

 Διαχείριση  κινδύνων

 Προσβασιμότητα

 Πελατοκεντρική
προσέγγιση 

 Διαδικτυακές 
υπηρεσίες 

 Δυνατότητα 
διακανονισμών για 
συγκεκριμένες 
κατηγορίες

 Δυνατότητα 
παρακολούθησης σε 
πραγματικό χρόνο 
εισπράξεων και 
διαμόρφωση αντίστοιχης 
πολιτικής

 Κίνητρα/ υπηρεσίες 
για διατήρηση καλών 
πελατών

 Διαβούλευση

Εταιρική Κουλτούρα, 
Οργάνωση και 

Ανθρώπινο Δυναμικό

 Καλύτερη λειτουργία 
Διοικητικών Συμβουλίων

 Εκσυγχρονισμός 
Εσωτερικών 
Κανονισμών

 Χαρτογράφηση 
σημερινών δεξιοτήτων 
και αναγκών για νέες 
δεξιότητες 

 Ανάγκες σε αριθμό και 
προδιαγραφές νέων θέσεων 
εργασίας

 Απαιτούμενες 
οργανωτικές μεταβολές

 Σύγχρονα συστήματα 
διαχείρισης, αξιολόγησης, 
ανάπτυξης και εκπαίδευσης 
ανθρώπινου δυναμικού 
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Β. Η βέλτιστη εταιρική διακυβέρνηση είναι βασικός παράγοντας δημιουργίας 
μακροπρόθεσμης αξίας 

Ισχυρή δέσμευση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την
υλοποίηση της στρατηγικής. Σημαντικός παράγοντας
αποτελεσματικότητας είναι και η συνεχής ανάπτυξη της γνώσης του ΔΣ
ώστε να διασφαλίζεται η ουσιαστική συμβολή των μελών του. Επίσης
πρέπει να υπάρχει σαφής πρόνοια για διαδοχή.

Προσήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου

Σαφής καθορισμός της αποστολής και του ρόλου και αρμοδιοτήτων
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών.

Ρόλος και Αρμοδιότητες 
του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαφορετικότητα και Συμπληρωματικότητα 

Αποτελεσματικότητα του Διοικητικού Συμβουλίου

Προώθηση της συνολικής αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, με σαφή επικοινωνία των
δεσμεύσεών του για τη βελτιστοποίηση της διακυβέρνησης προς τους μετόχους, εργαζομένους,
καταναλωτές, επενδυτές, και την κοινωνία εν γένει.

 Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, με σαφή διαχωρισμό ρόλων και αρμοδιοτήτων

 Διαφάνεια και δημοσιοποίηση των διαδικασιών σχετικά με τον τρόπο που το Διοικητικό Συμβούλιο
και οι Επιτροπές εκτελούν τα καθήκοντά τους

 Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ανά τακτά χρονικά διαστήματα

 Ανανέωση του Διοικητικού συμβουλίου και προγραμματισμός της διαδοχής για την εξασφάλιση της
συνέχειας και της θεσμικής γνώσης

 Συνεχής εκπαίδευση (σεμινάρια, επισκέψεις σε εγκαταστάσεις κλπ. για τους σκοπούς της καλύτερης
κατανόησης των επιχειρηματικών και επιχειρησιακών θεμάτων)

 Επιδίωξη για διαφορετικότητα (φύλο, εθνικότητα, ηλικία, εμπειρία) και συμπληρωματικότητα των
δεξιοτήτων

 Τήρηση κανόνων ηθικής και δεοντολογίας και συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις αποφυγής
σύγκρουσης συμφερόντων

Αποτελεσματικότητα της Διοίκησης

 Επαγγελματική αρτιότητα και ισχυρό στρατηγικό όραμα (όχι μόνο από οικονομικής αλλά και από
στρατηγικής οπτικής)

 Σαφείς στόχοι απόδοσης

 Αναγνώριση και καλλιέργεια των βασικών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης
ηγετικών ικανοτήτων

 Ικανότητες επικοινωνίας και αποτελεσματικής διαχείρισης των ενδιαφερόμενων μερών, προς
διασφάλιση μέγιστης διαφάνειας

 Σύγχρονη εταιρική κουλτούρα

Προώθηση της διαφορετικότητας μεταξύ των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και μεταξύ των ανώτερων και μεσαίων στελεχών,
ιδίως όσον αφορά το φύλο, αλλά και άλλες πτυχές, όπως η ηλικία, το
εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο, ο τόπος διαμονής κ.λπ.
Επίσης, εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας των δεξιοτήτων σε
επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου.
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Β. Ομοίως και η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου είναι σημαντική 
παράμετρος για τη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 

Σχεδιασμός 
Οργάνωσης 

και 
Στελέχωσης

Προσέλκυση 
Ταλέντων

Εκπαίδευση 
και  

Ανάπτυξη

Αξιολόγηση 
και 

Επιβράβευση

Αποστολή 
και Αξίες της 

Εταιρείας

1 2

3

4

5

Οι εργαζόμενοι συμπορεύονται μέσω μιας αποστολής που τους 
εμπνέει και μέσω κοινών αξιών, διαμορφώνοντας έτσι την 
κουλτούρα της εταιρείας

Λειτουργούν και συμπεριφέρονται  με υπευθυνότητα, 
ακεραιότητα και προς το κοινό συμφέρον όταν οι 
προσωπικές τους αξίες εναρμονίζονται με τις αξίες της εταιρείας

Οι εργαζόμενοι αποδέχονται την αλλαγή όταν 
αντιμετωπίζονται δίκαια και όταν αναγνωρίζεται η 
προσφορά και η απόδοσή τους

Γίνονται πιο υπεύθυνοι όταν γνωρίζουν πώς συνδέεται η 
εργασία και οι στόχοι τους με την επίτευξη των εταιρικών 
στόχων και την ευημερία της εταιρείας

Αισθάνονται ικανοποίηση όταν επιβραβεύονται,  ακόμα 
και όταν η πολιτική επιβράβευσης δεν περιλαμβάνει μόνο 
χρηματική αμοιβή, αλλά και ευκαιρίες για προσωπική 
ανάπτυξη, δημόσια αναγνώριση, βελτίωση της ποιότητας 
ζωής, κλπ

Οι εργαζόμενοι είναι πιο ενεργητικοί όταν έχουν 
σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες και όταν εργάζονται 
με  ξεκάθαρο πλαίσιο δεξιοτήτων και ικανοτήτων, το 
οποίο τους δίνει την προοπτική να αναπτύσσονται 
και να εξελίσσονται σε διάφορες θέσεις και τομείς 
μέσα στο επαγγελματικό τους περιβάλλον

Η προσέλκυση ικανών επαγγελματιών αυξάνει τις 
συνολικές δυνατότητες της εταιρείας, ενισχύει την 
ανταγωνιστικότητα της, χτίζοντας έτσι σχέσεις 
εμπιστοσύνης και πίστης των εργαζομένων προς τις 
Διοικήσεις τους

Είναι επιτακτική ανάγκη για μια εταιρεία να έχει 
ξεκάθαρη στρατηγική προσλήψεων ώστε να 
καλλιεργήσει τη φήμη «Προτιμητέου Εργοδότη» έχοντας 
γνώση της αγοράς και αναπτύσσοντας στρατηγικές 
επικοινωνίας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η ανάπτυξη των υπαλλήλων (και όχι μόνο οι εξωτερικές προσλήψεις) αυξάνει εντυπωσιακά το δείκτη ικανοποίησης και 
δέσμευσης των εργαζομένων. Στρατηγικές εκπαίδευσης και ανάπτυξης που προσθέτουν αξία σε έναν οργανισμό σήμερα, 
προβλέπουν δράσεις όπως:
- Συμμετοχή και ευαισθητοποίηση όλων των εργαζομένων στη διαμόρφωση νέας εταιρικής κουλτούρας
- Ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μέσω βέλτιστων πρακτικών
- Καθορισμό προγράμματος κατάρτισης βάσει κενών που έχουν αποτυπωθεί σε σημαντικές δεξιότητες και ικανότητες
- Αξιοποίηση ταλέντου και προσδιορισμό νέων κοινών προτύπων που είναι κομβικά για την επιτυχία της εταιρείας
- Ενίσχυση της ηγεσίας, μέσω καθοδήγησης (coaching & mentoring) για προσωπική ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα

Στρατηγική και 
Επιχειρηματικός  

Σχεδιασμός
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Β. Η ΕΕΣΥΠ, βάσει και των Στρατηγικών Κατευθύνσεων, θα θέσει στις 
επιχειρήσεις και προτεραιότητες για Κοινωνική Συμμετοχή & Διαβούλευση 

 Σύμφωνα με τις Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Μοναδικού Μετόχου για κοινωνική συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τη λειτουργία των
επιχειρήσεων, οι βασικοί στόχοι της ΕΕΣΥΠ αναφορικά με το πλαίσιο διαβούλευσης, ήτοι το πλαίσιο επικοινωνίας πληροφοριών και συνεισφοράς από
ενδιαφερόμενα μέρη, θα πρέπει να επικεντρωθούν στα εξής:

 Να ενθαρρύνει την ευρεία συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών μέσω μιας διαφανούς διαδικασίας διαβούλευσης

 Να καθοριστούν γενικές αρχές και προδιαγραφές για τη διαβούλευση που θα επιτρέψουν την οργάνωση με ορθολογικό τρόπο των διαδικασιών
διαβούλευσης και την εφαρμογή τους με κατάλληλο και συστηματικό τρόπο

 Να διαμορφωθεί ένα ευέλικτο πλαίσιο, με διάκριση μεταξύ ανοικτών και εστιασμένων διαδικασιών, που θα λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και
προτεραιότητες των ενδιαφερόμενων μερών

 Προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της κοινωνικής συμμετοχής, θα πρέπει να ενταχθεί στην πρακτική της ΕΕΣΥΠ και των δημοσίων επιχειρήσεων η διεύρυνση της
δημοσιότητας και διαφάνειας, με σκοπό την αύξηση της πληροφόρησης και του ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις διαδικασίες διαβούλευσης, ειδικά ως προς τη
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αποτίμηση του υφιστάμενου πλαισίου λειτουργίας και την ανάδειξη αναγκών ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

 Οι δημόσιες επιχειρήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν επαρκή δημοσιότητα με τη χρήση μεθόδων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, αλλά και την χρήση
ποικίλων καναλιών επικοινωνίας και να προσαρμόζουν τα μέσα επικοινωνίας στις ανάγκες του κοινού στο οποίο απευθύνονται, για να επιτευχθεί η συμμετοχή
χωρίς αποκλεισμούς, και η ίση μεταχείριση των κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων.

 Σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές θα πρέπει να προσδιορίζονται τα ενδιαφερόμενα μέρη με κατάλληλα και αντικειμενικά κριτήρια πριν την έναρξη της
διαβούλευσης και να επιδιώκεται η υποβολή συνεισφορών εκ μέρους των ενδιαφερόμενων μερών. Επίσης θα πρέπει να ορίζεται συγκεκριμένα η χρονική
διάρκεια της διαβούλευσης με λογική εξισορρόπηση μεταξύ της ανάγκης για ικανοποιητική ποιοτικά και ποσοτικά κοινωνική συμμετοχή και την ανάγκη για
ταχεία λήψη αποφάσεων.

 Για τα θέματα που θα εντάσσονται στις διαδικασίες διαβούλευσης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ουσιαστικό οικονομικό, περιβαλλοντικό ή/και κοινωνικό
αντίκτυπό τους και να εφαρμόζονται σαφείς διαδικασίες σχετικά με την αξιολόγηση των παραγόντων που επηρέασαν τις αποφάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση
για την αποτελεσματικότητα είναι η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας.
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Β. Η ΕΕΣΥΠ, βάσει και των Στρατηγικών Κατευθύνσεων, θα θέσει στις 
επιχειρήσεις και προτεραιότητες για Κοινωνική Συμμετοχή

H ΕΕΣΥΠ και οι θυγατρικές της θα πρέπει να εφαρμόζουν συγκεκριμένες πολιτικές και υπεύθυνες πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης προς όφελος της κοινωνίας, των εργαζομένων και
των τελικών καταναλωτών. Μεταξύ αυτών ενδεικτικά αναφέρονται:

 Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων και διαμόρφωση ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος αξιοκρατίας και δυνατοτήτων επαγγελματικής ανέλιξης. Η ΕΕΣΥΠ 
και οι θυγατρικές θα πρέπει να ενεργήσουν με γνώμονα τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου εσωτερικής λειτουργίας το οποίο:

 Θα διασφαλίζει την ακριβή τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και θα δημιουργεί περιβάλλοντα εργασίας ποιοτικά και ελκυστικά,

 Θα προβλέπει σύστημα αξιολόγησης εργαζομένων με διαφάνεια και αντικειμενικότητα, ώστε να ανταμείβει και να δίνει ευκαιρίες εξέλιξης στους άριστους και 
αποδοτικότερους εργαζομένους,

 Θα παρέχει κίνητρα αποδοτικότητας, τα οποία σχετίζονται είτε με μισθολογικά είτε με άλλου είδους κίνητρα,

 Θα επενδύει στο προϋφιστάμενο και νέο προσωπικό παρέχοντας ευκαιρίες διαρκούς εκπαίδευσης και μάθησης σε τομείς και προγράμματα που αποδεδειγμένα 
αναβαθμίζουν τις ικανότητές του.

 Σεβασμός των δικαιωμάτων των ατόμων και διαμόρφωση ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών ως προϋπόθεση για υγιή επιχειρηματική δράση και
κοινωνική συνοχή και πρόοδο. Η ΕΕΣΥΠ και οι θυγατρικές θα πρέπει κατά τη δραστηριότητά τους να ενεργούν με γνώμονα την εξάλειψη των διακρίσεων κάθε είδους, την
αναγνώριση και το σεβασμό της αξίας της πολυμορφίας και την παροχή ίσων ευκαιριών στις διάφορες κοινωνικές ομάδες.

 Συνέπεια και επαγγελματισμός στην τήρηση των συμφωνιών με τους πελάτες, τους προμηθευτές, αλλά και στις συμφωνίες που αφορούν στις επιχειρηματικές συνεργασίες σε
όλους τους τομείς. Υπευθυνότητα απέναντι στους καταναλωτές με έμφαση στη σχέση ποιότητας – τιμής των παρεχόμενων αγαθών, την εξυπηρέτηση πελατών με τη χρήση
σύγχρονων μεθόδων επαφής και επικοινωνίας και ορθές διαφημιστικές μεθόδους.

 Συμβολή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η ΕΕΣΥΠ και οι θυγατρικές της θα πρέπει να προσανατολίσουν τις ενέργειές τους για την δημιουργία σύγχρονων
υποδομών περιβαλλοντικά φιλικών, υπεύθυνη κατανάλωση ενέργειας και χρήση φυσικών πόρων, μέριμνα για την ανακύκλωση και τη μείωση, ορθή διαχείριση και διάθεση
των αποβλήτων, την αξιοποίηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας για τη μείωση των εκπομπών ρύπων, αλλά και την παρακίνηση των συνεργατών (προμηθευτών, πελατών,
εργολάβων) για την προστασία και το σεβασμό του περιβάλλοντος.

 Επιπλέον είναι σημαντικό:

 η ενθάρρυνση συμμετοχής σε συλλογικές προσπάθειες για την κατανόηση και αξιολόγηση θεμάτων που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες και ευαίσθητες κοινωνικές
ομάδες, ειδική δε μέριμνα για τις άμεσες συνέπειες της λειτουργίας των επιχειρήσεων στους τοπικούς πληθυσμούς

 η προσφορά κοινωνικού έργου σε δράσεις που αφορούν τον πολιτισμό, την υγεία και την παιδεία και ειδικότερα την κοινωνική ένταξη των νέων με ίσες ευκαιρίες, με
στόχο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και την ευημερία, και

 η υπεύθυνη ανάδειξη και αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων στις τοπικές κοινωνίες



Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. 114

Β. Τα θέματα περιβαλλοντικής αριστείας και συμμόρφωσης είναι επίσης εξίσου 
σημαντικά και πρέπει να αποτελέσουν πεδίο δράσεων για τις θυγατρικές  της ΕΕΣΥΠ 

Μείωση κατανάλωσης ενέργειας Διασφάλιση νερού

Μείωση εκπομπών 
(φαινόμενο θερμοκηπίου)

Διαχείριση λυμάτων

Ασφάλεια Εργαζομένων και Πολιτών 

Βελτιωμένη καταναλωτική εμπειρία

 Ενίσχυση της σωστής διαχείρισης των 
διαφορετικών κατηγοριών λυμάτων και 
περιορισμός των αντίστοιχων μολυντικών 
επιπτώσεων 

 Διαχωρισμός και επεξεργασία λυμάτων σε 
κατηγορίες 

 Προώθηση ανακύκλωσης και 
επαναχρησιμοποίησης κατάλληλων υλικών

 Προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας –
μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

 Χρήση βέλτιστων πρακτικών για τη μέτρηση και 
τον περιορισμό του αντίκτυπου από την 
αυξημένη δραστηριότητα

 Συντονισμός προσπαθειών για τη δημιουργία 
και προστασία ενός καθαρότερου και 
υγιεινότερου περιβάλλοντος

 Βελτιστοποίηση μεταφορικού έργου για τον 
περιορισμό των εκπομπών ρύπων

 Ασφάλεια στους χώρους εργασίας 

 Έλεγχος συνθηκών εργασίας, διασφάλιση 
πνευματικής και σωματικής υγείας 

 Φυσική κατάσταση εργαζομένων

 Συνεχής έλεγχος και αξιολόγηση του 
ενεργειακού αποτυπώματος σε σχέση με τους 
πόρους στις τοπικές κοινωνίες

Επιδιώκεται η διαμόρφωση και εφαρμογή ενός πλαισίου ισχυρών αρχών και ηθικής που θα αποτελεί επίσης μέρος των στόχων και του οράματος των διοικήσεων σχετικά 
με το σεβασμό στο περιβάλλον αλλά και το κοινωνικό σύνολο. Σημαντικές προτεραιότητες μεταξύ άλλων αποτελούν:

 Η σημασία προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών
είναι αυξημένη δεδομένου του αυξημένου 
βαθμού ενημέρωσης και αφύπνισης των 
καταναλωτών 

 Εφαρμογή έξυπνων λύσεων (πχ. ηλεκτρονικοί 
λογαριασμοί, έξυπνοι μετρητές, συνολικές 
λύσεις απομακρυσμένης διαχείρισης 
συσκευών κλπ)

 Ενεργοποίηση καταναλωτικής συνείδησης

 Κατανόηση αντίκτυπου από την πιθανή μείωση 
επάρκειας του υδάτινου πόρου

 Ποσοτικοποίηση και αξιολόγηση κατανάλωσης 
νερού σε επίπεδο εταιρείας

 Εξέταση και προώθηση προτάσεων για την 
διασφάλιση του νερού

 Αλλαγή νοοτροπίας - Κινητοποίηση 
εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα

 Παρακολούθηση κατανάλωσης ενέργειας / 
ενεργειακή αναβάθμιση συσκευών

 Κλείσιμο διακοπτών – θερμομόνωση κτιρίων

 Μετάβαση σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας και 
καθαρά μέσα μεταφοράς 
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Γ. Η σημασία της καινοτομίας για τις Δημόσιες Επιχειρήσεις 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η διαμόρφωση και η διάχυση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών σε κάθε κλάδο, είναι βασικοί παράγοντες για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
(βελτίωση βιοτικού επιπέδου), αλλά και την αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, και αποτελούν ανάγκες που προέκυψαν από την παγκοσμιοποίηση της
επιχειρηματικότητας, συντελώντας έτσι στην αναζήτηση νέων τρόπων ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο και στην προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων.

Η ΕΕΣΥΠ θα επιδιώξει στο βαθμό που είναι εφικτό την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ του συνόλου των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της με τα περισσότερα δυνατά πολλαπλασιαστικά οφέλη.

Δημιουργία αξίας για τις Δημόσιες Επιχειρήσεις μέσω των εφαρμογών  καινοτομίας σε ένα ραγδαία εξελισσόμενο περιβάλλον

Συγκέντρωση γνώσης και ΣυνέργειεςΑυτοματισμός / Ψηφιακή Εποχή Θέματα ασφάλειας 

Έξυπνες εφαρμογές
Ανθρώπινο Κεφάλαιο

Η επιλογή χρήσης και αξιοποίησης κατάλληλων τεχνολογιών
αποτελεί κρίσιμο θέμα για τις δημόσιες επιχειρήσεις σε μία
εποχή που λόγω του αυτοματισμού μετασχηματίζονται οι
αρμοδιότητες αλλά και οι απαιτήσεις για δημιουργική
συνεισφορά και προσαρμογή των εργαζομένων σε μία νέα
κουλτούρα που προωθεί την καινοτομία

Το περιβάλλον εργασίας εκσυγχρονίζεται και οι εργαζόμενοι
αξιοποιούν περισσότερα εργαλεία διασύνδεσης όπως και
διαθέσιμες τεχνολογικές ευκολίες (πχ. εφαρμογές κινητών,
αποθήκευση αρχείων σε cloud κλπ), επομένως η κατανόηση
και παρακολούθηση κινδύνων αλλά και η πρόνοια για την
επίλυση μελλοντικών ζητημάτων είναι αυξημένης σημασίας

Με σκοπό την ανταλλαγή γνώσης, βέλτιστων πρακτικών και
τεχνογνωσίας αλλά και για τη διάχυση της καινοτομίας στις
δημόσιες επιχειρήσεις, είναι σημαντικό να υποστηρίζεται η
πρόσβαση των εργαζομένων στην πληροφόρηση. Αυτό θα
μπορούσε να επιτευχθεί μεταξύ άλλων και με συμμετοχή
των δημόσιων επιχειρήσεων σε διεθνή σχετικά φόρουμ

Οι νεότεροι σε ηλικία εργαζόμενοι είναι εξοικειωμένοι με
τις εφαρμογές της καινοτομίας και έχουν διαφορετικές
προσδοκίες για την ταχύτητα και εξέλιξη των εργασιών
τους. Ταυτόχρονα, μέσω της αξιοποίησης των νέων
τεχνολογιών, η φυσική παρουσία και η αλληλεπίδραση
μεταξύ των εργαζομένων μειώνεται επισημαίνοντας την
ανάγκη για διάχυση της γνώσης και της εμπειρίας

Μία ακόμη τάση που λόγω των εφαρμογών καινοτομίας
έχει γίνει δημοφιλής στους χώρους εργασίας αφορά στην
ευέλικτη εργασία και κινητικότητα, η εφικτότητα των
οποίων εξαρτάται από την προσβασιμότητα, τον εξοπλισμό,
τα συστήματα και τα δίκτυα που χρησιμοποιούνται
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Γ. Βελτίωση της Εμπειρίας Καταναλωτή

Η καταναλωτική συμπεριφορά 
και προτίμηση επηρεάζεται 

τόσο από τη γενικότερη 
εμπειρία χρήσης όσο και από 

την ποιότητα των 
προσφερόμενων υπηρεσιών / 

προϊόντων επιδρώντας και 
στην επιχειρησιακή απόδοση 
των Δημόσιων Επιχειρήσεων

Ευελιξία Περισσότερος Έλεγχος

Διευρυμένες Επιλογές

Μεγιστοποίηση Αξίας

Καλύτερη Πληροφόρηση

Με τη χρήση εφαρμογών καινοτομίας, ο καταναλωτής 
έχει αποκτήσει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ψηφιακό 
περιεχόμενο, πληροφόρηση και υπηρεσίες όπου και 
όποτε το επιθυμεί, ακόμη και εκτός ωρών εργασίας

Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, ο καταναλωτής 
αντιμετωπίζει μειωμένα εμπόδια προσβασιμότητας στις 
διαθέσιμες επιλογές κι αυτό δημιουργεί ευκαιρία για 
προώθηση προσωποποιημένων και στοχευμένων
εμπορικών εναλλακτικών

Η μείωση του κόστους απόκτησης προϊόντων/
υπηρεσιών λόγω της χρήσης και διάδοσης καινοτόμων
ψηφιακών μέσων και προωθητικών καναλιών (πχ
eshops, m-commerce) όπως και η ευκολία
αξιολόγησης σύγκρισης και η διαθεσιμότητα
εναλλακτικών, καθιστούν τον καταναλωτή ικανό να
διαμορφώσει πιο πληροφορημένες και συμφέρουσες
αποφάσεις

Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα προγραμματισμού 
της χρήσης που πραγματοποιούν και των αγορών τους ενώ 
ταυτόχρονα μπορούν να συμβουλεύονται κριτικές και 
αξιολογήσεις πριν επιλέξουν σε τι θα ξοδέψουν

Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν 
την παρεχόμενη υπηρεσία και τα προσφερόμενα 
προϊόντα σχετικά με διάφορες παραμέτρους που 
αφορούν τη συνολική εμπειρία εξυπηρέτησής τους 

Για τις Δημόσιες Επιχειρήσεις η επιδίωξη χρήσης και εφαρμογής καινοτόμων 
τρόπων εξυπηρέτησης των καταναλωτών μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά 
αποτελέσματα όπως: 

 αύξηση της αφοσίωσης της πελατειακής βάσης

 συλλογή στοιχείων και ανατροφοδότηση για την ικανοποίηση των πελατών 

 διαμόρφωση στρατηγικής για γρήγορη ανταπόκριση και εναρμόνιση με τις 
τάσεις της εκάστοτε αγοράς 

 εξοικονόμηση πόρων μέσω εκσυγχρονισμού και στοχευμένων προωθητικών 
ενεργειών

 αύξηση εσόδων και βελτίωση επιχειρησιακής απόδοσης 
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Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Μοναδικού Μετόχου ανά γενικό κλάδο 
δραστηριότητας6.3
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Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Μοναδικού Μετόχου για τον κλάδο Ενέργειας

Ο κλάδος της ενέργειας αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας και κατ’ επέκταση δύναται να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη της οικονομικής και κοινωνικής
ανάκαμψης της χώρας, όχι μόνο γιατί παρουσιάζει από μόνος του μία πολύ σημαντική οικονομική δυναμική, με συνεχώς βελτιούμενη συμμετοχή στην εθνική
(εγχώρια) προστιθέμενη αξία, αλλά κυρίως γιατί η ανταγωνιστικότητα πολλών κλάδων της οικονομίας, και συνεπώς η οικονομική τους δραστηριότητα και η
εξωστρέφεια τους, εξαρτάται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος. Υπό αυτό το πρίσμα, η μελλοντική ευημερία της εγχώριας βιομηχανίας, των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, της εθνικής οικονομίας και γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας, εξαρτάται από την εξασφαλισμένη πρόσβαση σε ασφαλή, αειφόρο και οικονομικά
προσιτή ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτό, ο ενεργειακός τομέας είναι βασικό εργαλείο της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να
σχεδιάζεται, να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται εξυπηρετώντας με συνέπεια συγκεκριμένους εθνικούς στρατηγικούς στόχους και αναπτυξιακές προτεραιότητες.

Οι τρεις βασικοί πυλώνες της ενεργειακής στρατηγικής είναι (α) η ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, (β) η οικονομική αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα
της εγχώριας αγοράς ενέργειας και (γ) η αειφορία. Ειδικότερα, οι βασικοί άξονες της ενεργειακής στρατηγικής εξειδικεύονται ακολούθως:

 Η επάρκεια και ασφάλεια εφοδιασμού για το σύνολο της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των νησιών, μέσω σύγχρονων υποδομών και αποτελεσματικών 
διασυνδέσεων. 

 Η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας μέσω της ορθολογικής και βιώσιμης εκμετάλλευσης των εγχώριων πηγών ενέργειας, ανανεώσιμων ή μη. 

 Η οικονομική αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα στην αγορά ενέργειας.

 Το προσιτό και ελεγχόμενο κόστος παραγωγής και διάθεσης των ενεργειακών προϊόντων. 

 Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ανάπτυξη νέων με στόχο τη γενικότερη βελτίωση της ικανοποίησης των χρηστών. 

 Η καινοτομία γενικότερα αλλά και ειδικότερα σε επίπεδο τεχνολογιών πληροφορικής και πληροφοριακών συστημάτων. 

 Η ομαλή απελευθέρωση των αγορών, όπου απαιτείται, με στόχο την τελική ωφέλεια των χρηστών. 

 Η σύναψη διακρατικών και άλλων στρατηγικών συνεργασιών.

 Η ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση. 

 Ο περιορισμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέσω της επίτευξης των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για το κλίμα. 

 Η αξιοποίηση του τεράστιου εγχώριου δυναμικού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με μακροπρόθεσμο συστηματικό σχεδιασμό με ορθούς κανόνες και βιώσιμους 
όρους. 



Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. 119

Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Μοναδικού Μετόχου για τον κλάδο Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης

Το νερό αποτελεί ένα κοινό αγαθό και η προσέγγιση του Κράτους απέναντι σε αυτό και τους οργανισμούς που το διαχειρίζονται είναι ότι θα πρέπει να συνδυάζεται η
επιχειρηματική δραστηριότητα με την κοινωνική ευθύνη παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ύδρευσης στο προσιτότερο δυνατό κόστος. Ταυτόχρονα, το κοινό
αυτό αγαθό θα πρέπει να είναι προσβάσιμο στις ευπαθείς (ευάλωτες ή ειδικές) ομάδες πολιτών ώστε να μην επέρχεται αδυναμία κάλυψης των βασικών τους
αναγκών.

Ο σχεδιασμός έργων ύδρευσης και αποχέτευσης θα πρέπει να είναι ενιαίος ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα, η λειτουργικότητα των έργων, η συνδεσιμότητα
μεταξύ τους και εν γένει η βιωσιμότητά τους με κριτήρια κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά. Οι παραπάνω σκοποί θα πρέπει να επιτυγχάνονται σε ένα
πλαίσιο το οποίο θα εξασφαλίζει:

 Την αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης με παροχή άριστης ποιότητας νερού σύμφωνα με τους κανόνες και τις απαιτήσεις που
προσδιορίζονται από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.

 Την αύξηση της περιβαλλοντικής ασφάλειας, τόσο σε επίπεδο ρύπανσης όσο και της προστασίας των υδάτινων πόρων προσαρμόζοντας και μετριάζοντας τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

 Την αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση της παραγωγής /δυναμικότητας των υφιστάμενων συστημάτων.

 Ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σπανιότητα του φυσικού πόρου.
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Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Μοναδικού Μετόχου για τον κλάδο Μεταφορών

Η διασύνδεση των βασικών οδικών και σιδηροδρομικών αξόνων με διεθνείς λιμένες, εμπορευματικά κέντρα και βιομηχανικές περιοχές της χώρας βρίσκεται ψηλά
στις προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής καθώς θα βελτιώσει τις συνθήκες για βελτίωση της αποτελεσματικότητας του κλάδου των εμπορευματικών
μεταφορών και θα ευνοήσει την ανάπτυξη των συνδυασμένων / διατροπικών μεταφορών.

Κομμάτι αυτής της πολιτικής είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των αεροπορικών μεταφορικών συνδέσεων, μέσω των έργων που σχεδιάζονται για την αναβάθμιση και
καλύτερη αξιοποίηση όλων των περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, όπως επιπλέον και η ενίσχυση της συνδεσιμότητας των δυσπρόσιτων και των νησιωτικών
περιοχών με στόχο την αντιμετώπιση κοινωνικών και αναπτυξιακών προβλημάτων που οφείλονται σε ανεπαρκή προσβασιμότητα, την εξασφάλιση της ισοδύναμης
μεταφορικής εξυπηρέτησης στο σύνολο των πολιτών, την ενίσχυση και την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών με αναπηρίες και με μειωμένη κινητικότητα
αναφορικά με την προσβασιμότητα.

Η αναδιάρθρωση των αστικών συγκοινωνιών συνιστά επίσης κομβικής σημασίας ζήτημα στον τομέα των μεταφορών.

 Προς αυτή την κατεύθυνση, απαιτείται συνολικός ανασχεδιασμός του συγκοινωνιακού έργου, που περιλαμβάνει την αναδιοργάνωση του δικτύου των
επιφανειακών μέσων (λεωφορεία, τρόλεϊ) με βάση μεταξύ άλλων τη λειτουργική απόδοση των γραμμών, τη συνεργασία με τα μέσα σταθερής τροχιάς, την πλήρη
συγκοινωνιακή κάλυψη όλων των περιοχών και τις υπάρχουσες δυνατότητες των συγκοινωνιακών φορέων.

 Στόχος είναι ένα νέο αποδοτικότερο σύστημα δημοσίων συγκοινωνιών, που θα προωθεί τη βιώσιμη αστική κινητικότητα προσαρμοσμένο στις τρέχουσες
συγκοινωνιακές απαιτήσεις του επιβάτη. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των δράσεων, προωθείται η αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων πολιτικών με
τη χρήση συγκεκριμένων και μετρήσιμων στόχων. Σε κάθε περίπτωση, κεντρικός στόχος είναι η αναβάθμιση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης και η δημιουργία
ενός ενιαίου συστήματος μεταφορών, με βασικό κορμό τα μέσα σταθερής τροχιάς και τις συνδυασμένες μεταφορές.
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Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Μοναδικού Μετόχου για τον κλάδο Υποδομών

Οι προτεραιότητες και οι κεντρικοί άξονες της κυβέρνησης στον τομέα των υποδομών, αφορούν στόχους οι οποίοι έχουν τεθεί με γνώμονα την προβλεπόμενη
ζήτηση και έχουν ενταχθεί σε περιφερειακούς, εθνικούς και Ευρωπαϊκούς σχεδιασμούς (π.χ. χωροταξικές μελέτες, εθνικό Master Plan, Διευρωπαϊκά δίκτυα, άξονες
προτεραιότητας, κλπ.).

Βασικός άξονας είναι ο σχεδιασμός και δημιουργία ενός συνεκτικού δικτύου υποδομών (μεταφορές, τουρισμός, πολιτιστική κληρονομιά, αθλητισμός κλπ) οι οποίες
θα εκμεταλλεύονται οικονομίες κλίμακες και θα προωθούν την βελτιστοποίηση της εκμετάλλευσης των εθνικών πόρων. Οι στόχοι αυτοί, έχουν εξαχθεί κατόπιν
διαβούλευσης με όλους τους φορείς που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, ενώ δεν μπορεί να παραληφθεί ο διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες τις οποίες θα
επηρεάσουν τα έργα που σχεδιάζονται.

Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η επίτευξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερης διαλειτουργικότητας μεταξύ των υποδομών, (σιδηροδρομικά και οδικά δίκτυα, βασικοί
κόμβοι όπως λιμάνια και αεροδρόμια), καθώς και η επαρκής αντιμετώπιση όλων των απαιτήσεων, όπως περιβαλλοντικές πολιτικές, δασική πολιτική, αρχαιολογία,
κλπ, έτσι ώστε τα έργα να διατίθενται στην κοινωνία με τρόπο που να διασφαλίζει τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες ασφαλείας, διαλειτουργικότητας και
ανοίγματος της αγοράς, και ταυτόχρονα να ικανοποιούνται οι ανάγκες των ευαίσθητων κατηγοριών χρηστών όπως ΑΜΕΑ, παιδιά, ηλικιωμένοι, κ.α.
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Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Μοναδικού Μετόχου για τον κλάδο Υπηρεσιών

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών δραστηριοποιούνται σε απελευθερωμένους κλάδους και συνεπώς σε ένα περιβάλλον στο οποίο υπάρχει αρκετά μεγάλη
αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση τόσο με τους καταναλωτές όσο και με τους ανταγωνιστές.

Σε αυτό το περιβάλλον, στόχος των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις υπηρεσίες θα πρέπει να είναι η βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας σε όρους
ποιότητας και προσβασιμότητας, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Θα πρέπει παράλληλα να επιδιώκεται η βελτίωση της κοινωνικής και εδαφικής
συνοχής της χώρας σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο Μηχανισμό Συντονισμού.

Όλα αυτά σε ένα πλαίσιο όπου οι εταιρείες θα επιδιώκουν την καινοτομία, τόσο ως προς το παρεχόμενο προϊόν όσο και ως προς την βελτιστοποίηση των εσωτερικών
διαδικασιών και τον εξορθολογισμό του κόστους. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν να επιτύχουν την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους και να διασφαλίσουν
την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους.
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Συμμετοχές σε εταιρείες του κλάδου Ενέργειας και Ύδρευσης6.4
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Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.6.4.1
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Συνοπτική παρουσίαση εταιρείας

Πηγή: Δημοσιευμένες Οικ. Καταστάσεις 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

ΔΕΗ Ανανεώσιμες 
Α.Ε.

ΔΕΗ Α.Ε.

Όμιλος ΔΕΗ 
(βασικές θυγατρικές)

Βασικά Οικονομικά στοιχεία μητρικής ΔΕΗ  - 2016Όμιλος ΔΕΗ

Βασικές δραστηριότητες

Πάγια διανομής / ΔΕΔΔΗΕ

7,5 εκατ. συνδέσεις

Δίκτυο ΜΤ: 111.590 km 

Δίκτυο ΧΤ: 125.800 km

Πάγια Δικτύου Διανομής με 

αναπόσβεστη αξία € 3,7 δις

Προσωπικό μητρικής ΔΕΗ – 12/2016
# 10.590 

Ορυχεία Παραγωγή Εμπορία Διοίκηση
3.433 4.671 971 1.515

Παραγωγή ΔΕΗ Εμπορία ΔΕΗ

Διασυνδεμένο Σύστημα (ΔΣ) & Μη Διασυνδεδεμένα 
Νησιά (ΜΔΝ) - 2016

Παροχές
7,3 εκ.

Πωλήσεις
46,4 TWh

Μερίδιο λιανικής αγοράς ΔΣ - 12/2016
89,8%

Στοιχεία βάσει Ετήσιου Απολογισμού ΔΕΗ & μηνιαίων δελτίων ΛΑΓΗΕ

15% 36%

26%

1%

22%

Παραγωγή 2016
30,3 TWh (62,7%)

Εγκατεστημένη Ισχύς 
12,1 GW (61,4%)

Φυσικό Αέριο ΑΠΕ

Θερμικά ΜΔΝΥδροηλεκτρικάΛιγνίτης

15%

19%

1%16% 49%

Κύκλος Εργασιών € 5.155 εκ.

EBITDA € 867 εκ.

Περιθώριο EBITDA 16,8%

Καθαρό Χρέος € 4.381 εκ.

Επενδύσεις € 739 εκ.

1%

52%

40%

Παραγωγή

Πάγια 
Διανομής

Εμπορία

Ορυχεία

7%

EBITDA μητρικής ΔΕΗ – 2016

Ο Όμιλος ΔΕΗ αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό και
προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, ο
οποίος επίσης κατέχει τα πάγια του δικτύου διανομής

Κύριο Σημείο

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ)
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€ εκατ. 2012 2013 2014 2015 2016
Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

Κύκλος Εργασιών 5.888   5.919   5.797   5.675   5.155   

EBITDA 818 639 783 592 867   

Περιθώριο EBITDA 14% 11% 14% 10% 17%

Καθαρά Κέρδη/Ζημίες (Μετά φόρων) 22 -324 34 -153 166

Κατάσταση Ταμειακών Ροών & Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.031   894   216   944   998   

Χρηματικά διαθέσιμα, τέλος περιόδου 221 186 248 198 149

Σύνολο Ενεργητικού 14.996 14.768 16.138 15.935 15.696   

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5.787   5.323   5.968   5.723 5.872   

Καθαρό χρέος 4.239 4.151 4.724 4.553 4.381

Επενδύσεις 717 602 528 617 739

Η εταιρεία παρουσιάζει διαχρονικά θετική λειτουργική κερδοφορία (EBITDA)

Πηγή: ΔΕΗ - Δημοσιευμένες Οικονομικές καταστάσεις 

Βασικά οικονομικά στοιχεία Μητρικής Εταιρείας
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ)
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Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα τελεί υπό σημαντικό μετασχηματισμό – Κάποιες από τις πιο σημαντικές εξελίξεις και αλλαγές είναι:

Εξελίξεις στην αγορά ενέργειας στην Ελλάδα, που επηρεάζουν τη ΔΕΗ

Μεταβολή του 
μίγματος παραγωγής

Μείωση μεριδίου ΔΕΗ 
Παραγωγή < 50% έως 

1/2020

Από-επένδυση 
Λιγνιτικού δυναμικού

Μείωση μεριδίου ΔΕΗ 
Προμήθεια < 50% έως 

12/2019

Απελευθέρωση 
λιανικής αγοράς 
Φυσικού Αερίου

Ευρωπαϊκό μοντέλο-
στόχος 

Target Model

 Αυξημένη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας

 Επιβολή αυστηρών περιορισμών εκπομπών 
ρύπων & αύξηση τελών CO2

 Επιβολή νέων κανόνων περιβαλλοντικής 
συμμόρφωσης

 Μείωση θερμικής παραγωγής

 Στην λιανική αγορά προμήθειας ηλεκτρισμού, το 
μερίδιο της ΔΕΗ πρέπει να μην υπερβαίνει το 
50% έως το 12/2019 ενώ έχουν οριστεί και 
ενδιάμεσοι στόχοι μείωσης

 Οι δημοπρασίες ΝΟΜΕ αποτελούν ρυθμιστικό 
μέτρο προς ενίσχυση του ανταγωνισμού

 Από 1/1/2018, η λιανική αγορά Φυσικού Αερίου 
απελευθερώνεται, επιτρέποντας σε όλους τους 
πελάτες λιανικής να επιλέξουν προμηθευτή 

 Αναμένεται η προώθηση συνδυαστικών 
προϊόντων από τους παρόχους ηλεκτρισμού και 
φυσικού αερίου

 Στα πλαίσια κανονιστικής συμμόρφωσης για την 
απελευθέρωση της αγοράς, η ΔΕΗ θα πρέπει να 
προβεί σε από-επένδυση λιγνιτικού δυναμικού 

 Ήδη βρίσκεται υπό σχεδιασμό η πώληση 
λιγνιτικών μονάδων & ορυχείων

 Ο μετασχηματισμός της χονδρεμπορικής 
αγοράς ενέργειας στα πρότυπα του 
Ευρωπαϊκού Τarget Μodel, αναμένεται να 
ενισχύσει την ενσωμάτωση με τις γειτονικές 
αγορές & να μεταβάλλει την στρατηγική των 
εταιριών παραγωγής & προμήθειας 
ηλεκτρισμού

 Από 1/1/2020, καμία εταιρεία δεν επιτρέπεται 
να παράγει ή να εισάγει στο Διασυνδεδεμένο 
Σύστημα, ποσότητα ηλεκτρικής ενέργεια άνω 
του 50% του συνόλου, σε ετήσια βάση

 Παράβαση του όρου προβλέπει επιβολή ποινών 
επί του τζίρου της εταιρείας
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Μίγμα Παραγωγής Διασυνδεδεμένου Συστήματος στην Ελληνική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας

51.450.5

2014

14.9

9.6

8.6

4.8

8.4

19.4

5.4

2015 2016

9.1

51.2

13.6

8.8

22.7

12.2

3.9

1.9

23.2

5.6

50.8

8.8

7.6
7.5

2013

7.9
14.9

3.7

27.6

3.9

3.2

53.1

4.0
1.8

5.7

2011

27.6

53.4

14.1

2012
Φυσικό αέριοΥδροηλεκτιρκά Λιγνίτης ΕισαγωγέςΑΠΕ

Οριακή Τιμή 
Συστήματος

€/MWh

Τέλη CO22

€/tn

AΠΕ GW3

Φ.Α.
€/MWh

59,4 57,6 51,9 42,841,556,6

Παραγωγή
TWh

Πρόβλεψη για 12/ 2017
Αφορά τέλη CO2, όπως πληρώθηκαν από την ΔΕΗ για ρύπους θερμικών σταθμών
Περιλαμβάνει κατανεμημένες μονάδες ΣΗΘΥΑ

0,5

2,2

25,6

5,5

4,5

28,5

7,5

4,6

22,0

5,9

4,9

14,1

4,5

4,3

31,8

1,4

3,2

33,9

Μείωση λιγνιτικής παραγωγής

 Απόσυρση λιγνιτικών μονάδων (Μεγαλόπολη 1,2 & 
Πτολεμαΐδα 1,2,3,4)

 Αυξημένα τέλη CO2, ειδικά από το 2013, που μείωσαν τη 
συμμετοχή της λιγνιτικής παραγωγής στο συνολικό μίγμα 
παραγωγής της χώρας

Ενίσχυση παραγωγής από Φυσικό Αέριο

 2015, 2016: Χαμηλές τιμές Φυσικού Αερίου συνδυαστικά με  
αυξημένο κόστος λιγνίτη

Αυξανόμενο δυναμικό και παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας (ΑΠΕ)

 Σημαντική αύξηση του εγκατεστημένου δυναμικού 
παραγωγής ΑΠΕ, από 2,2 GW το 2012 σε 4,9 GW το 2016

 Συμμετοχή με μηδενική τιμή και κατά προτεραιότητα στην 
χονδρεμπορική αγορά ενέργειας (power pool)

 Υποχρεωτικής έγχυση όλης της παραγόμενης ποσότητας

Το μίγμα παραγωγής έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά λόγω της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), της μείωσης του λιγνιτικού δυναμικού και της αύξησης των εισαγωγών

Πηγές: Μηνιαία δελτία ΑΔΜΗΕ, ΛΑΓΗΕ, Οικονομικές καταστάσεις ΔΕΗ
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 Από το 2020, το ετήσιο μερίδιο ΔΕΗ παραγωγής & εισαγωγών έναντι του συνόλου της 
ηλεκτρικής ενέργειας από εγχώριες μονάδες παραγωγής και εισαγωγές στο 
Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ΔΣ) πρέπει να είναι <50%

 Σε περίπτωση υπέρβασης, προβλέπεται ποινή 5-10% επί του ετήσιου τζίρου

 Ο στόχος αυτός θεωρείται επιτεύξιμος, λαμβάνοντας υπόψη και την από-επένδυση της 
λιγνιτικής παραγωγής

 Ήδη το 2016, το σχετικό μερίδιο ΔΕΗ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ανήλθε σε 51,3%

Εξέλιξη μεριδίου παραγωγής και εισαγωγών της ΔΕΗ έναντι της συνολικής 
ζήτησης

 Η παραγωγή της ΔΕΗ, μαζί με τις εισαγωγές, καλύπτει το 54% της ετήσιας ζήτησης 
(με εξαγωγές & ζήτηση Μη Διασυνδεμένων Νήσων) του 2016 

 Η σταδιακή μείωση του μεριδίου ΔΕΗ έναντι ζήτησης, οφείλεται στην μείωση 
συμμετοχής λιγνίτη στο ενεργειακό μίγμα & στη διείσδυση των ΑΠΕ

 Η πετρελαϊκή παραγωγή της ΔΕΗ αφορά κυρίως τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ)

 Η παραγωγή ΑΠΕ της ΔΕΗ παραμένει ουσιαστικά σταθερή τα έτη 2011 – 2016

4,8

67%
(42,3)

0,3

3,9

27,6

2011

5,6

1,8 0,2

2013

70%
(43,3)

5,2 2,2

66%
(39,6)

22,723,2

3,9

2012

2,0

4,4
4,8

3,7

27,6

0,3 54%
(32,3)

63%
(37,3)

19,4

4,6

-12%

0,3

5,4

2014

67%
(38,2)

2,8

2,0

0,33,8

5,6
4,5

4,8

3,2
0,3

4,4
3,9

20162015

14,9

3,9

4,6

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΥΗΣ

ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΑΠΕ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

61,9 57,0 58,8 59,260,163,4
Ετήσια ζήτηση* 

(TWh)

Παραγωγή ΔΕΗ
(TWh)

Ετήσια παραγωγή & εισαγωγές ΔΕΗ –
Διασυνδεδεμένο Σύστημα & Μη διασυνδεδεμένα Νησιά

* Η ζήτηση περιλαμβάνει το ΜΔΝ & εξαγωγές

% ετήσιας ζήτησης

Πηγές: Μηνιαία δελτία ΑΔΜΗΕ,ΛΑΓΗΕ, Οικονομικές Καταστάσεις ΔΕΗ

20152014

65%

2013 2016

64%
61%

2011 2012

68%
65%

51%

Ποσοστό ετήσιας παραγωγής & εισαγωγών ΔΕΗ έναντι συνολικού φορτίου -
Διασυνδεδεμένο Σύστημα

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ)
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Εξέλιξη λιγνιτικού δυναμικού

Πηγές: Μελέτη επάρκειας ΑΔΜΗΕ 2017 – 2027 & Ανάλυση Εξωτερικού Συμβούλου

1

2 &

Μονάδες 
παραγωγής

Μεγαλόπολη 3 & 4

Καθαρή 
ισχύς

511 MW 
(256 MW+255 MW)

Μονάδες 
παραγωγής

Μελίτη 1

Καθαρή 
ισχύς

289 MW

Άδεια 
κατασκευής 
Μελίτη 2 –

450 MW

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ)

Μείωση λιγνιτικής παραγωγής ΔΕΗ αλλά και του συνολικού λιγνιτικού δυναμικού της
χώρας, λόγω της σταδιακής απόσυρσης λιγνιτικών μονάδων

Κύριο Σημείο

Πώληση λιγνιτικής παραγωγής

 Η ΔΕΗ πρέπει να προβεί άμεσα σε από-επένδυση του 40% της λιγνιτικής 
παραγωγής

 Οι ακριβείς όροι δεν έχουν ανακοινωθεί και θα περιλαμβάνονται σε σχετική 
απόφαση των αρμόδιων οργάνων της ΕΕ.

 Αναμένονται εντός του Α’ εξαμήνου 2018.

 Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει:

1. Λιγνιτικές μονάδες (3 & 4) της Μεγαλόπολης

2. Λιγνιτική μονάδα Μελίτη 1

3. Άδεια κατασκευής Μελίτη 2

4. Στην συμφωνία συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα ορυχεία της ΔΕΗ 
σε Φλώρινα & Μεγαλόπολη
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Επιβαλλόμενη μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στην λιανική αγορά 
προμήθειας

 Στα πλαίσια απελευθέρωσης της αγοράς και συμφωνίας κανονιστικής συμμόρφωσης σε
επίπεδο χώρας με τις Ευρωπαϊκές αρχές, το μερίδιο ΔΕΗ στην λιανική αγορά πρέπει να
μειωθεί < 50% έως το Δεκέμβριο του 2019, ενώ έχουν οριστεί και ενδιάμεσοι στόχοι

 Το μερίδιο λιανικής της ΔΕΗ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ήταν 89,8% το 12/2016 και
μειώθηκε έτι περαιτέρω σε 84,2% τον 11/2017

 Προς επίτευξη των στόχων μείωσης μεριδίου, επιβλήθηκαν στην ΔΕΗ οι δημοπρασίες
ΝΟΜΕ, μέσω των οποίων υποχρεούται να διαθέτει ετήσια προθεσμιακά προϊόντα
ενέργειας σε τιμή εκκίνησης σημαντικά χαμηλότερη (30-40%) της Οριακής Τιμής
Συστήματος (ΟΤΣ) στην χονδρεμπορική αγορά

 Οι δημοπρατούμενες ποσότητες έχουν οριστεί ως ποσοστό της ετήσιας ζήτησης, ενώ
πρόσφατα συμφωνήθηκε να αυξηθεί ο στόχος με σκοπό την επιτάχυνση της
απελευθέρωσης της αγοράς και την ενίσχυση του ανταγωνισμού

 Οι ποσότητες αναπροσαρμόζονται σε εξαμηνιαία βάση από την Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας (ΡΑΕ), ισόποσα με την υστέρηση του μεριδίου της ΔΕΗ έναντι των στόχων

 Η πρώτη αναπροσαρμογή έγινε το 2017, βάσει υστέρησης 4,3% του μεριδίου ΔΕΗ από το
μερίδιο-στόχο 81,24% που είχε οριστεί για τα μέσα (Ιούνιος) του 2016

Μείωση μεριδίου προμήθειας ΔΕΗ & Δημοπρασίες ΝΟΜΕΡυθμιστικά επιβαλλόμενοι στόχοι μείωσης μεριδίου ΔΕΗ 
- % Φορτίου συστήματος

06/17

81%

08/15

87%95%

12/16 12/17

75% 69%

-8%
-12%

56%

-13%

12/18

62%

06/18

-13%

49%

06/19 12/19

Μερίδιο ΔΕΗ Ετήσιοι στόχοι Εξαμηνιαίοι στόχοι

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ)
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Η απελευθέρωση της λιανικής αγοράς φυσικού αερίου από 01.01.2018 
αλλάζει τα δεδομένα

1. Στοιχεία αγοράς από ΡΑΕ
2. energypress.gr/news/symvoylo-gia-na-shediasei-tin-eisodo-tis-stin-agora-fysikoy-aerioy-psahnei-i-dei  

 Είσοδος στην προμήθεια 
ηλεκτρισμού το 2018

 Δυναμική διεκδίκησης ~ 300 χιλ. 
συνδέσεων ηλεκτρισμού

 Είσοδος στην προμήθεια 
ηλεκτρισμού το 2018

 Δυναμική διεκδίκησης ~ 330 χιλ. 
συνδέσεων ηλεκτρισμού

Την είσοδο στην αγορά Φυσικού Αερίου 
εξετάζουν και οι εναλλακτικοί προμηθευτές 

ηλεκτρικής ενέργειας

Ανακατανομή μεριδίων ηλεκτρισμού Bundle προϊόντα – Ηλεκτρισμός & Φυσικό Αέριο Υπηρεσίες διαχείρισης ενέργειας

 Δυνατότητα απόκτηση σημαντικών μεριδίων 
προμήθειας Η/Ε από τις ΕΠΑ

 Μείωση μεριδίων προμηθευτών Η/Ε που δεν 
θα δραστηριοποιηθούν στην αγορά ΦΑ

 Αυξημένο switching παροχών

 Συνδυαστικά προϊόντα, δελεαστικά για τον 
καταναλωτή & με αυξημένα περιθώρια κέρδους

 Ενοποίηση στα πρότυπα των Ευρωπαϊκών αγορών –
Κοινός προμηθευτής για Η/Ε & Φ.Α.

 Διεύρυνση προϊοντικού χαρτοφυλακίου προμηθευτή

 Παροχή υπηρεσιών & προϊόντων “beyond the meter” –
(εφαρμογές εξοικονόμησης / προϊόντα smart home)

Με μελέτη που είναι σε εξέλιξη & περιλαμβάνει:

 Εκπόνηση στρατηγικής για είσοδο στην αγορά λιανικής 
με συνδυαστικά προϊόντα & ενεργειακές υπηρεσίες

 Ανάλυση ευκαιριών για διάθεση φυσικού αερίου σε 
απομακρυσμένες περιοχές μέσω συμπιεσμένου 
(Compressed Natural Gas - CNG) ή υγροποιημένου 
φυσικού αερίου (Liquefied Natural Gas - LNG)

 Εξέταση ευκαιριών για κατασκευή δικτύων φυσικού 
αερίου σε περιοχές που δεν είναι στο πλάνο ανάπτυξης 
των εταιριών διανομής αερίου

Οι Εταιρίες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ Αττικής & ΕΠΑ Θεσσαλονίκης –
Θεσσαλίας) ήδη έχουν ανακοινώσει είσοδο στην αγορά 

ηλεκτρισμού με δυναμική > 600 χιλ. συνδέσεων1

ενώ η ΔΕΗ εξετάζει την είσοδο στην λιανική Φυσικού 
Αερίου, αξιοποιώντας και ευρύτερες ευκαιρίες στην 

αγορά Φυσικού Αερίου2

ΕΠΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας

ΕΠΑ Αττικής 

Η απελευθέρωση της λιανικής αγοράς φυσικού αερίου από 01/2018 μπορεί να
προκαλέσει επίσης ανακατανομή μεριδίων στην αγορά ενέργειας & διεύρυνση του
προϊοντικού χαρτοφυλακίου των προμηθευτών

Κύριο Σημείο
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Ο μετασχηματισμός της αγοράς σε Target Model αποτελεί δομική αλλαγή η 
οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2020

Οι συμμετέχοντες προσφέρουν αλλά και μπορούν να

κατοχυρώσουν προθεσμιακά προϊόντα ενέργειας με υποχρέωση 

φυσικής παράδοσης. Ταυτόχρονα εισάγεται η δυνατότητα 

αγοράς & πώλησης προθεσμιακών προϊόντων απευθείας μέσω 

διμερών συμβολαίων (bilateral)

Συναλλαγές επί του φορτίου της επόμενης μέρας ( παρόμοια με 

σημερινή μορφή αγοράς). Οι δηλώσεις φορτίων περιορίζονται 

από το εκπροσωπούμενο φορτίο κάθε συμμετέχοντα

Τροποποιήσεις δηλώσεων φορτίου μετά το κλείσιμο του Day-

ahead market & πριν την φυσική παράδοση – Συνήθως 1 ώρα 

πριν

Ενεργοποιείται με το κλείσιμο του intraday market και γίνονται 

προσφορές επί των αποκλίσεων καθώς και η τελική εκκαθάριση 

αποκλίσεων

 Σύμφωνα με το τρίτο Ευρωπαϊκό πακέτο 

ενέργειας, η Ελλάδα είναι σε διαδικασία 

αναδιοργάνωσης της χονδρεμπορικής 

αγοράς ηλεκτρισμού, και συμμόρφωσης με 

τους κανόνες ενοποίησης των  αγορών στα 

πρότυπα του Ευρωπαϊκού “Target Model” 

 Σύμφωνα με τον Ν. 4425/2016, η 

μετάβαση στην “Target Model” θα 

διαμορφώσει 4 διαφορετικές ενεργειακές 

αγορές: Forward, Day-ahead, Intraday and 

Balancing market. 

 Κάτω από το νέο καθεστώς, ο χρονικός 

ορίζοντας την ενεργειακής αγοράς 

επεκτείνεται δίνοντας στους 

συμμετέχοντες της αγοράς ευκαιρίες για 

πιο αποτελεσματική διαχείριση των 

κινδύνων

Day - ahead market

1

Forward market

2

Intraday market

3

Balancing market

4
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Εξέλιξη λειτουργικής κερδοφορίας

 Η εταιρεία παρουσιάζει σταθερά θετική λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) ενώ τα κέρδη προ 
φόρων (ΕΒΤ) μειώνονται σημαντικά εξαιτίας κυρίως των αποσβέσεων (περίπου € 600 εκ.)

 Το 2016 παρατηρείται σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών η οποία οφείλεται κυρίως στη 
μείωση μεριδίου λιανικής και στη γενικότερη εμπορική πολιτική της Εμπορίας, ως απόρροια του 
αυξανόμενου ανταγωνισμού

 Οι ελεγχόμενες λειτουργικές δαπάνες βαίνουν συνεχώς μειούμενες (χαμηλότερες κατά περίπου 
40% το 2016 σε σχέση με το 2011), ως αποτέλεσμα της μείωσης του προσωπικού και της μείωσης 
του μισθολογικού κόστους

 Το προσωπικό έχει μειωθεί, από 11,3 χιλιάδες εργαζομένους το 2012 σε 10,5 χιλιάδες 
εργαζομένους το 2016, ενώ το μέσο κόστος μισθοδοσίας κατ’ εργαζόμενο επίσης βαίνει μειούμενο

 Η αύξηση της κερδοφορίας το 2016, οφείλεται σημαντικά στα χαμηλά κόστη χονδρεμπορικής 
αγοράς και καυσίμων αυτό το έτος και στην μείωση των προβλέψεων

2016

-9%

5.16

0.17

4.86

5.80

2015

5.68

0.15

2014

0.17

5.545.75

2012

0.14

5.64

2013

4.98

5.89

0.18

5.92

5.71

2011

5.18

0.32

0.80

2016

-16%

0.67

4.96

1.50

2.79

2015

5.88

1.93

3.16

2014

5.75

1.46

3.56

2013

5.43

3.73

1.94

2.72

20121

0.77
1.55

0.740.75
1.17

20111

5.84

0.72

6.01

3.92

Λειτουργικά 
έξοδα

Καύσιμα, Αγορές Η/Ε,
CO2 & Τέλη συστήματος

Χρηματοοικονομικά & 
Αποσβέσεις

Κύκλος Εργασιών – Μητρική ΔΕΗ (δις. €)

Συνολικό Κόστος – Μητρική ΔΕΗ  (δις. €)

Κερδοφορία 2011-2016 – Μητρική ΔΕΗ (€ εκατ.)

534
818

639 783 592
867 200

-207

48

-87

45

-247

+46%

20162015201420132011 2012
Έσοδα από πωλήσεις ενέργειας Λοιπές πωλήσεις

ΕΒΤ

EBITDA

Πηγή: Οικονομικές Καταστάσεις ΔΕΗ
1Οι κατηγορίες κόστους για τα έτη 2011,2012 έχουν αναπροσαρμοστεί προσεγγιστικά, 
για να είναι συγκρίσιμες με τα υπόλοιπα έτη

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ)
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Εξέλιξη βασικών παραμέτρων κόστους

13,9% 10,8% 13,5% 16,8%
6,3%

8,1% 16,3% 8,4%12,9% 9,4%
7,1%

7,2% 10,3%
19,9%

10,5%
10,3% 10,2%

10,0% 10,8%11,7% 10,9% 10,3%
10,9% 10,8%

20,6%
29,5%

28,1% 26,6%
23,8% 24,4%

25,6% 24,3% 21,0% 20,5% 17,0% 15,0%

10,4%10,3%

6,1%

€ 5.678,1 εκ.

2016

3,5%

2015

€ 5.152,8 εκ.

2014

4,4%

€ 5.802,5 εκ.

3,7%

€ 5.882,0 εκ.

4,4%

0,2%

2011 20132012

4,7%

1,0%

€ 5.918,6 εκ.€ 5.180,7 εκ.

4,4%

3,2%

Αύξηση κόστους 
χονδρεμπορικής

Μείωση μισθοδοσίας

Τέλη CO2

Αύξηση λειτουργικών 
εξόδων 

Μείωση εξόδων & 
χονδρεμπορικής

Αύξηση προβλέψεων 
λόγω ύψους ληξ/μων

απαιτήσεων
Πτώση τιμής ΦΑ & 

Οριακής Τιμής 
Συστήματος (ΟΤΣ)

Μείωση CO2 & 
προβλέψεων

Περαιτέρω μείωση ΟΤΣ

Πηγή: Οικονομικές Καταστάσεις ΔΕΗ
Οι κατηγορίες κόστους για τα έτη 2011, 2012 έχουν 
αναπροσαρμοστεί, για να είναι συγκρίσιμες με τα υπόλοιπα έτηΕτήσια έσοδα

Ανάλυση κατηγοριών κόστους προς ετήσια έσοδα

Λοιπά έξοδα

Περιθώριο 
EBITDA

Προβλέψεις

Μισθοδοσία

Τέλη μεταφοράς 
& διανομής

Δικαιώματα CO2

Αγορές Η/Ε

Υγρά καύσιμα, Φυσικό 
Αέριο & Λιγνίτης 3ων

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ)

Οι μεταβολές τιμών καυσίμων & το κόστος χονδρεμπορικής
επιδρούν σημαντικά στη κερδοφορία, η οποία συμπιέζεται
και από τις αυξανόμενες προβλέψεις & τα τέλη CO2

Κύριο Σημείο
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Εξέλιξη εμπορικών απαιτήσεων

1.233

2.413

1.519
1.966

2012

227

933

826
323

2.058

600

2014

391

3.183

2013

486

1.489

338

2011

359

2016

460

2.692

964

391

4.330

2015

4.116

2.969

970

Καταναλωθείσα και μη τιμολογηθείσα ενέργειαΜέση και χαμηλή τάση Υψηλή τάση

2.421

1.175

2011 2015

+346

+179

2013 20162014

+362
+379

+867

1.554

2012

813634

2.766

 Οι εμπορικές απαιτήσεις της ΔΕΗ έφτασαν τα € 4,3 δις το 2016 παρουσιάζοντας 
σημαντική αύξηση € 2,7 δις σε σχέση με το 2011

 Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες μέσης & χαμηλής 
τάσης

Εμπορικές Απαιτήσεις* - Προ επισφαλειών (€ εκατ.)

 Το 2015 η εταιρεία διπλασίασε της προβλέψεις επισφαλειών
λόγω του ραγδαία αυξημένου ληξιπρόθεσμου υπολοίπου

 Για πελάτες μέσης και χαμηλής τάσης, η ΔΕΗ σχηματίζει 
πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων για το σύνολο του 
ανεξόφλητου υπολοίπου τους πέραν των 3 και 6 μηνών 
αντίστοιχα ανά πελάτη

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (€ εκατ.)

Οι απαιτήσεις σταθεροποιήθηκαν το 2016 & η 
εταιρεία έχει λάβει δράσεις μείωσης εντός του 2017

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις ΔΕΗ
* Οι εμπορικές απαιτήσεις δεν περιλαμβάνουν συμμετοχές καταναλωτών που τα τελευταία έτη δεν ξεπερνούν τα 
€ 5 εκατ. καθώς και € 80 εκατ. το 2011, ως απαιτήσεις από άλλους προμηθευτές

Η σημαντική αύξηση των εμπορικών & των επισφαλών απαιτήσεων οφείλεται στην αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών πελατών χαμηλής και μέσης τάσης, κυρίως ως αποτέλεσμα 
της οικονομικής κρίσης και διαφόρων έκτακτων επιβαρύνσεων στα τιμολόγια (πέραν των ανταγωνιστικών χρεώσεων)

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ)
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Κοινωνική ανταποδοτικότητα και ενέργειες 

Πηγή: Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΔΕΗ

 Ανάπτυξη επενδυτικού προγράμματος για ελαχιστοποίηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων & περιβαλλοντική αναβάθμιση μονάδων 
παραγωγής

 Προώθηση εγγυήσεων προέλευσης πράσινης ενέργειας «Greenpass»

 Ορθή εκμετάλλευση του υδροδυναμικού της χώρας

 Αποκατάσταση εδαφικών εκτάσεων στις περιοχές ορυχείων

Περιβάλλον

Δικαιούχοι ειδικών 
τιμολογίων

Εγκεκριμένες 
αιτήσεις 2016

ΑμΕΑ 61.081 
Άνεργοι 58.812 
Άτομα χρήζοντα μηχανικής 
υποστήριξης

11.464

Πολύτεκνοι 1.583 
Τρίτεκνοι 31.464 
Υπερήλικες (άνω των 70) 16.112 
Χαμηλόμισθοι 496.152 
Σύνολο 676.668

 Αξιοποίηση και ενίσχυση τοπικής αγοράς και απασχόλησης με παροχή 
εργασιών και προμήθεια υλικών από τοπικούς φορείς

 Στήριξη τοπικών κοινωνιών και φορέων με δωρεές σε είδος, όπως χορήγηση 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε μονάδες υγείας του ΠΕΔΥ 

 Παροχή δωρεάν νερού για άρδευση ~5 εκατ. στρεμμάτων παραποτάμιων 
αγροτικών εκτάσεων

 Μετεγκατάσταση οικισμών κατά την ανάπτυξη των ορυχείων της ΔΕΗ με 
αποζημίωση των κατοίκων

Τοπική Κοινωνία

28.984 28.377 25.776

20162014 2015

Τέλος λιγνίτη στις 
τοπικές κοινωνίες 

(χιλ. €)  

Εξυπηρέτηση ευπαθών κοινωνικών ομάδων

 Βασικός πάροχος Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) από το 2011 με 
προσφορά έκπτωσης έως 48%

 Παροχή επιπρόσθετων διευκολύνσεων σε ευπαθείς ομάδες όπως 
πολύτεκνους και οικογένειες με χαμηλό εισόδημα

 Εξασφάλιση ειδικών εκπτωτικών τιμολογίων σε ομάδες πληθυσμού, όπως 
αγρότες και σεισμοπαθείς

 Διευκόλυνση και επιτάχυνση διαδικασιών για ένταξη ευπαθών ομάδων 
καταναλωτών στο ΚΟΤ 

 Εφαρμογή νόμου ακραίας φτώχειας με δωρεάν παροχή 300 KWh ανά μήνα σε  
85 χιλ. πελάτες το 2016

 Συνεχείς επενδύσεις και κάλυψη εφοδιασμού στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 
(ΜΔΝ) με σημαντικό κόστος για την εταιρεία

Η ΔΕΗ εξυπηρετεί 
σχεδόν το σύνολο των 
πελατών ΚΟΤ καθώς και 
την παραγωγή στο ΜΔΝ

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ)
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Η ΔΕΗ αποτελεί τον κυριότερο πάροχο Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

Στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) εντάσσονται και χρηματοδοτούνται από τα σχετικά έσοδα οι 
δραστηριότητες:

 Παροχής ρεύματος για τους κατοίκους των απομονωμένων νησιών, σε ίδιες τιμές με αυτές των κατοίκων 
της ηπειρωτικής χώρας, παρά το γεγονός ότι το κόστος παραγωγής ρεύματος στα νησιά είναι κατά πολύ 
υψηλότερο

 Παροχής ρεύματος σε πολύ χαμηλές τιμές στις πολύτεκνες οικογένειες

 Παροχής ρεύματος σε χαμηλές τιμές για ευάλωτες κατηγορίες καταναλωτών, όπως άτομα με ειδικές 
ανάγκες, τρίτεκνοι με χαμηλό εισόδημα, μακροχρόνια άνεργοι κλπ., που εντάσσονται στο Κοινωνικό 
Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ)

 Ο υπολογισμός του ανταλλάγματος για την κάλυψη 
των δαπανών παροχής ΥΚΩ στα Μη 
Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ), από το 2012 και 
μετά, προσδιορίζεται με συγκεκριμένη 
μεθοδολογία βάσει του πλήρους κόστους 
ηλεκτροπαραγωγής στα ΜΔΝ, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμόν 14/2014 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας (ΡΑΕ) 

 Ωστόσο, τα ποσά που υπολογίστηκαν και 
εγκρίθηκαν τα έτη 2012 και 2013 από την ΡΑ.Ε. ως 
αντάλλαγμα για παροχή ΥΚΩ στα ΜΔΝ, καθώς και 
τα ποσά που δαπάνησε η ΔΕΗ για παροχή ΥΚΩ στα 
ΜΔΝ τα έτη 2012-2016 υστερούν σημαντικά από 
τις τιμολογήσεις ΥΚΩ μέσω των λογαριασμών 
ηλεκτροδότησης, προκαλώντας σημαντική υπο-
ανάκτηση του κόστους για την ΔΕΗ 

 Μέρος αυτών των δαπανών (€ 360 εκ.) 
καταβλήθηκε στην ΔΕΗ από κρατικά κονδύλια 
(«Κοινωνικό Μέρισμα») το 2017, προς αποφυγή 
αύξησης των χρεώσεων ΥΚΩ για τους καταναλωτές

 Από 01.01.2018, αλλάζει το πλαίσιο ένταξης δικαιούχων στα τιμολόγια ΚΟΤ και εισάγονται εισοδηματικά 
και περιουσιακά κριτήρια αξίας ακίνητης περιουσίας, ώστε να δικαιούνται την έκπτωση μόνον πολίτες με 
πραγματική ανάγκη ενίσχυσης

 Επίσης, από το 2018 εφαρμόζονται νέες χρεώσεις ΥΚΩ οι οποίες εφαρμόζονται κλιμακωτά και όχι 
καθολικά σε όλη την καταναλισκόμενη ποσότητα με στόχο την μείωση της επιβάρυνσης των 
καταναλωτών με μικρές & μεσαίες καταναλώσεις

 Οι δικαιούχοι των τιμολογίων πολυτέκνων και του ΚΟΤ απαλλάσσονται συνολικά από τη χρέωση των 
Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

Πηγή:www.dei.gr/Documents2/DELTIA%20TYPOY/%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4
%CE%99%CE%9F%20%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5%202542017.pdf

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ)

Η ΔΕΗ, όντας ο αποκλειστικός παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ), καθώς και ο προμηθευτής
σχεδόν όλων των δικαιούχων ΚΟΤ και τιμολογίων πολυτέκνων, είναι εκτεθειμένη οικονομικά στις αποζημιώσεις για την παροχή ΥΚΩ,
ιδιαίτερα καθώς χρηματοδοτεί με ίδια κεφάλαια ένα σημαντικό μέρος των σχετικών δαπανών, λόγω της υστέρησης των
τιμολογήσεων & εισπράξεων ΥΚΩ

Κύριο Σημείο
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Η τεχνολογική εξέλιξη και η στροφή στην πράσινη ενέργεια ανατρέπουν 
σταδιακά τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα

Παραγωγή ενέργειας Δίκτυα μεταφοράς Προμήθεια Ενεργειακές υπηρεσίες (Behind-the-meter)

Προσφερόμενη αξία 
(άνοδος/ πτώση)

Κατασκευή

Συντήρηση

Λειτουργία

Κατασκευή 
θερμικών 
μονάδων

Συντήρηση 

θερμικών 

σταθμών

Λειτουργία & 
εκμετάλλευση 

θερμικών 
σταθμών

Κατασκευή 
δικτύων

Διαχείριση 
και 

συντήρηση 
δικτύων

Λειτουργία 
δικτύων 

διανομής & 
μεταφοράς

Προμήθεια 
ηλεκτρισμού 
στην λιανική 

αγορά

Ανάπτυξη λύσεων smart-home και 
εξοικονόμησης ενέργειας

Παροχή πλατφόρμας και υπηρεσιών 
διαχείρισης ενέργειας και εφαρμογών 

smart-home

Κατασκευή «έξυπνων» 
συσκευών

Παροχή λύσεων ιδιοπαραγωγής και
διαχείρισης ενέργειας (Φ/Β, 

αποθήκευση ενέργειας, CHP)

Πώληση, εγκατάσταση και 
λειτουργία σταθμών φόρτισης 

ηλεκτρικών οχημάτων

Συμβουλευτικές υπηρεσίες 
ενεργειακού σχεδιασμού και 

εξοικονόμησης

Ανάπτυξη 
εξοπλισμού 

ΑΠΕ

Τεχνολο-
γική

αναβάθμισ
η δικτύων –
smart grids

Διαχείριση, 
λειτουργία & 
συντήρηση 
έργων ΑΠΕ

Παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα Νέα επιχειρηματικά μοντέλα

Εγκατάσταση και συντήρηση ενεργειακού εξοπλισμού –
Ολοκληρωμένες λύσεις για οικιακούς πελάτες και επιχειρήσεις

Τα περιθώρια κέρδους και η προσφερόμενη αξία των παραδοσιακών δραστηριοτήτων των μεγάλων εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας συρρικνώνονται και οι
Ευρωπαϊκές εταιρίες στρέφονται σε νέες τεχνολογίες παραγωγής που προσφέρουν σημαντικές αποδόσεις καθώς και σε ενεργειακές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας
με στόχο να διαφοροποιηθούν στον κλάδο της προμήθειας και να διατηρήσουν την θέση τους στην αγορά
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Η παραγωγή στρέφεται στην πράσινη ενέργεια, ενώ στην προμήθεια 
δημιουργούνται ευκαιρίες από την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας

Μείωση εκπομπών ρύπων & 
αύξηση κόστους CO2

Απανθρακοποίηση & στροφή σε 
πράσινη ενέργεια & ΑΠΕ 

Ψηφιακός μετασχηματισμός &
«έξυπνη» διαχείριση ενέργειας

Ηλεκτροκίνηση

Οι κορυφαίες εταιρείες στην Ευρώπη αντιμετώπισαν τις προκλήσεις της αγοράς με δημιουργία spin-offs

Αποκεντρωμένη παραγωγή & 
καταναλωτές – παραγωγοί 

«prosumers»

 Σταδιακή από-επένδυση θερμικής παραγωγής (ιδιαίτερα άνθρακα & λιγνίτη)

 Διεκδίκηση πλαισίου αποζημιώσεων ισχύος (capacity market)

 Επενδύσεις σε ΑΠΕ & όφελος από ικανοποιητικές αποδόσεις λόγω ευνοϊκού πλαισίου 
αποζημίωσης (εγγυημένες ταρίφες για μεγάλη διάρκεια ετών)

 Παροχή εξοπλισμού και ολοκληρωμένων λύσεων παραγωγής (Φ/Β, μπαταρίες) & 
υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης & λειτουργίας 

 Υπηρεσίες διαχείρισης ενέργειας & πλατφόρμες συναλλαγών μεταξύ των χρηστών

 Προϊόντα & λύσεις smart home

 Εφαρμογές παρακολούθησης & διαχείρισης ενέργειας (energy management)

 Υπηρεσίες & αυτοματισμοί εξοικονόμησης ενέργειας (energy efficiency)

 Εγκατάσταση και συντήρηση σταθμών φόρτισης

 Αναμένονται σημαντικές συνεργασίες με αυτοκινητοβιομηχανίες

Παρακάτω ακολουθούν συνοπτικά παραδείγματα στρατηγικών που εφάρμοσαν Ευρωπαϊκές εταιρίες με στόχο να διατηρήσουν την ισχυρή θέση που 
κατέχουν και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στην αγορά ενέργειας
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Παραδείγματα Ευρωπαϊκών Εταιρειών Ενέργειας: Innogy

Επενδύσεις προμήθειας 2017 -2019

Μεγιστοποίηση αξίας από την 
δραστηριότητα προμήθειας 

 Βελτιστοποίηση σημαντικών παραγόντων & 
προσαρμογή στις τάσεις της αγοράς

 Cross-selling Ηλεκτρισμού / 
Φυσικού Αερίου

 Είσοδος σε νέες αγορές

Ανάπτυξη δραστηριότητας παροχής 
ενεργειακών υπηρεσιών (energy+)

Δημιουργία νεών δραστηριοτήτωνΑ

 Επέκταση των υπηρεσιών & προϊόντων CHP 
(combined heat & power)

 Σταδιακό roll-out του προϊόντικού 
χαρτοφυλακίου energy+

 Ανάπτυξη λύσεων ιδιοπαραγωγής για 
καταναλωτές “prosumers”

Β

 Εστίαση σε νέες ευκαιρίες της αγοράς 
όπως οι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων

 Ανάπτυξη νέων καινοτομιών εντός της 
εταιρείας

C

~ 12% συνολικών επενδύσεων
0,7 – 0,8 δις €

Eξαγορές

Energy+

IT, Smart meter 
& Operations

Εταιρική παρουσίαση «Setting the course for the future» - 12/2017

Η εταιρεία διαθέτει ευρύ προϊοντικό χαρτοφυλάκιο για όλα τα πελατειακά τμήματα

Βασικός 
καταναλωτής

«Προηγμένος»
Καταναλωτής

Καταναλωτής -
παραγωγός

Διαχειριστής 
ενέργειας

Προϊόντα / υπηρεσίες

 Προμήθεια ηλεκτρισμού
 Προμήθεια φυσικού αερίου

 Ασφαλιστικές υπηρεσίες & λύσης ασφάλειας εγκαταστάσεων
 Επιθεώρηση εγκατάστασης & λύσεις εξοικονόμησης
 Αυτοματισμοί & προϊόντα smart home

 Εγκατάσταση Φ/Β
 Εγκατάσταση & συντήρηση micro-CHP

 Συστήματα αποθήκευσης & μπαταρίες
 Υπηρεσίες O&M

 Καινοτόμα πλατφόρμα PowerHouse, όπου χρήστες με ιδιοπαραγωγή (B2B) έχουν 
άμεση πρόσβαση και αγοράζουν / πωλούν ενέργεια & έχουν εικόνα της ενεργειακής 
αγοράς & των τιμών σε πραγματικό χρόνο

Τύπος καταναλωτή
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Παραδείγματα Ευρωπαϊκών Εταιρειών Ενέργειας: EDF

Στην πραγματικότητα, οι χρήστες δεν βλέπουν την ενέργεια, αλλά απολαμβάνουν τις ανέσεις που τους προσφέρει

« All in one » προσέγγιση : Ενέργεια –
Συνδεσιμότητα - Υπηρεσίες

 Μεγιστοποίηση άνεσης & ευκολίας 
χρήστη

Καινοτόμα πολιτική τιμολόγησης : Το 
κόστος των υπηρεσιών ενσωματωμένο στο 

κόστος της ενέργειας

 Πρόσβαση στην νέα αγορά προϊόντων 
& υπηρεσιών «έξυπνης» διαχείρισης σε 

όλους τους χρήστες

Θυγατρική του EDF group

 Ασφάλεια & αξιοπιστία

 Αναγνωρισμένο brand name

 Δυνατότητα να προωθήσει την υπηρεσία & να εκπαιδεύσει 
τους χρήστες για τα οφέλη

1 2 3

4

«energy station» : Smart συσκευή 
διαχείρισης, συνδεδεμένη με τις 

υπόλοιπες συσκευές

 Ολιστική προσέγγιση (Ηλεκτρισμός, 
Φυσικό αέριο, Κλιματισμός)

 1 σημείο ελέγχου συσκευών Smart 
Home – Απομακρυσμένη διαχείριση

 Real-time παρακολούθηση

 Δυνατότητες εξατομίκευσης

 Πρόβλεψη κόστους ενέργειας

Η καινοτομία της Sowee στηρίζεται στο τρίπτυχο:

 Προϊόντα smart-home (Sowee dock & συσκευές)

 Υπηρεσίες ενέργειας (εφαρμογή Sowee)

 Αέριο & Ηλεκτρισμός (Sowee - EDF)
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Παραδείγματα Ευρωπαϊκών Εταιρειών Ενέργειας: Enel

 Η εταιρεία σκοπεύει να επενδύσει περί τα 5,3 δισ. ευρώ μέχρι το 2020 στην παροχή νέων ψηφιακών υπηρεσιών, σε προϊόντα και υπηρεσίες Internet 
of Things (IοΤ) και σε δίκτυα οπτικών ινών

 Επίσης, προβλέπονται επενδύσεις 800 εκατ. ευρώ μέχρι το 2020 με έμφαση στην εγκατάσταση νέων υπηρεσιών όπως είναι τα σημεία φόρτισης για 
ηλεκτρικά οχήματα & οι πλατφόρμες λογισμικού

e-Solution:
Αποστολή & 

στόχοι

 Να κεφαλαιοποιήσει τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τον μετασχηματισμό της αγοράς ενέργειας

 Να εξυπηρετήσει τις νέες ανάγκες που δημιουργούνται για τους καταναλωτές και να ενισχύσει το πελατοκεντρικό προφίλ της 
εταιρείας αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες 

 Να παρέχει καινοτόμα προϊόντα & νέες ψηφιακές υπηρεσίες

Πηγή: www.reuters.com/article/us-enel-plan/enel-doubles-down-on-connected-homes-and-electric-cars-idUSKBN1DL0HA?il=0

e-City

 Δίκτυα οπτικών ινών
 Δημόσιος φωτισμός
 Λύσεις & ευκαιρίες στα πλαίσια της 

τάσης των smart cities

e-Solution Global Business Line: Τομείς δραστηριοποίησης 

e-Mobility

 Αναβάθμιση δικτύου & δημιουργία 
υποδομών για ηλεκτρικά οχήματα

 Πώληση & εγκατάσταση εξοπλισμού 
φόρτισης

 R&D σε ανάπτυξη νέων λύσεων 
σχετικά με την ηλεκτροκίνηση

 Εγκατάσταση 14.000 σταθμών 
φόρτισης έως το 2020

e-Industry

 Ανάπτυξη κατανεμημένων 
(distributed) λύσεων 
ηλεκτροπαραγωγής σε «off-grid»
περιοχές

 Ενεργειακή συμβουλευτική (Ανάλυση 
& σχεδιασμός ενεργειακών λύσεων & 
εγκαταστάσεων)

 Εγκατάσταση εξοπλισμού & facility 
management

e-Home & Consumer 
solutions

 Λύσεις & προϊόντα smart home 

 Λύσεις πράσινης ενέργειας & 
εξοικονόμησης

 Οικιακές συσκευές
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Στρατηγικές προτεραιότητες της Διοίκησης της ΔΕΗ

Επιτάχυνση 
επενδύσεων ΑΠΕ

Περιβαλλοντική 
αναβάθμιση μονάδων

Συμμόρφωση με 
ρυθμιστικές 

υποχρεώσεις

Επέκταση σε νέες 
αγορές

Οργανωτικός 
μετασχηματισμός

Διαχείριση 
ληξιπρόθεσμων 

οφειλών

Ενεργός ρόλος στην 
ενοποίηση αγορών ΕΕ

Προϊοντική 
διαφοροποίηση –

Είσοδο σε αγορά ΦΑ

1

2

3

45

6

7

8

Επενδυτικό πλάνο κατασκευής 700 MW ΑΠΕ τα επόμενα έτη

Χρηματοδότηση € 85 εκατ. από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 
για αποκατάσταση και κατασκευή 18 έργων ΑΠΕ (αιολικά και μικρά υδροηλεκτρικά) 
90 MW

Είσοδος στην αγορά Φυσικού Αερίου και υπό εξέλιξη σχεδιασμός συνδυαστικών 
προϊόντων

Υπό εξέλιξη έργο επιχειρηματικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένου του νέου 
μοντέλου αγοράς target model και της απελευθερωμένης ελληνικής αγοράς ενέργειας

Υπό εξέλιξη έργο για σχεδιασμό στρατηγικής διαχείρισης ληξιπρόθεσμων 
απαιτήσεων, τιτλοποίηση απαιτήσεων και επιτάχυνση ενεργειών είσπραξης

Νέο σύστημα αξιολόγησης προσωπικού

Οργανωτικός μετασχηματισμός στα πλαίσια του υπό-εξέλιξη έργου επιχειρησιακού 
σχεδιασμού

MoU για στρατηγικές συμμαχίες SUMEC & SHENHUA Group, CMEC, Forthnet, KEPCO 
και ΜοU με CDB για χρηματοδότηση έργων

Πώληση λιγνιτικών μονάδων

Εξέταση εναλλακτικών πώλησης χαρτοφυλακίου πελατών

Κατασκευή αποθείωσης στο συγκρότημα Αγ. Δημητρίου και λοιπές περιβαλλοντικές 
δράσεις

1

2

3

4

5

6

7

8

Στρατηγικές 
προτεραιότητες 

ΔΕΗ

Πηγές: Παρουσιάσεις ΔΕΗ προς αναλυτές
Παρουσίαση ΔΕΗ «18th Annual Capital Link - Greek Investor Forum»
www.capital.gr/epixeiriseis/3262379/etep-85-ekat-euro-gia-erga-ape-tis-dei-ananeosimes

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ)
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Εξασφάλιση της οικονομικής και περιβαλλοντικής αποδοτικότητας μέσω κατάλληλων δράσεων και σύμφωνα με το 

κανονιστικό πλαίσιο – Βελτίωση απόδοσης μέσω συνεργειών με λοιπές εταιρείες ΕΕΣΥΠ

Ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ
Στοχευμένες επενδύσεις για την αύξηση της ωφέλιμης ζωής των θερμικών μονάδων

Επιτάχυνση εγκατάστασης έξυπνων μετρητών «smart meters»

Εφαρμογή ρυθμιστικών παρεμβάσεων, και εκτενής διάλογος με τους 
ρυθμιστικούς φορείς

Είσοδο στην λιανική ΦΑ και παροχή συνδυαστικών προϊόντων «bundle» εντός 2018 
– Σταδιακή ανάπτυξη ενεργειακών υπηρεσιών (Smart & Green)

Ενίσχυση της εισπραξιμότητας και διαμόρφωση κατάλληλης εμπορικής πολιτικής

Βελτίωση χρηματοοικονομικής θέσης και διασφάλιση 
αναχρηματοδότησης

Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και διασφάλιση ασφάλειας εφοδιασμού και ηλεκτροδότησης για τη χώρα

Σύνοψη στρατηγικών παραμέτρων
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ)
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Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης Α.Ε.6.4.2
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Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.6.4.3
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Συνοπτική παρουσίαση

Σύντομο ιστορικό

 Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1980, μετά από συγχώνευση της Ανωνύμου Ελληνικής 
Εταιρείας Υδάτων των Πόλεων Αθηνών-Πειραιώς και περιχώρων (Ε.Ε.Υ.) και του 
Οργανισμού Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ο.Α.Π.).

 Το 1999 περιήλθε στη σημερινή της νομική μορφή, όταν τα κυριότερα πάγια της  
(φράγματα, ταμιευτήρες και κύριοι αγωγοί μεταφοράς νερού) απορροφήθηκαν
από την Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ, παραμένοντας στην κυριότητα του 
Ελληνικού Δημοσίου. 

 Τον Ιανουάριο του 2000, η εταιρεία εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

 Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανήλθε σε € 669,7 εκατ. (στοιχεία 31.12.2017).

Ιδιοκτησιακό καθεστώς/ Μετοχική σύνθεση 31.12.2016

Κύριες δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες

 Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο ύδρευσης και 
αποχέτευσης στην Ελλάδα και κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής 
υπηρεσιών ύδατος στην περιοχή της Αττικής έως και το Δεκέμβριο του 2019.

 Η εταιρεία λειτουργεί και συντηρεί τα πάγια της ΕΥΔΑΠ Παγίων.

 Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των παραπάνω παγίων συμψηφίζεται με 
το τίμημα πρόσβασης σε ακατέργαστο νερό.

 Δυνατότητα επέκτασης της δραστηριότητάς της σε νέες περιοχές αφότου 
εξασφαλιστεί η εύλογη απόδοση της επένδυσης και η δυνατότητα 
χρηματοδότησης.

Εταιρική δομή
 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 13-μελές.

 Νέο οργανόγραμμα με 6 Γενικές Διευθύνσεις , με πιο εξειδικευμένο αντικείμενο, 
σε σχέση με τις 4 της προηγούμενης δομής.

 Σήμερα συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:

 Γενική Διεύθυνση Ύδρευσης

 Γενική Διεύθυνση Αποχέτευσης

 Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

 Γενική Διεύθυνση Συντονισμού και Υποστηρικτικών Λειτουργιών

 Γενική Διεύθυνση Οικονομικού

 Γενική Διεύθυνση Πελατών

28.8%

34.0%

27.3%

9.9%

Ελληνικό Δημόσιο

Λοιπά

Paulson & Co

ΤΑΙΠΕΔ

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις ΕΥΔΑΠ,  
Ιστοσελίδα ΕΥΔΑΠ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ A.E. (ΕΥΔΑΠ)
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Βασικές Δραστηριότητες 

Αποχέτευση

Προσωπικό ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Ύδρευση

Μήκος δικτύου 9.500 χλμ.

Ενεργά υδρόμετρα 2,1 εκ.

Πελάτες (2016) 4,3 εκ.

Τιμολογηθείσα κατανάλωση 308,4 εκατ. m3

Μήκος δικτύου 8.300 χλμ. 

Εξυπ. πληθυσμός 3,5 εκατ.

2008 3.482 2012 2.512 2016 2.297

* Αφορά προσθήκες ενσώματων ακινητοποιήσεωνΠηγή: Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις ΕΥΔΑΠ,  Ιστοσελίδα ΕΥΔΑΠ

Μέση ημερήσια κατανάλωση 1,05 εκατ. m3/ημέρα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ A.E. (ΕΥΔΑΠ)
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€ εκατ. 2012 2013 2014 2015 2016

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

Κύκλος Εργασιών 353,3 336,2 326,4 324,2 328,8

Ύδρευση 235,8 229,2 221,3 218,9 222,5

Αποχέτευση 115,0 110,3 102,6 102,2 104,2

Λοιπά 2,6 -3,4 2,5 3,1 2,1

EBITDA 114,3 83,6 87,6 83,8 87,3

Περιθώριο EBITDA (%) 32,3% 24,9% 26,9% 25,8% 26,6%

Καθαρά Κέρδη/Ζημίες 51,7 77,7 42,0 43,7 24,1

Κατάσταση Ταμειακών Ροών & Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 61,3 497,7 -46,3 64,5 48,5

Χρηματικά διαθέσιμα, τέλος περιόδου 43,1 331,9 232,7 259,3 279,5

Σύνολο Ενεργητικού 1.677,8 1.651,1 1.542,0 1.577,2 1.552,0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 844,2 950,7 921,4 967,0 904,9

Σύνολο Υποχρεώσεων 833,6 700,5 620,6 610,2 647,1

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις ΕΥΔΑΠ

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ A.E. (ΕΥΔΑΠ)
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Άξονες στρατηγικής και αντίστοιχες δράσεις που έχουν 
ανακοινωθεί από τη Διοίκηση

Πηγή: Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ΕΥΔΑΠ 2017

Κύριοι Άξονες Στρατηγικής

Αύξηση της αποτελεσματικότητας
1

Αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών

Επέκταση του πελατολογίου – Αύξηση της 
γεωγραφικής αρμοδιότητας

Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων

Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού

Αξιοποίηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Διευθέτηση του ρυθμιστικού πλαισίου με το 
Ελληνικό Δημόσιο

Αυστηρή εφαρμογή και συμμόρφωση με όλα 
τα ποιοτικά και λειτουργικά πρότυπα

2

3.1

3.2

5

6

7

8

Κύριες Δράσεις

• Ανασχεδίαση και απλοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών

• Εφαρμογή κρίσιμων παρεμβάσεων στο δίκτυο για αποφυγή επαναλαμβανόμενων κοστοβόρων

βλαβών

• Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για νέες δραστηριότητες και επέκταση δραστηριοτήτων στη 

νησιωτική Ελληνική επικράτεια μέσω της ΕΥΔΑΠ Νήσων, καθώς και σε Δήμους εκτός της περιοχής 

της ΕΥΔΑΠ

• Υιοθέτηση σύγχρονων συστημάτων ανάπτυξης και διαχείρισης προσωπικού

• Ενδυνάμωση της κανονιστικής συμμόρφωσης και λήψη σχετικών πιστοποιήσεων

• Εφαρμογή νέου μοντέλου συνεργασίας με τους Δήμους

• Επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την εξυπηρέτηση των πελατών

• Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων διαχείρισης κινδύνων

Υλοποίηση ενεργειακού προγράμματος
9 • Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ

• Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Επενδυτικός σχεδιασμός4 • Επενδυτικό σχέδιο 2017-2021 ως μέρους του επιχειρηματικού σχεδίου, με πρόβλεψη για  

επενδύσεις ύψους από € 601 (σενάριο εκπτώσεων) εως € 952 (σενάριο χωρίς εκπτώσεις)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ A.E. (ΕΥΔΑΠ)
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Επιχειρηματικός σχεδιασμός της ΕΥΔΑΠ σε σχέση με τις τάσεις στην 
αγορά υπηρεσιών ύδατος

Επενδύσεις 
Δικτύων

 Ανακοίνωση επενδυτικού προγράμματος 
2017-2021, με δράσεις βελτίωσης του 
δικτύου και μείωσης των απωλειών νερού

Περιβάλλον

 Επενδυτικές δράσεις σχετικά με τη 
βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας 
και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

 Επενδυτικός σχεδιασμός για έργα 
περιβαλλοντικής και κανονιστικής 
συμμόρφωσης¹

Κεφαλαιακή 
Διάρθρωση

 Χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού 
σχεδίου από κοινοτικά χρηματοδοτικά 
προγράμματα, με παραδοχή από τη 
Διοίκηση της εταιρείας η υπόλοιπη 
χρηματοδότηση να προέλθει από τις 
λειτουργικές ταμειακές ροές και τα 
χρηματικά διαθέσιμα της ΕΥΔΑΠ¹

Πηγή: http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1572172/eydap-vlepei-ebitda-1124-ekat-to-2021-h-dioikhsh.html
Πηγή: http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1580469/eydap-ekdosh-eidikon-logariasmon-gia-katanalotes-m.html

Λειτουργίες και 
εξορθολογισμός 

κόστους

 Το Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού περιλαμβάνει εφαρμογή 
σύγχρονων μεθόδων τηλε-ελέγχου και τηλεχειρισμού

 Ανακοίνωση δράσεων εξορθολογισμού δαπανών 
λειτουργίας, ανασχεδιασμού και απλοποίησης 
εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών

Εμπειρία 
καταναλωτή

 Προγραμματισμένες δράσεις για την επέκταση της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την εξυπηρέτηση των 
πελατών

 Παροχή ειδικά σχεδιασμένων υπηρεσιών καθολικής 
προσβασιμότητας σε συνεργασία με τον Φάρο Τυφλών 
της Ελλάδος για καταναλωτές με προβλήματα όρασης οι 
οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν²:

 Αποστολή ειδικών αναγνώσιμων λογαριασμών (σε 
μορφή braille, μεγάλες γραμματοσειρές)

 Αποστολή SMS

 Ηλεκτρονική αλληλογραφία

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ A.E. (ΕΥΔΑΠ)
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Συνοπτική παρουσίαση

Σύντομο ιστορικό

 Ιδρύθηκε το 1998 (Ν. 2651/1998).

 Αποτέλεσμα συγχώνευσης του Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (ΟΥΘ) και 
του Οργανισμού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΟΑΘ).

 Το σημερινό καθεστώς διαμορφώθηκε με το Ν. 2937/ 2001, βάσει του οποίου 
το κύριο μέρος των περιουσιακών της στοιχείων μεταφέρθηκε στην ΕΥΑΘ 
Παγίων.

 Το 2007, η ΕΥΑΘ ίδρυσε την «ΕΥΑΘ Υπηρεσίες» η οποία παρέχει υπηρεσίες 
λήψης υδρομετρήσεων και διανομής λογαριασμών μέσω εξωτερικών 
συνεργατών, καθώς και υπηρεσίες σχετικά με το τεχνικό και επιστημονικό έργο 
της ΕΥΑΘ.

 Η ΕΥΑΘ εισήχθη στο Χρηματιστήριο το 2001. Η κεφαλαιοποίηση της με στοιχεία 
29.12.2017 ήταν € 163,4 εκ.

Ιδιοκτησιακό καθεστώς/ Μετοχική σύνθεση 31.12.2016

Κύριες δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες

 Η ΕΥΑΘ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και 

αποχέτευσης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης έως το 2031.

 Η ΕΥΑΘ Παγίων παρέχει νερό στην ΕΥΑΘ έναντι τιμήματος, ενώ η ΕΥΑΘ 

κατασκευάζει, λειτουργεί και συντηρεί τα πάγια ύδρευσης και αποχέτευσης.

 Έχει δυνατότητα επέκτασης της δραστηριότητάς της σε νέες περιοχές 

κατόπιν σύμφωνης γνώμης των οικείων ΟΤΑ και σχετικής ΚΥΑ.

Εταιρική δομή

 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 11-μελές.

 Νέο οργανόγραμμα με μείωση των Διευθύνσεων από 8 σε 6 και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων.

 Το νέο οργανόγραμμα συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:

1. Εγκαταστάσεων και Δικτύων Ύδρευσης 

2. Εγκαταστάσεων και Δικτύων Αποχέτευσης

3. Σχεδιασμού και Έργων

4. Εξυπηρέτησης Καταναλωτών

5. Διοίκησης και Οργάνωσης

6. Οικονομικών

5.5%

74.2%

2.2%
8.3%

10.0%
ΤΑΙΠΕΔ

Κοινή μερίδα

Φυσικά Πρόσωπα

Νομικά πρόσωπα

SUEZ Environnement

Πηγή: Ετήσιο Δελτίο Εταιρικής Χρήσης 2016 ΕΥΑΘ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ)



Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. 154

Κύριες δραστηριότητες της ΕΥΑΘ

Αποχέτευση

Προσωπικό ΕΥΑΘ Α.Ε.

Ύδρευση

Μήκος δικτύου 2.340 χλμ.

Ενεργά υδρόμετρα 505.000

Πελάτες (2015) 600.000

Μήκος δικτύου
1.800 χλμ. + 310 χλμ. 

αγωγοί ομβρίων

Αποχετευμένη έκταση 9.000 εκτάρια

Εξυπ. πληθυσμός 1.100.000

Μεταφερόμενη ποσότητα 170–230 χιλ. m3/ημέρα

Κεντρικοί αγωγοί 27 χλμ.

2008 439 2012 258 2016 221

* Αφορά προσθήκες ενσώματων ακινητοποιήσεωνΠηγή: Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις ΕΥΑΘ, Ιστοσελίδα ΕΥΑΘ, στοιχεία δικτύου 2016

Η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης περιλαμβάνει την τροφοδοσία  
με πόσιμο νερό κατάλληλης ποιότητας για κατανάλωση στα 
νοικοκυριά, στους δήμους και για κοινωφελείς χρήσεις (π.χ. 
πότισμα δημόσιων χώρων), την παροχή νερού για βιομηχανικές 
χρήσεις και την παροχή επαρκούς ποσότητας νερού για 
πυρόσβεση. 

Τιμολογηθείσα κατανάλωση 55,7 εκατ. m3

Η παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης περιλαμβάνει τη συλλογή 
μέσω των δικτύων υπονόμων, τη μεταφορά, τον καθαρισμό στις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) και τη διάθεση 
κατόπιν στο φυσικό περιβάλλον των υγρών αστικών λυμάτων και 
βιομηχανικών αποβλήτων της μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης. 
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€ εκατ. 2012 2013 2014 2015 2016

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

Κύκλος Εργασιών (Συνολικά και ανά Δραστηριότητα) 73,85 72,30 73,69 73,05 73,28

Ύδρευση 50,29 46,89 47,79 47,35 47,29

Αποχέτευση 23,56 25,41 25,91 25,70 25,99

EBITDA 24,51 21,85 24,35 25,78 26,70

Περιθώριο EBITDA (%) 33,2% 30,2% 33,0% 35,3% 36,4%

Καθαρά Κέρδη/Ζημίες 17,63 13,11 13,23 13,55 12,33

Κατάσταση Ταμειακών Ροών & Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 17,37 22,98 11,17 14,8 18,6

Χρηματικά διαθέσιμα, τέλος περιόδου 32,62 53,36 49,91 50,77 56,30

Σύνολο Ενεργητικού 191,09 191,53 189,12 187,93 191,71

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 136 143,21 145,48 150,43 153,79

Σύνολο Υποχρεώσεων 55,09 48,32 43,64 37,49 37,92

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις ΕΥΑΘ

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
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Κύριοι άξονες στρατηγικής που έχουν ανακοινωθεί από τη Διοίκηση

Η ΕΥΑΘ υιοθετώντας στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, επιδιώκει να αναδειχθεί 

σε στρατηγικό τοπικό πυλώνα περιβαλλοντικού «κεφαλαίου» με:

 Την καθολική ισότιμη πρόσβαση σε καθαρό νερό για όλους

 Την επαρκή και ισότιμη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις και συνθήκες υγιεινής

 Τη βελτίωση της κατάστασης του Θερμαϊκού κόλπου

 Την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων αποβλήτων και της 

ιλύος των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων

 Την αύξηση του μεριδίου ΑΠΕ για τη λειτουργία των δικτύων και των 

εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ

 Την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικής ικανότητας του 

Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης αναφορικά με τις υποδομές 

του

 Την ενσωμάτωση μέτρων στη διαχείριση του πόσιμου νερού και των 

λυμάτων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

 Την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας της Θεσσαλονίκης σε θέματα 

βιώσιμης διαχείρισης των νερών και της προστασίας του περιβάλλοντος

Βραχυπρόθεσμοι στόχοι

Διασφάλιση υγιούς χρηματοοικονομικής κατάστασης και κερδοφορίας 

Ενδυνάμωση των πολιτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης

Μεγαλύτερος εξορθολογισμός στις δαπάνες λειτουργίας

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης με συνολική 
ανάπτυξη του δικτύου σε όλες τις περιοχές του Πολεοδομικού Συγκροτήματος 

Θεσσαλονίκης και αύξηση των εξυπηρετούμενων νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Λειτουργική και επιχειρησιακή ένταξη των νεοπροσληφθέντων 150 υπαλλήλων

Διαδραστικότητα με τον καταναλωτή μέσα από την παροχή ολοκληρωμένων 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τον υδρομετρητή έως την αποπληρωμή του 

λογαριασμού

Εμβάθυνση της συνεργασίας με τους δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος  για 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των καταναλωτών

Ευρείες συνεργασίες με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την 
υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων

«Επένδυση» στην τοπική κοινωνία ενημερωτικού, εκπαιδευτικού και πολιτιστικού 
ανταποδοτικού «κεφαλαίου» στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Πηγή: ΕΥΑΘ – Παρουσίαση Αναλυτών Μάιος 2017
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Εξειδίκευση επενδυτικών και επιχειρησιακών δράσεων που έχουν 
ανακοινωθεί από τη Διοίκηση

Επενδυτικές ενέργειες 
για την υλοποίηση των 
βραχυμεσοπρόθεσμων

στόχων

Επέκταση της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας νερού Θεσσαλονίκης προκειμένου να 

διασφαλιστεί η παροχή επιπλέον ποσοτήτων νερού 150.000 m3/ημέρα (Α2 Φάση ΕΕΝΘ) για 

τους σκοπούς ανάπτυξης του δικτύου ύδρευσης

Αναβάθμιση του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης με σειρά νέων υδραυλικών έργων και 

εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου δικτύου για την αποδοτικότερη διαχείριση και επέκταση σε 

νέες περιοχές του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης

Εκσυγχρονισμός του συστήματος υδρομέτρησης με νέους, αυτοματοποιημένης ανάγνωσης 

υδρομετρητές

Συντήρηση και τμηματική αποκατάσταση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης

Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και της λειτουργίας αντλιοστασίων 

ύδρευσης και αποχέτευσης για την αύξηση της αποδοτικότητάς τους και τη μείωση του κόστους 

λειτουργίας και συντήρησης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ)
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Το επενδυτικό σχέδιο 2017 - 2023 της ΕΥΑΘ

 Το 2017 η ΕΥΑΘ ενέκρινε επενδυτικό σχέδιο το οποίο επικαιροποιεί το υφιστάμενο 

σχέδιο 2014-2018 και το επεκτείνει έως το 2023 και περιλαμβάνει επιπρόσθετες 

επενδύσεις για την περίοδο 2017 – 2023.

 Ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου ανέρχεται σε € 166 εκατ.

 Το επενδυτικό σχέδιο θα χρηματοδοτηθεί από Ίδια Κεφάλαια, δάνεια από την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, απορρόφηση κονδυλίων από προγράμματα 

ΕΣΠΑ, κλπ.

 Επιπλέον προβλέπεται επενδυτικό σχέδιο της ΕΥΑΘ Παγίων ύψους € 19,3 εκατ., ενώ 

προβλέπεται και η εγκατάσταση συμπληρωματικού συστήματος SCADA, ύψους 

€ 4,2 εκατ. που θα χρηματοδοτηθεί μέσω ΕΣΠΑ.

Επενδυτικό σχέδιο 2017 - 2023

Χρονική κατανομή επενδυτικού προγράμματος ΕΥΑΘ A.E.
2017 – 2023 (€ εκατ.)

Χρονική κατανομή επενδυτικού προγράμματος 
ΕΥΑΘ Παγίων 2017 – 2023 (€ εκατ.)

Πηγή: Ετήσιο Δελτίο ΕΥΑΘ 2016

Επενδύσεις λειτουργίας υφιστάμενου 

Συστήματος

Επενδύσεις εξορθολογισμού-

βελτιστοποίησης υφιστάμενου Συστήματος

Επενδύσεις επέκτασης συστήματος

Επέκταση ΕΕΝΘ

Συντήρηση και παρακολούθηση 

υδραγωγείου Αραβησσού

€ 72,5 εκατ.

€ 32 εκατ.

€ 23,9 εκατ.

€ 29,4 εκατ.

€  8 εκατ.

34,22

2019 29,18

165,95

2022 15,78

2018

2020

Σύνολο

2021

9,70

18,21

2023

21,27

7,96

2017

29,63

2016

2022

Σύνολο

2020

2021

19,33

7,33

7,00

5,00
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Επιχειρηματικός σχεδιασμός της ΕΥΑΘ σε σχέση με τις τάσεις στην 
αγορά υπηρεσιών ύδατος (1/2)

Επενδύσεις
Δικτύων

 Ανακοίνωση σημαντικού επενδυτικού προγράμματος 2017 – 2023 το οποίο περιλαμβάνει επενδύσεις

 € 7 εκατ. για τη βελτίωση του δικτύου ύδρευσης και € 19 εκατ. για τη βελτίωση των υποδομών του δικτύου αποχέτευσης

 € 16 εκατ. για επέκταση του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης σε νέες περιοχές

Περιβάλλον

 Επενδυτικός σχεδιασμός για την ενίσχυση της μονάδας παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου από λυματολάσπη, που 
υπάρχει ήδη στο βιολογικό της Σίνδου και την εκμετάλλευση της θερμογόνου δύναμης που διαθέτει

 Δρομολόγηση δράσεων για την ωφέλιμη, περιβαλλοντικά και κοινωνικά, διαχείριση της λυματολάσπης και την 
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών λυμάτων για την άρδευση γεωργικών καλλιεργειών που γειτνιάζουν στο 
βιολογικό καθαρισμό της Σίνδου

 Προγραμματισμένες επενδύσεις € 13 εκατ. για σκοπούς περιβαλλοντικής προστασίας, € 6 εκατ. για την προστασία του 
Θερμαϊκού κόλπου και € 3,8 εκατ. για την καλύτερη διάθεση της ιλύος 

 Επίσης συμμετοχή στον καθαρισμό του Θερμαϊκού κόλπου

Κεφαλαιακή 
Διάρθρωση

 Σύμφωνα με ανακοινώσεις της εταιρείας, το επενδυτικό σχέδιο θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, απορρόφηση κονδυλίων από προγράμματα ΕΣΠΑ, κλπ.
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Επιχειρηματικός σχεδιασμός της ΕΥΑΘ σε σχέση με τις τάσεις στην 
αγορά υπηρεσιών ύδατος (2/2)

Λειτουργίες και 
εξορθολογισμός 

κόστους

 Προγραμματισμένες επενδύσεις € 4,5 εκατ. για τον εκσυγχρονισμού των συστημάτων ελέγχου των δικτύων ύδρευσης και 
αποχέτευσης

 Προγραμματισμένες δράσεις βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας

 Πρόσφατη αναδιοργάνωση με μείωση διευθύνσεων

 Σχεδιασμός λειτουργικών δράσεων για την περεταίρω προσαρμογή της οργάνωσης της εταιρείας μέσω:

 Αναδιοργάνωσης  διαδικασιών

 Αναβάθμισης πληροφοριακών συστημάτων

 Ανάπτυξη διοικητικού εργαλείου λήψης αποφάσεων

 Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο 9001/2008

Εμπειρία 
Καταναλωτή

 Εφαρμογή διαδικασίας ηλεκτρονικής δήλωσης βλαβών τον Οκτώβριο του 2017

 Σε εξέλιξη πιλοτική ανάπτυξη πλατφόρμας για την παρακολούθηση και διαχείριση από τον πελάτη της κατανάλωσης νερού 
μέσω κινητού τηλεφώνου ή υπολογιστή2. Η πλατφόρμα θα παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

 Άμεση ενημέρωση και έλεγχος της κατανάλωσής

 Έγκαιρη αντιμετώπιση διαρροών, μέσω άμεσης ειδοποίησης

 Άμεσος έλεγχος της παροχής νερού και χειρισμός της κεντρικής βάνας ύδρευσης μέσω κινητού ή υπολογιστή

Συστήματα 
τηλεμέτρησης και 

smart meters
 Προγραμματισμός αντικατάστασης υδρομετρητών με νέους αυτοματοποιημένης ανάγνωσης (AMI-ADM) εντός δεκαετίας

1. Πηγή: http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1571712/eyath-ntempoyto-gia-thn-hlektronikh-dhlosh-vlavon.html
2. Πηγή: http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1566318/exypnes-yphresies-diaheirishs-neroy-anaptyssoyn-ap.html
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Η εισαγωγή νέας μεθόδου τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος από το 2018 αποτελεί την 
πλέον κρίσιμη πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπίσουν η ΕΥΑΘ και η ΕΥΔΑΠ

Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία

Οδηγία 2000/60/ΕΕ
(Οδηγία πλαίσιο)

Νόμος 3199/2003

Π.Δ. 51/2007

Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών 
Απορροής

Αποφάσεις της Εθνικής 
Επιτροπής Υδάτων

Γενικοί κανόνες 
κοστολόγησης και 

τιμολόγησης Υπηρεσιών 
Ύδατος

 Ένταξη του κόστους 
πόρου και του 
περιβαλλοντικού 
κόστους στο συνολικό 
κόστος νερού

 Παροχή κινήτρων για την 
αποδοτική χρήση του 
νερού

 Διαχωρισμός κόστους 
νερού σε κατ’ ελάχιστο 
βιομηχανική, οικιακή και 
αγροτική χρήση

 Νέοι κοινοί κανόνες 
κοστολόγησης και 
τιμολόγησης που 
εφαρμόζονται από το 
2018

Η ΚΥΑ 135275/2017 ορίζει την κατάρτιση τιμολογίων εντός του 1ου 6-μήνου του 

2018, σύμφωνα με τις ακόλουθες κοινές αρχές:

 Κατάρτιση τιμολογίων που ανακτούν το συνολικό κόστος υπηρεσιών ύδατος τα 

οποία θα περιλαμβάνουν:

- Το χρηματοοικονομικό κόστος (αναλύεται παρακάτω)

- Το περιβαλλοντικό κόστος

- Το κόστος πόρου (νερού)

 Το κόστος και τα έσοδα καταγράφονται ανά χρήση (π.χ. οικιακή, αγροτική, 

βιομηχανική).

 Πρόβλεψη σταθερού και μεταβλητού τμήματος τιμολογίου, όπου το μεταβλητό 

ορίζει κλιμακωτή χρέωση.

 Η πρώτη κλίμακα χρέωσης αντιστοιχεί στις βασικές ανάγκες διαβίωσης του 

πληθυσμού και παρέχεται σε προσιτή τιμή που μπορεί να προσεγγίζει τη 

μηδενική.

 Επιπλέον, προβλέπεται η παροχή σε ετήσια βάση, στατιστικών στοιχείων για τις 

υπηρεσίες ύδατος βάσει συγκεκριμένων δεικτών.

Νέα μέθοδος κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος
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Μέσω της νέας μεθόδου τα έσοδα και η κερδοφορία θα εξαρτούνται κατά 
μεγάλο μέρος από τα πάγια και το λειτουργικό κόστος του κάθε παρόχου

Χρηματοοικονομικό κόστος Κόστος πόρου Περιβαλλοντικό κόστος
Συνολικό κόστος 
προς ανάκτηση

Ετήσιες αποσβέσεις παγίων για την 
παροχή υπηρεσιών ύδατος

Κόστος ευκαιρίας επενδεδυμένου
κεφαλαίου + εύλογη απόδοση επί 

ιδιωτικών κεφαλαίων

Καθορισμός παγίων κεφαλαίων που 
χρησιμοποιούνται για την παροχή 
υπηρεσιών ύδατος - Ρυθμιζόμενη 

Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ)

Λειτουργικό κόστος και Κόστος 
Συντήρησης

Κόστος διοίκησης

 Υπολογίζονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις 

Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και 

εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 Αναπροσαρμόζονται σε ετήσια βάση.

 Σε περίπτωση μη ανάκτησης 

του κόστους κύρια 

προτεραιότητα θα αποτελεί η 

μείωση του κόστους.

 Εναλλακτικά επιτρέπονται 

περιοδικές αυξήσεις των 

τιμολογίων έως το ποσοστό 

αύξησης του ΑΕΠ του 

προηγούμενου έτους.

 Σε περίπτωση που οι αποσβέσεις δεν καλύπτουν σημαντικά πάγια στοιχεία που είναι σε 

λειτουργία (π.χ. έχουν αποσβεστεί πλήρως), τότε:

- Εκτιμάται το κόστος αντικατάστασης των παγίων αυτών σε τιμές τρέχοντος έτους

- Εφαρμόζεται συντελεστής απόσβεσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

- Οι αποσβέσεις αυτές προστίθενται στις υπόλοιπες αποσβέσεις
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Το σημερινό θεσμικό περιβάλλον προβλέπει δράσεις για τον τομέα των 
υπηρεσιών ύδατος

 Ψήφιση δευτερεύουσας νομοθεσίας για την ενίσχυση της 
διακυβέρνησης, της διοικητικής δυνατότητας και της οικονομικής 
αυτονομίας της ΕΓΥ.

 Ολοκλήρωση έως το Μάρτιο του 2018 του στρατηγικού πλάνου της ΕΓΥ 
για την περίοδο 2018-2023 με στόχο την επίτευξη των παραπάνω 
σκοπών.

 Ολοκλήρωση έως τον Απρίλιο του 2018 του λειτουργικού πλάνου της 
ΕΓΥ για την περίοδο 2018-2019, το οποίο θα περιλαμβάνει 
συγκεκριμένες δράσεις, βήματα και χρονοδιαγράμματα που θα 
συντελέσουν στην εφαρμογή του στρατηγικού πλάνου.

 Δημιουργία Μονάδας Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Υπηρεσιών 
Ύδατος της ΕΓΥ έως τον Απρίλιο του 2018.

 Εκπόνηση Έκθεσης Αξιολόγησης από την ΕΓΥ επί του υφιστάμενου 
συστήματος τακτικής συγκέντρωσης πληροφοριών με σκοπό την 
ανάπτυξη του Πλήρους Συστήματος Πληροφόρησης, έως το 
Φεβρουάριο του 2018.

Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ)

 Ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την ΕΓΥ των Επιχειρησιακών Σχεδίων 
της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ έως το Φεβρουάριο του 2018 τα οποία έχουν 
ήδη υποβληθεί.

ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ
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Τάσεις που αποτελούν «κοινό τόπο» μεταξύ σημαντικών Ευρωπαϊκών εταιρειών 
που εξετάσθηκαν (1/2)

 Οι Ευρωπαϊκές εταιρείες φαίνεται να εστιάζουν σε επενδύσεις ανανέωσης των δικτύων τους με στόχο:

 Τον περιορισμό των απωλειών.

 Την αύξηση της ανθεκτικότητας και τη μείωση των περιπτώσεων διακοπών/ βλαβών.

 Σε ότι αφορά τις εταιρείες των οποίων τα τιμολόγια ρυθμίζονται στη βάση επιτρεπόμενου εσόδου με απόδοση επί των 
απασχολούμενων κεφαλαίων, διαπιστώνεται μία εντονότερη τάση για ανάπτυξη της περιουσιακής τους βάσης.

Έμφαση στην 
ανανέωση και 
ανάπτυξη των 

δικτύων

 Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η προστασία του υδροφόρου ορίζοντα και η μείωση του αποτυπώματος CO2 βρίσκεται στο 
επίκεντρο της στρατηγικής των εταιρειών.

 Βασικές δράσεις που αποτελούν κοινό τόπο στον τομέα αυτό είναι:

 Η ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού.

 Οι επενδύσεις σε ΑΠΕ για την αυτοτροφοδοσία των εγκαταστάσεών τους, καθώς και η χρήση βιοαερίου στην παραγωγή ενέργειας.

 Η αξιοποίηση των προϊόντων από την επεξεργασία αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

 Προώθηση της αποδοτικής διαχείρισης νερού μέσω δράσεων ενημέρωσης των καταναλωτών, αλλά και μέσω προώθησης των 
«έξυπνων μετρητών», καθώς και συσκευών αποδοτικής διαχείρισης της κατανάλωσης νερού.

Περιβαλλοντική 
συνέπεια και 

μείωση 
περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος
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 Οι εταιρείες αναζητούν διαρκώς τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους μέσω παρεμβάσεων όπως:

 Εισαγωγή τεχνολογικών καινοτομιών για τη διαχείριση των συστημάτων τους.

 Εξορθολογισμός της εσωτερικής τους λειτουργίας και της λειτουργίας των συστημάτων τους.

 Εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών πρακτικών, μέτρων μείωσης του κόστους ενέργειας ή/και εξασφάλισης της σταθερότητάς του και 
ενίσχυση της ιδιοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Λειτουργική 
αποδοτικότητα και 

εξορθολογισμός
κόστους

 Διαπιστώνεται μία τάση ενίσχυσης της εξυπηρέτησης των καταναλωτών μέσω της αξιοποίησης καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων και 
online καναλιών εξυπηρέτησης.

 Σχεδόν όλες οι εταιρείες διαθέτουν εξελιγμένα portals για την εξυπηρέτηση των πελατών τους.

Ενίσχυση 
εξυπηρέτησης 
καταναλωτών

 Ορισμένες εταιρείες φαίνεται να προωθούν την εγκατάσταση συστημάτων μετρητών και έξυπνων μετρητών προκειμένου να 
προωθήσουν την αποδοτική χρήση νερού αλλά και να βελτιστοποιήσουν τη διαχείριση της λειτουργίας των δικτύων τους.

Συστήματα 
τηλεμέτρησης και 

smart meters

 Αρκετές Ευρωπαϊκές εταιρείες φαίνεται να έχουν σχετικά υψηλά επίπεδα μόχλευσης και να αξιοποιούν πολλαπλές πηγές 
χρηματοδότησης για την εκτέλεση του προγράμματος επενδύσεών τους.

 Αντίστοιχα, οι εταιρείες που εξετάσθηκαν φαίνεται να διατηρούν χαμηλά επίπεδα χρηματικών διαθεσίμων σε αντίθεση με τις ΕΥΔΑΠ και
ΕΥΑΘ.

 Σημαντικό χαρακτηριστικό αποτελεί επίσης η χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων για την αντιστάθμιση των διακυμάνσεων των 
επιτοκίων, καθώς και η χρήση μακροπρόθεσμου έναντι βραχυπρόθεσμου δανεισμού.

Διαφοροποιημένη 
κεφαλαιακή 
διάρθρωση

Τάσεις που αποτελούν «κοινό τόπο» μεταξύ σημαντικών Ευρωπαϊκών εταιρειών 
που εξετάσθηκαν (2/2)
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Διαμόρφωση συνθηκών ώστε οι εταιρείες να δραστηριοποιούνται με αποδοτικό, περιβαλλοντικά βιώσιμο και κοινωνικά 

υπεύθυνο τρόπο με γνώμονα την διαρκή βελτίωση και την καινοτομία

Εξασφάλιση της οικονομικής και περιβαλλοντικής αποδοτικότητας των υπηρεσιών μέσω κατάλληλων μέτρων 

εξορθολογισμού κόστους και δράσεων που ενισχύουν την περιβαλλοντικά βιώσιμη δραστηριότητά τους

Καθορισμός κατάλληλων προτεραιοτήτων στο επενδυτικό σχέδιο των 
εταιρειών με διατήρηση των βασικών δεικτών σε αποδεκτά επίπεδα. 

Διαφοροποίηση πηγών χρηματοδότησης επενδυτικού πλάνου

Διασφάλιση της ανάκτησης του κόστους των εταιρειών μέσω της τιμολογιακής τους πολιτικής 
χωρίς ουσιαστική επιβάρυνση προς τους καταναλωτές

Αξιολόγηση της δυνατότητας δραστηριοποίησης σε νέες περιοχές στην Ελλάδα αλλά και 
στο εξωτερικό μέσω συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών

Εξασφάλιση κατάλληλου σχεδιασμού εν όψει του νέου 
ρυθμιστικού καθεστώτος

Εξασφάλιση της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ύδατος, με τον πλέον αποδοτικό και κοινωνικά ανταποδοτικό τρόπο, με 
εγγύηση της ισότιμης πρόσβασης προς όλους τους πολίτες στον κρίσιμο αυτό φυσικό πόρο

Σύνοψη στρατηγικών παραμέτρων
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Συμμετοχές σε εταιρείες του κλάδου Μεταφορών και Υποδομών6.5
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Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (ΟΑΣΑ)

και οι 100% θυγατρικές του 

Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΟΣΥ) 
Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ)

6.5.1
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Οι πάροχοι συγκοινωνιακού έργου στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας (ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, ΑΜΕΛ και ΤΡΑΜ) συγχωνεύτηκαν τον Ιούνιο του 2011 (Ν.3920/2011) για 
να δημιουργήσουν δύο φορείς, έναν για τα μέσα σταθερής τροχιάς και έναν για τα οδικά μέσα

Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΟΑΣΑ

 ΟΑΣΑ: αρμόδιος για την οργάνωση, την εκτέλεση, τον 
έλεγχο και την επίβλεψη του συγκοινωνιακού έργου

 Εταιρείες Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΠΣΕ): 
αρμόδιες για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας 

ΟΔΙΚΕΣ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΣΤΑΘΕΡΕΣ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Βασικές δραστηριότητες (στοιχεία 2015)

Παραγόμενο έργο (σε εκατ. οχηματοχιλιόμετρα) Επιβατική κίνηση (σε εκατ. επιβιβάσεις)

Πηγή: ΟΑΣΑ

Προσωπικό Ομίλου ΟΑΣΑ (2015) 
# 7.962

Τραμ 2.3

Μετρό

Τρόλεϊ

Λεωφορεία

Σύνολο

80.1

33.3

Ηλεκτρικός

9.1

141.3

16.5

Μετρό

87.1

Λεωφορεία

631.0

Τρόλεϊ 60.7

Σύνολο

291.4

Τραμ

177.3

14.5

Ηλεκτρικός

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (ΟΑΣΑ)
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€ εκατ. 2012 2013 2014 2015 2016

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

Κύκλος  Εργασιών 247,1 232,9 247,6 201,5 182,5

EBITDA χωρίς επιδοτήσεις -203,8 -101,5 -115,8 -150,6 -150,1

Περιθώριο EBITDA χωρίς επιδοτήσεις -82,5% -43,6% -46,8% -74,8% -82,3%

EBITDA με επιδοτήσεις -6,2   56,5   -15,0   -42,6   -30,7   

Περιθώριο EBITDA με επιδοτήσεις -2,5% 24,3% -6,0% -21,1% -16,8%

Καθαρά Κέρδη/Ζημίες -44,84 -36,28 -81,11 -121,50 21,601

Κατάσταση Ταμειακών Ροών - Ισολογισμός

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δρασ/τες -7,35 50,81 -33,94 7,18 1,53

Χρηματικά διαθέσιμα, τέλος περιόδου 18,2 82,0 41,6 44,6 44,3

Σύνολο Ενεργητικού 1.955 1.729 1.599 1.554 1.475

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.101 1.205 1.124 1.030 1.051

Σύνολο Υποχρεώσεων 854 525 475 524 424

Πηγή: ΟΑΣΑ

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη

Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται σε διαγραφή αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης της ΣΤΑΣΥ (€107.923.590) λόγω μεταβολής φορολογικού καθεστώτος και ισόποσης βελτίωσης ιδίων κεφαλαίων 

Προβλέπεται θεσμικά η δυνατότητα:
 κάλυψης λειτουργικού ελλείματος μέσω επιδότησης, σε ποσό ίσο με το 40% του λειτουργικού κόστους (προ αποσβέσεων)
 επιχορήγησης επενδυτικών προγραμμάτων των εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (ΟΑΣΑ)
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Η τηλεματική και το ηλεκτρονικό εισιτήριο, αποτελούν τις πλέον σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις για τις αστικές συγκοινωνίες

Στρατηγικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες (1/2)

Πηγή: ΟΑΣΑ

telematics.oasa.gr

Το 2016, τέθηκε σε εφαρμογή το σύστημα τηλεματικής για λεωφορεία και 
τρόλεϊ

 Έχουν ενταχθεί γραμμές που διέρχονται από τις «έξυπνες στάσεις»

 Τηλεματικός εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί σε όλα τα οχήματα που 
κυκλοφορούν στο δίκτυο

 Τέθηκε σε εφαρμογή η υπηρεσία ενημέρωσης μέσω «έξυπνων συσκευών» 
(κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ, ηλεκτρονικοί υπολογιστές)

 Η κατασκευή και λειτουργία του έργου, για 10 έτη, έγινε με μορφή ΣΔΙΤ

 Χρηματοδοτήθηκε από τον ιδιωτικό φορέα, με ίδια κεφάλαια και 
δανεισμό (μέρος δανεισμού μέσω του προγράμματος Jessica) και

 Συγχρηματοδοτήθηκε από τον ΟΑΣΑ, μέσω ΕΣΠΑ από το ΠΕΠ «Αττική»

Σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε το 2017 για τον ΟΑΣΑ, το: 

 95,8% θεωρούν ότι βελτιώθηκε η ποιότητα των μετακινήσεών τους 

 63,5% δήλωσαν ότι έχει μειώσει τον χρόνο παραμονής στις στάσεις 

Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου («ΑΣΣΚ»)

 Αποτελείται από πύλες εισόδου-εξόδου, επικυρωτικά μηχανήματα και 
από αυτόματα μηχανήματα έκδοσης καρτών

 Υποστηρίζει 2 τύπους μέσου κομίστρου υπό τη μορφή ηλεκτρονικών 
«έξυπνων καρτών»: (α) το «Πολλαπλό» και (β) την «Κάρτα

 Τρόπος υλοποίησης: μέσω ΣΔΙΤ σύμφωνα με τον Ν. 3389/2005

 Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΟΑΣΑ. Την υλοποίηση ανέλαβε Ιδιωτικός 
Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) κατόπιν διαγωνιστικών διαδικασιών

 O ανάδοχος ανέλαβε τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό, 
εγκατάσταση, υλοποίηση, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργική 
υποστήριξη για συνολική περίοδο 12 ετών (2 έτη η κατασκευαστική και 
10 έτη η λειτουργική περίοδος)

 Χρηματοδότηση: 40% της αρχικής κεφαλαιακής δαπάνης του έργου από 
τον ΟΑΣΑ και το υπόλοιπο 60% μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων με ευθύνη 
του ΙΦΣ

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (ΟΑΣΑ)
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Πέραν της αρχικής (2011) προσπάθειας εξυγίανσης, το 2015 συστάθηκε «Επιχειρησιακή Συντονιστική Επιτροπή» για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της 
αναδιάρθρωσης με αντικείμενο την εξειδίκευση και εφαρμογή του Σχεδίου Ανασυγκρότησης ΟΑΣΑ (Ν. 4337/2015)

Επιπλέον, έχουν υλοποιηθεί διαδοχικές μεταβολές στην πολιτική κομίστρου το 2014 και το 2016

Στρατηγικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες (2/2)

Πηγή: ΟΑΣΑ

Τιμολογιακή πολιτική στο σύστημα αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, 2017

 Μεταξύ 2014-2016, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικά δύο μεταβολές της 
τιμολογιακής πολιτικής

 1/9/2014: Μείωση τιμής απλού ενιαίου εισιτηρίου κατά 14% και 
μηνιαίας κάρτας κατά 33% 

 1/2/2016: Αύξηση τιμής απλού ενιαίου εισιτηρίου κατά 14%, ενώ οι τιμές 
των καρτών παρέμειναν σταθερές

Σε ισχύ έως 
31.08.2014

Σε ισχύ από
01.09.2014

Σε ισχύ από 
01.02.2016

Τιμή ενιαίου εισιτηρίου για όλα τα 
μέσα

€ 1,40 € 1,20 € 1,40 

Τιμή μηνιαίας κάρτας για όλα τα μέσα € 45,00 € 30,00 € 30,00

Τιμή ετήσιας κάρτας για όλα τα μέσα € 450,00 € 320,00 € 320,00 

Δικαίωμα μειωμένης μετακίνησης και Δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης

Παρέχεται μόνο εφόσον το αρμόδιο Υπουργείο έχει προβλέψει την εγγραφή αντίστοιχης πίστωσης στις κατηγορίες δαπανών του προϋπολογισμού του και 
υπογράψει σύμβαση με τον ΟΑΣΑ όπου αναφέρονται οι κατηγορίες δικαιούχων, το αντίτιμο της παροχής και ο τρόπος καταβολής του (Ν. 3920/2011)

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (ΟΑΣΑ)
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Συνοπτική παρουσίαση

Σύντομο ιστορικό

 Η εταιρεία ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. (Σταθερές Συγκοινωνίες) συστάθηκε στις 17 Ιουνίου 
2011 (ΦΕΚ 1454)

 Στη νέα εταιρεία περιλαμβάνονται ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος Αθηνών 
Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π), η Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας (Α.Μ.Ε.Λ), και η 
ΤΡΑΜ Α.Ε.

 Η συνένωση των 3 εταιρειών είχε ως πρωτεύοντα στόχο την εξοικονόμηση 
πόρων μέσω της δημιουργίας οικονομιών κλίμακας και όσον αφορά στη 
συγκοινωνιακή διάσταση, τη συμπληρωματικότητα των μέσων σταθερής 
τροχιάς

Ιδιοκτησιακό καθεστώς/ Μετοχική σύνθεση

 Η εταιρεία αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που υπηρετεί 
σκοπούς κοινής ωφέλειας

 Υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα 

 Λειτουργεί με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας

 Συντονίζεται και εποπτεύεται από τον ΟΑΣΑ

Κύριες δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες

 Εκτελεί το συγκοινωνιακό έργο, σύμφωνα με το σχεδιασμό και την κατανομή 
αυτού από τον ΟΑΣΑ, που συντελείται με τα μέσα σταθερής τροχιάς (ΤΡΑΜ, 
Γραμμές 2&3 του Μετρό και Γραμμή 1 του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου)

 Συντηρεί, επισκευάζει και χρησιμοποιεί τροχαίο υλικό

 Η ΣΤΑΣΥ έχει αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση των γραμμών 2 & 3 του 
Μετρό, των οποίων ιδιοκτήτης είναι η Αττικό Μετρό

Εταιρική δομή

 Η ΣΤΑΣΥ αποτελείται από τρεις Γενικές Διευθύνσεις:

 Λειτουργίας

 Συντήρησης και Έργων, και 

 Οικονομικών, Υποστηρικτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΤΑΣΥ αποτελείται από τον Πρόεδρο Δ.Σ., τον 
Δ/ντα Σύμβουλο, τον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και τα Μέλη (4)

Πηγή: ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ

Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ)
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Σύνολο Γραμμή 1 Γραμμές 2&3 Τραμ
675 244 396 35

Η ΣΤΑΣΥ αποτελεί τον διαχειριστή των μέσων σταθερής τροχιάς στην Αθήνα

Βασικές Δραστηριότητες 

Βασικές δραστηριότητες

Παραγόμενο έργο (σε εκατ. οχηματοχιλιόμετρα) Επιβατική κίνηση (σε εκατ. επιβιβάσεις)

Προσωπικό ΣΤΑΣΥ Α.Ε. # 2.562

Δρομολόγια

Γραμμή 1 Γραμμές 2&3 Τραμ
112.978 275.848 134.283

Στόλος ΣΤΑΣΥ

Πηγή: ΣΤΑΣΥ

2,2

32,9

Γραμμή 1

Γραμμές 2&3

15,6

50,7Σύνολο

Τραμ 13,7Τραμ

Γραμμές 2&3 174,9

Γραμμή 1 84,7

Σύνολο 273,3

64%

Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ)
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€ εκατ. 2012 2013 2014 2015 2016

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

Κύκλος  Εργασιών 122,5  123,8 129,7 103,8 94,8

EBITDA χωρίς επιδοτήσεις -35,2 2,7 -2,8 -32,6 -37,3

Περιθώριο EBITDA χωρίς επιδοτήσεις -29% 2% -2% -31% -39%

EBITDA με επιδοτήσεις 2 6,1   17,5   -2,8   -32,6   -37,3   

Περιθώριο EBITDA με επιδοτήσεις 5% 14% -2% -31% -39%

Καθαρά Κέρδη/Ζημίες -23 -38 -37 -78 39 1

Κατάσταση Ταμειακών Ροών - Ισολογισμός

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δρασ/τες -6,31 24,94 -8,06 -6,14 0,67

Χρηματικά διαθέσιμα, τέλος περιόδου 10,1 31,6 21,2 13,1 13,7

Σύνολο Ενεργητικού 1.246 1.207 1.149 1.123 1.070

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 977 923 886 808 847

Σύνολο Υποχρεώσεων 269 284 263 315 223

Επενδύσεις 5,3 4,0 3,4 2,3 0,2

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη

(1) Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται σε διαγραφή αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης (€107.923.590) λόγω μεταβολής φορολογικού καθεστώτος και ισόποσης βελτίωσης ιδίων κεφαλαίων 
(2) Οι επιδοτήσεις προς τη ΣΤΑΣΥ, από το 2013 και έπειτα, μηδενίζονταιΠηγή: ΣΤΑΣΥ

Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ)
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Συνοπτική Παρουσίαση 

Σύντομο ιστορικό

 Η ΟΣΥ Α.Ε. (Οδικές Συγκοινωνίες) συστάθηκε στις 17 Ιουνίου 2011 (ΦΕΚ 1454) 
και η διαδικασία της συγχώνευσης ολοκληρώθηκε στις 5 Ιουλίου 2011 με το 
Ν.3920

 Προέκυψε από τη συγχώνευση της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. (Εταιρεία Θερμικών 
Λεωφορείων Α.Ε.) με τον Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. (Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής 
Αθηνών – Πειραιά Α.Ε.), με απορρόφηση της τελευταίας από την πρώτη 

 Η σύσταση της ΟΣΥ είχε ως στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία των 
εταιρειών που συγχωνεύτηκαν προς όφελος του επιβατικού κοινού

Ιδιοκτησιακό καθεστώς/ Μετοχική σύνθεση

 Η εταιρεία αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που λειτουργεί με 
σκοπό την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

 Λειτουργεί με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας

 Συντονίζεται και εποπτεύεται από τον ΟΑΣΑ

Κύριες δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες

 Εκτέλεση και εκμετάλλευση του δημόσιου συγκοινωνιακού έργου με επίγεια 
οδικά μέσα (λεωφορεία και τρόλεϊ) στην περιοχή ευθύνης του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. 
με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των αστικών συγκοινωνιών στις 
καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων του λεκανοπεδίου Αττικής

Εταιρική δομή

 Η ΟΣΥ Α.Ε. αποτελείται από τρεις Γενικές Διευθύνσεις:

 Παραγωγής 

 Υποστήριξης και

 Ανθρώπινου Δυναμικού και Πόρων

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΥ αποτελείται από τον Πρόεδρο Δ.Σ., τον 
Δ/ντα Σύμβουλο και τα Μέλη (5)

Πηγή: ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ

Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΟΣΥ)
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Η ΟΣΥ αποτελεί το διαχειριστή δημόσιου συγκοινωνιακού έργου με επίγεια οδικά μέσα (λεωφορεία και τρόλεϊ) στην περιοχή ευθύνης του ΟΑΣΑ.

Βασικές Δραστηριότητες

Βασικές δραστηριότητες

Συνολικό Παραγόμενο Έργο 
(σε οχηματοχιλιόμετρα

δρομολογίων)
Συνολική Επιβατική κίνηση 

Προσωπικό ΟΣΥ Α.Ε.
# 5.166

Προσωπικό Κίνησης
(κυρίως οδηγοί)

Εργατοτεχνικό Προσωπικό Διοικητικοί Βοηθητικό Προσωπικό

3.936 808 265 157

Στόλος ΟΣΥ Α.Ε.
# 2.378

Λεωφορεία
(EURO 1)

Λεωφορεία 
(EURO 2)

Λεωφορεία 
(EURO 3)

Λεωφορεία 
(EURO 4)

Λεωφορεία 
(EURO 5)

Λεωφορεία 
(EURO EEV)

Τρόλλει

228 870 401 220 104 200 355

Συνολικά Εκτελεσμένα Δρομολόγια Μήκος Συγκοινωνιακού Δικτύου (km)

78.250.292 339.650.271 3.641.058 6.049

Πηγή: ΟΣΥ

Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΟΣΥ)
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€ εκατ. 2012 2013 2014 2015 2016

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

Κύκλος Εργασιών 124,5 109,1 117,8 97,5 87,5

Κρατικές επιδοτήσεις 156,29 143,22 100,29 108 116

EBITDA (χωρίς επιδοτήσεις) -170,55 -125,15 -115,48 -114,03 -116,36

Περιθώριο EBITDA (χωρίς επιδοτήσεις) (%) -137% -114,7% -98,1% -117% -132,9%

EBITDA (με επιδοτήσεις) -14,26 18,07 -15,2 -6,03 -0,36

Περιθώριο EBITDA (με επιδοτήσεις) (%) -11,5% 16,6% -12,9% -6,2% -0,4%

Καθαρά Κέρδη/Ζημίες -23,56 1,12 -45,08 -36,42 -17,77

Κατάσταση Ταμειακών Ροών – Ισολογισμός 

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες -2,68 -116,18 -8,34 11,18 -5,98   

Χρηματικά διαθέσιμα, τέλος περιόδου 3,68 17,20 3,29 11,99 4,23

Σύνολο Ενεργητικού 590,6 477,8 428,3 414,9 379,5

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 138,9 259,6 214,5 200,3 182,3

Σύνολο Υποχρεώσεων 451,8 218,2 213,8 214,7 197,3

Επενδύσεις 5,1 3,4 3,2 2,7 1,9

Πηγή: ΟΣΥ

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΟΣΥ)
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Ρυθμιστικό πλαίσιο και ευρωπαϊκές πολιτικές για τις αστικές μεταφορές

Είναι σε εξέλιξη η προθεσμία σταδιακής συμμόρφωσης με τον ΕΚ 1370/2007 σχετικά με την εφαρμογή διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας που αναμένεται να έχει επιπτώσεις στις εξεταζόμενες εταιρείες

 Ο Κανονισμός ΕΕ 1370/2007 καθορίζει 
τρεις βασικές δέσμες κανόνων:

– καθιστά τις συμβάσεις δημόσιας 
υπηρεσίας υποχρεωτικές και 
καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενό 
τους, 

– καθορίζει τις διαδικασίες ανάθεσης 
των συμβάσεων αυτών και

– ορίζει συγκεκριμένους κανόνες για 
τις κρατικές ενισχύσεις που 
εφαρμόζονται στον τομέα των 
δημόσιων μεταφορών.

 Σταδιακή μετάβαση ως προς την 
οργάνωση και χρηματοδότηση των 
δημοσίων συγκοινωνιών με υποχρέωση 
πλήρους εφαρμογής από τις 3/12/2019

Δημιουργία εσωτερικής αγοράς 
δημοσίων συγκοινωνιών

 Η διαγωνιστική διαδικασία έχει γίνει πιο 
διαδεδομένη. Ωστόσο, εξακολουθούν να 
υπάρχουν διαφορές: 

– Στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την 
Ιρλανδία και την Ελλάδα, οι υπηρεσίες 
αστικών λεωφορείων ανατίθενται 
απευθείας

– Σε άλλες χώρες, συνυπάρχει η άμεση 
ανάθεση και ο διαγωνισμός, αν και η 
διαγωνιστική πρακτική, δεν είναι 
κυρίαρχη

 Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις ΥΔΥ 
(Ν.1370/2007) έχει δώσει ώθηση στην 
αναδιάρθρωση του τομέα σε πολλές 
χώρες, αν και δεν απαιτεί τη χρήση 
διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Διαφοροποιήσεις στις διαδικασίες ανάθεσης
Μετάβαση σε καθεστώς βιώσιμης κινητικότητας

 Το ¼ των εκπομπών του κλάδου μεταφορών της ΕΕ προέρχεται 
από αστικές περιοχές

 Tα έργα που υλοποιούνται με την υποστήριξη της ΕΕ στοχεύουν 
στη μετάβαση σε καθεστώς βιώσιμης αστικής κινητικότητας

 Η Ευρώπη προωθεί τη δημιουργία και υλοποίηση 
ολοκληρωμένων Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας 

Προβλέπονται ειδικοί στόχοι για τις δημόσιες συγκοινωνίες 
μητροπολιτικής εξυπηρέτησης και μέσα για την επίτευξή τους. 
Ενδεικτικά:

 Αναδιάρθρωση και ενίσχυση γραμμών λεωφορείων και τρόλεϊ 

 Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη 
διαχείριση της ζήτησης και των μετακινήσεων μέσω ενοποιημένης 
πληροφόρησης, διαχείρισης στόλου επιφανειακών μέσων, κ.α
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Διεθνείς τάσεις που αναμένεται να επηρεάσουν τις αστικές μεταφορές

Οι τεχνολογικές εξελίξεις, η αστικοποίηση, δημογραφικές και κοινωνικές αλλαγές, καθώς και περιβαλλοντικά θέματα, αναμένεται να επηρεάσουν τις αστικές μεταφορές

Αστικοποίηση: 

Η αστική εξάπλωση για την κάλυψη των αναγκών στέγασης και η αύξηση της πυκνότητας των 
πόλεων εκτιμάται ότι θα αποτελέσει πρόκληση για τις αστικές συγκοινωνίες, αφενός για την κάλυψη 
των αναγκών σε όγκο μετακίνησης και αφετέρου για την κάλυψη πολυκεντρικών πολεοδομικών 
αναπτύξεων με διαφοροποιημένες ροές προέλευσης – προορισμού

Τεχνολογικές εξελίξεις:

Μέσω της τεχνολογίας ενισχύεται η δυνατότητα του χρήστη να επιλέξει τρόπους μετακίνησης. 
Ταυτόχρονα, οι συγκοινωνιακοί πάροχοι μπορούν να διαθέτουν καλύτερη εικόνα των προτιμήσεων 
και των συμπεριφορών των πελατών τους μέσω ανάλυσης δεδομένων (data analytics)

Δημογραφικές και κοινωνικές αλλαγές: 

Η γήρανση του πληθυσμού δημιουργεί την ανάγκη ανταπόκρισης των ΜΜΜ στις ιδιαίτερες ανάγκες 
μετακίνησης της ηλικιακής αυτής κατηγορίας. Επίσης λόγω ευρύτερων κοινωνικών αλλαγών 
μεταβάλλονται τα πρότυπα μετακίνησης. Στροφή στην «εμπειρία» της μετακίνησης και ανάγκη 
αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλειας στις μετακινήσεις

Κλιματική αλλαγή και περιορισμός πόρων: 

Ανάγκη για «καθαρές» πηγές ενέργειας στις μεταφορές, για τη βελτίωση της λειτουργικότητας των 
μετακινήσεων, για τον περιορισμό της κυκλοφοριακής συμφόρησης

Ενδεικτικοί παράγοντες που δυνητικά 
επηρεάζουν τη στρατηγική των παρόχων
αστικών μεταφορών

 Μεταβολή στο μοντέλο παροχής 
υπηρεσιών

 Τεχνολογικές καινοτομίες

- Πληθώρα δεδομένων

- Κανάλια διανομής

 Πολυτροπικότητα μεταφορών 

 Συμπεριφορά καταναλωτών / 
επιβατών

 Διακυβέρνηση και ρυθμιστικό πλαίσιο  

- Παρακολούθηση απόδοσης 

- Πολιτικές βιώσιμων μεταφορών

- Καινοτόμοι μέθοδοι 
χρηματοδότησης
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Δημόσιες συγκοινωνίες στην Ευρώπη (1/3) 

Ποσοστό ατόμων που χρησιμοποιούν δημόσιες συγκοινωνίες ως 
κύριο μέσο μετάβασης στην εργασία τους, 2015 (%)  1

1 Eurostat (2015), Urban Europe — statistics on cities, towns and suburbs — working in cities

Το 49% των κατοίκων των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών πόλεων 
χρησιμοποιούν τις δημόσιες συγκοινωνίες ως κύριο μέσο 
μετάβασης στην εργασία τους

Κύριο Σημείο

Το 47% των κατοίκων της Αθήνας χρησιμοποιούν ως κύριο 
μέσο τις δημόσιες συγκοινωνίες για να μεταβούν στην 
εργασία τους

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:CH-13_using-public-transport_RYB17.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:CH-13_using-public-transport_RYB17.png
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Δημόσιες συγκοινωνίες στην Ευρώπη (2/3) 

Κυκλοφοριακή συμφόρηση στις αστικές περιοχές της Ευρώπης, 2014 1

1 European Commission (2016), The state of European Cities, 2016
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/cities-report/state_eu_cities2016_highres_en.pdf

 Το 2014, δέκα ευρωπαϊκές πόλεις, μεταξύ των οποίων και η Αθήνα, είχαν 
κυκλοφοριακή συμφόρηση σε περισσότερο από το 20% του δικτύου τους 
κατά τις ώρες αιχμής

 Η κυκλοφοριακή συμφόρηση είναι ίσως το πιο ορατό πρόβλημα στις αστικές 
μεταφορές

 Ορίζεται ως ο επιπλέον χρόνος οδήγησης, σε σύγκριση με τον χρόνο ταξιδιού χωρίς 
συμφόρηση 

 Ετήσιο κόστος της συμφόρησης στην ΕΕ: €100 δις ή το 1% του ΑΕΠ της ΕΕ 1

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/cities-report/state_eu_cities2016_highres_en.pdf


Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. 183

Δημόσιες συγκοινωνίες στην Ευρώπη (3/3) 

Τα συστήματα των αστικών συγκοινωνιών, διαφοροποιούνται ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πόλεων, καθιστώντας δυσχερή τη μεταξύ τους σύγκριση. Εντούτοις,
υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που παραμένουν κοινά όπως το γεγονός ότι απαιτείται πρόσθετη μορφή επιδότησης για το τρέχον κόστος διαχείρισης και εκμετάλλευσης
(opex) όπως κα διακριτό προϋπολογισμό για τη συντήρηση υποδομής και των μέσων μεταφοράς, ή/και για την υλοποίηση προγράμματος νέων επενδύσεων (capex)

European Commission (2016), Study on economic and financial effects of the implementation of Regulation 1370/2007 on public passenger transport 
services, https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/pso/studies/doc/2016-02-effects-implementation-regulation-1370-2007-public-
pax-transport-services.pdf

Οικονομική ανάπτυξη

 Εισόδημα του πληθυσμού, κατάσταση 
τοπικής και εθνικής οικονομίας

Περιβάλλον αγοράς

 Ροές προέλευσης - προορισμού γύρω από τις 
περιοχές κατοικίας, τους χώρους εργασίας και 
απασχόλησης και τους χώρους αναψυχής

 Αριθμός και τύποι επισκεπτών (τουριστών) και 
μεταφορικές ανάγκες

 Τάσεις ως προς την ιδιοκτησία αυτοκινήτου και 
την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του 
πληθυσμού

 Η στάση του τοπικού πληθυσμού απέναντι στις 
δημόσιες συγκοινωνίες και το image των αστικών 
συγκοινωνιών

 Αστική πολεοδομική πολιτική 

 Εθνική και τοπική φορολογία

Γεωγραφία

 Τοπολογία / θέση και απόσταση 
πληθυσμιακών συγκεντρώσεων

Δημογραφικοί παράγοντες

 Πυκνότητα πληθυσμού και κατανομή

 Ηλικιακή κατανομή πληθυσμού

Περιβάλλον πολιτικής μεταφορών

 Ευρύτερη πολιτική μεταφορών, π.χ. σε σχέση με την 
κυκλοφοριακή συμφόρηση

 Διακυβέρνηση και αποτελεσματικότητα της αρχής μεταφορών

 Επίπεδο και τύπος κομίστρου, διαθεσιμότητα κοινωνικού 
εισιτηρίου, κλπ.

Ποιότητα διαχείρισης και παροχής μεταφοράς

 Κληρονομούμενες υποδομές και τροχαίο υλικό

 Σχεδιασμός δικτύου (σχεδιασμός δρομολογίων, τύπος 
γραμμών, μήκος και απόσταση μεταξύ σταθμών / στάσεων, 
κ.α.)

 Εσωτερική οργάνωση παρόχου μεταφορικής υπηρεσίας και 
αποδοτικότητα ως προς το κόστος 

 Ποιότητα της προσφοράς, όπως τύπος μέσων μεταφοράς, 
συχνότητα υπηρεσίας, προσβασιμότητα, μέση ταχύτητα, 
τύπος και ηλικία οχημάτων, άνεση μετακίνησης, 
παρεχόμενη πληροφόρηση, κ.α.

Πολιτικές
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Πρακτικές που ακολουθούν οι ευρωπαϊκές πόλεις για τα συστήματα 
αστικών μεταφορών

 Μετάβαση σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας  και 
«καθαρά» μέσα μεταφοράς

 Πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας και καυσίμων

 Διαχείριση απορριμμάτων

 Βελτιστοποίηση μεταφορικού έργου για τον 
περιορισμό των εκπομπών ρύπων

Βελτίωση 
ενεργειακού 
αποτυπώματος

 Προωθητικές ενέργειες και  καμπάνιες για τη 
βιώσιμη κινητικότητα (awareness)

 Επιβολή ρυθμίσεων για τον περιορισμό της 
χρήσης Ι.Χ. και της συμφόρησης

 Ενιαίο σύστημα κομίστρου για όλα τα μέσα

 Marketing και τιμολογιακή πολιτική ανά 
κατηγορία επιβατών

 Βελτίωση εξυπηρέτησης  – πελατοκεντρική
προσέγγιση – εκπαίδευση

Ενίσχυση της 
ζήτησης

 Επέκταση / οργάνωση μεταφορικού δικτύου για 
τη βέλτιστη εξυπηρέτηση της ζήτησης 

 Ανανέωση στόλου μέσων μεταφοράς

 Συστήματα διαχείρισης big data

 Intelligent transport systems

 Αξιοποίηση μοντέλων πρόβλεψης για το 
σχεδιασμό των μεταφορών (planning)

Ενίσχυση 
υποδομών

 Μόνιμοι μηχανισμοί διοικητικής πληροφόρησης / 
παρακολούθησης απόδοσης - Διαχείριση πόρων και assets

 Διαφοροποίηση πηγών εσόδου

 Επανασχεδιασμός δικτύου / δρομολογίων για τη βελτίωση 
εξυπηρέτησης και απόδοσης

 Επανεξέταση μοντέλου λειτουργίας και οργάνωσης για επιμέρους 
δραστηριότητες - Εκπαίδευση στελεχών

 Αξιολόγηση κόστους-οφέλους σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό, 
οικονομικό επίπεδο

Βελτίωση 
απόδοσης

 Mεσο-μακροπρόθεσμες συμβάσεις ανάθεσης υπηρεσιών 
διαχείρισης, συντήρησης και εκμετάλλευσης μεταφορών, με 
όρους ποιότητας και απόδοσης, συνοδευόμενη συνήθως από 
σύστημα κινήτρων / ποινών, με όρους ανταποδοτικότητας

 Αξιοποίηση outsourcing κατά περίπτωση

 Αξιοποίηση Private – Public – Partnerships για υποδομές 

Πλαίσιο 
ανάθεσης

 Συνήθως απαιτείται πρόσθετη μορφή επιδότησης για το τρέχον 
κόστος διαχείρισης και εκμετάλλευσης (opex)

 Επιδότηση με διακριτό προϋπολογισμό για τη συντήρηση 
υποδομής και των μέσων μεταφοράς, ή/και για την υλοποίηση 
προγράμματος νέων επενδύσεων (capex)

 Συμπληρωματικές πρακτικές διάθεσης πόρων προερχόμενων από 
τέλη ρυθμίσεων χρήσης ΙΧ, ως μέτρα αποσυμφόρησης και 
χρηματοδότησης αστικών μεταφορών

Χρηματοδότηση 
λειτουργίας
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Σύνοψη Προκλήσεων 

Ρυθμιστικό 
περιβάλλον

Λειτουργικό κόστος

Έσοδα

 Ανελαστική εφαρμογή των συμβάσεων ανάθεσης υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας (ΥΔΥ) σε συνάρτηση με την αναγκαιότητα 
διαμόρφωσης μοντέλου αντιστάθμισης των ΥΔΥ 

 Ασαφές μοντέλο χρήσης του δικτύου μετρό ως προς τα τέλη προς την Αττικό Μετρό

 Προβλήματα ρευστότητας

 Αυξανόμενες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 Κόστος λειτουργίας και συντήρησης σε σχέση με τα λειτουργικά έσοδα

 Κόστος προσωπικού και ηλεκτρικού ρεύματος σε σχέση με τα λειτουργικά έσοδα

 Η υφιστάμενη πολιτική κομίστρου κα το μηδενικό επίπεδο επιδοτήσεων δεν ισοσκελίζουν τις δαπάνες (ζημία)

 Μεγάλη μείωση εσόδων από κόμιστρο

 Μηδενισμός των κρατικών επιδοτήσεων που κατανέμονται στη ΣΤΑΣΥ από τον ΟΑΣΑ, από το 2013 

 Περιορισμένα έσοδα από άλλες πηγές πλην του κομίστρου

Χρηματοοικονομική 
διαχείριση

Προκλήσεις

Επενδύσεις
 Υπάρχουν θέματα ως προς την ηλικία του στόλου στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο (πρώην ΗΣΑΠ)

 Απαιτούμενοι πόροι για την εκτέλεση μεταφορικού έργου λόγω των επικείμενων επεκτάσεων του δικτύου

Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ)
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Ανάλυση δυνατών, αδύναμων σημείων, ευκαιριών και απειλών 
για τη ΣΤΑΣΥ

 Επικείμενη επέκταση δικτύου μετρό και τραμ 

 Επανεξέταση δρομολόγησης βάσει δεδομένων ζήτησης από ΑΣΣΚ

 Αυξανόμενη τουριστική κίνηση

 Ευρωπαϊκές πολιτικές για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και κατεύθυνση πόρων 
στις πράσινες αστικές μεταφορές

 Νέες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας με σταδιακά μειούμενο κόστος 

 Νέες τεχνολογίες για την εξυπηρέτηση των επιβατών και τη βελτίωση της εμπειρίας 
στη μετακίνηση

 Εφαρμογή ρυθμιστικού πλαισίου Ανάθεσης Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας, 
σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του Μηχανισμού Συντονισμού

 Συμμετοχή σε έργα στο εξωτερικό, όπως η περίπτωση του Ισραήλ

 Οικονομική κρίση, περιορίζει τις δυνατότητες δημόσιας δαπάνης

 Αυξανόμενη ανάγκη σε θέματα ασφάλειας

 Δεν είναι σαφής η επάρκεια των πόρων (π.χ. τροχαίο υλικό) για τη λειτουργία των 
προγραμματιζόμενων επεκτάσεων

 Θέματα δυνατότητας εξασφάλισης χρηματοδότησης για την εφαρμογή απαιτούμενων 
παρεμβάσεων, όπως και συντήρησης και ανανέωσης των παγίων και του εξοπλισμού ιδιαίτερα 
στην περίπτωση του ΗΣΑΠ 

 Σύγχρονες μεταφορικές υποδομές στο ΤΡΑΜ και στο ΜΕΤΡΟ

 Εφαρμογή Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου («ΑΣΣΚ») – νέου ηλεκτρονικού 
εισιτήριου 

 Εγκατάσταση μπαρών εισόδου – εξόδου στους σταθμούς του μετρό

 Παροχή αποκλειστικών υπηρεσιών μεταφορών με μέσα σταθερής τροχιάς στην περιοχή 
εμβέλειας, με την εξαίρεση του τμήματος λειτουργίας του Προαστιακού (Δ. Πλακεντίας –
Αεροδρόμιο) 

 Παρέχει δυνατότητες παράκαμψης κυκλοφοριακής συμφόρησης τις ώρες αιχμής και 
εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού κατοίκων στο κέντρο

 Δραστική μείωση εσόδων από εισιτήρια και μεθοδολογία επιμερισμού

 Διακοπή κρατικών επιδοτήσεων από το 2013 και περιορισμένα έσοδα από άλλες πηγές πλην 
εισιτηρίων 

 Μη ισοσκέλιση εσόδων με λειτουργικές δαπάνες 

 Θέματα ρευστότητας και αυξανόμενες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 Πιθανά θέματα παλαιότητας στόλου στον ηλεκτρικό (πρώην ΗΣΑΠ)

 Ενδεχόμενη ανάγκη προσαρμογής για την εφαρμογή του μοντέλου ανάθεσης Υποχρεώσεων 
Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ)

 Έλλειψη σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης κινδύνου

 Μη ικανοποιητική προσαρμογή σε μια νέα εταιρική κουλτούρα και παραγωγικό μοντέλο. 
Αυξημένη εσωτερική γραφειοκρατία

Ευκαιρίες

Δυνατά Σημεία Αδύναμα Σημεία

Απειλές

Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ)
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Βασικές στρατηγικές προτεραιότητες (1/5)

Διασφάλιση 
βραχυπρόθεσμης 
βιωσιμότητας

Άμεση ανάσχεση 
ρυθμού μείωσης 
εσόδου

Ολοκλήρωση εφαρμογής μέτρων περιορισμού της εισιτηριοδιαφυγής (ολοκλήρωση εγκατάστασης μηχανισμού ελέγχου εισόδου 
/ εξόδου (μπάρες) στους σταθμούς του δικτύου, εντατικοποίηση των ελέγχων)

Εξέταση από τον ΟΑΣΑ ως προς τη σκοπιμότητα στοχευμένης αναθεώρησης της τιμολογιακής πολιτικής για το υφιστάμενο 
μείγμα προϊόντων κομίστρου

Παροχή κινήτρων, προωθητικές ενέργειες και καμπάνιες (πόντοι για δωρεάν διελεύσεις, εισόδους σε μουσεία, κα), για τη 
βραχυπρόθεσμη βελτίωση των εισπράξεων

Άμεσες παρεμβάσεις 
στο λειτουργικό κόστος

Διερεύνηση δυνατότητας για μείωση τιμών συντελεστών κόστους σε περιοχές με άμεσο ταμειακό όφελος. 
Διαπραγματεύσεις με προμηθευτές (πχ. πάροδο ηλεκτρικής ενέργειας) και πρόγραμμα εξορθολογισμού ελεγχόμενων 
δαπανών (π.χ. συντηρήσεις)

Εφαρμογή συνεργειών σε επίπεδο Ομίλου

Βελτίωση Εταιρικής 
Διακυβέρνησης

Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως και πλαισίου αναφορών (βλ. Κεφ.3)

Σκοπός Ενδεικτικές ενέργειες προς εξέτασηΠροσέγγιση / Στρατηγική
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Βασικές στρατηγικές προτεραιότητες (2/5)

Μεσο-
μακροπρόθεσμος
μετασχηματισμός

Ενίσχυση εσόδων

Επανασχεδιασμός (από τον ΟΑΣΑ) της 
εμπορικής πολιτικής βάσει ελκυστικότητας / 
κερδοφορίας προϊόντων / υπηρεσιών με 
βάση πραγματικά δεδομένα μετακινήσεων 
και ζήτησης

Διερεύνηση νέων πηγών εσόδου από την 
αξιοποίηση παγίων του υφιστάμενου δικτύου 
και σχεδιαζόμενων επεκτάσεων

Βελτίωση εξυπηρέτησης επιβατών για την 
προσέλκυση επιβατικού κοινού

Αξιοποίηση πληροφορίας από πραγματικά δεδομένα μετακινήσεων και 
πωλήσεων προϊόντων κομίστρου για την κατανόηση των προτιμήσεων των 
πελατών

Διεξαγωγή συμπληρωματικών ερευνών για την ενίσχυση της κατανόησης 
συμπεριφοράς / αναγκών των μετακινούμενων (π.χ. willingness to pay)

Επανασχεδιασμός της εμπορικής / τιμολογιακής πολιτικής, διατηρώντας 
την ελκυστικότητα των ΜΜΜ, αλλά και ενισχύοντας ταυτόχρονα  τις 
εισπράξεις από κάρτες / εισιτήρια μέσω βελτίωσης της ανταπόκρισης στις 
ανάγκες των επιβατών

Εξέταση σκοπιμότητας εισαγωγής νέων τρόπων χρέωσης χρήσης 
(π.χ. ζωνική χρέωση, pay as you go, κ.α.)

Σκοπός Ενδεικτικές ενέργειες προς εξέτασηΠροσέγγιση / Στρατηγική Παραδείγματα επιμέρους ενεργειών
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Βασικές στρατηγικές προτεραιότητες (3/5)

Μεσο-
μακροπρόθεσμος
μετασχηματισμός

Ενίσχυση εσόδων

Επανασχεδιασμός της εμπορικής ή/και 
τιμολογιακής πολιτικής βάσει ελκυστικότητας 
/ κερδοφορίας προϊόντων / υπηρεσιών με 
βάση πραγματικά δεδομένα μετακινήσεων 
και ζήτησης

Διερεύνηση νέων πηγών εσόδου από την 
αξιοποίηση παγίων του υφιστάμενου δικτύου 
και σχεδιαζόμενων επεκτάσεων

Βελτίωση εξυπηρέτησης επιβατών για την 
προσέλκυση επιβατικού κοινού

Εξέταση πιθανών ευκαιριών αξιοποίησης σταθμών και χώρων parking
υφιστάμενου δικτύου, καθώς και από τη σχεδιαζόμενη επέκταση του 
δικτύου για μελλοντικές πηγές εσόδου από τα λειτουργικά assets (π.χ. 
αξιοποίηση σταθμών, διαφημίσεις, click & collect, κα), σε συνεργασία με 
τον ΟΑΣΑ και την Αττικό Μετρό

Διερεύνηση δυνατότητας εισαγωγής νέων υπηρεσιών που βελτιώνουν τη 
συνολική εμπειρία μετακίνησης ή ως νέες πηγές εσόδου (π.χ. park & ride)

Βελτίωση της εξυπηρέτησης στους χώρους των σταθμών, στα εκδοτήρια 
εισιτηρίων και με ηλεκτρονικά μέσα

Εκπαίδευση προσωπικού για την ενίσχυση της πελατοκεντρικής
προσέγγισης και της βελτίωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας

Σκοπός Ενδεικτικές ενέργειες προς εξέτασηΠροσέγγιση / Στρατηγική Παραδείγματα επιμέρους ενεργειών
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Βασικές στρατηγικές προτεραιότητες (4/5)

Μεσο-
μακροπρόθεσμος
μετασχηματισμός

Ενίσχυση λειτουργικής 
αποδοτικότητας/ 
Εξορθολογισμός
κόστους

Βελτιστοποίηση δρομολόγησης (συχνότητα) 
με βάση τα δεδομένα της ζήτησης για το 
σύνολο του δικτύου

Αξιοποίηση συνεργειών σε επίπεδο Ομίλου 
και βελτίωση λειτουργικού / οργανωτικού 
μοντέλου

Βελτίωση διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Επανεξέταση πρακτικών και αναδιάρθρωση για τις δραστηριότητες που 
παρουσιάζουν περιθώρια εξορθολογισμού του λειτουργικού κόστους στη 
βάση πραγματικών στοιχείων (π.χ. συντήρηση  και λειτουργία δικτύου, 
συντήρηση και καθαρισμός τροχαίου υλικού, καθαρισμός και  λειτουργία 
σταθμών, διεξαγωγή δρομολογίων, κα)

Δυνατότητες κεντρικοποίησης των υποστηρικτικών λειτουργιών

Σχεδιασμός στρατηγικής προμηθειών ανά κατηγορία και κεντρικοποίηση για 
επιλεγμένες κατηγορίες προμηθειών

Πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού για τη βελτίωση της απόδοσης και τη 
διαμόρφωση πελατοκεντρικής προσέγγισης

Εξέταση περιθωρίων βελτίωσης στη 
λειτουργία των σταθμών και στη συντήρηση 
δικτύου και τροχαίου υλικού

Σημείωση: Η εισαγωγή μηχανισμού διοικητικής πληροφόρησης αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη αποφάσεων στη βάση πραγματικών δεδομένων, τόσο για η βελτίωση της αποτελεσματικότητας όσο και για τη βελτίωση της εμπορικής πολιτικής αλλά και 
για τον επανασχεδιασμό των δρομολογίων. Ειδικότερα, αφορά την πληροφόρηση ως προς οικονομικούς και λειτουργικούς δείκτες σε επίπεδο δρομολογίου / σταθμών / οχημάτων / εργαζομένων και λοιπών κέντρων κόστους για τη λήψη αποφάσεων στη 
βάση πραγματικών δεδομένων

Σκοπός Ενδεικτικές ενέργειες προς εξέτασηΠροσέγγιση / Στρατηγική Παραδείγματα επιμέρους ενεργειών
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Εξέταση αναγκαιότητας ανανέωσης τροχαίου υλικού πρώην ΗΣΑΠ

Βασικές στρατηγικές προτεραιότητες (5/5)

Μεσο-
μακροπρόθεσμος
μετασχηματισμός

Συνεχής βελτίωση  / 
διατήρηση ποιότητας 
υποδομής

Επανεξέταση του μοντέλου μηδενικών 
επενδύσεων της ΣΤΑΣΥ

Εξέταση επιπτώσεων από την  υποχρεωτική 
εφαρμογή των συμβάσεων ανάθεσης 
δημόσιας υπηρεσίας

 Ορισμός των Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ)

 Μηχανισμός διαφανούς υπολογισμού των παραμέτρων του μοντέλου 
αντιστάθμισης ΥΔΥ και διασφάλιση επάρκειας δεδομένων για την 
τροφοδότησή του 

 Μηχανισμός παρακολούθησης της απόδοσης των ΥΔΥ

 Διασφάλιση αντιστάθμισης ΥΔΥ

 Διασφάλιση ισοσκελισμού εσόδων / εξόδων με την αντιστάθμιση των 
ΥΔΥ (όπου απαιτείται)

 Πρόβλεψη για χρηματοδότηση αναγκών για δράσεις πέραν της 
συνήθους λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένου προγράμματος 
εξυγίανσης

 Επανεξέταση μοντέλου τελών χρήσης του δικτύου μετρό και αξιολόγηση 
επιπτώσεων (Αττικό μετρό)

Διερεύνηση αναγκών και πλάνο προγραμματισμού για τη λειτουργία των 
υλοποιούμενων επεκτάσεων του δικτύου

Συμμόρφωση με 
ρυθμιστικό πλαίσιο

Σκοπός Ενδεικτικές ενέργειες προς εξέταση Παραδείγματα επιμέρους ενεργειώνΠροσέγγιση / Στρατηγική



Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. 192

Σύνοψη Προκλήσεων

Ρυθμιστικό 
περιβάλλον

Κόστος

Έσοδα

 Ανελαστική εφαρμογή των συμβάσεων ανάθεσης υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας σε συνάρτηση με την αναγκαιότητα 
διαμόρφωσης μοντέλου αντιστάθμισης των ΥΔΥ στη λειτουργία των μέσων της ΟΣΥ 

 Προβλήματα ρευστότητας και αυξημένες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 Έλλειμα πόρων για τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων

 Αναγκαιότητα αναδιάρθρωσης του δικτύου των μέσων οδικής τροχιάς με κορμό τα μέσα σταθερής τροχιάς και τις επικείμενες 
επεκτάσεις τους

 Το μοντέλο συντήρησης και διατήρησης αποθεματικού, εκτιμάται ότι σχετίζεται με την παλαιότητα του στόλου 

 Τα έσοδα από κόμιστρο δεν επαρκούν για την κάλυψη του λειτουργικού κόστους

 Ανάγκη μετεγκατάστασης του αμαξοστασίου από το Ελληνικό

 Μειούμενες εισπράξεις από πωλήσεις εισιτηρίων

 Εκτιμάται υψηλό επίπεδο εισιτηριοδιαφυγής

 Μεγάλη εξάρτηση από κρατικές επιδοτήσεις

Χρηματοοικονομική 
διαχείριση

Προκλήσεις

Επενδύσεις  Ανάγκη ανανέωσης οχημάτων υψηλής παλαιότητας με νέα «πράσινης» τεχνολογίας οχήματα

Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΟΣΥ)
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Ανάλυση δυνατών, αδύναμων σημείων, ευκαιριών και απειλών 
για την ΟΣΥ

 Μειούμενες εισπράξεις από πωλήσεις εισιτηρίων
 Ισχυρή εξάρτηση από κρατικές επιδοτήσεις
 Προβλήματα ρευστότητας και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 Το 24% περίπου του προσωπικού είναι πάνω από 50 ετών
 Απουσία εξειδικευμένου προσωπικού σε συγκεκριμένους τομείς και έλλειψη πολιτικών 

επαγγελματικής εκμάθησης και ανέλιξης
 Σημαντικό ποσοστό των οχημάτων είναι υψηλής παλαιότητας
 Ενδεχόμενη ανάγκη προσαρμογής για την εφαρμογή του μοντέλου ανάθεσης Υποχρεώσεων 

Δημόσιας Υπηρεσίας
 Έλλειψη σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης κινδύνου
 Μη ικανοποιητική προσαρμογή σε μια νέα εταιρική κουλτούρα και παραγωγικό μοντέλο. 

Αυξημένη εσωτερική γραφειοκρατία

 Σημαντική κάλυψη δικτύου στην περιοχής εμβέλειας

 Θετική επίπτωση στην ικανοποίηση των επιβατών από την τηλεματική

 Εφαρμογή νέου ηλεκτρονικού εισιτήριου για όλα τα μέσα

 Οικονομική κρίση που περιορίζει τις δυνατότητες δημόσιας δαπάνης

 Αυξημένη εισιτηριοδιαφυγή

 Αυξανόμενη ανάγκη σε θέματα ασφάλειας

 Ανάγκη μετεγκατάστασης του αμαξοστασίου από το Ελληνικό 

 Θέματα δυνατότητας εξασφάλισης χρηματοδότησης για την εφαρμογή απαιτούμενων 
παρεμβάσεων και ιδίως για την ανανέωση του στόλου

 Ανταπόκριση στη ζήτηση μέσω ενός νέου μοντέλου για τα οδικά μέσα, με βελτιωμένη 
διασύνδεση με τα μέσα σταθερής τροχιάς, ιδιαίτερα ενόψει των επικείμενων 
επεκτάσεων του δικτύου

 Περαιτέρω αξιοποίηση τηλεματικής

 Εξοικονόμηση πόρων από επικείμενες συνταξιοδοτήσεις προσωπικού

 Αυξανόμενη τουριστική κίνηση

 Ευρωπαϊκές πολιτικές για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και κατεύθυνση πόρων στις 
πράσινες αστικές μεταφορές, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και του αστικού 
περιβάλλοντος

 Νέες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας με σταδιακά μειούμενο κόστος 

 Εφαρμογή ρυθμιστικού πλαισίου Ανάθεσης Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας, σε 
συνδυασμό με τις προβλέψεις του Μηχανισμού Συντονισμού

Ευκαιρίες

Δυνατά Σημεία Αδύναμα Σημεία

Απειλές

Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΟΣΥ)
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Βασικές στρατηγικές προτεραιότητες (1/6) 

Διασφάλιση 
βραχυπρόθεσμης 
βιωσιμότητας

Άμεση ανάσχεση 
ρυθμού μείωσης 
εσόδου

Εντατικοποίηση ελέγχων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των δρομολογίων για τον περιορισμό της εισιτηριοδιαφυγής

Παροχή κινήτρων, προωθητικές ενέργειες και καμπάνιες (πόντοι για δωρεάν διελεύσεις, εισόδους σε μουσεία, κα), για τη 
βραχυπρόθεσμη βελτίωση των εισπράξεων

Διερεύνηση δυνατότητας για μείωση τιμών συντελεστών κόστους σε περιοχές με άμεσο ταμειακό όφελος. Διαπραγματεύσεις με 
προμηθευτές και πρόγραμμα εξορθολογισμού ελεγχόμενων δαπανώνΆμεσες παρεμβάσεις 

στο λειτουργικό 
κόστος

Εφαρμογή συνεργειών σε επίπεδο Ομίλου

Προγραμματισμός ενεργειών, εκτίμηση κόστους και διασφάλιση πόρων

Έγκαιρη 
μετεγκατάσταση 
αμαξοστασίου από το 
Ελληνικό 

Βελτίωση Εταιρικής 
Διακυβέρνησης

Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως και πλαισίου αναφορών (βλ. Κεφ.3)

Σκοπός Ενδεικτικές ενέργειες προς εξέτασηΠροσέγγιση / Στρατηγική
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Μεσο-
μακροπρόθεσμος
μετασχηματισμός

Ενίσχυση εσόδων

Αύξηση εσόδων από αύξηση αριθμού 
επιβιβάσεων / εισιτηρίων

Διασφάλιση εσόδου από υφιστάμενη 
επιβατική κίνηση

Βελτίωση εξυπηρέτησης επιβατών για την 
προσέλκυση επιβατικού κοινού

Επανεξέταση δικτύου και συνεχής βελτίωση δρομολόγησης για την 
ανταπόκριση στη ζήτηση, ενισχύοντας το σχεδιασμό ως προς τα δρομολόγια 
υψηλής ζήτησης

Σχεδιασμός και εφαρμογή μόνιμων μέτρων περιορισμού της 
εισιτηριοδιαφυγής (π.χ. μηχανισμός ελέγχου εισόδου στα οδικά μέσα, 
μηχανισμός ελέγχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του δρομολογίου, κα)

Διασφάλιση είσπραξης αντιστάθμισης για παροχή μειωμένων ή δωρεάν 
μετακινήσεων βάσει συμβάσεων με αρμόδιους φορείς

Εκπαίδευση οδηγών, για την ενίσχυση της πελατοκεντρικής προσέγγισης και 
της βελτίωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας

Διερεύνηση ζήτησης για μετακινήσεις με την αξιοποίηση πληροφορίας από 
πραγματικά δεδομένα μετακινήσεων (χαρακτηριστικά υφιστάμενης ζήτησης, 
επιβιβάσεις ανά δρομολόγιο, κ.α.)

Διεξαγωγή συμπληρωματικών ερευνών π.χ. προέλευσης προορισμού 
(χαρακτηριστικά δυνητικών επιβατών)

Σκοπός Ενδεικτικές ενέργειες προς εξέτασηΠροσέγγιση / Στρατηγική Παραδείγματα επιμέρους ενεργειών

Βασικές στρατηγικές προτεραιότητες (2/6) 
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Μεσο-
μακροπρόθεσμος
μετασχηματισμός

Ενίσχυση λειτουργικής 
αποδοτικότητας/ 
Εξορθολογισμός
κόστους

Επαναπροσδιορισμός του μεταφορικού inter-
modal δικτύου (διατροπικότητα) (ΟΑΣΑ)

Επανεξέταση μοντέλου λειτουργίας και 
συντήρησης και εξορθολογισμός
λειτουργικού κόστους

Βελτίωση διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Βελτιστοποίηση δρομολόγησης (συχνότητα) με βάση τα δεδομένα της 
ζήτησης και εξορθολογισμός δρομολογίων χαμηλής ζήτησης, με άξονα τα 
μέσα σταθερής τροχιάς και με αξιοποίηση της τηλεματικής

Βελτιστοποίηση σχεδιασμού του δικτύου με βάση τα δεδομένα της ζήτησης 
στη λογική τροφοδότησης των μέσων σταθερής τροχιάς, ως κορμό του 
συστήματος αστικών συγκοινωνιών, λαμβάνοντας υπόψη και τις 
μελλοντικές επεκτάσεις τραμ και μετρό, καθώς και τυχόν νέες ανάγκες 
γεωγραφικής κάλυψης με οδικά μέσα

Αξιοποίηση συνεργειών σε επίπεδο Ομίλου 
και βελτίωση λειτουργικού / οργανωτικού 
μοντέλου

Σημείωση: Η εισαγωγή μηχανισμού διοικητικής πληροφόρησης αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη αποφάσεων στη βάση πραγματικών δεδομένων, τόσο για η βελτίωση της αποτελεσματικότητας όσο και για τη βελτίωση της εμπορικής πολιτικής αλλά και 
για τον επανασχεδιασμό των δρομολογίων. Ειδικότερα, αφορά την πληροφόρηση ως προς οικονομικούς και λειτουργικούς δείκτες σε επίπεδο δρομολογίου / αμαξοστασίων / οχημάτων / εργαζομένων και λοιπών κέντρων κόστους για τη λήψη 
αποφάσεων στη βάση πραγματικών δεδομένων

Σκοπός Ενδεικτικές ενέργειες προς εξέτασηΠροσέγγιση / Στρατηγική Παραδείγματα επιμέρους ενεργειών

Βασικές στρατηγικές προτεραιότητες (3/6) 
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Μεσο-
μακροπρόθεσμος
μετασχηματισμός

Ενίσχυση λειτουργικής 
αποδοτικότητας/ 
Εξορθολογισμός
κόστους

Επαναπροσδιορισμός του μεταφορικού inter-
modal δικτύου (διατροπικότητα) (ΟΑΣΑ)

Επανεξέταση μοντέλου λειτουργίας και 
συντήρησης και εξορθολογισμός
λειτουργικού κόστους

Βελτίωση διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Επανεξέταση μοντέλου χωροθέτησης και λειτουργίας αμαξοστασίων (σε 
συνέργεια με την προγραμματιζόμενη μετεγκατάσταση από το Ελληνικό)

Διερεύνηση εναλλακτικών μεθόδων, 

Επανασχεδιασμός κύκλων συντήρησης όπου είναι τεχνικά εφικτό

Αξιοποίηση συνεργειών σε επίπεδο Ομίλου 
και βελτίωση λειτουργικού / οργανωτικού 
μοντέλου

Εξορθολογισμός αποθέματος ανταλλακτικών με τον ανασχεδιασμό 
συστήματος προγραμματισμού προμηθειών και παραγγελιοληψίας

Πρόγραμμα ανανέωσης στόλου (εξέταση παλαιότητας και εκτίμηση κόστους 
κτήσης / αντικατάστασης με νέας τεχνολογίας οχήματα) για τη μείωση του 
κόστους λόγω βλαβών

Αξιοποίηση της τηλεματικής και εισαγωγή μοντέλων για τη βελτίωση της 
διαχείρισης του στόλου σε συνθήκες πραγματικού χρόνου

Σκοπός Ενδεικτικές ενέργειες προς εξέτασηΠροσέγγιση / Στρατηγική Παραδείγματα επιμέρους ενεργειών

Βασικές στρατηγικές προτεραιότητες (4/6) 
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Μεσο-
μακροπρόθεσμος
μετασχηματισμός

Ενίσχυση λειτουργικής 
αποδοτικότητας/ 
Εξορθολογισμός
κόστους

Επαναπροσδιορισμός του μεταφορικού inter-
modal δικτύου (διατροπικότητα) (ΟΑΣΑ)

Επανεξέταση μοντέλου λειτουργίας και 
συντήρησης και εξορθολογισμός
λειτουργικού κόστους

Βελτίωση διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Σχεδιασμός στρατηγικής προμηθειών ανά κατηγορία ή/και κεντρικοποίηση
για επιλεγμένες κατηγορίες προμηθειών

Αξιοποίηση συνεργειών σε επίπεδο Ομίλου 
και βελτίωση λειτουργικού / οργανωτικού 
μοντέλου

Δυνατότητες κεντρικοποίηση υποστηρικτικών λειτουργιών

Πρόγραμμα εκπαίδευσης οδηγών, τεχνικού και λοιπού προσωπικού

Διερεύνηση και σχεδιασμός προγράμματος αποχώρησης προσωπικού με 
ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα 

Η πορεία προς τη συνταξιοδότηση μέρους του προσωπικού, απαιτεί 
ενέργειες έγκαιρης ανανέωσης και εκπαίδευσης ώστε το νέο προσωπικό να 
καταστεί λειτουργικό και αποδοτικό

Σκοπός Ενδεικτικές ενέργειες προς εξέτασηΠροσέγγιση / Στρατηγική Παραδείγματα επιμέρους ενεργειών

Βασικές στρατηγικές προτεραιότητες (5/6) 
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Μεσο-
μακροπρόθεσμος
μετασχηματισμός

Ανανέωση 
υποδομής

Πρόγραμμα ανανέωσης στόλου και 
διασφάλιση πηγών / μοντέλου 
χρηματοδότησης 

Διερεύνηση αναγκών ανανέωσης 
υποδομής δικτύου τρόλεϊ

Εξέταση επιπτώσεων από την  
υποχρεωτική εφαρμογή των συμβάσεων 
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας

 Εκτίμηση ελάχιστου αριθμού απαραίτητων οχημάτων λαμβάνοντας υπόψη: 

α) τις αλλαγές στη δρομολόγηση και στο δίκτυο, 

β) την ανάγκη για μικρότερο αριθμό οχημάτων σε αναμονή λόγω μείωσης 
βλαβών στα νέα οχήματα, 

γ) ότι σήμερα το δίκτυο λειτουργεί με τα μισά οχήματα 

δ) πρόβλεψη αξιοποίησης μοντέλων διαχείρισης στόλου

 Εκτίμηση κόστους κτήσης, κίνησης, συντήρησης και περιβαλλοντικής 
απόδοσης για την αντικατάσταση μέρους του στόλου με νέας τεχνολογίας 
οχήματα χαμηλής εκπομπής ρύπων και αξιολόγηση business case στη βάση 
κόστους-οφέλους

Διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης και κατάλληλου χρηματοδοτικού μοντέλου 
για καλύτερη διαχείριση των κινδύνων

 Ορισμός των Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ) 

 Μηχανισμός διαφανούς υπολογισμού των παραμέτρων του μοντέλου 
αντιστάθμισης ΥΔΥ και διασφάλιση επάρκειας δεδομένων για την 
τροφοδότησή του 

 Μηχανισμός παρακολούθησης της απόδοσης των ΥΔΥ

 Διασφάλιση αντιστάθμισης υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας

Πρόβλεψη για χρηματοδότηση αναγκών για δράσεις πέραν της συνήθους 
λειτουργίας

Συμμόρφωση με 
ρυθμιστικό πλαίσιο

Σκοπός Ενδεικτικές ενέργειες προς εξέτασηΠροσέγγιση / Στρατηγική Παραδείγματα επιμέρους ενεργειών

Βασικές στρατηγικές προτεραιότητες (6/6) 
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Γενικότερη βελτίωση αποδοτικότητας με συγκεκριμένες δράσεις, λαμβάνοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους και 

προτεραιότητες, αλλά και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στις ιδιαίτερες συνθήκες της Αθήνας

Ανανέωση στόλου οδικών μέσων και βελτίωση υποδομών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 

αστικών συγκοινωνιών και τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος

Δράσεις για τη διασφάλιση και ενίσχυση των εσόδων, αλλά και τον 
εξορθολογισμό των λειτουργικών δαπανών και της εφοδιαστικής αλυσίδας

Εφαρμογή του Μηχανισμού Συντονισμού αναφορικά με τους στόχους του Ελληνικού Δημοσίου, της 
ΕΕΣΥΠ αλλά και του ΟΑΣΑ, της ΟΣΥ και της ΣΤΑΣΥ

Στοχοθέτηση του επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών και ανάθεση των Υποχρεώσεων 
Δημόσιας Υπηρεσίας

Εφαρμογή συνεργειών σε επίπεδο Ομίλου

Εξασφάλιση βιωσιμότητας των εταιρειών, ειδικά λόγω σπουδαιότητας ενίσχυσης της βιώσιμης κινητικότητας στην πρωτεύουσα της 
χώρας και της σημασίας των αστικών δημόσιων μεταφορών στην τοπική οικονομία

Σύνοψη προτεινόμενων δράσεων 
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Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου Α.Ε. (ΑΕΔΙΚ)6.5.2
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Επισκόπηση Εταιρείας

Σύντομο ιστορικό

 Στις 01/11/1980, το Ελληνικό δημόσιο ανέλαβε την ευθύνη λειτουργίας
του ισθμού της Κορίνθου, ιδρύοντας την Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας της
Κορίνθου («ΑΕΔΙΚ»)

 Από το 2001 έως αρχές του 2010 η εκμετάλλευση της διώρυγας
παραχωρήθηκε στην ιδιωτική εταιρεία ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ Α.Ε., η οποία όμως
πτώχευσε λόγω εκτεταμένων ζημιών.

 Από τις 10/02/2010 έως σήμερα, την ευθύνη λειτουργίας έχει και πάλι το
Ελληνικό Δημόσιο.

 Η Διώρυγα έχει μήκος 6.343 μέτρα, πλάτος 24,60 μέτρα στην επιφάνεια
της θάλασσας (και 21 μέτρα στον βυθό), βάθος 8 μέτρα και ασφαλές
ύψος 52 μέτρα.

 Η Διώρυγα λειτουργεί όλες τις μέρες, εκτός κάποιων ωρών κάθε Τρίτη,
όπου πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης.

 Κύριος στόχος της εταιρείας είναι η άσκηση και εκμετάλλευση των
δικαιωμάτων της Διώρυγας προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή και
συνεχής λειτουργία αυτής.

Ιδιοκτησιακό καθεστώς

 Η ΑΕΔΙΚ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) με την
επωνυμία «Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου Α.Ε.» και έχει ως
έδρα το Δήμο Αθηναίων.

 Λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και διέπεται από τις
διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών.

 Περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αποτελούν η ακίνητη περιουσία
εκατέρωθεν του άξονα της διώρυγας καθώς και στις περιοχές Ίσθμια και
Ποσειδωνία και τα πλωτά και κινητά μέσα, τα οποία χρησιμοποιούνται
ήδη για τη λειτουργία της Διώρυγας και τα οποία περιέρχονται αμέσως
μόλις λήξει το προβλεπόμενο από το νόμο προνόμιο εκμετάλλευσης της
Διώρυγας, στο Ελληνικό Δημόσιο.

 Διοικείται από 7 μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Κύριες δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες

Κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση,
διοίκηση, λειτουργία, εκμετάλλευση και τουριστική ανάπτυξη:

 της Διώρυγας Κορίνθου και των πλωτών-βυθιζόμενων γεφυρών,

 των εκατέρωθεν της Διώρυγας ακινήτων,

 των λιμενοβραχιόνων που βρίσκονται στις εκατέρωθεν εισόδους των
στομίων της Ισθμίας και Ποσειδωνίας.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ A.E. (ΑΕΔΙΚ)

Πηγή: Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις
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Πλεονεκτήματα διέλευσης δια μέσω της διώρυγας –
Παράμετροι υπολογισμού τέλους διέλευσης

 Η Διώρυγα Κορίνθου είναι ένας διεθνής κόμβος θαλάσσιων συγκοινωνιών που
εξυπηρετεί πλοία όλων των εθνικοτήτων. Αποτελεί τη συντομότερη και πιο ασφαλή
θαλάσσια οδό για πλοία ερχόμενα από λιμάνια του Ιονίου πελάγους, της Αδριατικής,
της Νότιας Ιταλίας, αλλά και για πλοία που περνούν από τον πορθμό της Μεσσήνης με
κατεύθυνση λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης θάλασσας και
αντίστροφα.

 Η πλοήγηση δια μέσου της διώρυγας μειώνει κατά σημαντικό βαθμό τα ναυτικά μίλια
που απαιτούνται για την ολοκλήρωση ενός ταξιδιού, μειώνοντας αντίστοιχα και το
κόστος του ταξιδιού, καθώς και το χρόνο παράδοσης των φορτίων.

Ενδεικτικά Δρομολόγια
Μέσω της 
Διώρυγας

Περίπλους
Πελοποννήσου

Διαφορά σε 
ναυτικά μίλια

Από τον Πορθμό Μεσσήνης προς Πειραιά 403 477 74

Από Βενετία προς Πειραιά 721 851 130

Από Μπρίντιζι προς Πειραιά 333 464 131

Από Κέρκυρα προς Πειραιά 237 370 133

Από Πάτρα προς Πειραιά 100 295 195

Από Τσεσμέ προς Μπρίντιζι 530 630 100

Από Βενετία προς Σούνιο 745 837 92

Από Μπρίντιζι προς Σούνιο 358 450 92

Από Κέρκυρα προς Σούνιο 262 355 93

Παράμετροι υπολογισμού Τέλους Διέλευσης
Σημαία σκάφους Τοπικό νηολόγιο

Τύπος πλοίου Ημερομηνία διέλευσης

Λιμάνι απόπλου Προβλεπόμενη ώρα διέλευσης

Λιμάνι κατάπλου Μεταφέρει επικίνδυνο φορτίο

Καθαρή χωρητικότητα Διέλευση σε αργία

Μήκος σκάφους Χρήση πλοηγών

Πλάτος σκάφους Χρήση ρυμουλκών

Βύθισμα πλοίου κατά την άφιξη Αριθμός επιβατών

Ο υπολογισμός του τέλους διέλευσης επηρεάζεται από πλήθος παραμέτρων και η
τιμολογιακή πολιτική απαιτεί μελέτη επί όλων των ιστορικών και στατιστικών
στοιχείων που αφορούν τις διελεύσεις δια μέσω του ισθμού, καθώς και της τάσης
της εμπορικής ναυτιλίας στην εγγύς περιοχή. (Πηγή: Ιστότοπος ΑΕΔΙΚ)

Υπολογισμός τέλους διέλευσης

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΑΕΔΙΚ)

Πλεονεκτήματα διέλευσης δια μέσω διώρυγας

Η Διώρυγα Κορίνθου επιτυγχάνει την ταχύτερη διακίνηση εμπορευμάτων, συμβάλλοντας στην
δημιουργία οικονομιών στα δρομολόγια των διερχόμενων πλοίων

Κύριο Σημείο
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Βασικά Οικονομικά Στοιχεία

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΑΕΔΙΚ) 

Αριθμός εργαζομένων

Βασικά οικονομικά στοιχείαΑνάλυση εσόδου ( € εκ.)

3,12

0,70

0,45 0,02
Έσοδα από δικαιώματα 
διέλευσης (διόδια)

Έσοδα από υπηρεσίες 
ρυμούλκησης

Έσοδα από υπηρεσίες 
πλοήγησης

Λοιπά έσοδα

€ εκατ.
2012 2013 2014 2015

Πρόβλεψη
2016 *

Κύκλος εργασιών 4,44 4,36 4,16 4,28 4,17

EBITDA 0,33 0,59 0,55 0,73 0,81

Περιθώριο EBITDA % 7,34% 13,56% 13,12% 17,08% 19,49%

Δείκτης ενηλικίωσης παγίων (%) 34,9% 35,2% 37,1% 38,8% δ/υ

Σημαντική προσαρμογή

Για το έτος 2015 έχουν αφαιρεθεί οι προβλέψεις € 1,8 εκατ. της Περίανδρος Α.Ε. για
λόγους συγκρισιμότητας. Ως εκ τούτου, έχουν αναπροσαρμοστεί και επηρεαστεί και οι
απαιτήσεις από πελάτες και τα συσσωρευμένα έσοδα.

Πηγή: Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις και στοιχεία της ΑΕΔΙΚ

Έτος 2013 2014 2015 2016

Προσωπικό 79 77 75 67

* Σημείωση : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία για το έτος 2016. Το 2016 αποτελεί πρόβλεψη
βάσει ισοζυγίου της ΑΕΔΙΚ. Σημειώνεται ότι ως αναλώσεις αποθεμάτων χρησιμοποιήθηκε το μέσο ποσοστό αναλώσεων σε
σχέση με τις πωλήσεις των ετών 2012-2015.
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Ανάλυση δυνατών, αδύναμων σημείων, ευκαιριών και απειλών 
για την ΑΕΔΙΚ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΑΕΔΙΚ)

Ευκαιρίες

 Μονοπωλιακή αγορά εκ φύσεως
 Μικρές ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης
 Υψηλή ταμειακή ρευστότητα
 Θετικά οικονομικά αποτελέσματα
 Υψηλή τουριστική επισκεψιμότητα της Διώρυγας λόγω φυσικού και 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

 Ανάγκες σε κεφαλαιουχικές δαπάνες προς συντήρηση και αναβάθμιση των 
υποδομών της διώρυγας

 Έλλειψη διαδικασιών επικαιροποίησης εμπορικής πολιτικής και διαχείριση 
κινδύνων

 Αδυναμία εξυπηρέτησης μεγάλων πλωτών (μεγέθους άνω 17.000 τονάζ ή 
που απαιτούν μεγάλο βύθισμα) με αποτέλεσμα τη δυσκολία αύξησης των 
διελεύσεων.

 Δυνατότητα αναβάθμισης και επέκτασης των δραστηριοτήτων της και 
συντήρησης/επαύξησης του στόλου και των παγίων της, αξιολογώντας και τη 
δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων για τις απαιτούμενες επενδύσεις μέσω της 
ένταξής σε αναπτυξιακά προγράμματα όπως και από άλλες πηγές ή δομές 
χρηματοδότησης (π.χ. ΣΔΙΤ)

 Αύξηση τουρισμού με αποτέλεσμα τη δυνατότητα ενίσχυσης της κίνησης πλωτών 
δια μέσου της διώρυγας

 Δυνατότητες εκμετάλλευσης των ακινήτων της εταιρείας π.χ. για τουριστικούς 
λόγους, ειδικά και σε συνάρτηση με το σημαντικό αρχαιολογικό ενδιαφέρον της 
περιοχής (Αρχαία Διολκός)

Δυνατά Σημεία Αδύναμα Σημεία

Απειλές

 Τυχόν ελλιπής συντήρηση της διώρυγας μπορεί να δημιουργήσει 
προβλήματα στο μέλλον, όπως και να μειώσει τις διελεύσεις πλωτών 
μεγαλύτερου βυθίσματος

 Αυξημένος ανταγωνισμός των οδικών μεταφορών σε δρομολόγια της 
ηπειρωτικής Ελλάδος με την ολοκλήρωση σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων και 
οδικών κόμβων
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Σύνοψη των προκλήσεων για την ΑΕΔΙΚ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΑΕΔΙΚ) 

Έσοδα

Κεφάλαιο 
κίνησης/ 

Ρευστότητα

Επενδύσεις

 Τα έσοδα έχουν σταθεροποιηθεί αν και παρατηρείται μια μικρή μείωση των εσόδων από ρυμούλκηση. 

 Η ανάλυση του τέλους διέλευσης υποδεικνύει την ανάγκη επικαιροποίησης της εμπορικής πολιτικής.

 Εξασφάλιση βιωσιμότητας της εταιρείας, καθώς η διώρυγα ενισχύει την ασφαλή και ταχεία διακίνηση των εμπορευμάτων συμβάλλοντας 
στην ανάπτυξη της εμπορικής και παράκτιας ναυτιλίας. 

 Ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας σε όρους τουρισμού και εργασίας.

 Η εταιρεία έχοντας επιτύχει θετικά αποτελέσματα και έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες, φαίνεται πως έχει αρχίσει και συσσωρεύει 
κεφάλαια για όποιες επενδύσεις μπορεί να χρειαστεί και μπορεί να καλύψει με ιδίους πόρους.

 Η βιωσιμότητα της ΑΕΔΙΚ εξαρτάται από την ικανότητα της να παρέχει ταχύ και ασφαλές πέρασμα στα διερχόμενα πλοία. Για να το επιτύχει 
αυτό χρειάζεται συντήρηση της διώρυγας από πλευράς βάθους και τοιχωμάτων που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση μεγαλύτερης γκάμας 
πλοίων, καθώς και στην ύπαρξη αξιόπλοων ρυμουλκών που θα εξυπηρετούν τα ρυμουλκόμενα πλοία.

Κοινωνικό 
αποτύπωμα
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Βασικές στρατηγικές προτεραιότητες
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΑΕΔΙΚ)

Αύξηση εσόδων
και νέες 
δραστηριότητες

Επικαιροποίηση
εμπορικής
πολιτικής

Πως  μπορεί η ΑΕΔΙΚ να 
βελτιώσει τα οικονομικά 
της αποτελέσματα και να 
διασφαλίσει την ικανότητα 
παροχής περισσοτέρων 
υπηρεσιών;

Διεκπεραίωση μελέτης για την 
εύρεση της βέλτιστης 
εμπορικής/τιμολογιακής πολιτικής 

Προωθητικές ενέργειες για τακτικά 
δρομολόγια και τοπικούς πελάτες

Συνεργασία με πλοιοκτήτες τοπικού νηολογίου

Στατιστικά δρομολογίων που διέρχονται από τη 
διώρυγα

Εύρεση του κόστους αντικατάστασης της διέλευσης 
από τη διώρυγα με τον περίπλου της Πελοποννήσου 

Ειδικά πακέτα για τουριστικές κρουαζιέρες / 
τουριστική κίνηση με ιστιοπλοϊκά κλπ

Συντήρηση διώρυγας, τοιχωμάτων,  βάθους

Συντήρηση διώρυγας και στόλου (πχ 
ρυμουλκών)

Πώς μπορούν  να 
αυξηθούν οι 
διελεύσεις

Εκτίμηση βέλτιστου αριθμού αξιόπλοων ρυμουλκών, 
κόστους ανανέωσης 

Διεργασίες εκβάθυνσης Συνεχής διατήρηση του βέλτιστου βάθους

Αξιολόγηση δυνατότητας περαιτέρω εμπορικής 
εκμετάλλευσης υφιστάμενων ακινήτωνΑξιοποίηση 

ακινήτων

Μακροχρόνια Παραχώρηση / 
Ενοικίαση και εκμετάλλευση 
διαθέσιμων ακινήτων

Διεκπεραίωση εκτιμήσεων της αξίας των ακινήτων 
και των δυνατοτήτων αξιοποίησης

Αναγνώριση βέλτιστων χρήσεων γης για τις εκτάσεις 
εκατέρωθεν της διώρυγας

Αξιοποίηση τουριστικών ακινήτων που συνδέονται 
με την αρχαιολογική κληρονομιά (π.χ. Μουσείο)

Περιοχή προς βελτίωση Σκοπός Ενδεικτικές ενέργειες προς εξέταση Παραδείγματα επιμέρους ενεργειώνΠροσέγγιση / Στρατηγική
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Συμμετοχές σε εταιρείες του κλάδου Υπηρεσιών 6.6
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Ελληνικά Ταχυδρομεία ΑΕ6.6.1
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Σύντομη περιγραφή

Κύκλος Εργασιών € 311,8 εκατ.

EBITDA € 13,2 εκατ.

Απαιτήσεις από 
Καθολική Υπηρεσία 

€ 197,6 εκατ.

Ταμειακό Έλλειμμα € 62,8 εκατ.

61.8%

Χρηματο-
οικονομικά

5.0%

Αποζημίωση
ΚΥ

3.0%

15.2%

Δέματα

Αλληλογραφία
15.0%

Λοιπά

Πηγή: Δημοσιευμένες Οικ. Καταστάσεις Πηγή: Δημοσιευμένες Οικ. Καταστάσεις 
*Το υπολειπόμενο ποσοστό το κατέχουν οι εργαζόμενοι μέσω του Π.Ο.Σ.Τ. 

Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. ΚΕΚ – ΕΛΤΑ Α.Ε.

ΕΛΤΑ Α.Ε.

99,98%* 70%*

Ελληνικό Δημόσιο
Τράπεζα Eurobank

Ergasias

90% 10%

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία ΕΛΤΑ - 2016 Κύκλος Εργασιών ΕΛΤΑ - 2016Όμιλος ΕΛΤΑ & Μετοχική Σύνθεση 

Βασικές δραστηριότητες

Λοιπά

 Χρηματοοικονομικά: τραπεζικά προϊόντα, 
πληρωμή συντάξεων, εξόφληση λογαριασμών 

 Ενέργεια: προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε 
οικιακούς καταναλωτές και επαγγελματίες

 Προϊόντα Λιανικής: διανομή φαρμάκων κατ’ 
οίκον, υπηρεσίες ταχυδρομικής θυρίδας, 
προϊόντα φιλοτελισμού

Καθολική Υπηρεσία
 Τα ΕΛΤΑ αποτελούν τον Φορέα Παροχής 

Καθολικής Υπηρεσίας στην Ελλάδα έως το 2028

 Διανομή & περισυλλογή 5 ημέρες την εβδομάδα

 Επίτευξη στόχων ποιότητας: 87% Χ+1, 98% Χ+3

 Διατήρηση επαρκούς αριθμού σημείων 
πρόσβασης σε όλη την επικράτεια

Προσωπικό ΕΛΤΑ Α.Ε.
# 6.418

Καταστήματα Πρακτορεία Μονάδες Διανομής Κέντρα Διαλογής
690 694 81 10

Έσοδο (€ εκατ.)
2010 2016 CAGR
399,0 192,6 -11,4%

Όγκος (εκατ. τμχ.)
2010 2016 CAGR
620,4 242,0 -14,5%

Έσοδο (€ εκατ.)
2010 2016 CAGR
16,8 15,4 -1,4%

+4,9% 2015-2016
Όγκος (εκατ. τμχ.)

2010 2016 CAGR
2,1 2,1 0%

+7,2% 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ)

Αλληλογραφία Δέματα
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Βασικά Οικονομικά Στοιχεία

€ εκατ. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

Κύκλος Εργασιών 
(Συνολικά και ανά 
Δραστηριότητα)

521,1 462,7 400,6 365,0 370,0 337,0 311,8

Αλληλογραφία 399,0 352,6 300,6 266,3 238,4 211,9 192,6

Δέματα 16,8 16,6 15,5 15,2 14,5 14,7 15,4

Χρηματοοικονομικά 84,7 79,6 72,7 57,9 53,9 50,5 47,4

Αποζημίωση ΚΥ 0,0 0,0 0,0 14,8 51,6 49,3 46,8

Λοιπά 20,5 13,9 11,8 10,8 11,6 10,5 9,5

EBITDA 19,5 16,5 6,6 7,3 26,3 16,7 13,2

Περιθώριο EBITDA (%) 3,7% 3,6% 1,6% 2,0% 7,1% 4,9% 4,2%

Κέρδη/Ζημίες προ φόρων 3,2 3,1 -5,9 -5,4 13,9 3,1 0,4

Κατάσταση Ταμειακών Ροών & Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

1,8 16,8 11,5 -44,6 -26,2 -23,9 -22,4

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 224,9 345,0 317,1 61,3 41,6 37,0 51,6

Αλληλόχρεος τραπεζικός λογ/σμός 51,3 57,5 14,1 79,9 94,9 106,8 116,9

Σύνολο Ενεργητικού 739,7 760,3 656,7 458,4 471,7 488,9 523,3

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 165,6 106,6 54,5 62,7 50,6 41,8 28,1

Σύνολο Υποχρεώσεων 574,1 653,7 602,2 395,7 421,1 447,1 495,2

Πηγή: Δημοσιευμένες Οικ. Καταστάσεις (μητρική εταιρεία) 

Η εταιρεία παρουσιάζει σημαντικές
ταμειακές εκροές από λειτουργικές
δραστηριότητες την τελευταία
τετραετία

Κύριο Σημείο

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ)
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ΕΛΤΑ και Ανταγωνισμός στην Ταχυδρομική Αγορά

 Σημαντική συρρίκνωση ταχυδρομικής αγοράς λόγω μείωσης της επιχειρηματικής
δραστηριότητας και του διαθέσιμου εισοδήματος καθώς και της αύξησης της
ηλεκτρονικής υποκατάστασης.

 Εξαίρεση στη συνολική τάση συρρίκνωσης αποτέλεσε η αγορά των δεμάτων, ως
αποτέλεσμα της άνθισης του ηλεκτρονικού εμπορίου.

 Η άνοδος της αγοράς των δεμάτων, σε συνδυασμό με την πλήρη απελευθέρωση
της ταχυδρομικής αγοράς από 1/1/2013 έχει πυροδοτήσει την δραστηριοποίηση
πληθώρας εταιρειών στον τομέα των Ταχυμεταφορών.

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά

 Ο τομέας της Καθολικής Υπηρεσίας έχει απωλέσει τα πρωτεία στο έσοδο της
αγοράς από τις Ταχυμεταφορές.

 Στις Ταχυμεταφορές ο ανταγωνισμός είναι κατά πολύ ισχυρότερος των ΕΛΤΑ
Ταχυμεταφορών, καταλαμβάνοντας σημαντικά μερίδια ακόμα και στον τομέα της
αλληλογραφίας.

 Παρά την εξάλειψη οποιωνδήποτε αποκλειστικών δικαιωμάτων των ΕΛΤΑ οι
υποχρεώσεις τους ως Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας παραμένουν οι ίδιες
με υψηλές απαιτήσεις ποιότητας και κατά συνέπεια υψηλό κόστος για την παροχή
της.

 Το περιθώριο κέρδους των ΕΛΤΑ επηρεάζεται σημαντικά λόγω της συγκεκριμένης
υποχρέωσης, περιορίζοντας τους διαθέσιμους πόρους και τη δυνατότητά τους για
στόχευση στις Ταχυμεταφορές και τα δέματα.
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έμ

α
τα

1
6

9

+77%

1
4

3

2015

3
62
2

2

2014

2
2

4

3
9

2013

2
3

2012

2
1

2011

2
4

1
4

8

2
0

+43%

2010

1
5

5

Α
λλ

η
λο

γρ
α

φ
ία

2013

3
9

4

4
9

6

3
2

0

2014

4
4

4

3
6

6

3
6

4

4
3

7

20122011
5

6
7

2010
4

9
4

6
5

8

5
5

1

4
3

0

-42%

-45%

2015

Πηγή: ΕΕΤΤ Έσοδα Όγκος

2010 2011 2012 2013 2014 2015

55.3%

49.3%

55.4%

0.6% 2.5%

+6%

42.0%
2.6%

-7%

51.3%

0.6%
40.5%

59.1%

46.2%44.0%
0.4%

41.6%

50.3%57.8%

0.4%

Γενική ΆδειαΕιδική ΆδειαΕΛΤΑ Α.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ)
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 Η ιδιαιτερότητα της αγοράς των ταχυμεταφορών, παρουσιάζοντας υψηλό κατακερματισμό στο

κάτω άκρο της με 441 εταιρείες να καταλαμβάνουν το 18,6% του εσόδου. Τα ΕΛΤΑ καταλαμβάνουν

την 5η θέση με στοιχεία του 2016.

 Σημαντική ώθηση στην εν λόγω αγορά χαρίζει η συνεχής ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, με

τις σχετικές αποστολές να αντιπροσωπεύουν περίπου το 18% του εσόδου της το 2015, ενώ

δημιουργεί επιπλέον ανάγκες για συμπληρωματικά προϊόντα πρόσθετης αλληλογραφίας όπως

βεβαιώσεις και τιμολόγια.

ΕΛΤΑ Ταχυμεταφορές (θυγατρική εταιρεία ΕΛΤΑ) και Ανταγωνισμός στις Ταχυμεταφορές

 Ειδικότερα, η ελληνική αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου ανήλθε σε 1,6 δισ. € το 2016, έχοντας

αυξηθεί κατά 22,5% ετησίως κατά μέσο όρο από το 2012, με πρόβλεψη για σχεδόν διπλασιασμό

της έως το 2021.

 Οι διασυνοριακές αγορές, που σήμερα αντιστοιχούν στο ένα τρίτο περίπου των πωλήσεων

ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα, αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω κατόπιν της

υλοποίησης δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση των τιμών διασυνοριακών

υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων και την ολοκλήρωση της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς στην

Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΕΛΤΑ και Ανταγωνισμός στα Δέματα

18.6%

DHL

Λοιποί
(441 επιχειρήσεις)

16.4%

Speedex

Γενική
Ταχυδρομική

ΕΛΤΑ
Ταχυμεταφορές

10.0%

TNT

ACS

7.8%

14.5%

20.6%

12.1%

698

2021

+22.5%

2,906

709

2016

1,594

1,458

136

2,562

34411

2012
M-commerceΛοιπές Ηλεκτρονικές Αγορές

Μερίδια Εσόδου Ταχυμεταφορών 2015

Ανάπτυξη E-commerce στην Ελλάδα (€ εκατ.)

€ 300 εκατ.

Πηγή: IPC

Πηγή: ΕΕΤΤ, Ανάλυση Εξωτερικού Συμβούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ)

Η Ελληνική ταχυδρομική αγορά συρρικνώνεται με τις ταχυμεταφορές να καταλαμβάνουν σημαντικό
μερίδιο. Τα ΕΛΤΑ δεν έχουν καταφέρει να αποκομίσουν μεγάλο μερίδιο στις Ταχυμεταφορές

Κύριο Σημείο


ΕΛΤΑ και Ανταγωνισμός σε Ταχυμεταφορές και Δέματα 
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Τάσεις στην παγκόσμια ταχυδρομική αγορά για τους παρόχους
καθολικής υπηρεσίας

 Σε αντίθεση με την ταχυδρομική αγορά στην Ελλάδα, οι ταχυδρομικοί
φορείς διεθνώς εξασφαλίζουν με συνέπεια τάσεις ανάπτυξης μέσω της
διαφοροποίησης των πηγών εσόδων τους.

 Ως αποτέλεσμα έχει επιτευχθεί μείωση της συμμετοχής της
αλληλογραφίας επί του συνολικού εσόδου στο 38% παγκοσμίως το
2016, όταν το 2011 άγγιζε το 49,4%, με αντίστοιχη αύξηση των
επενδύσεων επί των εσόδων στο 4,7% από το 3,9%.

 Η μέση αύξηση των εσόδων άγγιξε το 2,0% το 2016 παγκοσμίως, με το
65% των ταχυδρομείων να παρουσιάζουν σταθερές ή αυξητικές τάσεις
στα έσοδα. Η διανομή δεμάτων ήταν πολύ σημαντικός παράγοντας στην
αύξηση αυτή, παρουσιάζοντας αύξηση εσόδων κατά 6,5%, όταν τα
έσοδα από αλληλογραφία αυξήθηκαν μόλις κατά 0,9%.

 Ο ανταγωνισμός για τα ταχυδρομεία αυξάνει συνεχώς, καθώς
αναπτύσσονται εταιρείες start-ups, integrators και μεγάλοι e-retailers,
στοχεύοντας κυρίως σε αύξηση των μεριδίων αγοράς στην αλυσίδα
αξίας του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Παγκόσμια Ταχυδρομική Αγορά

Πηγή: IPC , Δημοσιευμένες Οικ. Καταστάσεις, Ανάλυση Εξωτερικού Συμβούλου 

Χρηματοοικονομικά και 
Επιχειρησιακά Στοιχεία

ΦΠΚΥ στον 
Κόσμο

ΦΠΚΥ στην 
Ευρώπη

ΕΛΤΑ Α.Ε.

Αύξηση Συνολικών Εσόδων 
2015-2016

2,0% 0,7% -6,5%

Συμμετοχή αλληλογραφίας 
στα συνολικά έσοδα 2016

38,0% 55,8% 59,6%

Περιθώριο ΕΒΙΤ 2016 3,0% 4,6% 2,5%

CAPEX προς έσοδα 2016 4,7% 4,7% 0,3% 

Αύξηση εσόδων από 
αλληλογραφία 2015-2016

0,9% 0,7% -9,1%

Μεταβολή όγκου 
αλληλογραφίας 2015-2016

-4,2% -4,4% -11,8%

Αύξηση εσόδων από δέματα 
2015-2016

6,5% 5,0% 4,9%

Μεταβολή όγκου δεμάτων
2015-2016

7,8% 8,2% 7,2%

Διεθνώς, οι πάροχοι καθολικής υπηρεσίας στοχεύουν στη βελτίωση της
αποδοτικότητας των βασικών τους δραστηριοτήτων με στροφή στη μεταφορά
δεμάτων αλλά και με επέκταση σε νέες δραστηριότητες

Κύριο Σημείο
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Όγκος αλληλογραφίας Όγκος Δεμάτων & Ταχυμεταφορών  

Τάσεις στην ευρωπαϊκή ταχυδρομική αγορά για τους παρόχους
καθολικής υπηρεσίας 

Δείκτες Προϊοντικής Διαφοροποίησης

Πηγή: IPC

Κύκλος Εργασιών ΕΛΤΑ 2016

15.0%

5.0%

Αποζημίωση
ΚΥ

Χρηματο-
οικονομικά

61.8%

Αλληλογραφία
Δέματα

Λοιπά

15.2%

3.0%

9.1%

Λοιπά

Χρηματο-
οικονομικά

17.6%

Δέματα

58.4%

12.6%

Αλληλογραφία

Κύκλος Εργασιών Ευρωπαϊκών 
Παρόχων Καθολικής Υπηρεσίας 2016

 Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ο όγκος αλληλογραφίας έχει υποστεί σημαντική
μείωση με σημαντική πτώση σχεδόν σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.
Ταυτόχρονα, ο όγκος δεμάτων και ταχυμεταφορών παρουσιάζει αντίθετη
πορεία στην πλειοψηφία των χωρών, λόγω της σημαντικής ανάπτυξης που
παρατηρείται στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

 Τα ΕΛΤΑ έχουν υποστεί την μεγαλύτερη πτώση στον διακινούμενο όγκο
αλληλογραφίας, ενώ παρουσιάζουν σχετικά μικρότερη αύξηση στον όγκο
δεμάτων και ταχυμεταφορών σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης.

 Η σημαντική πτώση που παρουσιάζει ο όγκος αλληλογραφίας και των
σχετικών εσόδων έχει οδηγήσει τα ταχυδρομεία σε επενδύσεις σε
καινοτόμα προϊόντα, καθώς και σε εύρεση εναλλακτικών πηγών εσόδων
και σε μεγαλύτερη διαφοροποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

 Η ενίσχυση της προϊοντικής διαφοροποίησης σε υπηρεσίες express,
δέματα, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και logistics, περιορίζει την
εξάρτηση των ταχυδρομικών φορέων από την αλληλογραφία.

 Αντιθέτως, παρά τις προσπάθειες των ΕΛΤΑ για προϊοντική διαφοροποίηση
μέσω δραστηριοποίησης στις αγορές των δεμάτων, των
χρηματοοικονομικών και εσχάτως της ενέργειας, το κύριο έσοδό τους
εξακολουθεί να προέρχεται από τη συνεχώς μειούμενη αλληλογραφία, με
κίνδυνο περαιτέρω απωλειών.
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Παραδείγματα δράσεων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
από παρόχους καθολικής υπηρεσίας παγκοσμίως

 Διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και
επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες πετυχαίνοντας
σημαντικά κέρδη

 Επενδύσεις για ανανέωση και εκσυγχρονισμό
των δικτύων διανομής

 Υψηλές επενδύσεις σε ανανέωση στόλου
διανομής για αύξηση παραγωγικότητας και
μείωση κόστους

 Στροφή σε αυτοματοποιημένες λειτουργίες
ταξινόμησης και διαχωρισμού αλληλογραφίας
Α’ και Β’ Προτεραιότητας

 Υιοθέτηση πρωτοπόρων λύσεων διανομής
προσφέροντας στους παραλήπτες δεμάτων
περισσότερες επιλογές με παράδοση τα Σ/Κ,
τα απογεύματα και αυθημερόν

 Προσφορά υπηρεσιών “track & trace”

 Υπογραφή διμερών συμβάσεων για αύξηση
διανεμόμενου όγκου, ενίσχυση ποιότητας
διανομής και καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών

 Προσπάθεια διείσδυσης σε ξένες αγορές

Παγκόσμια Ταχυδρομική ΑγοράΠιλοτική δοκιμή προγράμματος προσφοράς μηδενικών εξόδων αποστολής σε απεριόριστες 
αγορές με προκαταβολή συνδρομητικού κομίστρου

“Nearby Locker”- Σημεία παράδοσης και παραλαβής δεμάτων/ προϊόντων σε ντουλάπια 
ασφαλείας χωρίς την ταυτόχρονη παρουσία των συναλλασσόμενων μερών 

Ανανέωση δίκυκλου και τρίκυκλου στόλου  διανομής με ηλεκτροκίνητα οχήματα 

ΝΖ

FI

CH
Δοκιμή ηλεκτρονικής αγοράς με αυθημερόν διανομή από τοπικούς εμπόρους στη Βέρνη 

Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για μείωση επαναδιανομής δεμάτων, με προτάσεις που 
περιλαμβάνουν εκτεταμένες υπηρεσίες προειδοποίησης και αυξημένα σημεία παραλαβής  

Αύξηση βασικού τέλους αλληλογραφίας κατά 43% και προώθηση νέας αλληλογραφίας Α-
προτεραιότητας    

JP

AU

Παροχή υπηρεσιών προς πελάτες σχετικά με τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους σε δημόσιες 
υπηρεσίες

ΒΕ

Απόκτηση των Βέλγικων λειτουργιών της Lagardère Travel Retail με 220 κόμβους μεταφοράς, 
5.000+ σημεία πώλησης περιοδικών και εφημερίδων και 735 σημεία διανομής δεμάτων 

DE Ευέλικτη παράδοση και βελτιστοποιημένη δρομολόγηση με σχεδιασμό διαδρομής σε
πραγματικό χρόνο

FR Σχέδιο διανομής δεμάτων τις Κυριακές σε όλη την Γαλλία 

Πηγή: IPC



Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. 217

Τάσεις και παραδείγματα εξέλιξης της Καθολικής Υπηρεσίας 

 Η σημαντική πτώση που έχει υποστεί ο όγκος αλληλογραφίας έχει
οδηγήσει το αντίστοιχο έσοδο σε σημαντικές πιέσεις παγκοσμίως.

 Επιπροσθέτως, η απελευθέρωση της αγοράς σε πολλές χώρες έχει
μειώσει σε σημαντικό βαθμό την κερδοφορία των Φορέων Παροχής
Καθολικής Υπηρεσίας, καθώς νέοι πάροχοι στοχεύουν στις πιο
κερδοφόρες διαδρομές.

 Η διαχείριση των δαπανών έχει ενισχύσει την αποδοτικότητα, όμως
η διατήρηση ενός μεγάλου ταχυδρομικού δικτύου με σχεδόν
καθημερινή διανομή σε όλες τις περιοχές παραμένει πρόκληση για
τους Φορείς Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας, δημιουργώντας υψηλά
σταθερά κόστη, τα οποία σε συνδυασμό με τη μείωση του όγκου
αλληλογραφίας οδηγούν σε αύξηση του μέσου κόστους ανά γράμμα.

 Η διατήρηση σταθερών ή άλλων ρυθμιστικών χρεώσεων περιορίζουν
τη δυνατότητα των Φορέων Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας να
προσαρμόζουν τις χρεώσεις ανάλογα με την αύξηση του μέσου
κόστους αλληλογραφίας, με αποτέλεσμα τα έσοδα από
αλληλογραφία να μην επαρκούν για την κάλυψη των αντίστοιχων
δαπανών.

Εξέλιξη Καθολικής Υπηρεσίας

Πηγή: IPC

Χώρα Παραδείγματα αμβλυμμένων ρυθμιστικών απαιτήσεων Καθολικής Υπηρεσίας

Ιταλία

Στόχοι ποιότητας αλληλογραφίας Α’ Προτεραιότητας (Χ+1): 80%

Εφαρμογή εναλλακτικού μοντέλου διανομής σε αραιοκατοικημένες περιοχές

Πολωνία Στόχοι ποιότητας αλληλογραφίας Β’ Προτεραιότητας (Χ+3): 85,0%

Δανία
Αφαίρεση αλληλογραφίας Α’ Προτεραιότητας (Χ+1)  και προσφοράς αλληλογραφίας 

με διανομή μέσα σε 5 ημέρες

Ολλανδία Εξαίρεση προϊόντων Καθολικής Υπηρεσίας από καθεστώς επιβολής ΦΠΑ

Νέα Ζηλανδία
Διανομή 3 φορές την εβδομάδα σε αστικές περιοχές και 5 φορές την εβδομάδα σε 

αγροτικές περιοχές

Ιρλανδία
Αφαίρεση υποχρέωσης για συμμόρφωση σε κατώφλι τιμών και έγκριση αύξησής 

τους (2017)

Νορβηγία

Συλλογή και διανομή αλληλογραφίας 5 φορές την εβδομάδα από 6

Ενοποίηση αλληλογραφίας Α’ και Β’ Προτεραιότητας με σταθερή παράδοση Χ+2 
(2018)

Φινλανδία

Αφαίρεση στόχου ποιότητας αλληλογραφίας Α’ Προτεραιότητας (Χ+1)

Στόχοι ποιότητας αλληλογραφίας Β’ Προτεραιότητας 
(Χ+4): 50% (Χ+5):97%

Διακοπή διανομής αλληλογραφίας ΚΥ τις Τρίτες, μέρα της εβδομάδας με τον 
χαμηλότερο όγκο αλληλογραφίας Οι ρυθμιστές αρκετών χωρών έχουν ήδη οδηγηθεί σε ελάττωση των

απαιτήσεων από τους Φορείς Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας

Κύριο Σημείο
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Σύνοψη των προκλήσεων για τα ΕΛΤΑ

Ρυθμιστικό 
περιβάλλον

Λειτουργικό 
κόστος

Έσοδα

 Απαίτηση υψηλών στόχων ποιότητας (πιθανώς δυσανάλογων με το μέγεθος της αγοράς)

 Υποχρέωση διατήρησης υψηλού αριθμού σημείων πρόσβασης

 Αποζημίωση Καθολικής Υπηρεσίας σε σχέση με το κόστος 

 Επιβολή πίεσης τιμών και εκμετάλλευση χαμηλού λειτουργικού κόστους

 Στόχευση και προσέλκυση μεγάλων πελατών ΕΛΤΑ

 Κυριαρχία στο δέμα / ταχυμεταφορές

 Κόστος λειτουργίας και συντήρησης καθώς και κόστος μισθοδοσίας σε σχέση με τα συρρικνώμενα έσοδα

 Χαμηλή χρήση νέων τεχνολογιών

 Δραστική συρρίκνωση εσόδων – Διατηρήθηκε η βιωσιμότητα λόγω σημαντικών περικοπών του μισθολογικού κόστους (~41% από το 2010)

 Πίεση τιμών λόγω ανταγωνισμού, αδυναμία αναπροσαρμογής, αδυναμία διαχείρισης περαιτέρω απώλειας πελατών και όγκου

 Εξάρτηση από μεγάλους πελάτες με εξαιρετικά χαμηλά περιθώρια κερδοφορίας

 Έλλειψη ουσιαστικής προϊοντικής διαφοροποίησης παρά τις σχετικές προσπάθειες μέχρι σήμερα

 Χαμηλή διείσδυση στο δέμα και courier όταν οι μεγαλύτεροι παίκτες είναι εγχώριοι και όχι διεθνείς/ πολυεθνικές εταιρείες

Ανταγωνισμός

Δανεισμός και 
ρευστότητα

 Αρνητικές ταμειακές ροές, ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις

 Διατήρηση βιωσιμότητας μέσω και αύξησης δανεισμού

Επενδύσεις  Συνεχής συρρίκνωση - ελαχιστοποίηση των επενδύσεων, αδυναμία χρηματοδότησης πλάνου μετασχηματισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ)
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Ανάλυση δυνατών, αδύναμων σημείων, ευκαιριών και απειλών 
για τα ΕΛΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ)

 Διευρυμένο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την επικράτεια

 Ισχυρή αναγνωρισιμότητα εμπορικού σήματος

 Λειτουργία αυτοματοποιημένου κέντρου διαλογής αλληλογραφίας

 Ελλειμματικές ταμειακές ροές
 Εξάρτηση από μεγάλους πελάτες
 Χαμηλή προϊοντική διαφοροποίηση 
 Υψηλά ανελαστικά λειτουργικά κόστη και υψηλός δανεισμός
 Ελαχιστοποίηση επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και πάγια
 Έλλειμμα δεξιοτήτων σε νέες τεχνολογίες
 Έλλειψη σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης κινδύνου
 Απουσία εξειδικευμένου προσωπικού σε συγκεκριμένους τομείς 

και επαγγελματικής εκμάθησης/ ανέλιξης

 Αυξημένη εσωτερική γραφειοκρατία

 Άνθιση ηλεκτρονικού εμπορίου – αυξανόμενος όγκος δεμάτων

 Δυνατότητα λειτουργίας ως ευρωπαϊκό hub

 Δυνατότητα παροχής ψηφιακών υπηρεσιών (δυνατότητα παρακολούθησης και 
εντοπισμού δεμάτων)

 Δυνατότητα μεγαλύτερων συνεργειών με Ταχυμεταφορές

 Ολοκλήρωση δημιουργίας κέντρου δεμάτων για συστημένα και express

 Άνοιγμα πελατολογίου σε περισσότερες κατηγορίες, ειδικά επαγγελματιών

 Αφυπηρετήσεις εργαζομένων στα επόμενα 3-5 έτη 

 Μη ικανοποιητική προσαρμογή σε μία νέα εταιρική κουλτούρα και 
παραγωγικό μοντέλο ειδικά λαμβάνοντας υπόψη και τον υψηλό μ.ο. ηλικίας

 Αυξανόμενη ηλεκτρονική υποκατάσταση – συρρίκνωση επιστολικής αγοράς

 Διατήρηση ενός απαιτητικού ρυθμιστικού πλαισίου

 Αυξανόμενη πίεση από τον ανταγωνισμό

Ευκαιρίες

Δυνατά Σημεία Αδύναμα Σημεία

Απειλές
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Βασικές Στρατηγικές Προτεραιότητες (1/3)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ)

Άμεση ανάσχεση 
ρυθμού μείωσης 
εσόδου

Άμεσος επαναπροσδιορισμός εμπορικής πολιτικής, όπου απαιτείται, βάσει ελκυστικότητας/κερδοφορίας προϊόντων/υπηρεσιών

Διασφάλιση 
βραχυπρόθεσμης 
βιωσιμότητας

Στρατηγικός σχεδιασμός διακράτησης μεγάλων πελατών

Άμεση μείωση 
ταμειακού 
ελλείμματος

Άμεσες 
παρεμβάσεις στο 
λειτουργικό
κόστος

Είσπραξη αποζημίωσης Καθολικής Υπηρεσίας, αλλά αξιοποίησή της για το μακροπρόθεσμο μετασχηματισμό

Είσπραξη απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο

Περαιτέρω βελτιστοποίηση απασχολούμενου κεφαλαίου

Σχεδιασμός προγράμματος αποχώρησης προσωπικού με ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα

Επανεξέταση μισθολογικού κόστους / αριθμού εποχικών υπαλλήλων

Περαιτέρω μείωση λοιπών ελεγχόμενων δαπανών (επαναδιαπραγμάτευση συμβάσεων / αλλαγή προμηθευτών) σε περιοχές με 
άμεσο ταμειακό όφελος

Εφαρμογή συνεργειών σε επίπεδο Ομίλου και γενικότερη επανεξέταση της οργάνωσης και του λειτουργικού μοντέλου του Ομίλου

Σκοπός Ενδεικτικές ενέργειες προς εξέτασηΠροσέγγιση / Στρατηγική
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Βασικές Στρατηγικές Προτεραιότητες (2/3)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ)

Νέες πηγές εσόδου/ 
επέκταση 
δραστηριοτήτων

 Εισαγωγή νέων premium προϊόντων / συνέργειες με Ταχυμεταφορές

 Ολοκλήρωση υλοποίησης υπηρεσίας Express με στόχευση στη μαζική αγορά Courier-Express-Parcels (CEP) για βασικές 
απαιτήσεις (υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας με ειδικές απαιτήσεις θα εξακολουθούν να παρέχονται από τις 
Ταχυμεταφορές)

Μεσο-
μακροπρόθεσμος
μετασχηματισμός

Στενή παρακολούθηση των εξελίξεων στην ενέργεια** (αγορά υψηλού ρίσκου)

Επαναπροσδιορισμός ευρύτερης τιμολογιακής πολιτικής με πρωταρχική στόχευση στη σταδιακή ενίσχυση της κερδοφορίας από 
μεγάλους πελάτες μέσω προσφοράς στοχευμένου προϊοντικού χαρτοφυλακίου

 Επέκταση συνεργασίας με δημόσιες υπηρεσίες 

 Εξάπλωση υπηρεσιών εκτελωνισμού δεμάτων πέρα από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών σε λοιπά αεροδρόμια / λιμάνια  

 Αξιολόγηση δυνατότητας παροχής υπηρεσιών τύπου ΚΕΠ

Επέκταση συνεργασίας με ταχυδρομικούς παρόχους του εξωτερικού για λειτουργία των ΕΛΤΑ ως ευρωπαϊκό hub με την Ασία / 
παροχή υπηρεσιών logistics* – Δυνατότητα αξιοποίησης ευκαιριών στα Βαλκάνια

Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών για διακράτηση ή προσέλκυση νέας πελατειακής βάσης

* Ήδη έχουν συναφθεί συμφωνίες για την προώθηση του διασυνοριακού 
εμπορίου (όπως π.χ. με την Zhejiong Ltd. και την Alibaba) που πρέπει εν 
τούτοις να αξιοποιηθούν
**Στη βάση ότι είναι μία αγορά που προσφέρει ευκαιρίες λόγω 
απευλευθέρωσης, χαμηλών τιμών χονδρεμπορικής/ ΝΟΜΕ, αλλά και 
κινδύνους διακύμανσης των τιμών ενέργειας, εισπραξιμότητας κλπ.

Σκοπός Ενδεικτικές ενέργειες προς εξέτασηΠροσέγγιση / Στρατηγική
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Βασικές Στρατηγικές Προτεραιότητες (3/3)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ)

Ενέργειες για την πιθανή επίτευξη άμβλυνσης των υποχρεώσεων παροχής Καθολικής Υπηρεσίας από τον ρυθμιστή 

 Διαφοροποίηση υποχρέωσης παράδοσης Χ+1 με σταδιακή μείωση της συχνότητας διανομής σε Χ+2 ή Χ+3 βάσει π.χ. 
πυκνότητας σημείων επίδοσης

 Εξέταση δυνατότητας διακίνησης αλληλογραφίας με όρους επίδοσης Χ+1 σε αναθεωρημένη τιμή, σε συνδυασμό με 
αναβαθμισμένες υπηρεσίες (σχέση τιμής-επίδοσης υπηρεσιών)

 Δυνατότητα μείωσης των επιβαλλόμενων στόχων ποιότητας αλληλογραφίας Α’ Προτεραιότητας

Αξιοποίηση συνεργειών με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ μέσω αξιολόγησης ενοποίησης υποστηρικτικών διαδικασιών

Αναδιάρθρωση δικτύου καταστημάτων και κύκλων διανομής (π.χ. 2 κύκλοι διανομής)

Στοχευμένη εκχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ταχυδρομικών καταστημάτων σε ιδιώτες πράκτορες

Μείωση μέσου όρου ηλικίας οχημάτων για περιορισμό κόστους λειτουργίας και συντήρησης

Αύξηση παραγωγικότητας και κίνητρα απόδοσης

Μεσο-
μακροπρόθεσμος
μετασχηματισμός

Ενίσχυση λειτουργικής 
αποδοτικότητας/ 
Εξορθολογισμός κόστους

Ρυθμιστικές υποχρεώσεις 
και διαφοροποίηση 
υποχρεώσεων επίδοσης 
και βασικών υπηρεσιών

Σκοπός Ενδεικτικές ενέργειες προς εξέτασηΠροσέγγιση / Στρατηγική
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Γενικότερη βελτίωση αποδοτικότητας με συγκεκριμένες δράσεις / επιχειρηματικά σχέδια, λαμβάνοντας υπόψη τους 

στρατηγικούς στόχους και προτεραιότητες που αναφέρονται στο παρόν, αλλά και με δράσεις για την αντιμετώπιση των 

προκλήσεων της αγοράς διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα

Στοχοθέτηση του επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς αλλά και των 

ευρωπαϊκών τάσεων, το οποίο συνδέεται και με τους όρους παροχής καθολικής υπηρεσίας

Αξιοποίηση ωφελειών από στρατηγικές συμμαχίες, βάσει στόχων και 
δράσεων που απαιτούνται για την ενίσχυση των εσόδων και της 

κερδοφορίας

Εφαρμογή του Μηχανισμού Συντονισμού αναφορικά με τους στόχους του Ελληνικού Δημοσίου, της 
ΕΕΣΥΠ αλλά και των ΕΛΤΑ 

Εφαρμογή καινοτομιών με χρήση νέων τεχνολογιών για την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των ΕΛΤΑ

Εφαρμογή συνεργειών μεταξύ των θυγατρικών εταιρειών της 
ΕΕΣΥΠ

Εξασφάλιση βιωσιμότητας της εταιρείας, μέσω άμεσων και στοχευμένων ενεργειών, ειδικά λόγω σπουδαιότητας διατήρησης της 
προσβασιμότητας και της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της χώρας

Σύνοψη προτεινόμενων δράσεων 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ)
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Οργανισμός Κεντρικών Αγορών & Αλιείας Α.Ε. (OKAA)6.6.2
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Συνοπτική παρουσίαση εταιρείας

Σύντομο ιστορικό

 Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1955 και περιλάμβανε την κεντρική
λαχαναγορά της Αθήνας.

 Το 1970 στην εταιρεία προστίθενται και οι χονδρέμποροι των
κρεάτων.

 Το 2012 οι 11 ιχθυόσκαλες της χώρας μετατρέπονται σε
υποκαταστήματα του ΟΚΑΑ.

 Το 2014 ενσωματώνεται στον Οργανισμό και η Κεντρική Λαχαναγορά
της Πάτρας.

 Σήμερα στον ΟΚAA ανήκουν οι εξής αγορές:

 Κεντρική Αγορά λαχανικών και φρούτων στην Αθήνα (260
στρέμματα),

 Κεντρική Αγορά λαχανικών και φρούτων Πάτρα (50 στρέμματα),

 11 Ιχθυόσκαλες (παραχωρημένες/ μισθωμένες).

Ιδιοκτησιακό καθεστώς

 Ο ΟΚΑA σήμερα αποτελεί ανώνυμη εταιρεία και διέπεται από τις διατάξεις περί Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ).

 Αρμόδιος επόπτης της εταιρείας είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 Στην εταιρεία ανήκουν επίσης 2 θυγατρικές εταιρείες α) η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε. (Ε.Π.Ο.Κ.Α.Α.
ΑΕ) και β) η O.A.K.A.A. Ενεργειακή Α.Ε.

 Η εταιρεία συμμετέχει στην σύσταση Κοινοπραξίας με την επωνυμία ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ο.Κ.Α.Α.-ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΙΚΕ με
ποσοστό συμμετοχής 50%.

 Διοικείται από 9μελές διοικητικό συμβούλιο.

Κύριες δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες

 Ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑA Α.Ε)
δραστηριοποιείται στην τροφοδοσία της ελληνικής επικράτειας με
φρούτα, λαχανικά, κρέατα και αλιεύματα.

 Ο ΟΚΑA έχει ως κύρια υπηρεσία την εκμίσθωση κινητών και
ακινήτων.

 Πιο συγκεκριμένα μισθώνει σε χονδρέμπορους:

 καταστήματα οπωροκηπευτικών (πλήθος 500),

 καταστήματα κρεάτων (πλήθος 50),

 υπαίθριους χώρους για την προβολή προϊόντων και υπηρεσιών
εταιρειών και για τη διοργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων κ.α.,

 χώρους για την χρήση και διακίνηση των αλιευμάτων στις
ιχθυόσκαλες.

Πηγή: Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις, Ιστότοπος του ΟΚΑΑ

Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (ΟΚΑΑ)
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Βασικά Οικονομικά Στοιχεία

Βασικά Στοιχεία

112 άτομα προσωπικό
260 στρέμματα 
Λαχαναγοράς Αθήνας

500 καταστήματα 
οπωροκηπευτικών στα 
10 συγκροτήματα (Α-Ζ)

50 στρέμματα 
Λαχαναγοράς Πάτρας

50 καταστήματα 
πώλησης κρέατος

10 στρέμματα 
στεγασμένη έκταση 
Κρεαταγοράς

€ εκατ. 2013 2014 2015 2016

Κύκλος εργασιών 14,1 13,6 13,7 13,5

EBITDA 2,8 1,9 1,9 3,2

Περιθώριο EBITDA 20% 14% 14% 24%

Χονδρικό Εμπόριο 
Οπωροκηπευτικών 

Προϊόντων

Πληρότητα

Επιχειρήσεις

96% 100%

20 293

Χονδρικό Εμπόριο 
Νωπών Κρεάτων και 

Πουλερικών

100%

308

ΟΚΑΑ Α.Ε.

Λοιπές Υπηρεσίες
Χονδρικό Εμπόριο 

Νωπών Αλιευμάτων

• Τράπεζα
• Κυλικεία
• Εστιατόρια 
• ΕΛΤΑ κ.α.

0,0

4,2

8,7 8,5 8,7 8,6

2011 2012 2013 2014 2015 2016

0,00 0,00 0,00 0,09 0,13 0,14

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Έσ
ο

δ
α

 €
 ε

κα
τ.

6,4 5,9 5,4 5,0 4,9 4,7

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ιχθυόσκαλες 
(64% των πωλήσεων)

Αγορά Αθήνας
(35% των πωλήσεων)

Αγορά Πάτρας
(1% των πωλήσεων)

Κύριο Σημείο

Τα έσοδα του ΟΚΑΑ προέρχονται 
από ιχθυόσκαλες και λαχαναγορές 
σε Αθήνα και Πάτρα ενώ το 
μεγαλύτερο μέρος των εσόδων 
προέρχεται από τις Ιχθυόσκαλες

Πηγή: Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις, Ιστότοπος του ΟΚΑΑ

Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (ΟΚΑΑ)
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 Το περιθώριο EBITDA εμφανίζεται σχετικά σταθερό στα έτη εκτός από το 2014, που μειώθηκε λόγω της
πτώσης λοιπών εσόδων (≈ € 0,5 εκατ. προερχόμενη από μεμονωμένο γεγονός εκποίησης
ιχθυοκιβωτίων το 2013) αλλά και του τζίρου της Εταιρείας κατά € 0,5 εκατ. Το 2015 παρέμεινε στα ίδια
επίπεδα με το 2014, ενώ σημαντική βελτίωση παρατηρείται το 2016, η οποία οφείλεται κυρίως στη
μείωση των εξόδων και συγκεκριμένα στις «παροχές τρίτων» (€1,1 εκ) λόγω ανάληψης της
υποχρέωσης καθαριότητας από τον ΣΕΚΛΑ που δεν επιβάρυνε την εταιρεία το 2016.

 Η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση της κερδοφορίας κυρίως λόγω της απορρόφησης των ιχθυόσκαλων
(οι οποίες συνεισφέρουν κατά μέσο όρο 63% στις πωλήσεις) και της συγκράτησης του κόστους.

 Το μεγαλύτερο λειτουργικό κόστος αποτελεί κυρίως η μισθοδοσία, η οποία έχει μειωθεί σε
μεσοσταθμικό ετήσιο ποσοστό αύξησης (CAGR) κατά 9%.

 Με την απορρόφηση των ιχθύοσκαλων, ο ΟΚΑΑ ανέλαβε υποχρεώσεις που ανέρχονταν σε € 6,5 εκατ.
Στα έτη αποπληρώνει τις υποχρεώσεις αυτές με ετήσιο μεσοσταθμικό ρυθμό 10%.

 Η αποπληρωμή των υποχρεώσεων αυτών, σε συνδυασμό με την πληρωμή των προμηθευτών του
ΟΚΑΑ, οδηγεί σε μείωση των ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες.

 Το 2015 τα ταμειακά διαθέσιμα από λειτουργικές δραστηριότητες μειώνονται σημαντικά λόγω
αποπληρωμής μεγάλου μέρους των υποχρεώσεων και λόγω των χαμηλών κερδών προ φόρων.

 Το 2016 τα ταμειακά διαθέσιμα αυξάνονται σημαντικά λόγω ανάληψης της υποχρέωσης καθαριότητας
της αγοράς από τον ΣΕΚΛΑ.

Σημείωση: Για την ανάγκη συγκρισιμότητας μεταξύ των ετών έχει αναγνωριστεί αναδρομικά 
η αναστροφή από ζημία αποτίμησης παγίων ύψους € 2,3 εκατ. (2013). Ο φόρος εισοδήματος 
δεν έχει επαναυπολογιστεί βάσει της αναπροσαρμογής, συνεπώς θεωρείται σταθερός όπως 
είχε υπολογιστεί στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. 

Έσοδα και Κερδοφορία € εκατ. 2012 2013 2014 2015 2016

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (αναπροσαρμοσμένα στοιχεία) 1

Κύκλος Εργασιών 10,03 14,11 13,62 13,66 13,47

EBITDA 1,96 2,83 1,89 1,92 3,18

Περιθώριο EBITDA (%) 20% 20% 14% 14% 24%

Κατάσταση Ταμειακών Ροών - Ισολογισμός  (αναπροσαρμοσμένα 
στοιχεία) 1

Καθαρές ταμειακές 
εισροές από 
λειτουργικές 
δραστηριότητες 2,27 1,77 1,20 0,11 3,05

Χρηματικά διαθέσιμα, 
τέλος περιόδου 8,74 9,24 10,54 6,29 8,87

Σύνολο Ενεργητικού 60,42 59,50 62,51 61,46 62,84

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 46,85 46,60 50,54 50,00 51,72

Σύνολο Υποχρεώσεων 13,57 12,90 11,97 10,46 11,12

Πηγή: Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις Κύριο Σημείο


Τα έσοδα της εταιρείας εμφανίζονται σταθερά στα έτη, με τις 
ιχθυόσκαλες να συνεισφέρουν θετικά στα έσοδα και τη 
λειτουργική κερδοφορία

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία
Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (ΟΚΑΑ)
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Χαρακτηριστικά δείγματος κεντρικών αγορών (1/3)

Χώρα Ισπανία Σερβία Βέλγιο Γερμανία Ιταλία

Πόλη Βαρκελώνη Βελιγράδι Βρυξέλλες * Αμβούργο Ρώμη

Αριθμός επιχειρήσεων 700 1.000 114 400 612

Ετήσια παραγωγή (τόνους) 2.000.000 223.970 810.000 1.500.000 1.292.000

Αριθμός επισκεπτών/ ημέρα 23.000 8.340 750 9.000 24.040

Αριθμός εργαζομένων των 
επιχειρήσεων στην αγορά 7.500 1.500 400 2.400 4.020

Μέγεθος αγοράς (τμ) 900.000 50.000 140.000 273.000 140.000

Στεγασμένοι χώροι (τμ) 456.000 7.300 64.515 155.000 103.500

Τζίρος διακινούμενα 
εμπορεύματα (€ εκατ.) 5.000,0 93,6 δ/υ 2.000,0 2.400,0

Ιδιοκτησιακό καθεστώς Κρατική Κρατική Κρατική Κρατική Κρατική

Προϊόντα

• Φρούτα &
Λαχανικά

• Λουλούδια
• Αλιεύματα 
• Κρέατα
• Λοιπές

δραστηριότητες

• Φρούτα & 
Λαχανικά

• Λουλούδια
• Κρέατα

• Φρούτα & 
Λαχανικά

• Λουλούδια
• Αλιεύματα 
• Κρέατα

• Φρούτα & 
Λαχανικά

• Λουλούδια

• Φρούτα & 
Λαχανικά

• Αλιεύματα 

Ελλάδα Ελλάδα

Αθήνα /Πάτρα Θεσσαλονίκη

621 304

779.084 219.500

23.000 4.000

5.300 700

310.000 247.000

60.000 45.163

800,0 280,0

Κρατική Κρατική

• Φρούτα & 
Λαχανικά

• Αλιεύματα 
• Κρέατα

• Φρούτα & 
Λαχανικά

• Κρέατα

Πηγή: World Union of Wholesale Markets

Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (ΟΚΑΑ)

* Η αγορά των Βρυξελλών είναι μια μικρή αγορά που απευθύνεται σε εμπόρους /χονδρεμπόρους και εξετάζεται για την πληρότητα της ανάλυσης παρόλο που αποτελέι outlier στο δείγμα
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Επισκέπτες ανά επιχείρηση (ημέρα)

 Οι αγορές της Γερμανίας και της Ισπανίας αφορούν αποκλειστικά
χονδρέμπορους, οι οποίοι αγοράζουν μεγάλες ποσότητες προϊόντων και
συνεπώς εμφανίζονται με τον μεγαλύτερο διακινούμενο τζίρο ανά
επισκέπτη. Ένας παράγοντας που επηρεάζει τις πωλήσεις είναι και η
ανάπτυξη της χώρας βάσει ΑΕΠ.

 Ο ΟΚΑΑ εμφανίζεται στις χαμηλότερες θέσεις πιθανότατα λόγω των
λιανικών πωλήσεων που οδηγεί σε αυξημένο πλήθος επισκεπτών με
χαμηλό μέσο τζίρο, όπως είναι και οι αγορές της Ρώμης και του
Βελιγραδίου.

 Στην αγορά της Ρώμης και στην Αθήνα εμφανίζονται οι περισσότεροι
επισκέπτες ανά επιχείρηση, καθώς οι πωλήσεις στοχεύουν σε χονδρική
και λιανική. Σημειώνεται πως η Ισπανία εμφανίζεται στο ίδιο επίπεδο (33
επισκέπτες ανά επιχείρηση), παρόλο που αφορά μόνο χονδρική πώληση
κυρίως λόγω του υψηλού αριθμού στεγασμένων επιχειρήσεων.
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Τζίρος διακινούμενων εμπορευμάτων ανά επισκέπτη

Πηγή: Tradingeconomics.com

Κύριο Σημείο

Ο ΟΚΑΑ εμφανίζει υψηλή επισκεψιμότητα αλλά χαμηλότερη 
συνεισφορά σε έσοδο ανά επισκέπτη 

Χαρακτηριστικά δείγματος κεντρικών αγορών (2/3)
Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (ΟΚΑΑ)
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 Ο ΟΚΑΑ βρίσκεται στο μικρότερο ποσοστό στεγασμένου χώρου σε σχέση
με την συνολική επιφάνεια της αγοράς (≈19%) ενώ οι περισσότερες
αγορές βρίσκονται σε σημαντικά υψηλότερα ποσοστά κάλυψης.

 Βάσει του μοντέλου λειτουργίας και στέγασης του εξωτερικού στην Αθήνα
φαίνεται να υπάρχουν ελεύθεροι χώροι για αξιοποίηση και επέκταση για
στέγαση νεών επιχειρήσεων.

Στεγασμένος χώρος ανά επιχείρηση (τμ)

Στεγασμένοι χώροι (% συνολικής επιφάνειας) Αξιοποίηση εγκαταστάσεων/ εκτάσεων

Πηγή: World Union of Wholesale Markets

Χαρακτηριστικά δείγματος κεντρικών αγορών (3/3)
Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (ΟΚΑΑ)

Κύριο Σημείο

Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα καλύπτουν το μικρότερο στεγασμένο 
χώρο σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του εξωτερικού που 
δείχνουν υψηλά ποσοστά στεγασμένων χώρων, μάλλον κυρίως 
έλλειψης διαθέσιμων στεγασμένων χώρων
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Συμπεράσματα συγκριτικής ανάλυσης

 Οι κεντρικές αγορές στον ευρωπαϊκό χώρο είναι ως επί το πλείστον κρατικές εταιρείες

 Οι αγορές βρίσκονται σε στρατηγικές γεωγραφικά θέσεις, είναι σε εύκολα προσβάσιμες περιοχές και διαθέτουν μεγάλη έκταση σε χώρους στάθμευσης

 Οι πολύ μεγάλες αγορές λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, ακόμα και επί 24 ώρου για την εξυπηρέτηση των πελατών

 Το έσοδο των αγορών αυτών προέρχεται κυρίως από: α) τη διάθεση /μίσθωση των καταστημάτων και β) το τέλος εισόδου

 Οι κύριες κατηγορίες εμπόρων εντός των αγορών πωλούν α) Λαχανικά & Φρούτα, β) Κρέατα, γ) Αλιεύματα και δ) Λουλούδια

 Σέρβις αυτοκινούμενων όπως κλαρκ, φορτηγών, κτλ.

 Πώληση μηχανημάτων / εξοπλισμού/ συσκευών

 Διαχείριση αποβλήτων

 Μίσθωση ελεύθερων χώρων για διενέργεια εκδηλώσεων/ 
εκθέσεων για προβολή και διαφήμιση

 Μίσθωση γραφείων στους εμπόρους

 Εκπαίδευση εμπόρων/ εργαζομένων/ πελατών

Παρεχόμενες υπηρεσίες ΣΤΟΥΣ εμπόρους σε 
άλλες αγορές προς ενίσχυση εσόδων

 Εφοδιαστικής αλυσίδας

 Καταστήματα Cash & Carry

 Σφαγεία κρέατος

 Τυποποίηση προϊόντων

 Επεξεργασίας τροφίμων (προπλυμμένα, αποφλοιωμένα, 
φρεσκοκομμένα)

 Συσκευαστήρια ωρίμανσης προϊόντων όπως η μπανάνα

 Εμπορία ζώων

Παρεχόμενες υπηρεσίες/ προϊόντα ΑΠΟ εμπόρους σε πελάτες/ 
επισκέπτες αγοράς προς ενίσχυση επισκεψιμότητας

Χαρακτηριστικά λειτουργικού μοντέλου αγορών του δείγματος

Υπηρεσίες - Προϊόντα αγορών ενδεικτικού δείγματος

Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (ΟΚΑΑ)
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Ανάλυση δυνατών, αδύναμων σημείων, ευκαιριών 
και απειλών για τον ΟΚΑΑ

Ευκαιρίες

 Αποκλειστική εκμετάλλευση ιχθυοσκαλών της χώρας

 Μεγάλη έκταση των αγορών σε Αθήνα και Πάτρα

 Θετικά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα σε συνδυασμό με υψηλή 
ταμειακή ρευστότητα

 Ελκυστικότητα και αναγνωρισιμότητα αγοράς Αθήνας με υψηλή 
επισκεψιμότητα

 Η αγορά της Αθήνας λειτουργεί υπό συνθήκες πλήρους δυναμικότητας με 
αποτέλεσμα τις πολύ περιορισμένες δυνατότητες αύξησης των εσόδων χωρίς 
περαιτέρω επενδύσεις

 Η αγορά της Πάτρας δεν λειτουργεί σε συνθήκες μέγιστης δυναμικότητας 
λόγω περιορισμένης αγοράς

 Περιορισμένος τζίρος παρόλο την υψηλή επισκεψιμότητα της αγοράς
 Μερική αξιοποίηση των χώρων
 Περιορισμένο εύρος συμπληρωματικών υπηρεσιών 

 Ρόλος που παραδοσιακά είναι συνυφασμένος με την αναπτυξιακή στρατηγική του 
πρωτογενούς τομέα και επομένως η ενίσχυση της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων 
του ΟΚΑΑ μπορεί να δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας για ενίσχυση της αγροτικής 
παραγωγής, τυποποίηση και μεγαλύτερους όγκους διακίνησης ελληνικών προϊόντων, 
εξασφάλιση ποιότητας και αναγνωρισιμότητα προέλευσης, πρωτοβουλίες σε σχέση με 
την καινοτομία κλπ. Συνεπώς έχει κομβικό ρόλο για την ελληνική οικονομία, τις 
εξαγωγές αλλά και τους παραγωγούς. 

 Αύξηση μέγιστης δυναμικότητας χώρων προς ενοικίαση μέσω της δυνατότητας 
επέκτασης για ενίσχυση του εσόδου (μίσθωση νέων χώρων)

 Παροχή νέων διαφοροποιημένων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των εμπόρων 
(σέρβις, μηχανήματα, κτλ)

 Αξιοποίηση αγοράς Πάτρας που δεν βρίσκεται σε μέγιστη δυναμικότητα
 Δυνατότητα αξιοποίησης της 12ης ιχθυόσκαλας του Βόλου (ανενεργή)

Δυνατά Σημεία Αδύναμα Σημεία

Απειλές

 Μεγάλη εξάρτηση από τα έσοδα από τις ιχθυόσκαλες

 Νέα καταναλωτικά πρότυπα όπως συσκευασμένα/ κομμένα προϊόντα,
βιολογικά κ.α.

 Τάση για αγορά προϊόντων μέσω νέων πηγών προμήθειας (κυρίως για τα
σούπερ μάρκετ) δηλαδή απευθείας από παραγωγούς/ ομάδες και
μεγαλοχονδρεμπόρους

Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (ΟΚΑΑ)
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Σύνοψη των προκλήσεων για τον ΟΚΑΑ

Έσοδα και 
Λειτουργικό 

κόστος

Κεφάλαιο 
Κίνησης / 

Ρευστότητα

 Ο ρόλος των αγορών είναι συνυφασμένος με την αναπτυξιακή στρατηγική του πρωτογενούς τομέα και συνεπώς η ενίσχυση των αγορών 
μπορεί να δημιουργήσει συνέργειες που θα ενισχύσουν την  αγροτική παραγωγή, τη τυποποίηση και θα συνδράμουν σε μεγαλύτερους 
όγκους εξαγωγών ελληνικών προϊόντων, πρωτοβουλίες σε σχέση με την καινοτομία κλπ. 

 Ενίσχυση του κοινωνικού αντίκτυπου σε απασχόληση πλήθους εργαζομένων στην αγορά.

 Τα έσοδα είναι σταθερά για τη λαχαναγορά της Αθήνας, καθώς λειτουργεί υπό συνθήκες πλήρους κάλυψης δυναμικότητας.

 Τα έσοδα από τη λαχαναγορά της Πάτρας είναι πολύ χαμηλά λόγω αναξιοποίητων χώρων. Δυνατότητα αξιολόγησης εναλλακτικών τρόπων 
αξιοποίησης.

 Διασφάλιση του εσόδου από ιχθυόσκαλες που δύναται να επηρεάσει τα έσοδα του ΟΚΑΑ.

 Χαμηλό καθαρό περιθώριο κέρδους που επηρεάζεται από τα λειτουργικά έξοδα που παραμένουν σταθερά.

 Υψηλή ρευστότητα που επηρεάζεται από τη θετική λειτουργία της εταιρείας.

Κοινωνικό 
Αποτύπωμα

Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (ΟΚΑΑ)



Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. 234

Βασικές στρατηγικές προτεραιότητες

Αύξηση εσόδων

Βελτίωση Αποτελεσμάτων

Αύξηση των εσόδων από 
ενοίκια (λαχαναγορά)

Διασφάλιση του εσόδου 
από τις ιχθυόσκαλες

Διαμόρφωση και ενοικίαση γραφείων 
για τους εμπόρους

Επαναπροσδιορισμός εμπορικής 
πολιτικής

Εγκατάσταση γεφυροπλάστιγγας στις  ιχθυόσκαλες 
για την παρακολούθηση των οχημάτων

Έλεγχος και παρακολούθηση των 
πωλήσεων αλιευμάτων

Αύξηση λοιπών εσόδων

Επέκταση και δημιουργία νέων καταστημάτων/ 
χώρων/ γραφείων

Αύξηση δυναμικότητας Αθήνας

Παροχή νέων διαφοροποιημένων 
υπηρεσιών

Παροχή νέων υπηρεσιών σε εμπόρους: σέρβις 
αυτοκινούμενων, πώληση μηχανημάτων / 
εξοπλισμού, διαχείριση αποβλήτων, κτλ.

Διοργάνωση εκδηλώσεων/ εκθέσεων

Χρήση νέων τεχνολογιών για ηλεκτρονική 
παρακολούθηση ποσοτήτων και τιμολογήσεων

Αύξηση επισκεψιμότητας μέσω παροχής νέων 
υπηρεσιών/ προϊόντων (λουλούδια, τυποποίηση 
προϊόντων, κτλ.)

Μείωση 
Λειτουργικού 
Κόστους

Εξορθολογισμός
λειτουργίας

Μίσθωση / αξιοποίηση χώρων Πάτρας
Παροχή κινήτρων για αύξηση των εμπόρων/ πελατών 
της αγοράς

Βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών και 
πολιτικών συμπεριλαμβανομένης της 
εφοδιαστικής αλυσίδας

Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (ΟΚΑΑ)

Περιοχή προς βελτίωση Σκοπός Ενδεικτικές ενέργειες προς εξέταση Παραδείγματα επιμέρους ενεργειώνΠροσέγγιση / Στρατηγική

Ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών, πλήρης καταγραφή 
και παρακολούθηση των προϊόντων  

Ψυκτικοί θάλαμοι για ευπαθή προϊόντα

Διαχείριση αποβλήτων με έμφαση στην ανακύκλωση
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Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΚΑΘ)6.6.3
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Συνοπτική παρουσίαση εταιρείας

Σύντομο ιστορικό

 Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ.Α.Ε.) λειτουργεί από το
Φεβρουάριο του 1975 στις εγκαταστάσεις, που βρίσκονται στο 7ο χλμ.
της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών στα όρια του Δήμου Ν.
Μενεμένης.

 Το 1998 η Κεντρική Αγορά μετατράπηκε από Ν.Π.Δ.Δ. σε Ανώνυμη
Εταιρεία με την επωνυμία "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΑΘ.)
Α.Ε." με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό δημόσιο.

 Στο χώρο της ΚΑΘ, έκτασης 247 στρεμμάτων, λειτουργούν τα εξής:

 4 πυρήνες με 70 καταστήματα των 60 τ.μ. (λαχαναγορά),

 24 καταστήματα διακίνησης κρέατος των 165 τ.μ. (κρεαταγορά).

 Στους χώρους της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης λειτουργεί το
εργαστήριο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, κατάστημα τράπεζας, γραφεία
μεταφορών, λογιστικά γραφεία, καταστήματα χαρτικών και ειδών
συσκευασίας καθώς και κυλικεία.

Ιδιοκτησιακό καθεστώς

 Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης είναι Ανώνυμη Εταιρεία.

 Εποπτεύεται από το Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης και το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 Διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Κύριες δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες

Στόχος της αγοράς είναι η διακίνηση-εμπορία οπωροκηπευτικών και
κρέατος σε συνδυασμό με την διασφάλιση της ποιότητας και υγιεινής
κατάστασης των διακινούμενων προϊόντων.

Η αγορά έχει ως στόχο να διαμορφώνει στους χώρους της, τους
απαιτούμενους όρους και προϋποθέσεις για την καλύτερη άσκηση του
χονδρεμπορίου οπωροκηπευτικών και κρέατος και να διασφαλίζει τη
λειτουργία της αγοράς και του ανταγωνισμού (παραγωγοί και
καταναλωτές).

Η ΚΑΘ έχει ως κύριο έσοδο την εκμίσθωση κινητών και ακινήτων, καθώς
επίσης και έσοδα από δικαιώματα εισόδου.

Πηγή: Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις, Ιστότοπος της Εταιρείας

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία Α.Ε. (ΚΑΘ) 
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Βασικά Οικονομικά Στοιχεία
Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία Α.Ε. (ΚΑΘ) 

Βασικά Στοιχεία

20 άτομα προσωπικό
2.000 εισερχόμενα οχήματα 
ημερησίως

280 καταστήματα 
οπωροκηπευτικών

5.000 επισκέπτες

24 καταστήματα πώλησης 
κρέατος

43 στρέμματα στεγασμένοι 
χώροι

600 -800 τόνοι φρούτα 
και 600 τόνοι κρέατος 
εβδομαδιαία

Πυρήνας Α Πυρήνας Β Πυρήνας Γ Πυρήνας Δ

Πληρότητα

Καταστήματα

100% 100% 100% 100%

70 70 70 70

100%

24

Πυρήνας Α

62%

36%

2%

Έσοδα 
μισθωμάτων

Δικαιώματα 
εισόδου

Τόκοι 
υπερημερίας

€ εκατ. 2013 2014 2015 2016

Κύκλος εργασιών 3,02 3,12 3,14 2,99

EBITDA 1,19 1,29 1,42 1,46

Περιθώριο EBITDA % 40% 42% 45% 49%

Πηγή: Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις, Ιστότοπος της ΚΑΘ

Κύριο Σημείο


Η ΚΑΘ λειτουργεί σε μέγιστη πληρότητα και 
αποτελεί το κέντρο διανομής νωπών κρεάτων και 
οπωροκηπευτικών για τη Βόρεια Ελλάδα και τα 
Βαλκάνια

Πυρήνας Α Πυρήνας Β Πυρήνας Γ Πυρήνας Δ

Πληρότητα 100% 100% 100% 100%100%

Πυρήνας Α Πυρήνας Α Πυρήνας Β Πυρήνας Γ Πυρήνας Δ

Πληρότητα 100% 100% 100% 100%100%

Πυρήνας Α Πυρήνας Α Πυρήνας Β Πυρήνας Γ Πυρήνας Δ

Λαχαναγορά

Πληρότητα 100% 100% 100% 100%

Κρεαταγορά

100%

ΚΑΘ Α.Ε.

Πυρήνας Α

Λοιπές υπηρεσίες

 Χαρτικά
 Τράπεζα
 Κυλικεία
 Λογιστικά γραφεία
 Σχολή κρέατος
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 Τα έσοδα της εταιρείας έχουν σταθεροποιηθεί περί τα € 3,0 εκατ.

 Η διατήρηση των εσόδων στηρίζεται στην αύξηση των εσόδων από
μισθώματα (μετά από εκπτώσεις) 1,43% σε σχέση με την μείωση
2,49% από τα δικαιώματα εισόδου. Η μείωση στα δικαιώματα
εισόδου είναι ένδειξη της κάμψης της κίνησης εντός της αγοράς.

 Καθώς τα λειτουργικά κόστη περιορίζονται σε όλες τις κατηγορίες
σε όρους μεσοσταθμικής ετήσιας μείωσης μεταξύ 2013 – 2016, το
EBITDA της εταιρείας αυξάνεται από 40% το 2013 σε 49% το 2015.

Έσοδα και κερδοφορία€ εκατ. 2013 2014 2015 2016

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

Κύκλος Εργασιών 3,02 3,12 3,14 2,99

EBITDA 1,19 1,29 1,42 1,46

Περιθώριο EBITDA (%) 40% 42% 45% 49%

Κατάσταση Ταμειακών Ροών - Ισολογισμός

Καθαρές ταμειακές εισροές 
από λειτουργικές 
δραστηριότητες 1,05 1,00 1,31 0,72

Χρηματικά διαθέσιμα, 
τέλος περιόδου 8,50 7,81 4,78 5,62

Σύνολο Ενεργητικού 42,51 42,60 42,18 39,39

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 33,87 34,26 33,85 32,38

Σύνολο Υποχρεώσεων 8,34 8,34 8,33 7,01

Πηγή: Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις,

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία Α.Ε. (ΚΑΘ) 

Κύριο Σημείο


Τα έσοδα της εταιρείας έχουν σταθεροποιηθεί και η συγκράτηση 
του κόστους σε βασικές κατηγορίες έχει βελτιώσει τα λειτουργικά 
αποτελέσματα σε επίπεδο EBITDA

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία
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Χαρακτηριστικά δείγματος κεντρικών αγορών (1/3)

Χώρα Ισπανία Σερβία Βέλγιο Γερμανία Ιταλία

Πόλη Βαρκελώνη Βελιγράδι Βρυξέλλες Αμβούργο Ρώμη

Αριθμός επιχειρήσεων 700 1.000 114 400 612

Ετήσια παραγωγή (τόνους) 2.000.000 223.970 810.000 1.500.000 1.292.000

Αριθμός επισκεπτών/ ημέρα 23.000 8.340 750 9.000 24.040

Αριθμός εργαζομένων των 
επιχειρήσεων στην αγορά 7.500 1.500 400 2.400 4.020

Μέγεθος αγοράς (τμ) 900.000 50.000 140.000 273.000 140.000

Στεγασμένοι χώροι (τμ) 456.000 7.300 64.515 155.000 103.500

Τζίρος διακινούμενα 
εμπορεύματα (€ εκατ.) 5.000,0 93,6 δ/υ 2.000,0 2.400,0

Ιδιοκτησιακό καθεστώς Κρατική Κρατική Κρατική Κρατική Κρατική

Προϊόντα

• Φρούτα &
Λαχανικά

• Λουλούδια
• Αλιεύματα 
• Κρέατα
• Λοιπές

δραστηριότητες

• Φρούτα & 
Λαχανικά

• Λουλούδια
• Κρέατα

• Φρούτα & 
Λαχανικά

• Λουλούδια
• Αλιεύματα 
• Κρέατα

• Φρούτα & 
Λαχανικά

• Λουλούδια

• Φρούτα & 
Λαχανικά

• Αλιεύματα 

Ελλάδα Ελλάδα

Αθήνα /Πάτρα Θεσσαλονίκη

621 304

779.084 219.500

23.000 4.000

5.300 700

310.000 247.000

60.000 45.163

800,0 280,0

Κρατική Κρατική

• Φρούτα & 
Λαχανικά

• Αλιεύματα 
• Κρέατα

• Φρούτα & 
Λαχανικά

• Κρέατα

Πηγή: World Union of Wholesale Markets

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία Α.Ε. (ΚΑΘ) 
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 Οι αγορές της Γερμανίας και της Ισπανίας αφορούν αποκλειστικά
χονδρέμπορους, οι οποίοι αγοράζουν μεγάλες ποσότητες προϊόντων και
συνεπώς εμφανίζονται με τον μεγαλύτερο διακινούμενο τζίρο ανά
επισκέπτη. Ένας παράγοντας που επηρεάζει τις πωλήσεις είναι και η
ανάπτυξη της χώρας βάσει ΑΕΠ.

 Στη Θεσσαλονίκη οι επισκέπτες είναι λιγότεροι αναλογικά με τις
στεγασμένες επιχειρήσεις και οφείλεται κυρίως στη δυσκολία
πρόσβασης στην αγορά (ωράριο και εξυπηρέτηση) και στις σχετικά
λιγότερο ελκυστικές τιμές. (πηγή: Σύνδεσμος εμπόρων κεντρικής Θεσσαλονίκης)
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Ρώμη Αθήνα Βαρκελώνη Αμβούργο Θεσσαλονίκη Βελιγράδι Βρυξέλλες
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Πηγή: Tradingeconomics.com

Κύριο Σημείο


Η ΚΑΘ εμφανίζει χαμηλή επισκεψιμότητα και έσοδο 
ανά επισκέπτη

Χαρακτηριστικά δείγματος κεντρικών αγορών (2/3)
Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία Α.Ε. (ΚΑΘ) 

Επισκέπτες ανά επιχείρηση (ημέρα)

Τζίρος διακινούμενων εμπορευμάτων ανά επισκέπτη
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 Η ΚΑΘ βρίσκεται στο μικρότερο ποσοστό στεγασμένου χώρου σε σχέση με
την συνολική επιφάνεια της αγοράς (≈18%) ενώ οι περισσότερες αγορές
βρίσκονται σε σημαντικά υψηλότερα ποσοστά κάλυψης.

 Βάσει του μοντέλου λειτουργίας και στέγασης του εξωτερικού στην Αθήνα
φαίνεται να υπάρχουν ελεύθεροι χώροι για αξιοποίηση και επέκταση για
στέγαση νεών επιχειρήσεων.

Στεγασμένος χώρος ανά επιχείρηση (τμ)

Στεγασμένοι χώροι (% συνολικής επιφάνειας) Αξιοποίηση εγκαταστάσεων/ εκτάσεων

Πηγή: World Union of Wholesale Markets

Χαρακτηριστικά δείγματος κεντρικών αγορών (3/3)

Κύριο Σημείο

Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα καλύπτουν το μικρότερο στεγασμένο 
χώρο σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του εξωτερικού που 
δείχνουν υψηλά ποσοστά στεγασμένων χώρων, μάλλον κυρίως 
έλλειψης διαθέσιμων στεγασμένων χώρων

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία Α.Ε. (ΚΑΘ) 
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Συμπεράσματα συγκριτικής ανάλυσης

 Οι κεντρικές αγορές στον ευρωπαϊκό χώρο είναι ως επί το πλείστον κρατικές εταιρείες

 Οι αγορές βρίσκονται σε στρατηγικές γεωγραφικά θέσεις, είναι σε εύκολα προσβάσιμες περιοχές και διαθέτουν μεγάλη έκταση σε χώρους στάθμευσης

 Οι πολύ μεγάλες αγορές λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, ακόμα και επί 24 ώρου για την εξυπηρέτηση των πελατών

 Το έσοδο των αγορών αυτών προέρχεται κυρίως από: α) τη διάθεση /μίσθωση των καταστημάτων και β) το τέλος εισόδου

 Οι κύριες κατηγορίες εμπόρων εντός των αγορών πωλούν α) Λαχανικά & Φρούτα, β) Κρέατα, γ) Αλιεύματα και δ) Λουλούδια

 Σέρβις αυτοκινούμενων όπως κλαρκ, φορτηγών, κτλ.

 Πώληση μηχανημάτων / εξοπλισμού/ συσκευών

 Διαχείριση αποβλήτων

 Μίσθωση ελεύθερων χώρων για διενέργεια εκδηλώσεων/ 
εκθέσεων για προβολή και διαφήμιση

 Μίσθωση γραφείων στους εμπόρους

 Εκπαίδευση εμπόρων/ εργαζομένων/ πελατών

Παρεχόμενες υπηρεσίες ΣΤΟΥΣ εμπόρους σε 
άλλες αγορές προς ενίσχυση εσόδων

 Εφοδιαστικής αλυσίδας

 Καταστήματα Cash & Carry

 Σφαγεία κρέατος

 Τυποποίηση προϊόντων

 Επεξεργασίας τροφίμων (προπλυμμένα, αποφλοιωμένα, 
φρεσκοκομμένα)

 Συσκευαστήρια ωρίμανσης προϊόντων όπως η μπανάνα

 Εμπορία ζώων

Παρεχόμενες υπηρεσίες/ προϊόντα ΑΠΟ εμπόρους σε πελάτες/ 
επισκέπτες αγοράς προς ενίσχυση επισκεψιμότητας

Χαρακτηριστικά λειτουργικού μοντέλου αγορών του δείγματος

Υπηρεσίες - Προϊόντα αγορών ενδεικτικού δείγματος

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία Α.Ε. (ΚΑΘ) 
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Ευκαιρίες

 Στρατηγική θέση της αγοράς στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων

 Υψηλή ταμειακή ρευστότητα

 Μεγάλη έκταση της αγοράς

 Λιγότερο ελκυστική αγορά (εσωτερική πρόσβαση, ωράριο, κυκλοφοριακή
συμφόρηση, όχι πολύ ανταγωνιστικές τιμές, χαμηλή επισκεψιμότητα

 Η αγορά βρίσκεται εκτός του αστικού ιστού

 Ρόλος που παραδοσιακά είναι συνυφασμένος με την αναπτυξιακή στρατηγική του 
πρωτογενούς τομέα και επομένως η ενίσχυση της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων 
της ΚΑΘ μπορεί να δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας για ενίσχυση της αγροτικής 
παραγωγής, τυποποίηση και μεγαλύτερους όγκους εξαγωγών ελληνικών προϊόντων, 
εξασφάλιση ποιότητας και αναγνωρισιμότητα προέλευσης, πρωτοβουλίες σε σχέση με 
την καινοτομία κλπ.  

 Αύξηση πληρότητας μέσω της δυνατότητας επέκτασης για ενίσχυση του εσόδου 
(μίσθωση νέων χώρων)

 Παροχή νέων διαφοροποιημένων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των εμπόρων 
(σέρβις, μηχανήματα, κτλ.)

 Προσέλκυση προϊόντων και επιχειρήσεων των βαλκανικών χωρών
 Αξιολόγηση δυνατότητας λειτουργίας πάρκου τροφίμων
 Εξέταση επέκτασης σε νέα αγορά/ υποκατάστημα στα Βαλκάνια (πχ Βουλγαρία)

Δυνατά Σημεία Αδύναμα Σημεία

Απειλές

 Ύπαρξη ανταγωνισμού από μεγαλύτερες αγορές του εξωτερικού
(Βαλκανικές χώρες)

 Παραεμπόριο αγροτικών προϊόντων

 Τάση για αγορά προϊόντων απευθείας από παραγωγούς

Ανάλυση δυνατών, αδύναμων σημείων, ευκαιριών και απειλών 
για την ΚΑΘ
Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία Α.Ε. (ΚΑΘ) 
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Σύνοψη των προκλήσεων για την ΚΑΘ

Έσοδα και 
Λειτουργικό 

κόστος

Κεφάλαιο 
Κίνησης / 

Ρευστότητα

 Ο ρόλος των αγορών είναι συνυφασμένος με την αναπτυξιακή στρατηγική του πρωτογενούς τομέα και συνεπώς η ενίσχυση των αγορών 
μπορεί να δημιουργήσει συνέργειες που θα ενισχύσουν την  αγροτική παραγωγή, τη τυποποίηση και θα συνδράμουν σε μεγαλύτερους 
όγκους εξαγωγών ελληνικών προϊόντων, πρωτοβουλίες σε σχέση με την καινοτομία κλπ. 

 Ενίσχυση του κοινωνικού αντίκτυπου σε απασχόληση πλήθους εργαζομένων στην αγορά και προβολή κυρίως της αγοράς Θεσσαλονίκης 
στον ευρύτερο Βαλκανικό χώρο.

 Τα έσοδα είναι σταθερά για τη λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης καθώς λειτουργεί υπό συνθήκες πλήρους κάλυψης δυναμικότητας.

 Η αγορά εμφανίζεται με μειωμένη επισκεψιμότητα. Δυνατότητα αξιολόγησης ενίσχυσης επισκεψιμότητας πελατών.

 Υψηλή ρευστότητα που ενισχύεται κάθε έτος από τη θετική λειτουργία της ΚΑΘ.

 Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων. Μελέτη δυναμικής και παροχής κινήτρων είσπραξης των υφιστάμενων απαιτήσεων.

Κοινωνικό 
Αποτύπωμα

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία Α.Ε. (ΚΑΘ) 
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Βασικές στρατηγικές προτεραιότητες (1/2)

Αύξηση των εσόδων 
από ενοίκια

Βελτίωση
Αποτελεσμάτων

Εκμετάλλευση της γεωγραφικής θέσης 
μέσω προσέλκυσης εμπόρων από γειτονικές 
χώρες

 Επέκταση μέσω συνεργειών/συνεργασιών με 
αγορές στα Βαλκάνια 

 Επέκταση και δημιουργία νέων 
καταστημάτων/ χώρων/ γραφείων

 Προωθητικές δράσεις για αύξηση της 
αναγνωρισιμότητας σε κοινό και εμπόρους 

Διαμόρφωση και ενοικίαση κατάλληλα 
διαμορφωμένων χώρων (πχ ψυκτικών 
θαλάμων) για τους εμπόρους

Αύξηση δυναμικότητας

Αύξηση λοιπών 
εσόδων

Διεύρυνση αντικειμένου δραστηριότητας 
μέσω της παροχής διαφοροποιημένων 
υπηρεσιών 

Αύξηση των εσόδων

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία Α.Ε. (ΚΑΘ) 

Περιοχή προς βελτίωση Σκοπός Ενδεικτικές ενέργειες προς εξέταση Παραδείγματα επιμέρους ενεργειώνΠροσέγγιση / Στρατηγική

Εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων και υποδομών 

Δημιουργία αγοράς μεταποιημένων 
αγροτοδιατροφικών προϊόντων (λάδι, ελιές, 
κρασί, τυροκομικά κα)

 Αύξηση επισκεψιμότητας μέσω παροχής νέων 
υπηρεσιών/ προϊόντων (λουλούδια, 
τυποποίηση προϊόντων, κτλ.)

 Βελτίωση καθημερινής λειτουργίας αγοράς για 
ενίσχυση της επισκεψιμότητας

 Διοργάνωση εκδηλώσεων/ εκθέσεων (πχ, 
φεστιβάλ προϊόντων περιοχής, κλπ) 

 Παροχή νέων υπηρεσιών σε εμπόρους: σέρβις 
αυτοκινούμενων, πώληση μηχανημάτων / 
εξοπλισμού, κτλ.
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Βασικές στρατηγικές προτεραιότητες (2/2)

Βελτίωση
Αποτελεσμάτων

Εξορθολογισμός
λειτουργίας

Βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών και 
πολιτικών συμπεριλαμβανομένης της 
εφοδιαστικής αλυσίδας

Βελτίωση Λειτουργικού 
Κόστους 

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία Α.Ε. (ΚΑΘ) 

Περιοχή προς βελτίωση Σκοπός Ενδεικτικές ενέργειες προς εξέταση Παραδείγματα επιμέρους ενεργειών

Διαχείριση αποβλήτων με έμφαση στην ανακύκλωση

Προσέγγιση / Στρατηγική

Συμβολή στην τοπική
κοινωνία

Κοινωνικό 
Αποτύπωμα

Δράσεις

Περιορισμός της απώλειας τροφίμων στην 
αλυσίδα διακίνησης 

Ολοκληρωμένη διαχείριση των 
απορριμμάτων της αγοράς 

Παροχή τροφίμων ή/και φαγητού σε ευπαθείς 
ομάδες, φορείς κοινωνικών δράσεων, νοσοκομεία κλπ

Συλλογή και διαχείριση οργανικών απορριμμάτων
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Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) – HELEXPO ΑΕ6.6.4
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Συνοπτική παρουσίαση εταιρείας
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) – HELEXPO Α.Ε.

Σύντομο ιστορικό

 Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1926 και 
από το 1940 λειτουργεί από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της (180 
στρέμματα).

 Το 1999 ΔΕΘ-HELEXPO χωρίζεται στις εταιρείες Διεθνής Έκθεση 
Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ Α.Ε.) και Helexpo Ελληνικές Εκθέσεις Α.Ε.

 Το 2013 με το Ν.4109/2013 επανενώνεται σε ένα κοινό εταιρικό σχήμα 
και έχει ως διακριτικό τίτλο την επωνυμία ΔΕΘ - HELEXPO.

 Η ΔΕΘ-HELEXPO αποτελεί τον Ενιαίο Εθνικό Εκθεσιακό Φορέα. 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς

 H ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. αποτελεί ανώνυμη εταιρεία και λειτουργεί 
σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς.

 Κύριος μέτοχος της εταιρείας είναι το Ελληνικό Δημόσιο.

 Η εταιρεία δεν επιχορηγείται, δεν επιδοτείται και δεν λαμβάνει κανενός 
είδους χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό ή 
οποιονδήποτε κρατικό φορέα.

Κύριες δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες

 Η διοργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων και επιχειρηματικών αποστολών 
και γενικότερα εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

 Οι πιο αναγνωρισμένες εκθέσεις που πραγματοποιούνται ανά 
εκθεσιακό κέντρο είναι ενδεικτικά οι εξής:

 Τα τελευταία χρόνια διοργανώνει και θεματικά πάρκα (όπως το 
Μουσείο και Εργοστάσιο Σοκολάτας, Δεινόσαυροι κα), όπως και από το 
2016 επανήλθε ο θεσμός της τιμώμενης χώρας.

HELEXPO ΜΑΡΟΥΣΙ ΔΕΘ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

AGROTICA 

PHILOXENIA

KOSMIMA

ΑΣΤΕΡΟΚΟΣΜΟΣ 

FURNIDEC

DETROP

ΕΠΙΠΛΟ & ΣΠΙΤΙ

WEDDING &MORE
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Βασικά Οικονομικά Στοιχεία

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία 
ΔΕΘ - HELEXPO Α.Ε. - 2016

Δημοσιευμένες Οικ. Καταστάσεις 

Κύκλος Εργασιών € 11,7 εκατ.

EBITDA € 0,38 εκατ

Περιθώριο EBITDA (%) 3,24 %

Εκροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες

€ -0,4 εκατ

Προσωπικό ΔΕΘ - HELEXPO Α.Ε. :
65 άτομα

Έκταση εκθεσιακών χώρων 
(σε τμ)

ΔΕΘ Α.Ε. HELEXPO Α.Ε.

71.000 8.000

HELEXPO Α.Ε.ΔΕΘ Α.Ε.

Εταιρεία ΔΕΘ - HELEXPO Α.Ε.

Εταιρικό προφίλ

Κύρια Σημεία του Ομίλου

 Η ΔΕΘ εκτείνεται σε χώρο 180.000 τμ
και διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα
συνεδριακά κέντρα της Ευρώπης
χωρητικότητας 3.400 ατόμων (Σ.Κ.
Ιωάννης Βελλίδης).

 Η HELEXPO MAROUSSI λειτουργεί
από το 2000 και αποτέλεσε το 2004
το βασικό κέντρο τύπου (MPC) των
Ολυμπιακών Αγώνων.

Κύκλος εργασιών ΔΕΘ -
HELEXPO Α.Ε. - 2016

90%

10%

Δημοσιευμένες 

Οικ. Καταστάσεις 

Παροχή 
υπηρεσιών 
μίσθωσης

Έσοδα από λοιπές 
υπηρεσίες

Ανάλυση εξόδων
ΔΕΘ - HELEXPO Α.Ε. - 2016

18%

6%

46%

15%

15%

Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού

Αμοιβές και 
έξοδα τρίτων

Παροχές τρίτων Δημοσιευμένες 

Οικ. Καταστάσεις 

Αποσβέσεις

Λοιπά έξοδα

Βασικά μεγέθη

Κύριο Σημείο

Το κύριο έσοδο της ΔΕΘ - HELEXPO 
προέρχεται από τις τρεις κύριες 
εκθέσεις που διοργανώνονται στη 
Θεσσαλονίκη

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) – HELEXPO Α.Ε.
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 Το 90% του εσόδου προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης για
διοργάνωση εκδηλώσεων .

 Το 2016, η ετήσια ΔΕΘ παρουσιάζει 40% περισσότερους εκθέτες σε σχέση με το
2013, συνεπώς το έσοδο από εκθέτες είναι αυξημένο και επηρεάζει σημαντικά
τα έσοδα της εταιρείας.

 Το2016, το EBITDA από αρνητικό γίνεται θετικό (+3,24%) λόγω της συγκράτησης
των εξόδων διοίκησης και διάθεσης (25%) και των λοιπών δαπανών (65%) σε
συνδυασμό με το βελτιωμένο Μικτό Περιθώριο Κέρδους.

 Σημειώνεται πως το 2014, το EBITDA εμφανίζεται αισθητά καλύτερο, κυρίως
λόγω των λοιπών δαπανών που μειώθηκαν κατά € 0,67 εκατ. και αφορούσαν
μεμονωμένο γεγονός του 2013 (δημοτικούς φόρους και ΤΑΠ προηγούμενων
χρήσεων για HELEXPO).

Έσοδα και κερδοφορία€ Εκατ. 2013 2014 2015 2016

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

Κύκλος Εργασιών 9,45 11,36 10,49 11,73

EBITDA1 -2,55 -0,85 -2,38 0,38

Περιθώριο EBITDA (%) -27% -7% -23% 3%

Κατάσταση Ταμειακών Ροών – Ισολογισμός

Καθαρές ταμειακές εισροές 
από λειτουργικές 
δραστηριότητες -1,69 0,09 0,17 -0,40

Χρηματικά διαθέσιμα, τέλος
περιόδου 2,19 1,60 1,29 0,83

Σύνολο Ενεργητικού 1 257,8 253,3 248,5 246,0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1 241,5 237,6 233,4 231,6

Σύνολο Υποχρεώσεων 16,3 15,7 15,1 14,3

(1) Για την ανάγκη συγκρισιμότητας μεταξύ των ετών έχουν αναπροσαρμοστεί τα εξής μεγέθη που θεωρούνται σαν μεμονωμένα γεγονότα:
• έχουν αφαιρεθεί από τα λοιπά έσοδα του 2013 ποσό € 1,76 εκατ. που αφορά απαίτηση ΦΠΑ και έσοδο από αχρησιμοποίητες προβλέψεις ύψους € 0,8 εκ
• έχουν αφαιρεθεί € 0,72 εκατ. από τα λοιπά έσοδα το 2015 που αφορούν έσοδα από διαγραφή υποχρεώσεων προς τον Οργανισμό Προώθησης Τουρισμού και Παγκοσμίου Εμπορίου
• αναγνώριση προβλέψεων επισφαλειών ύψους € 1,56 εκ το 2015

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) – HELEXPO Α.Ε.
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 Ο αριθμός των εκθέσεων που διοργανώνονται στην Ευρώπη
παρουσιάζει αύξηση 30% συγκριτικά με το 2010 και φτάνει τις
2.778 εκθέσεις το 2016.

 Το πλήθος των εκθετών εμφανίζεται αυξημένο κατά 26%. Επίσης
και το πλήθος των επισκεπτών εμφανίζεται αντίστοιχα αυξημένο
κατά 37% σε σχέση με το 2010.

 Ενδεικτικά, οι τομείς που καταλαμβάνουν τον μεγαλύτερο
εκθεσιακό χώρο σχετίζονται με τα αυτοκίνητα και την αεροπορία/
αεροδιαστημική. Ενώ αντίθετα μικρότερης χωρητικότητας είναι οι
εκθέσεις στους τομείς της αναψυχής, της ομορφιάς και της υγείας.

Τάσεις στο ευρωπαϊκό χώρο

Πηγή: Τα στοιχεία προέρχονται από έκθεση του 2016 της Διεθνούς Ένωσης Εκθεσιακού Τομέα (Ufi)

Χωρητικότητα Εκθέσεων και Τάσεις

 Αναλογικά με το μέγεθος των εκθεσιακών κέντρων
Αθήνας και Θεσ/κης, η ΔΕΘ εμφανίζεται πιο
ανταγωνιστική και με μεγαλύτερη ευκαιρία να
προσελκύσει >81% των κατηγοριών εκθέσεων που
διοργανώνονται ευρωπαϊκώς λόγω της υψηλής
χωρητικότητας του εκθεσιακού χώρου.

 Σε αντίθεση η Helexpo στην Αθήνα θα μπορούσε
να προσελκύσει μόνο το 37% των εκθέσεων που
διοργανώνονται ευρωπαϊκώς κυρίως λόγω
χωρητικότητας.

Μέση χωρητικότητα ανά έκθεση (τμ)

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) – HELEXPO Α.Ε.
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Χαρακτηριστικά δείγματος εκθεσιακών χώρων

Χώρα Ιταλία Βουλγαρία Γερμανία Τουρκία

Πόλη Φορλί Φιλιππούπολη Λειψία Κωνσταντινούπολη

Χώρος προς 
ενοικίαση

50.000 τμ 159.100 τμ 181.900 τμ 270.000 τμ

Εκθεσιακοί χώροι 
(στεγασμένοι)

16.000 τμ 64.500 τμ 111.900 τμ 120.000 τμ

Πλήθος
συνεδριακών 
αιθουσών

4 17 31 8

Θέσεις Parking 5.000 800 14.700 7.500

Ιδιοκτησιακό 
καθεστώς

Κρατική Κρατική Κρατική Ιδιωτική

Παρεχόμενες 
υπηρεσίες

• Ενοικίαση 
χώρου

• Εφοδιαστική

• Ενοικίαση 
χώρου

• Εφοδιαστική

• Ενοικίαση χώρου
• Τροφοδοσία
• Εξοπλισμός & κατασκευή 

εκθεσιακών δομών
• Εφοδιαστική
• Άλλα (μεταφραστές, 

προσωπικό, διαφήμιση)

• Ενοικίαση χώρου
• Τροφοδοσία
• Μεταφορά
• Εξοπλισμός & 

κατασκευή 
εκθεσιακών δομών

• Εφοδιαστική

Ελλάδα Ελλάδα

Θεσσαλονίκη Μαρούσι

71.000 τμ 8.000 τμ

65.000 τμ 8.000 τμ

2 4

980 150

Κρατική Κρατική

• Ενοικίαση χώρου
• Ενοικίαση χώρου
• Κατασκευή 

εκθεσιακών 
δομών

HELEXPO 
ΜΑΡΟΥΣΙ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΑΙ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) – HELEXPO Α.Ε.
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HELEXPO ΜΑΡΟΥΣΙ

 Μικρή χωρητικότητα

 εκθεσιακός χώρος 8.000 τμ, ο οποίος 
κατανέμεται σε 3 επίπεδα

 4 συνεδριακές αίθουσες με επέκταση σε 
άλλους 2 χώρους του φουαγιέ (160τμ-
600τμ)

 Απουσία χώρου στάθμευσης επισκεπτών, 
καθώς ο διαθέσιμος χώρος πάρκινγκ 
χρησιμοποιείται από τους εκθέτες

 Η περιοχή δεν εξυπηρετείται από τα σταθερής 
τροχιάς μέσα μαζικής μεταφοράς

 Παρεχόμενες υπηρεσίες

 Υπηρεσίες οργανωτών (οπτικοακουστικά, 
αποθηκευτικοί χώροι κ.α.)

 Κατασκευή εκθεσιακών δομών

 Μεσαία χωρητικότητα

 ενιαίος εκθεσιακός χώρος 12.000 τμ

 συνεδριακή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
(200τμ-400τμ)

 υπαίθριοι χώροι στάθμευσης 35.000 τμ

 Παρεχόμενες υπηρεσίες 

 Υπηρεσίες οργανωτών 

 Κατασκευή βασικών και βελτιωμένων, 
τυποποιημένων εκθεσιακών δομών

 Παρέχονται μέσω αποκλειστικού 
συνεργάτη

 Μεγάλη χωρητικότητα 

 Εκθεσιακοί χώροι 50.000 τμ  σε 
συγκρότημα 160.000 τμ

 10 αίθουσες συνεδριάσεων με 600 άτομα 
μέγιστη χωρητικότητα

 5.000 δωρεάν θέσεις parking

 Θέση

 Απέχει μόλις 3’ από το αεροδρόμιο και τον 
σταθμό του προαστιακού

 Παρεχόμενες υπηρεσίες

 Υπηρεσίες οργανωτών (οπτικοακουστικά, 
αποθηκευτικοί χώροι κ.α.)

 Τεχνικές υπηρεσίες

 Υπηρεσίες catering

 Οι τεχνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες 
catering παρέχονται μέσω αποκλειστικού 
συνεργάτη

Εκθεσιακοί χώροι στην Αττική

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) – HELEXPO Α.Ε.
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Συμπεράσματα συγκριτικής ανάλυσης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

 Οι εταιρείες του κλάδου των εκθέσεων εμφανίζονται ως επί το πλείστον κρατικές εταιρείες.

 Οι εκθεσιακοί χώροι βρίσκονται σε στρατηγικές γεωγραφικά θέσεις, είναι σε εύκολα προσβάσιμες περιοχές και διαθέτουν μεγάλη έκταση σε χώρους στάθμευσης.

 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες των εκθέσεων του εξωτερικού είναι οι εξής:

 μίσθωση χώρου,

 υπηρεσίες εφοδιαστικής,

 υπηρεσίες τροφοδοσίας,

 κατασκευή εκθεσιακών δομών και

 άλλες υπηρεσίες όπως μεταφραστές, προσωπικό, διαφήμιση, συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με διοργάνωση εκδηλώσεων.

 Σε αντίθεση στους εκθεσιακούς χώρους στην Ελλάδα οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται μέσω συνεργιών και συνεργασιών που έχει ο κάθε εκθεσιακός χώρος.

 Αρνητική χρηματοοικονομική εικόνα με υψηλά κόστη και υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων.

 Περιορισμένο πλήθος χώρων στάθμευσης αναλογικά με το μέγεθος 
του συγκροτήματος

 Διοργάνωση λιγότερων εκθέσεων σε σχέση με τον ανταγωνισμό

 Μικρός εκθεσιακός χώρος και διασπορά αυτού σε τρία επίπεδα

 Απουσία χώρου στάθμευσης για τους επισκέπτες

 Διοργάνωση λιγότερων εκθέσεων σε σχέση με τον ανταγωνισμό

 Δύσκολη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις με τα σταθερά μέσα μαζικής 
μεταφοράς 

HELEXPO ΜΑΡΟΥΣΙ

Χαρακτηριστικά ΔΕΘ - HELEXPO

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΑΙ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) – HELEXPO Α.Ε.
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Ανάλυση δυνατών, αδύναμων σημείων, ευκαιριών και απειλών

 Προβεβλημένη θέση στην καρδιά της πόλης της Θεσσαλονίκης

 Στρατηγική θέση στο Βαλκανικό και ευρύτερο Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο

 Μεγάλη έκταση εκθεσιακών και συνεδριακών χώρων

 Δυνατότητα διοργάνωσης αθλητικών γεγονότων σε γήπεδο χωρητικότητας 5.500 ατόμων

 Ελκυστικότητα εκθεσιακού χώρου με υψηλή επισκεψιμότητα

 Περιορισμένο πλήθος χώρων στάθμευσης αναλογικά με το μέγεθος του συγκροτήματος

 Συνεχής μείωση της ταμειακής ρευστότητας 1

 Ανάπτυξη μεγάλων εκθεσιακών κέντρων στις γειτονικές χώρες που
στοχεύουν στο ίδιο πελατολόγιο

 Ενίσχυση των πρωτοβουλιών της ΔΕΘ για την προβολή της Ελληνικής Οικονομίας στο
εσωτερικό αποτελώντας και ένα κεντρικό εργαλείο συντονισμού ενεργειών βάσει της
Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής αλλά και πρωτοβουλιών του ιδιωτικού τομέα, ειδικά
ως προς τομείς που αφορούν την καινοτομία, ψηφιακές εφαρμογές, αγροδιατροφή κλπ

 Προσέλκυση εκθέσεων που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο
Βαλκανικό χώρο. Θα μπορούσε να αποτελέσει κόμβο διασύνδεσης της τεχνολογίας
και επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια

 Προσέλκυση εμπορικών εκθέσεων / διαφοροποίηση αντικειμένου έκθεσης
(πχ. επέκταση θεματικών πάρκων διεθνών προδιαγραφών)

 Ενίσχυση εσόδου από λοιπές δραστηριότητες όπως συνέργειες για παροχή
υπηρεσιών εστίασης, ξενοδοχείων, τουρισμού κ.α.

 Δημιουργία οικονομιών κλίμακας και συνέργειες σε όλα τα επίπεδα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΑΙ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1   Αφορά συνολικά την εταιρεία ΔΕΘ - Helexpo

Δυνατά Σημεία

Ευκαιρίες

Αδύναμα Σημεία

Απειλές
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Ανάλυση δυνατών, αδύναμων σημείων, ευκαιριών και απειλών

 Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις

 Βρίσκεται κοντά στην εμπορική ζωή του Αμαρουσίου 
(Λεωφόρος Κηφισίας και εμπορικά κέντρα)

 Ο χώρος στάθμευσης εξυπηρετεί αποκλειστικά τους εκθέτες

 Δύσκολη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις με τα σταθερά μέσα μαζικής μεταφοράς

 Περιορισμένης χωρητικότητας εκθεσιακός χώρος, ο οποίος κατανέμεται σε
τρία επίπεδα

 Συνεχής μείωση της ταμειακής ρευστότητας 1

 Ύπαρξη υψηλού έμμεσου ανταγωνισμού καθώς δύναται να ανταγωνίζεται
και ξενοδοχεία με συνεδριακούς χώρους ή άλλης φύσης ακίνητα όπως το
Μέγαρο Μουσικής και άλλα

 Ενίσχυση εσόδου από λοιπές δραστηριότητες όπως συνέργειες για παροχή
υπηρεσιών εστίασης, ξενοδοχείων, τουρισμού κ.α.

 Πραγματοποίηση συνεργειών με άλλους φορείς για τη διοργάνωση εκδηλώσεων που
απαιτούν μεγαλύτερη χωρητικότητα

HELEXPO ΜΑΡΟΥΣΙ

1   Αφορά συνολικά την εταιρεία ΔΕΘ - Helexpo

Δυνατά Σημεία

Ευκαιρίες

Αδύναμα Σημεία

Απειλές
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Σύνοψη των προκλήσεων – ευκαιριών για τη ΔΕΘ-HELEXPO

Έσοδα και 
λειτουργικό 

κόστος 

Κεφάλαιο 
Κίνησης/ 

Ρευστότητα 

Επενδύσεις

 Ενίσχυση του εσόδου σε συνδυασμό με συγκράτηση του συνολικού κόστους συμπεριλαμβανομένης της μείωσης αμοιβών τρίτων.

 Μελέτη παροχής κινήτρων και γενικότερης πολιτικής είσπραξης των υφιστάμενων απαιτήσεων. 

 Μείωση ταμειακών διαθεσίμων, όπου αν συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό, θα εξαντλήσει τα ταμειακά διαθέσιμα.

 Τα μειωμένα διαθέσιμα, σε συνδυασμό με τις μελλοντικές ανάγκες σε επενδύσεις εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων ή/και ανάπλασης
των εγκαταστάσεων μέσω ολοκληρωμένου σχεδίου, απαιτούν την εξεύρεσή πόρων και δομών που θα καταστήσουν εφικτή τη 
χρηματοδότηση.

Ανταγωνισμός
 Αξιολόγηση δυναμικής εκθεσιακού χώρου Helexpo Μαρούσι και ενέργειες έτσι ώστε να καταστεί ανταγωνιστικό στην περιοχή της Αθήνας 

και να είναι βιώσιμος με χρηματοοικονομικά κριτήρια.

Κοινωνικό 
αποτύπωμα

 Ενίσχυση τοπικής οικονομίας κατά 7 – 11 φορές τον τζίρο της έκθεσης.

 Ενίσχυση της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό που θα επέλθει με την προβολή και διοργάνωση περισσότερων εκθέσεων μεγαλύτερης 
εμβέλειας και απήχησης κυρίως στον εκθεσιακό χώρο της Θεσσαλονίκης.

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) – HELEXPO Α.Ε.
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Βασικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις

Αύξηση Εσόδων

Ενίσχυση λοιπών 
εσόδων

Αύξηση 
Κερδοφορίας

Εκμετάλλευση της γεωγραφικής θέσης 
μέσω προσέλκυσης εκθέσεων  
συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων που 
προσελκύουν διεθνές ενδιαφέρον 

Υιοθέτηση των ευρωπαϊκών τάσεων προς τον τομέα της 
διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Προσέλκυση ειδικών κατηγοριών 
επισκεπτών ή και εκθέσεων με βάση και την ελκυστικότητα της 
θέσης στο κέντρο της πόλης

Προσέλκυση διαφορετικού είδους 
εκδηλώσεων για καλύτερη και 
αποδοτικότερη αξιοποίηση του χώρου

Προσέλκυση διεθνών εκθέσεων που μέχρι σήμερα 
πραγματοποιούνται στις χώρες των Βαλκανίων στις 
εγκαταστάσεις της ΔΕΘ

Συγκράτηση 
Κόστους

Εξορθολογισμός κόστους 
λειτουργίας και 
καλύτερη διαχείριση 
κεφαλαίου κίνησης

Ενίσχυση εσόδου με 
διενέργεια 
περισσότερων 
εκθέσεων

Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς από και προς το εκθεσιακό 
κέντρο

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών όπως τεχνικές υπηρεσίες, 
catering, φιλοξενίας

Κατασκευή και παραχώρηση χώρου για καταστήματα εστίασης, 
μηχανήματα ATM, κτλ

Βελτίωση της εσωτερικής διαρρύθμισης για διευκόλυνση της 
μετακίνησης στους χώρους και της αποφυγής συνωστισμού

Παροχή υπηρεσιών προς τους εκθέτες 
και τους επισκέπτες

Βελτίωση υποδομών και χώρου. 
Αξιοποίηση ευκαιριών για διοργάνωση 
περισσότερων εκθέσεων

Περιοχή προς βελτίωση Σκοπός Ενδεικτικές ενέργειες προς εξέταση Παραδείγματα επιμέρους ενεργειώνΠροσέγγιση / Στρατηγική

Νέες εκθέσεις και θεματικά πάρκα

Ενίσχυση 
ελκυστικότητας 
εγκαταστάσεων -
Helexpo Μαρούσι

Ενίσχυση Ανάπτυξης
Συμφωνίες συνεργασίας με εκθεσιακούς 
οργανισμούς άλλων χωρών

Μελέτη/ Σχεδιασμός καλύτερης 
αξιοποίησης των εγκαταστάσεων 
της ΔΕΘ

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) – HELEXPO Α.Ε.
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Συμμετοχές σε εταιρείες λοιπών κλάδων6.7
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Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. 6.7.1
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Συνοπτική παρουσίαση εταιρείας

Σύντομο ιστορικό

 Οι Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. είναι εταιρεία του Δημοσίου που 
ιδρύθηκε το 1988 με σκοπό την ανάπτυξη και εκμετάλλευση 
των αλυκών και του ορυκτού αλατιού της χώρας.

 Εκμεταλλεύεται 9 ελληνικές αλυκές που αποτελούν το 92% 
των ελληνικών αλυκών προς εκμετάλλευση και βρίσκονται 
στις περιοχές:
 Μεσολόγγι,
 Τουρλίδα,
 Κίτρου-Πιερία,
 Καλλονής-Λέσβο,
 Πολίχνιτου-Λέσβο,
 Αγγελοχωρίου-Θεσσαλονίκη,
 Μέσης-Κομοτηνή,
 Νέα Κεσσάνης-Ξάνθη
 Μήλου.

 Η μέγιστη ετήσια δυναμικότητα παραγωγής πρωτογενούς 
άλατος ανέρχεται σε 240.000 τόνους και εξαρτάται από τις 
καιρικές συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα η ετήσια παραγωγή 
κυμαίνεται από 120.000 – 240.000 τόνους.

 Η καλλιεργητική περίοδος αρχίζει τον Απρίλιο και 
ολοκληρώνεται κατά κανόνα έως το τέλος Οκτωβρίου.

 Η συγκομιδή άλατος αρχίζει περίπου τις αρχές Σεπτεμβρίου 
-Οκτωβρίου.

Ιδιοκτησιακό καθεστώς

 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 4.381.237 μετοχές 
ονομαστικής αξίας € 1,59. 

 Διοικείται από 7 μελές Διοικητικό Συμβούλιο

Κύριοι μέτοχοι είναι:

 Ελληνικό Δημόσιο (55,19%)

 Κ.Ε. Καλαμαράκης ΑΕΒΕ–Κάλας Α.Ε. (24,81%)

 Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου (10,19%)

 Λοιποί Μέτοχοι (ποσοστό<5,00%) (9,81%)

Κύριες δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες

Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η συγκομιδή αλατιού μέσω εξάτμισης
αλυκών και η πώληση του πρωτογενούς άλατος στην Ελλάδα.

Το προϊόν που παράγεται είναι το φυσικό αλάτι (πλυμένο, άπλυτο και ειδικών
προδιαγραφών NaCl>99,5%) το οποίο πωλείται μέσω οχημάτων των πελατών
είτε χύδην είτε σε συσκευασία (σάκους) είτε σε παλέτα.

Βασικά προϊόντα της Εταιρείας είναι

 Το βρώσιμο αλάτι για χονδρική πώληση

 Αλάτι για βιομηχανική χρήση

 Αλάτι για αποσκλήρυνση νερού και

 Αλάτι για αποχιονισμό οδικών δικτύων

Από την αλυκή του Μεσολογγίου παράγεται ειδικός τύπος άλατος υψηλής
ποιότητας με την ονομασία Αφρίνα που συλλέγεται με το χέρι, όπως
χαρακτηρίζεται ως ανθός αλατιού (fleur de Sel).

Οι Ελληνικές Αλυκές εκμεταλλεύονται
το 92% των αλυκών της Ελλάδας
και μπορούν να καλύψουν τα 2/3 της
εγχώριας ζήτησης σε πρωτογενές αλάτι

Κύριο Σημείο


Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.

Πηγές: Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις, 
Ιστότοπος Ελληνικών Αλυκών, παροχή στοιχείων από 
τη Διοίκηση
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Βασικά Οικονομικά Στοιχεία

Βασικά μεγέθη

Πτώση των πωλήσεων το 2016 κατά 32%, που επηρεάζει το
λειτουργικό αποτέλεσμα

Κύριο Σημείο


Έσοδο (€ εκατ.)

2013 2014 2015 2016

5,78 5,97 5,12 3,92

Πτώση πωλήσεων 32%

Όγκος (τόνοι) 1

2013 2014 2015 2016

168.963 182.276 142.271 102.908

1 Εξαιρείται το προϊόν «αφρίνα»

Μέση τιμή (€/ τόνο) 1

Μέση τιμή 2016 38,0 € 2

Ταμειακά Διαθέσιμα (€ εκατ.)

2013 2014 2015 2016

3,01 4,08 3,96 3,01

Δαπάνες (€ εκατ.) 2

2013 2014 2015 2016

3,87 3,77 3,87 4,02

2 Εξαιρούνται αποσβέσεις & κόστος αποθεμάτων

Σταθερά κόστη: +1%

Προσωπικό # 33 
(δεν περιλαμβάνεται εποχιακό προσωπικό 90-120 
άτομα)

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία 
Ελληνικές Αλυκές - 2016

Κύκλος Εργασιών € 3,92 εκατ.

EBITDA € 0,33 εκατ.

Αποθέματα € 3,57 εκατ.

Απαιτήσεις από πελάτες € 2,03 εκατ.

Πηγή: Δημοσιευμένες Οικ. Καταστάσεις 
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Πηγή: Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις

Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.
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Βασικά Οικονομικά Στοιχεία

Βασικά οικονομικά στοιχεία

€ εκατ. 2013 2014 2015 2016

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

Κύκλος  Εργασιών 5,78 5,97 5,12 3,92

Μικτό Περιθώριο Κέρδους 28,91% 18,89% 4,88% 6,46%
EBITDA 1,63 1,08 0,27 0,33

Περιθώριο EBITDA 28,21% 18,08% 5,29% 8,44%

Καθαρά Κέρδη/Ζημίες 0,42 0,22 -0,33 -0,23

Κατάσταση Ταμειακών Ροών - Ισολογισμός

Καθαρές ταμειακές εισροές από 
λειτουργικές δραστηριότητες 0,71 1,05 0,07 -0,74
Χρηματικά διαθέσιμα, τέλος 
περιόδου 3,01 4,08 3,96 3,01
Σύνολο Ενεργητικού 17,36 16,89 15,67 15,76
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 14,15 14,16 13,64 13,39

Σύνολο Υποχρεώσεων 3,21 2,73 2,03 2,37

Αποθέματα 3,38 2,66 2,52 3,57

 Το 2016 υπήρξε σημαντική μείωση των εσόδων (λόγω μείωσης ποσότητας αγορών
από βασικούς πελάτες). Συνδυαστικά, οι πωλήσεις σε αξία μειώθηκαν κατά 32% ενώ
οι πωλούμενοι τόνοι μειώθηκαν κατά 39%. Η μικρότερη πτώση της αξίας των
πωλήσεων οφείλεται στην αύξηση της μέση τιμής κατά 11% καθώς βάσει της
τιμολογιακής πολιτικής της Εταιρείας χορηγούνται εκπτώσεις λόγω όγκου αγορών.

 Σε τυχόν περαιτέρω μελλοντική μείωση των πωλήσεων, η εταιρεία θα καταστεί
ζημιογόνος σε επίπεδο EBITDA, καθώς δεν φαίνεται να μπορεί να μειώσει ανάλογα
τις δαπάνες της (πολλές δαπάνες είναι ανελαστικές).

 Η αρνητική μεταβολή των ταμειακών ροών το 2016 οφείλεται στη συσσώρευση
αποθέματος λόγω αδυναμίας πωλήσεων. Τα αποθέματα αυξήθηκαν κατά € 1,06 εκ το
2016 σε σχέση με το 2015.

 Τα ταμειακά διαθέσιμα το 2016 μειώθηκαν κατά €1,0 εκ., κυρίως εξαιτίας της
αδυναμίας πραγματοποίησης κέρδους σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη αύξηση των
αποθεμάτων.

Έσοδα και Κερδοφορία 

Πηγή: Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις

Η πτώση των πωλήσεων οδηγεί σε πτώση της λειτουργικής
κερδοφορίας (EBITDA) και έχει αρνητική ταμειακή επίδραση

Κύριο Σημείο
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Συνοπτική παρουσίαση διεθνούς αγοράς πρωτογενούς άλατος

 Οι χώρες που κυριαρχούν και παράγουν άνω του 50% του αλατιού παγκοσμίως είναι η Κίνα, Ινδία, Αμερική και Γερμανία. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 53
θέση παγκοσμίως βάσει των παραγόμενων τόνων (στοιχεία 2012).

 Οι τέσσερις χώρες που εξάγουν περισσότερο είναι η Ολλανδία, Γερμανία, Χιλή και ο Καναδάς ($ 843 εκατ. εξαγωγές) / πηγή: worldatlas.

 Το αλάτι που παράγεται και επεξεργάζεται παγκοσμίως χρησιμοποιείται στις ακόλουθες χρήσεις: 1) Βρώσιμο αλάτι, 2) Αλάτι για βιομηχανική χρήση,
3) Aλάτι για αποχιονισμό οδικών δικτύων

 Οι βασικοί τρόποι της συγκομιδής/ παραγωγής άλατος είναι τρεις: 1) εξάτμιση αλατιού υπό κενό (vacuum evaporation), 2) εξόρυξη πετρώδους άλατος
(rock mining), και 3) ηλιακή εξάτμιση αλατιού από θάλασσες, λίμνες και αλυκές (solar evaporation) που αποτελεί και τη μέθοδο συγκομιδής που
ακολουθούν οι Ελληνικές Αλυκές (εξάτμιση αλυκών).

 Το 70% του παραγόμενου άλατος παγκοσμίως αφορά αλάτι για βιομηχανική χρήση και αποχιονισμό δρόμων.

Χαρακτηριστικά αγοράς άλατος

 Η παγκόσμια κατανάλωση αλατιού προβλέπεται να αυξάνεται κατά 1,9% ετησίως (CAGR) έως το 2020 και να φτάσει στα 335 εκατ. τόνους
(Πηγή: Freedonia industry market report (7/2016) & Τechnavio industry market research (2016))

 Η μέση τιμή αλατιού σε παγκόσμιο επίπεδο αναμένεται να αυξάνεται κατά 2% ετησίως (CAGR) και να ανέλθει στα 42$ /τόνο το 2020.
(Πηγή: Freedonia industry market report (7/2016).

Πρόβλεψη της αγοράς 

 Η τιμή πώλησης του άλατος στην Κίνα για εξαγωγή συμπεριλαμβανομένου του κόστους μεταφοράς ανέρχεται σε περίπου 26 $/ τόνο. Η τιμή για
εξαγωγές εμφανίζεται χαμηλότερη της τιμής πώλησης στην εγχώρια αγορά της Κίνας. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται σε φορολογικά κίνητρα της
κυβέρνησης για την ενίσχυση των εξαγωγών (πηγή: Salt-partners LTD).

.

Χαμηλότερη τιμή πώλησης άλατος (ενδεικτικά εξετάζεται η αγορά της Κίνας)

ΑΓΟΡΑ

ΤΙΜΗ
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Συμπεράσματα από συνοπτική συγκριτική ανάλυση αγοράς

Λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές μεγάλων διεθνών εταιρειών, αλλά και συγκρίνοντας τις διαφορές αυτών με τις Ελληνικές
Αλυκές (και λόγω μεγέθους και λόγω διεθνούς παρουσίας και δραστηριοτήτων), οι Ελληνικές Αλυκές θα ήταν εφικτό να κινούνται σε
επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας 28% (που ήταν και το επίπεδο κερδοφορίας το 2013, το οποίο προϋποθέτει αποκατάσταση και
μελλοντική αύξηση των εσόδων από τα μέγιστα επίπεδα του 2014). Επιπρόσθετα απαιτείται καλύτερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης,
συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων, με βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και πολιτικών της

Κύριο Σημείο


Οι εταιρείες του εξωτερικού εμφανίζονται
καθετοποιημένες παρέχοντας και τελικό
τυποποιημένο επιτραπέζιο αλάτι.

Οι μικρές εταιρείες εμφανίζονται συνήθως ως εταιρείες δημοσίου, σε αντίθεση με
τις μεγάλες εταιρείες που ανήκουν σε διεθνείς και μεγάλους ομίλους επεξεργασίας
χημικών και είναι ιδιωτικές εταιρείες.

Οι εταιρείες του εξωτερικού παράγουν ιδιαίτερα
προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως γκουρμέ αλάτια
και απευθύνονται σε συγκεκριμένη πελατεία.
(niche markets/ premium products).

Ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται η εξεταζόμενη εταιρεία (γεωγραφικά
/κλιματολογικές συνθήκες) η παραγωγή γίνεται είτε μέσω της εξάτμισης των
θαλασσών/ αλυκών είτε μέσω της εξάτμισης υπό κενό λόγω μειωμένης ηλιοφάνειας.

Οι εταιρείες του εξωτερικού πωλούν σε
εγχώρια και διεθνή αγορά (εξαγωγές).

Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.
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Ανάλυση δυνατών, αδύναμων σημείων, ευκαιριών και απειλών
για τις Ελληνικές Αλυκές

Ευκαιρίες

 Εκμετάλλευση του 92% των αλυκών της Ελλάδος

 Καλής ποιότητας παραγόμενο αλάτι

 Οι αλυκές Μεσολογγίου αποτελούν ισχυρό brand name

 Περιορισμένο πελατολόγιο (πλήθος και φύση εταιρειών)

 Εξάρτηση από συγκεκριμένους μεγάλους πελάτες

 Η παραγωγή του άλατος εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες

 Ανελαστικά λειτουργικά κόστη, ανεξάρτητα της πτώσης των
πωλήσεων

 Υψηλότερη μέση τιμή πώλησης σε σχέση με τον άμεσο ανταγωνισμό
και μικρή διαφοροποίηση προϊόντος για πρόσβαση σε niche markets

 Εν μέρει καθετοποιημένη αγορά, συνέργειες από μερική καθετοποίηση

 Δυνατότητα κάλυψης 2/3 της εγχώριας ζήτησης σε αλάτι και εξέταση
δυνατότητας εξαγωγών

 Αξιοποίηση και άλλων περιοχών/ αλυκών για αύξηση παραγόμενης
ποσότητας (πχ αλυκή Λήμνου)

 Καλής ποιότητας αλάτι, συγκομιδή άλατος «αφρίνα», ευκαιρία για
διαφοροποίηση προϊόντος σε γκουρμέ προϊόντα

 Τα ταμειακά διαθέσιμα σε συνδυασμό με την πολυμετοχική σύνθεση και
τη δυνατότητα δανεισμού μπορούν να οδηγήσουν σε συνέργειες

Δυνατά Σημεία Αδύναμα Σημεία

Απειλές

 Ανταγωνισμός από χώρες του εξωτερικού αναφορικά με τιμή
πώλησης και παραγόμενη ποσότητα όπως και πρόσβαση σε ένα ευρύ
φάσμα πελατών.

 Περιορισμός οικονομιών κλίμακος λόγω περιορισμένης
δυναμικότητας παραγωγής

 Συνεχής μείωση της υψηλής ταμειακής ρευστότητας που ακολουθεί
τον ρυθμό πτώσης των πωλήσεων

Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.
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Σύνοψη των προκλήσεων για τις Ελληνικές Αλυκές

Έσοδα

Κεφάλαιο 
κίνησης/ 

Ρευστότητα

Επενδύσεις

 Η μείωση των πωλήσεων στα έτη σε συνδυασμό με τα σταθερά έξοδα οδηγούν την εταιρεία στη χρησιμοποίηση των ταμειακών της 
διαθεσίμων έτσι ώστε να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της.

 Ενίσχυση των κατά τόπους περιοχών και της εικόνας της χώρας μέσω της απασχόλησης εργαζομένων και ενίσχυσης της περιφέρειας.

 Η μείωση της ταμειακής ρευστότητας μπορεί να οδηγήσει μελλοντικά σε προβλήματα αποπληρωμής των υποχρεώσεων.

 Εμφανίζεται ανάγκη επιτάχυνσης είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών που θα ενισχύσουν τη ταμειακή ρευστότητα.

 Το αποτέλεσμα της συνεχούς μείωσης της ρευστότητας οδηγεί σε αδυναμία αξιοποίησης των διαθεσίμων για μελλοντικό σχέδια της 
εταιρείας.

Κοινωνικό 
αποτύπωμα

Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.
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Βασικές στρατηγικές προτεραιότητες (1/2) 

Αύξηση 
πωλήσεων

Αύξηση εσόδων από 
αύξηση όγκου 
πωλήσεων και 
διεύρυνση 
πελατολογίου

Επαναπροσδιορισμός 
εμπορικής πολιτικής

Βελτίωση οικονομικών 
αποτελεσμάτων

Διεύρυνση εγχώριου πελατολογίου

Τυποποίηση τελικού προϊόντος 
(καθετοποίηση)

Επαναπροσδιορισμός τιμοκαταλόγου και 
εν γένει όρων εμπορικής συνεργασίας με 
πελάτες

Συνέργειες με εταιρείες για φασόν παραγωγή 
τυποποιημένου προϊόντος (πχ «ανθός αλατιού», 
χονδρό αλάτι κλπ)

Παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας

Διενέργεια μελέτης για τον προσδιορισμό της ζήτησης 
/ ανταγωνισμού

Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στη διαδικασία 
συγκομιδής/ παραγωγής

Διερεύνηση ελκυστικότητας υφιστάμενων προϊόντων 
άλατος (ποιότητα) και ζήτησης για νέα

Εξαγωγές
Διερεύνηση εξαγωγικής δυνατότητας για 
συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων 

Περιοχή προς βελτίωση Σκοπός Ενδεικτικές ενέργειες προς εξέταση Παραδείγματα επιμέρους ενεργειώνΠροσέγγιση / Στρατηγική

Εμπορία επιλεγμένων προϊόντων σε 
εναλλακτικά κανάλια πωλήσεων

Ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης νέων προϊόντων

Αύξηση Παραγωγής

Διερεύνηση επέκτασης αλυκής Μεσολογγίου

Ενίσχυση αναχωμάτων για καλύτερη προστασία από 
ακραία καιρικά φαινόμενα

Διενέργεια μελέτης προσδιορισμού κόστος, βέλτιστης 
τιμής πώλησης ανά προιόν και εμπορικών όρων σε 
σχέση και με τον ανταγωνισμό 
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Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. 269

Βασικές στρατηγικές προτεραιότητες (2/2) 

Βελτίωση 
λειτουργικού 

κόστους

Βελτίωση οικονομικών 
αποτελεσμάτων

Εξορθολογισμός 
λειτουργικού κόστους 
και καλύτερη 
διαχείριση κεφαλαίου 
κίνησης  

Εξέταση ανελαστικών και ελαστικών 
εξόδων

Επανεξέταση μίγματος εξόδων (αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού, αμοιβές και έξοδα τρίτων, κτλ.)

Βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών και πωλήσεων/ 
βελτίωση εφοδιαστικής αλυσίδας και κεφαλαίου 
κίνησης

Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών 
διαχείρισης απαιτήσεων

Παροχή κινήτρων για έγκαιρη εξόφληση απαιτήσεων

Περιοχή προς βελτίωση Σκοπός Ενδεικτικές ενέργειες προς εξέταση Παραδείγματα επιμέρους ενεργειώνΠροσέγγιση / Στρατηγική

Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το παρόν αποτελεί παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε. (εφεξής «ΕΕΣΥΠ») και των θυγατρικών της, σύμφωνα με τις
προβλέψεις των άρθρων 190 παρ. 2 α και 192 παρ. 2 δ του ν. 4389/2016, η οποία έχει προκύψει βάσει α) δημοσίως διαθέσιμων στοιχείων για τις εταιρείες που παρουσιάζονται,
(ως προς τα οικονομικά στοιχεία και λοιπά δημοσιευμένα εταιρικά στοιχεία αυτά αφορούν στο έτος 2016), β) στοιχείων που χορηγήθηκαν στην ΕΕΣΥΠ από τις εταιρείες που
παρουσιάζονται, γ) αναλύσεων στοιχείων που πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή εξωτερικών συμβούλων.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της σύνταξης της ως άνω παρουσίασης, η ΕΕΣΥΠ δεν είχε στη διάθεσή της πλήρη στοιχεία, όπως πληροφορίες, αναλύσεις, επιχειρηματικά σχέδια
(business plans), κλπ για το σύνολο των εταιρειών που παρουσιάζονται.

Ως εκ τούτου η ως άνω παρουσίαση είναι δυνατό να αναθεωρηθεί εφόσον περιέλθουν στη διάθεση της ΕΕΣΥΠ επιπλέον στοιχεία που αφορούν τις παρουσιαζόμενες εταιρείες και
που είναι ικανά να επηρεάσουν το περιεχόμενο της παρουσίασης του στρατηγικού σχεδίου της ΕΕΣΥΠ και των θυγατρικών της.

Από την παρούσα δημοσιευμένη έκδοση και σε σχέση με το αρχικό κείμενο που εγκρίθηκε δυνάμει της από 19.01.2018 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού
Μετόχου, έχουν απαλειφθεί σημεία τα οποία περιέχουν εμπιστευτικές εμπορικές πληροφορίες, κατά τα οριζόμενα στο «Πλαίσιο Παρακολούθησης Απόδοσης» στον Εσωτερικό
Κανονισμό της Εταιρείας.

Η παραπάνω παρουσίαση έχει συνταχθεί με τη δέουσα επιμέλεια για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, ωστόσο η ΕΕΣΥΠ δεν δεσμεύεται και δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη
ως προς την πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων έναντι τρίτων. Το παρόν έγγραφο δεν συνιστά σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε μέρος συμβουλής επενδυτικών
αποφάσεων. Οι παραλήπτες του κειμένου θα πρέπει να διεξάγουν τη δική τους έρευνα και ενδελεχή οικονομική επισκόπηση για οποιαδήποτε επενδυτική τους απόφαση ή
ενέργεια, ανεξαρτήτως του παρόντος κειμένου.


