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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Αθηναϊκό εργοστάσιο της Γαλλικής Εταιρείας Αεριόφωτος ιδρύθηκε το 

1857, με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα και μετά από ομόφωνη απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων. Ήταν η εποχή 

που η βιομηχανική επανάσταση άρχιζε να 

διαφαίνεται στο νεοσύστατο τότε ελληνικό 

κράτος, ηλικίας μόλις τριών δεκαετιών. Με το 

διάταγμα εκείνο παραχωρήθηκε στον Φραγκίσκο 

Φεράλδη το δικαίωμα σύστασης και 

εκμετάλλευσης του εργοστασίου αεριόφωτος 

(κοινώς γκαζιού) για τον φωτισμό της πόλης. 

 Η ανεύρεση του χώρου για την ανέγερση του βιομηχανικού αυτού 

συγκροτήματος, έγινε με γνώμονα την σπουδαιότητα του κεντρικού σημείου που 

βρισκόταν, δηλαδή στην τρίτη κορυφή του «πολεοδομικού τριγώνου» της Αθήνας, στον 

άξονα προς Πειραιά. Η μεταγενέστερη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής γύρω από το 

συγκρότημα του εργοστασίου, συνέτεινε στο να καθιερωθεί η οδός Πειραιώς ως ένα 

από τα βιομηχανικά κέντρα της πρωτεύουσας.  

1. Η κατασκευή και λειτουργία του εργοστασίου ακολουθεί        τέσσερις 

φάσεις 

-Α΄(1862-1887): Δημιουργούνται τα πρώτα κτίρια και τοποθετούνται μηχανήματα 

όπως κλίβανοι απόσταξης (φούρνοι), αεριοφυλάκια για την αποθήκευση, καμινάδα, 

αίθουσα καθαρισμού, υδατοδεξαμενές, αποθήκες και κατοικία διευθυντή. 

-Β΄(1887-1920): Διευρύνονται οι ανάγκες χρήσης του φωταερίου. Εκτός από τον 

δημοτικό φωτισμό των δρόμων, σπίτια και βιομηχανίες προστίθενται στους χρήστες 

γκαζιού. 

Παράλληλα, επεκτείνεται το εργοστάσιο υπό νέα ιδιοκτησία (I.B. Σερπιέρης, 

Foulon der Vol), ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896. Ανεγείρεται νέα καμινάδα, 

σειρά φούρνων, δύο αεριοφυλάκια, καθώς και κτίρια για την εξυπηρέτηση των 

εργαζομένων (αποδυτήρια, λουτρά, κουρείο κλπ.). 
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-Γ΄(1920-1952): Εισάγεται η γερμανική τεχνολογία για την βελτίωση της 

ποιότητας του αερίου, προστίθεται νέα μονάδα παραγωγής υδαταερίου και τρίτη 

καμινάδα. Το εργοστάσιο περιέρχεται (1938) στον Δήμο ως Δημοτική Επιχείρηση 

Φωταερίου Αθηνών (ΔΕΦΑ), με την εκπνοή του συμβολαίου της γαλλικής εταιρίας. Ο 

χώρος παίρνει την σημερινή του μορφή. 

-Δ΄(1952-1984): Παρά την οικοδομική ανασυγκρότηση της πόλης, την δεκαετία 

του ΄60, το εργοστάσιο υπολειτουργεί, αφού η μορφή ενέργειας που παράγει θεωρείται 

«ξεπερασμένη». Το 1983 διακόπτεται σταδιακά η διαδικασία παραγωγής αερίου από 

κάρβουνο και το δίκτυο ενώνεται με τα Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου, όπου 

καθιερώνεται η παραγωγή με την τεχνολογία της νάφθας. 

Τον Αύγουστο του 1984, σταματά η λειτουργία του εργοστασίου που θεωρήθηκε 

πλέον αναχρονιστική αλλά και ακατάλληλη εξαιτίας της ρύπανσης που προκαλούσε και 

λόγω της καθεαυτής τοποθεσίας του στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στην Ακρόπολη. Η 

επισκευή-αποκατάσταση και επαναχρησιμοποίηση των παλαιών κτιρίων (σε δύο φάσεις) 

μαζί με την οργάνωση του ελευθέρου χώρου του συγκροτήματος, που ξεκίνησε στα τέλη 

της δεκαετίας του ΄90 και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, 

συνιστούν μια σύνθετη διαδικασία δυο αρχών: της αυθεντικότητας και της χρηστικότητας 

και το καθιστούν ως ένα από τα βασικά στοιχεία, που συνθέτουν την εικόνα της πόλεως 

των Αθηνών. 

        

2. Πρώτο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας - Η καύση του  

γαιάνθρακα 

 

Η διαδικασία παραγωγής του φωταερίου 

στο παλιό εργοστάσιο του γκαζιού ξεκινούσε 

από την αυλή. Ο γαιάνθρακας είχε ήδη 

μεταφερθεί μέσω του σιδηροδρομικού 

δικτύου και τοποθετηθεί στα παρακείμενα 

γήπεδα που σήμερα αποτελούν την πλατεία 

Περσεφόνης. Από εκεί κατέληγε στην 

κεντρική αυλή του εργοστασίου και ζυγιζόταν. Επίσης στο ίδιο μέρος κατέληγε από 

τους φούρνους το κωκ, γαιάνθρακας δηλαδή που είχε καεί σε πολύ υψηλές 

θερμοκρασίες προκειμένου να παράγει το αέριο. Οι εργάτες οδηγούσαν το κωκ με 
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καροτσάκια κάτω από μεγάλες αντλίες νερού, όπου και το κατέβρεχαν με σκοπό να 

ρίξουν την θερμοκρασία του και να επαναχρησιμοποιηθεί ή να το μεταπωλήσουν 

σαν φτηνότερη θερμαντική ύλη. 

 

2.1. Οι Φούρνοι 

Η αίθουσα με τους «φούρνους, ίσως ο πιο χαρακτηριστικός χώρος στην 

“Τεχνόπολις”, διατηρεί ακόμη και σήμερα την 

ατμόσφαιρα και την αισθητική του παλαιού 

εργοστασίου και χρονολογείται το 1857. Εκεί 

λοιπόν, μεταφερόταν ο γαιάνθρακας από την 

αυλή. Αφού πρώτα είχε ζυγιστεί, οι εργάτες 

τροφοδοτούσαν τα «κορνούτα» με τον 

γαιάνθρακα χρησιμοποιώντας μια «σέσουλα». 

Η καύση του διαρκούσε 4 ώρες περίπου και το αέριο που εκλυόταν περνούσε 

ακάθαρτο μέσα από τις σωληνώσεις για να προωθηθεί στο δεύτερο στάδιο της 

διαδικασίας παραγωγής του που ήταν ο καθαρισμός του από τα υποπροϊόντα του 

(κωκ, κατράμι, σκουριά, πίσσα). 

Το ίδιο κτίριο στέγαζε και τις αντλίες που δούλευαν με ατμό, προκειμένου 

να τροφοδοτούν αδιάκοπα το σύστημα των ψυχραντήρων, απ’ όπου περνούσε το 

ακάθαρτο αέριο και ψύχονταν. 

 

3. Δεύτερο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας –  

Ο  καθαρισμός του  αερίου 

 

3.1. Ψυχραντήρια 

Τα «Ψυχραντήρια»,  δηλαδή το σύνολο 168 κάθετων σωλήνων, ύψους 6 

μέτρων, που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα των αρχικών φούρνων, χρονολογούνται 

από το 1903. Αποτελούν τον πρώτο σταθμό κάθαρσης του παραγόμενου αερίου, 

αμέσως μετά την απομάκρυνσή του από τους 

φούρνους. Ουσιαστικά με το σύστημα της 

ψύξης (εξωτερικά των σωλήνων έτρεχε 
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νερό) γινόταν ο πρώτος διαχωρισμός του από  την πίσσα. 

Το αρχικό κτίσμα είναι κατασκευασμένο πριν το 1903. Η προσθήκη στην 

πίσω όψη είναι μεταγενέστερη του 1910 και έγινε για να καλύψει ανάγκες 

επέκτασης του κύκλου παραγωγής. Αμέσως μετά τα ψυχραντήρια, στους χώρους 

αυτούς διοχετεύονταν το αέριο, όπου και γινόταν η κατακράτηση κατραμιού, 

ναφθαλίνης και αμμωνίας. Τα υποπροϊόντα αυτά μεταπωλούνταν, ώστε να μην μένει 

τίποτα περιττό στο χώρο του εργοστασίου. 

Μετά λοιπόν την πρώτη ουσιαστική φάση καθαρισμού του αερίου από τα 

υποπροϊόντα του, το αέριο περνούσε  μέσα από λεκάνες καθαρισμού για να δεχτεί 

και τον χημικό καθαρισμό, δηλαδή να γίνει η «αποθείωσή» του. Το κτίριο 

περιελάμβανε 18 καθαρτήρες και αίθουσα μετρητών όπου το αέριο αποθηκευόταν 

προσωρινά προτού να μετρηθεί και να αποθηκευθεί στα αεριοφυλάκια. Η 

κατασκευή του κτιρίου χρονολογείται στα 1902. 

 

4. Τρίτο Στάδιο Της Παραγωγικής Διαδικασίας –       

Η Αποθήκευση Του Αερίου 

Στις παρακάτω κατασκευές αποθηκεύονταν  το αέριο πριν από  την διανομή  του στο     

δίκτυο της πόλης: 

4.1.  

Το συγκεκριμένο αεριοφυλάκιο είναι από τα πιο εντυπωσιακά του χώρου 

εξαιτίας του περίτεχνου εξωτερικού 

σκελετού του. Χρονολογείται στα 1860 και ο 

μηχανισμός του, όπως και των άλλων τριών που 

υπήρχαν αρχικά (σήμερα έχουν παραμείνει στη 

θέση τους συνολικά 3), στηρίζεται στην 

επάλληλη – κατακόρυφη κίνηση δύο ή τριών 

μεταλλικών τύμπανων με στεγανοποίηση νερού. Σε περίπτωση κενού 

συμπτύσσονται στο τύμπανο της βάσης που είναι υπόγειο. Ενώ η ανάπτυξη των 

τύμπανων γίνεται μέσα στο περιμετρικό σιδερένιο χωροδικτύωμα. Όταν πλέον το 

εργοστάσιο παρήγαγε και υδαταέριο, αυτό το αεριοφυλάκιο αποτέλεσε τον 

αποκλειστικό χώρο αποθήκευσής του. 
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4.2.  

 Το δεύτερο αεριοφυλάκιο 

χρονολογείται από το 1905 και όπως και 

τα υπόλοιπα ακολουθούσε τους ίδιους 

κανόνες λειτουργίας, αν και ήταν το 

μικρότερο σε χωρητικότητα. 

 

   

 

 

5. Παραγωγή Του Φωταερίου Από Το Υδαταέριο 

 

5.1. Παλαιό Υδαταέριο 

Το κτίριο του Παλαιού Υδαταερίου είναι 

σχεδιασμένο και κατασκευασμένο γύρω στα 

1910. Στέγαζε τη βασική λειτουργία 

παραγωγής γκαζιού β’ ποιότητας, με 

ανάμειξη του κωκ με άκαυτο κάρβουνο και 

περικλείει σχεδόν όλο τον παλιό 

μηχανολογικό εξοπλισμό του 

υδαταερίου. Ουσιαστικά λειτουργούσε συμπληρωματικά στην αρχική διαδικασία 

παραγωγής αερίου από κάρβουνο. 

 

 

 

5.2. Νέο Υδαταέριο 
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Το κτίριο μελετήθηκε το 1939 από γερμανική εταιρεία αλλά τελικά 

κατασκευάστηκε το 1952 ή 1954,  για να 

εξυπηρετήσει τις ανάγκες του 

εργοστασίου φωταερίου. Εκεί γινόταν η 

παραγωγή του υδαταερίου βάσει νέας 

τεχνολογίας και έχει επίσης αναπλαστεί 

διατηρώντας όλα τα αρχικά του 

στοιχεία. 

 

 

6. Η Μετάβαση Στην Νέα Εποχή 

 

Κάποια στιγμή λοιπόν οι αρμόδιοι φορείς, ετοιμάζοντας το έδαφος για τον 

ερχομό του φυσικού αερίου, έκλεισαν το εργοστάσιο στο Γκάζι και εισήγαγαν στο 

υπάρχον δίκτυο ναφθαέριο, ένα διυλιστηριακά παρασκευάσιμο αέριο εναλλάξιμο 

του φυσικού αερίου ενώ παράλληλα άρχισε η ανακατασκευή του δικτύου παροχής 

που ήδη ήταν εκτός εποχής. 

Παράλληλα ξεκίνησε η κατασκευή του εθνικού συστήματος μεταφοράς, κατανομής 

και διανομής του φυσικού αερίου. Επίσης παράλληλα ξεκίνησε η κατασκευή του 

σταθμού υποδοχής και αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου στη νήσο 

Ρεβυθούσα. Έτσι, φτάσαμε στο 1996 όπου και η πρώτη βιομηχανική παροχή 

συνδέθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία της στην Ελληνική Βιομηχανία Ζαχάρεως. 

Εκτοτε, πολλές βιομηχανίες και ακόμα περισσότερες οικίες έχουν συνδεθεί με το 

νέο αυτό καύσιμο συμβάλλοντας στη καλύτερη περιβαλλοντική και ενεργειακή 

διαχείριση που απαιτούν οι καιροί μας. 

 

 

 

 

 

7. Το Φυσικό Αέριο 

Το φυσικό αέριο αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη μορφή πρωτογενούς 

ενέργειας διεθνώς, δεδομένης της υπεροχής του έναντι των αντιστοίχων ενεργειακών 
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μορφών και της καθοριστικής συμβολή του στη θωράκιση του τρίπτυχου «περιβάλλον, 

κοινωνία, οικονομία», αναγκαίων συστατικών της βιώσιμης ανάπτυξης. 

 7.1. Πλεονεκτήματα φυσικού αερίου 

7.1.1      Επιτρέπει  μεγαλύτερη  ενεργειακή  απόδοση  από  όλα  τα  άλλα 

καύσιμα σε  όλους  τους  τομείς  της  παραγωγής,  με  πρωταρχικό  τομέα  την 

ηλεκτροπαραγωγή  χάρη    στην  τεχνολογία  του  συνδυασμένου  κύκλου1. 

(1.Στη τεχνολογία αεροστροβίλων συνδυασμένου κύκλου, το φυσικό αέριο 

αναμιγνύεται με τον αέρα και τροφοδοτεί έναν αεριοστρόβιλο. Στην 

συνέχεια χρησιμοποιεί την θερμότητα από τα καυσαέρια του αεριοστρόβιλου 

για να παράγει ατμό. Ο ατμός στη συνεχεία θέτει σε κίνηση έναν 

ατμοστρόβιλο και μια δεύτερη ηλεκτρογεννήτρια παράγοντας διπλάσια 

ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας με το ίδιο κόστος καυσίμου.) 

7.1.2    Επιβαρύνει πολύ λιγότερο το περιβάλλον συγκρινόμενο με όλα τα 

άλλα καύσιμα αναπαραγόμενη ενέργεια. 

7.1.3  Παρέχει  μεγαλύτερη  ευελιξία,  ευκολία  χρήσης  και  γενικότερης 

διαχείρισης από τα άλλα καύσιμα τόσο στις οικιακές όσο και στις εμπορικές 

και βιομηχανικές εφαρμογές. 

 

 7.2.    Αλληλεξάρτηση του φυσικού αερίου με άλλες μορφές ενέργειας 
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7.2.1. Θεωρείτε πρωτοποριακό καύσιμο για παραγωγή ηλεκτρισμού σε 

βαθμό  δημιουργίας  στενής  αλληλεξάρτησης  των  δύο  ζωτικής  σημασίας 

αγορών, του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου. 

7.2.2. Θεωρείται επίσης αναγκαίο καύσιμο εφεδρείας και όχι μόνο για 

την ουσιαστική ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

7.2.3.  Αποτελεί  θεμελιώδες  στοιχείο  ανάπτυξης  νέων  σημαντικών 

τομέων  χρήσεων,  όπως  η  αυτοκίνηση  και  μελλοντικής  εμπορικής 

παραγωγής καινοτόμων μορφών ενέργειας, όπως το υδρογόνο και τα υγρά 

καύσιμα. 

Κατά βάση το φυσικό αέριο αποτελεί κυρίαρχη ενεργειακή επιλογή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρείται το καύσιμο του 21ου Αιώνα και συγχρόνως γέφυρα 

διαχρονικής μετάβασης από τις συμβατικές στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

               ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
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1. Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε. 

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε. είναι η εταιρεία που εισήγαγε το 

φυσικό αέριο στην Ελλάδα. To 1987, ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου και ο 

υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Αναστάσιος Πεπόνης υπέγραψαν τη 

Διακρατική Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Σοβιετικής Ένωσης 

για τον εφοδιασμό της χώρας μας με το φυσικό αέριο. Ακολουθούν συμφωνίες της ΔΕΠ 

με την ρωσική Sojuzgazexport (σήμερα Gazprom-Export) και με την αλγερινή 

Sonatrach.  

Το Φεβρουάριο λοιπόν του 1988, υπογράφεται η πρώτη διακρατική συμφωνία 

μεταξύ Ελλάδας και Αλγερίας, για τον εφοδιασμό της χώρας μας με υγροποιημένο 

φυσικό αέριο. Το Σεπτέμβριο του 1988, ιδρύεται η δημόσια επιχείρηση αερίου (ΔΕΠΑ) 

ως θυγατρική εταιρία της τότε δημόσιας επιχείρησης πετρελαίου (ΔΕΠ). 

 Στη συνέχεια το Δεκέμβριο του ίδιου έτους η ΔΕΠΑ υπογράφει την πρώτη 

σημαντική συμφωνία κατασκευής του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου, μήκους 512 

χιλιομέτρων, από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα έως την Αττική. Το 1994, η ΔΕΠΑ 

υπογράφει την πρώτη σύμβαση πώλησης φυσικού αερίου με τον μεγαλύτερο 

καταναλωτή της χώρας, τη ΔΕΗ, σύμβαση η οποία αποτέλεσε την βάση για την 

περεταίρω ανάπτυξη του έργου του φυσικού αερίου. 

 Ένα χρόνο αργότερα, θεσπίζεται ο πρώτος νόμος του αερίου (Ν.2364) όπου 

μεταξύ άλλων διαμορφώνεται το πλαίσιο για την ίδρυση των περιφερικών εταιρειών 

διανομής αερίου, με την συμμετοχή της ΔΕΠΑ και ιδιωτών επενδυτών. Στις αρχές του 

1996, ολοκληρώνεται η κατασκευή του αγωγού και του μετρητικού σταθμού συνόρων 

Σιδηροκάστρου, όπου πλέον το αέριο εισάγεται στον αγωγό και γίνονται οι πρώτες 

δοκιμές. Το Νοέμβριο του ίδιου έτους συνδέεται ο πρώτος καταναλωτής φυσικού 

αερίου, μονάδα της Ελληνικής Βιομηχανίας ζάχαρης στη Λάρισα. 

Το 2000, ολοκληρώνεται η κατασκευή της εγκατάστασης προσωρινής 

αποθήκευσης και αραιοποίησης υγροποιημένου Φυσικού αερίου στην νήσο Ρεβυθούσα 

και γίνεται η παραλαβή υγροποιημένου φυσικού αερίου από την Αλγερία. Το ίδιο έτος, 

και μετά από την επιτυχή κατάληξη διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή 

ιδιωτών επενδυτών, ιδρύονται οι δύο πρώτες εταιρίες παροχής αερίου (ΕΠΑ) στην 
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περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας. Η ΔΕΠΑ συμμετέχει με ποσοστό 51% 

στο μετοχικό κεφάλαιο αυτών ενώ το υπόλοιπο 41% ανήκει σε ιδιώτη ο οποίος έχει και 

την ευθύνη διαχείρισης. Το αμέσως επόμενο έτος, ιδρύεται στην περιοχή της Αττικής με 

αντίστοιχη διαδικασία και η τρίτη ΕΠΑ. Το 2003, υπογράφεται η διακρατική συμφωνία 

μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, για την προμήθεια αερίου από την Τουρκία. Ο 

διασυνδετήριος αγωγός φυσικού αερίου Ελλάδας-Τουρκίας άρχισε να κατασκευάζεται 

δυο χρόνια μετά. To 2005, ψηφίζεται από την Βουλή των Ελλήνων ο Ν.3428 για την 

απελευθέρωση αγοράς φυσικού αερίου, ο οποίος προβλέπει τη δημιουργία θυγατρικής 

εταιρείας της ΔΕΠΑ με την επωνυμία Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού 

Αερίου (ΔΕΣΦΑ ΑΕ). 

 Ο νόμος αυτός προβλέπει λειτουργική ανεξαρτησία των δύο νομικά 

διαχωρισμένων πλέον εταιρειών. Την ίδια χρονιά, υπογράφεται διακρατική συμφωνία 

μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, με την οποία επισφραγίζεται η δέσμευση των δύο χωρών 

να υποστηρίξουν το έργο Italy –Greece interconnector (IGI), το οποίο θα συνδέσει το 

Ιταλικό και Ελληνικό δίκτυο φυσικού Αερίου. 

Το Μάρτιο του 2007, Ιδρύεται με προεδρικό διάταγμα η εταιρεία ΔΕΣΦΑ ως 

100% θυγατρική της ΔΕΠΑ , και η οποία διαχειρίζεται το εθνικό σύστημα Φυσικού 

Αερίου (ΕΣΦΑ), καθώς και το σύνολο του συστήματος μεταφοράς και εγκατάστασης 

υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ). Τον Ιούλιου του ίδιου έτους, υπογράφεται 

διακρατική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας , Ιταλίας, και Τουρκίας, με την οποία 

εδραιώνεται η δέσμευση των τριών κυβερνήσεων για την έγκαιρη υλοποίηση του 

αγωγού Interconnector Turkey-Greece- Italy (ITGI). Τον Αύγουστο του 2007, 

υπογράφεται μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αζερμπαϊτζάν, και με το οποίο 

επισημοποιείται το ενδιαφέρον των δύο κυβερνήσεων για την υπογραφή συμφωνιών 

προμήθεια αερίου με προορισμό την Ιταλία και την Ελλάδα, μέσω του αγωγού IGI. 

Τρεις μήνες μετά, ξεκινάει η λειτουργία του συνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου 

Ελλάδας – Τουρκίας και η παραλαβή αερίου μέσω του αγωγού. 

Τον Ιούνιο του 2008, ιδρύεται η εταιρεία « Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσικού 

Αερίου (ΥΑΦΑ) Ελλάδος Ιταλίας ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ» . Τον Ιούλιο του επόμενου έτους, 

υπογράφεται μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Bulgarian Energy holding EAD (BEH 

EAD), της ΔΕΠΑ ΑΕ και της Edison S.p.A. για την υλοποίηση του κλάδου του αγωγού 
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IGI προς την Βουλγαρία με το όνομα Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας – Βουλγαρίας 

(IGB). Τέλος, το Δεκέμβριο του 2010, ιδρύεται η Natural Gas Interconnector Greece 

Bulgaria EAD (ICGB AD), εταιρία υπεύθυνη για την ανάπτυξη, την κατασκευή και τη 

λειτουργία του νέου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας 

(αγωγός IGB).Στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας συμμετέχουν η IGI Poseidon 

S.A. (εταιρία που ανήκει ισομερώς στις ΔΕΠΑ και Edison και είναι υπεύθυνη για την 

ανάπτυξη και κατασκευή του υποθαλάσσιου διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου 

μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας) και η Bulgarian Energy Holding EAD. 

Η ΔΕΠΑ πραγματοποίησε λοιπόν, ένα σημαντικό, για τα Ελληνικά δεδομένα 

έργο βασικής υποδομής, λογιστικής αξίας άνω των 1,5 δις. Ευρώ, που έφερε φυσικό 

αέριο από την Θράκη έως την Αττική και σε όλα τα μεγάλα κέντρα κατανάλωσης της 

ηπειρωτικής χώρας. Κατασκευάστηκαν πάνω από 1000 χιλιόμετρα δικτύου υψηλής 

πίεσης μεταφοράς, 500 χιλιόμετρα μέσης πίεσης διανομής σε έναν αριθμό διαφορετικών 

περιοχών και ένα εκτεταμένο δίκτυο αγωγών χαμηλής πίεσης σε τουλάχιστον έξι 

ευρύτερες αστικές περιοχές. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή σταθμού υγροποιημένου 

φυσικού αερίου (LNG) στη Ρεβυθούσα, συνδεόμενου μέσω υποθαλασσίων αγωγών με 

το κεντρικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου καθώς και ο διασυνδετήριος αγωγός 

μεταφοράς φυσικού αερίου από την Τουρκία (Καρατσαμπέ) στην Ελλάδα (Κομοτηνή) 

μήκους 295 χιλιομέτρων. Πραγματοποιήθηκαν συνεργασίες με μεγάλες διεθνής 

εταιρίες, οι οποίες ανέλαβαν την επέκταση των δικτύων διανομής και την διείσδυση του 

φυσικού αερίου σε περιοχές με καταναλωτές μέχρι και 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα το 

χρόνο. 

Η ΔΕΠΑ με την πολύπτυχη εμπειρία της έχει έντονη παρουσία στον ευρύτερο 

ενεργειακό χώρο. Από το 2007 δραστηριοποιείται, ως όμιλος εταιρειών νομικά 

διαχωρισμένο σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της βιομηχανίας φυσικού αερίου, 

ανταποκρινόμενη επιτυχώς στις προκλήσεις της ελεύθερης αγοράς σύμφωνα με τις 

προβλέψεις της κοινοτικής νομοθεσίας. (παράρτημα 2) 

 

2. Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. 
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Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ιδρύθηκε 

την 30η Μαρτίου 2007 βάσει του Ν. 3428/2005 για την απελευθέρωση της αγοράς 

φυσικού αερίου (ΦΕΚ 313/27.12.2005), με τον οποίο  εναρμονίσθηκε η Ελληνική 

νομοθεσία με την οδηγία 03/55. Ο νόμος αυτός προέβλεψε τη δημιουργία του ΔΕΣΦΑ ως 

θυγατρικής εταιρίας της ΔΕΠΑ ΑΕ. Το διοικητικό συμβούλιο του ΔΕΣΦΑ ορίζεται 

απευθείας από την κυβέρνηση για τα πρώτα 10 χρόνια από τη σύστασή του. 

 Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ αποτελεί το 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΠΑ ΑΕ σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών (παράρτημα 1). Ειδικά για 

την διοίκηση της εταιρείας γίνεται σαφής αναφορά στον Ν.3428/2005. Ποιο 

συγκεκριμένα, στο άρθρο 7 παρ.5 αναφέρεται ότι “για χρονικό διάστημα 10 ετών από 

την σύσταση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, και ανεξάρτητα από την μετοχική σύνθεση της ΔΕΠΑ 

ΑΕ, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ διορίζονται και 

ανακαλούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 

Ανάπτυξης. 

Στον ΔΕΣΦΑ μεταβιβάστηκε από τη ΔΕΠΑ Α.Ε., με απόσπαση, ο κλάδος του 

Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ). Το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αεριού 

ορίζεται στο άρθρο 6 του ν. 3428/05, και περιλαμβάνει το Σύστημα Μεταφοράς Φ.Α. 

(δηλαδή το σύστημα αγωγών με πίεση σχεδιασμού άνω των 19 barg) και τον σταθμό 

ΥΦΑ της Ρεβυθούσας. Με την μεταβίβαση στον ΔΕΣΦΑ του κλάδου αυτού, ο ΔΕΣΦΑ 

απέκτησε πλήρες και αποκλειστικό δικαίωμα στη διαχείριση, λειτουργία, εκμετάλλευση 

και ανάπτυξη του ΕΣΦΑ. Ο ΔΕΣΦΑ είναι και ο ιδιοκτήτης του ΕΣΦΑ. 

Με το προεδρικό Διάταγμα 33 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 31/20.02.2007 

εγκρίθηκε το καταστατικό του ΔΕΣΦΑ. Επίσης, με το προεδρικό διάταγμα 34 που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 31/20.02.2007 εγκρίθηκαν τα κριτήρια και η διαδικασία για 

την μεταφορά και ένταξη προσωπικού από την ΔΕΠΑ ΑΕ στον ΔΕΣΦΑ. Με το νέο 

νομοθετικό πλαίσιο, ο ΔΕΣΦΑ αναλαμβάνει πλήρως τον έλεγχο του ΕΣΦΑ. Σκοπός της 

εταιρείας είναι η λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του 

εθνικού συστήματος φυσικού αερίου (ΕΣΦΑ), όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 6 του ν. 

3428/2005, και των διασυνδέσεων του, προκειμένου το ΕΣΦΑ να είναι οικονομικά 

αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκληρωμένο και να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των 
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χρηστών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ.31 του ν. 3428/2005, σε φυσικό αέριο κατά 

τρόπο ασφαλή, επαρκή, αξιόπιστο και οικονομικά αποδοτικό. 

Σημαντικός σταθμός στη λειτουργία του ΕΣΦΑ ήταν η έκδοση του Κώδικα 

Διαχείρισης ΕΣΦΑ την 1η Απριλίου 2010. Κατόπιν τούτου, η Ρεβυθούσα υποδέχτηκε 

το πρώτο φορτίο υγροποιημένου φυσικού αερίου από χρήστη εκτός ΔΕΠΑ το Μάιο του 

2010. Η διαχείριση του ΕΣΦΑ, το οποίο είναι ανοιχτό σε πρόσβαση τρίτων, διέπεται 

από την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία. 

 

3.    Εταιρία Παροχής Φυσικού Αερίου (ΕΠΑ) 

 Η Εταιρία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Αττικής Α.Ε απευθύνεται όχι μόνο σε 

επιχειρήσεις αλλά και σε ιδιώτες. Η ΕΠΑ Αττικής ΑΕ και το τμήμα Μεγάλων 

Καταναλωτών (Β2Β) είναι στη διάθεση των πελατών για να τους ενημερώσει και να 

τους εξυπηρετήσει για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το φυσικό αέριο. Υπάρχει η 

δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης για την παροχή-διαθεσιμότητα φυσικού αερίου είτε 

τηλεφωνικά, είτε με κάποιο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρίας, είτε μέσω του 

διαδικτύου. 

Όταν ο καταναλωτής λοιπόν, είτε είναι κάποια επιχείρηση είτε είναι ιδιώτης, 

εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση σύνδεσης φυσικού αερίου θα πρέπει να 

ακολουθηθούν κάποια  στάδια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύνδεσης. Τα 

στάδια είναι τα εξής: 

Α. Διαδικασία Διαχείρισης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Αίτησης- Σύνδεσης 

και Παροχής Πριν την Σύναψη Συμβάσεως 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για σύνδεση του 

οικήματος του με το δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου σε κάποιο από τα κανάλια 

πωλήσεων και εξυπηρέτησης της εταιρίας. 

Α1. Διαχείριση Ατομικής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Ε.Ε.) 

 Τα κανάλια επαφής, κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος του υποψήφιου πελάτη 

δημιουργούν μια εκδήλωση Ενδιαφέροντος μέσω της οποίας καταγράφουν ορισμένα 
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βασικά στοιχεία του πελάτη και δίνουν μια αρχική εκτίμηση για τη δυνατότητα 

συνδέσεως με το δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου. 

Στην περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να αφήσει το όνομά του τότε πρώτα θα 

πρέπει να διερευνηθεί εάν υπάρχει στο πληροφοριακό σύστημα ως εταίρος και αν όχι να 

καταχωρηθεί ως δυνητικός πελάτης και στη συνέχεια υπό αυτόν να δημιουργήσουμε 

την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος. 

Α2. Διαχείριση Μαζικής Ή Ατομικής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Ε.Ε.) Σε 

Σημείο που δεν Υπάρχει Δίκτυο Αγωγών Φυσικού Αερίου και Ουσιαστικά Τίθεται 

Θέμα Επεκτάσεως 

 Υποβάλλεται το αίτημα συνήθως με επιστολή. Η επιστολή δεν αποτελεί 

κατάθεση αίτησης την οποία η εταιρία μας οφείλει να απαντήσει εντός 21 ημερών. 

Πρώτον πραγματοποιείται αρχική εξέταση όσον αφορά τη γειτνίαση του 

αιτούμενου προς σύνδεση σημείου με το δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου. 

Δεύτερον εξετάζεται κατά πόσο υπάρχει κοντά δίκτυο ή εάν αφορά ιδιαίτερη 

περίπτωση και ενημερώνεται ο πελάτης από το αρμόδιο κανάλι πωλήσεων εάν είναι 

θετική η απάντηση ή από το τμήμα παραπόνων σε αντίθετη περίπτωση. 

Α3. Υποβολή Αίτησης Σύνδεσης Και Παροχής  

Εφόσον το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος η εταιρία άμεσα τον εφοδιάζει με την    

«αίτηση Σύνδεσης Παροχής φυσικού αερίου» η οποία και υποβάλλεται προς τελική 

εξέταση για έγκριση ή για αιτιολογημένη απόρριψη. Όλες οι αιτήσεις σύνδεσης 

παροχής φυσικού αερίου εξετάζονται και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από την ομάδα 

διαχείρισης αιτήσεων, συμβάσεων και γνωστοποιήσεων λιανικών πωλήσεων του 

τμήματος εξυπηρέτησης πελατών το αργότερο εντός 21 ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της συμπληρωμένης αιτήσεως. Στις περιπτώσεις που θα τύχει να έρθει ένας 

πελάτης για πρώτη φορά στα γραφεία της εταιρίας και θα υποβάλει ταυτόχρονα αίτηση 

και θα θέλει άμεσα να συμβολαιοποιηθεί ή σε περιπτώσεις που αιτείται κάποιος αλλαγή 

χρήσεως σε ήδη εγκεκριμένη αίτηση τότε η ανταπόκριση από την ομάδα διαχείρισης 

αιτήσεων, συμβάσεων και γνωστοποιήσεων λιανικών πωλήσεων θα είναι άμεση στα 

αντίστοιχα τηλέφωνα της εταιρίας. 
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Γενικά για τις περιπτώσεις που θα απορριφθεί κάποια αίτηση σύνδεσης και 

παροχής, η ενημέρωση του καταναλωτή γίνεται γραπτώς, πλήρως αιτιολογημένα, 

περιγράφοντας παράλληλα τη διαδικασία με την οποία μπορεί να ζητηθεί επανεξέταση 

της αίτησης του. 

Η εν λόγω γραπτή απάντηση θα δίνεται από την αρμόδια προαναφερθείσα 

ομάδα και θα αποστέλλεται στη διεύθυνση αλληλογραφίας που θα έχει συμπληρώσει 

στην αίτηση του ο υποψήφιος πελάτης. 

Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης σύνδεσης παροχής φυσικού αερίου ο 

ενδιαφερόμενος ενημερώνεται κατ’ ελάχιστο τηλεφωνικά από αυτόν που τον 

εξυπηρέτησε ο οποίος και καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα εξυπηρέτησης 

πελατών την ενέργεια ενημέρωσης. Κατά την επικοινωνία του ο εργαζόμενος που 

εξυπηρετεί τον πελάτη τον παρακινεί να προβεί σε συμβολαιοποίηση αφού θα έχει 

συλλέξει τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και θα πληρώσει το 

αναγραφόμενο στην αίτηση ποσό τελών σύνδεσης και εγγύησης την συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή που προβαίνει στη σύναψη συμβολαίου. 

Α4. Διαχείριση Αιτήσεων Σύνδεσης και Παροχής Κατά τη Σύναψη 

Συμβάσεως 

 Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αποφασίσει να προβεί σε σύμβαση με την 

Εταιρία Παροχής Αερίου Αττικής θα πρέπει να συνυποβάλλει, στο κανάλι πωλήσεων 

που τον εξυπηρετεί, δύο υπογεγραμμένα αντίγραφα της αίτησης «Σύνδεσης παροχής 

Φυσικού Αερίου», τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά 

αναφέρονται στο φάκελο πληροφόρησης του πελάτη, και το αποδεικτικό πληρωμής των 

τελών σύνδεσης και της εγγύησης. Ο πελάτης κατά την αναχώρησή του από το σημείο 

εξυπηρέτησης, μπορεί να παραλάβει εφόσον το ζητήσει, «Τους γενικούς όρους 

συναλλαγών», το τιμολόγιο παροχής φυσικού αερίου και ένα αντίγραφο της αίτησης 

σύνδεσης και παροχής, ανυπόγραφο από την ΕΠΑ Αττικής μιας και ακόμη δεν θα έχει 

ελεγχθεί το σύνολο των υποβαλλόμενων εγγράφων. 

Το σύνολο των υποβαλλόμενων εγγράφων εντός τριών ημερών, θα πρέπει με 

διαβιβαστικό να έχουν αποσταλεί στην ομάδα διαχείρισης αιτήσεων, συμβάσεων και 

γνωστοποιήσεων λιανικών πωλήσεων. 
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Ειδικά στην αίτηση-σύμβαση δεν πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία 

υποβολής από τον πελάτη μιας και η ημερομηνία ισχύος της αίτησης-σύμβασης θα είναι 

η ημερομηνία έγκρισης της αίτησης σύνδεσης και παροχής. 

Οι προϋποθέσεις έγκρισης είναι να έχουμε διερευνήσει και εγκρίνει τη 

δυνατότητα συνδέσεως, να έχει πληρώσει τα απαιτούμενα τέλη σύνδεσης και εγγύηση 

και να είναι ελεγμένα και εγκεκριμένα τα επισυναπτόμενα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά. 

Τα συμβόλαια του πελάτη με τα συνοδευτικά έγγραφα προωθούνται στην ομάδα 

διαχείρισης αιτήσεων, συμβάσεων και γνωστοποιήσεων λιανικών πωλήσεων, όπου 

πραγματοποιείται ο τελικός έλεγχος και δίνεται η τελική έγκριση με την οποία τίθεται 

σε ισχύ η «Σύμβαση Σύνδεσης και Παροχής». Τα δυο αντίγραφα συμβάσεων 

υπογράφονται από τον εκπρόσωπο της Εταιρίας Παροχής Αερίου Αττικής και το ένα 

αρχειοθετείται ενώ το άλλο αποστέλλεται στον πελάτη στην «Διεύθυνση 

Αλληλογραφίας»που αναγράφεται στην «Αίτηση Σύνδεσης Παροχής Φυσικού Αερίου», 

μαζί με τα έντυπα ενημέρωσης των νέων πελατών. 

Α5. Ειδικές Περιπτώσεις  

Α5.1 Σε περίπτωση που κάποιος καταναλωτής είναι ΑΜΕΑ(Άτομο Με Ειδικές 

Ανάγκες) μπορεί να αιτηθεί την υπαγωγή του στην κατηγορία αυτή εφόσον η αίτηση για 

σύνδεση και παροχή είναι στο όνομά του, πρόκειται για ατομική σύνδεση και ο αιτών 

είναι ο ενοικιαστής ή ο ιδιοκτήτης του ακινήτου του οποίου θα πραγματοποιηθεί η 

σύνδεση με το δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου. 

Α5.2 Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος πελάτης αιτηθεί κατά την υποβολή 

της αίτησης για σύνδεση και παροχή Φυσικού Αερίου φορτίο μεγαλύτερο ή ίσο των 

100m3 την ώρα τότε η περίπτωση αυτή θα διαχειριστεί από την Διεύθυνση Πωλήσεων 

Μεγάλων Καταναλωτών.   
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          ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 
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Στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας θα ασχοληθώ με τις  τρεις εταιρίες 

Παροχής Αερίου και τους Ισολογισμούς τους για τα έτη 2007, 2008, 2009, 2010 και 2011 

παρουσιάζοντας παράλληλα τους βασικούς αριθμοδείκτες αποδοτικότητας και ρευστότητας 

που απορρέουν από αυτούς. 

2.1. Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας 

Εξίσου σημαντική για την οικονομική μονάδα είναι και η ανάλυση της κατάστασης 

αποτελεσμάτων χρήσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όλες οι οικονομικές μονάδες έχουν 

σκοπό το κέρδος και κατά συνέπεια οι ενδιαφερόμενοι δίνουν μεγάλη σημασία στο πόσο 

αποδοτική υπήρξε αυτή από άποψης κερδών, καθώς επίσης και ποιες είναι οι προοπτικές 

της για το μάλλον. 

Η αποδοτικότητα της οικονομικής μονάδας αντανακλά την ικανότητά της να 

πραγματοποιεί κέρδη. Προκειμένου να υπολογιστεί η αποδοτικότητα χρησιμοποιούνται 

διάφορα κριτήρια, όπως είναι η πορεία του όγκου των πωλήσεων, της παραγωγής, των 

κερδών κλπ. Ωστόσο τα κριτήρια αυτά προκειμένου να αποκτήσουν ουσιαστική σημασία 

θα πρέπει πέρα από το να σχετιστούν μεταξύ τους να συσχετιστούν και με άλλα μεγέθη τα 

οποία έχουν, άμεση ή έμμεση, σχέση με την οικονομική μονάδα. 

Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας ασχολούνται με τις σχέσεις κερδών και 

απασχολουμένων στην οικονομική μονάδα κεφαλαίων καθώς επίσης και με τις σχέσεις 

μεταξύ κερδών και πωλήσεων. 

Οι αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας που θα εξετάσω είναι οι εξής : 

1. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Συνολικών Κεφαλαίων 

2. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 

3. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Συνόλου Ενεργητικού 
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2.1.1. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Συνολικών Κεφαλαίων 

Ο Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Συνολικών Κεφαλαίων δείχνει την αναλογία των 

καθαρών κερδών της χρήσης προς το μέσο όρο του συνόλου των κάθε πηγής κεφαλαίων 

που ήταν στη διάθεση της επιχείρησης κατά την ίδια χρήση. 

Τον Αριθμοδείκτη Αποδοτικότητας Συνολικών Κεφαλαίων μπορούμε να τον 

υπολογίσουμε διαιρώντας με το σύνολο του μέσου όρου του παθητικού τα καθαρά κέρδη 

προ φόρων στα οποία έχουν επαναπροστεθεί τα χρηματοοικονομικά έξοδα που είχαν 

αφαιρεθεί κατά τον υπολογισμό των καθαρών κερδών αφού ο παρονομαστής περιλαμβάνει 

και τα ξένα κεφάλαια στα οποία σαν αμοιβή αντιστοιχούν τα χρηματοοικονομικά έξοδα. 

Για τον ακριβή υπολογισμό των κεφαλαίων που ήταν στη διάθεση της επιχείρησης κατά τη 

χρήση ίσως απαιτηθεί όχι ο απλός μέσος αρχής και τέλους αλλά η στάθμιση κάθε μορφής 

κεφαλαίου ως προς το συνολικό διάστημα και ποσό (αν είναι γνωστά) κατά το οποίο τούτα 

ήταν στη διάθεση της επιχείρησης σε μία χρήση, αφού πολλές φορές τα διάφορα κεφάλαια 

μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ + ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

                                     ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

 

 Όρια ≤ 1: Τα όρια εκτιμώνται στα πλαίσια του κλάδου και της οικονομίας 

γενικότερα αλλά σε κάθε συγκεκριμένη επιχείρηση η αξιολόγηση της απόδοσης μπορεί να 

γίνει ακριβέστερα με αναφορά στον και ανάλογα με το συνολικό (σταθμισμένο) κίνδυνο 

των κεφαλαίων της. Υπ’ όψιν θα πρέπει να λαμβάνονται, επίσης, και οι τρέχοντες στόχοι 

της επιχείρησης, π.χ. αύξηση του μεριδίου της στην αγορά, απόκτηση μονοπωλιακών 

πλεονεκτημάτων, φήμης και πελατείας κοκ, και οι οποίοι είναι δυνατόν να θέτουν την 

απόδοση, προσωρινά, σε δεύτερη μοίρα. 

Η απόδοση συνόλου υπενδεδυμένων κεφαλαίων έχει ευρεία χρήση και πολλούς 

ενδιαφερομένους. Συνιστά τη βασικότερη ένδειξη αποδοτικότητας μίας μονάδος 

ανεξάρτητα της πηγής των διαφόρων κεφαλαίων της και αντανακλά την ικανότητα τούτης 

σαν οικονομικού φορέα να παράγει κέρδη σε πρώτο επίπεδο. Από εκεί και πέρα, κάθε 

επενδυτής και παράγοντας της επιχείρησης (τωρινοί και μελλοντικοί μέτοχοι, προσωπικό, 
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διοίκηση, προμηθευτές, τράπεζες), μπορεί να χρησιμοποιήσει τη γενική αποδοτικότητα της 

επιχείρησης για να εκτιμήσει το αποτέλεσμα διαφόρων κινήσεων, από μόχλευση ή διοίκησή 

της μέχρι εξαγορά οι διοικήσεις κάποιων άλλων εταιριών αλλά και η πολιτεία για να 

εκτιμήσει την αντικειμενική αποδοτικότητα μίας μονάδος η οποία εκμεταλλεύεται ένα 

μέρος από τους εν ανεπάρκεια πόρους της κοινωνίας. 

Μειονεκτήματα. (α) Δεν είναι πάντα εμφανείς οι τρέχοντες στόχοι της διοίκησης 

μιας επιχείρησης και οι οποίοι στόχοι αυτοί είναι δυνατόν να μη δίνουν προτεραιότητα 

πάντοτε στην υψηλή απόδοση. (β) Μειονέκτημα επίσης αποτελεί το γεγονός ότι ο δείκτης 

είναι πολύ γενικός και δεν προσφέρεται για ακριβή διαγνωστικά συμπεράσματα αν δεν 

αναλυθεί σε λεπτομερέστερους δείκτες. (γ) Ένα άλλο πρόβλημα προέρχεται από την 

ανάγκη υπολογισμού και στάθμισης ως προς το χρόνο και το ποσό των κεφαλαίων τα οποία 

ήταν στη διάθεση της επιχείρησης σε μια περίοδο, αφού τούτο δεν προκύπτει από τις 

δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις, οι οποίες δίνουν υπόλοιπα τούτων μόνο στο τέλος 

κάθε χρήσης και όχι τις ενδιάμεσες διακυμάνσεις τους. (δ) Επίσης δεν πρέπει κατά τη 

σύγκριση (όλων) των αριθμοδεικτών να μας διαφεύγει το γεγονός ότι οι αριθμοδείκτες εκ 

του τρόπου υπολογισμού τους εξουδετερώνουν τον παράγοντα μέγεθος μεταξύ 

επιχειρήσεων διαφορετικού μεγέθους το οποίο μέγεθος είναι δυνατόν να είναι η αιτία της 

διαφοράς (από τα πρότυπα) σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό δεν πρέπει να μας εμποδίζει να 

αναζητούμε κατά τη διερεύνηση των αιτιών σε μια ανάλυση αριθμοδεικτών και αυτό το 

μέγεθος σαν ένα από αυτά. 

  

2.1.2. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 

Ο Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων δείχνει την αναλογία των 

καθαρών κερδών της χρήσης προς το μέσο όρο του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων που ήταν 

στη διάθεση της επιχείρησης σε μία χρήση. 

Τον Αριθμοδείκτη Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων μπορούμε να τον 

υπολογίσουμε διαιρώντας τα καθαρά κέρδη προ φόρων με το σύνολο του μέσου όρου των 

ιδίων κεφαλαίων. Για τον ακριβή υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων που ήταν στη διάθεση 

της επιχείρησης κατά τη χρήση ισχύουν αυτά που αναφέρθηκαν για το δείκτη συνόλου 

επενδυμένων κεφαλαίων προηγουμένως. 
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Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων –σε συνδυασμό και με τον αντίστοιχο κίνδυνο, ο 

οποίος στην απλή σύγκριση αριθμοδεικτών του ίδιου κλάδου υποτίθεται ότι είναι περίπου ο 

ίδιος για όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου- χρησιμεύει στην εκτίμηση της ικανοποιητικής ή 

μη αμοιβής των κεφαλαίων των ιδιοκτητών σε μια επιχείρηση. 

             ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ  

             ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

Όρια <,=,> 1 : Στα πλαίσια του κλάδου και της οικονομίας γενικότερα υπ’ όψιν θα 

πρέπει να λαμβάνονται και οι τρέχοντες στόχοι της επιχείρησης –οι οποίοι οι οποίοι είναι 

δυνατόν να θέτουν την απόδοση προσωρινά δε δεύτερη μοίρα- και των μετόχων καθώς και 

το επίπεδο κεφαλαιακής μόχλευσης. Το τελευταίο (επίπεδο μόχλευσης) μπορεί να ελεγχθεί 

στις περισσότερες περιπτώσεις από την επιλογή λογιστικών αρχών που κάνει η διοίκηση για 

την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μονάδος κάθε φορά, αφού είναι γνωστό ότι 

υπάρχουν περιθώρια επιλογής λογιστικών αρχών έτσι ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι 

τρέχοντες στόχοι της επιχείρησης αλλά περισσότερο αυτοί των μετόχων με την προϋπόθεση 

ότι τούτοι μπορούν να επιβάλλουν την προτεραιότητα των δικών τους έναντι (της 

προτεραιότητας) αυτών της διοίκησης. 

2.1.3. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Συνόλου Ενεργητικού 

Ο Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Συνόλου Ενεργητικού δείχνει την αναλογία των 

αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης προ χρηματοοικονομικών εξόδων της επιχείρησης προς το 

σύνολο του ενεργητικού και μετρά την αποδοτικότητα των περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης. 

Τον Αριθμοδείκτη Αποδοτικότητας Συνόλου Ενεργητικού μπορούμε να τον 

υπολογίσουμε διαιρώντας το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης χωρίς να έχουν αφαιρεθεί τα 

χρηματοοικονομικά έξοδα –αφού και αυτά είναι αμοιβή κεφαλαίων στα οποία αντιστοιχεί 

ένα μέρος του ενεργητικού το οποίο συμπεριλαμβάνεται στον αριθμητή του κλάσματος- δια 

του συνόλου του ενεργητικού που απασχολείται στην επιχείρηση σε μια χρήση. Όπως 

φαίνεται, δε συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και 

έσοδα θεωρούμενα όχι μόνο ως μη δημιουργούμενα από τα συνήθη και εμφανή, 
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τουλάχιστον, περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης αλλά και ως μη αντιπροσωπευτικά 

συνήθους δυνατότητας του ενεργητικού. Η εξαίρεση αυτή εδώ, όπως φαίνεται, έχει 

μεγαλύτερο εύρος από την εξαίρεση των ίδιων μεγεθών κατά τον υπολογισμό των δεικτών 

απόδοσης κεφαλαίων. Με το σκεπτικό αυτό, τα λειτουργικά έσοδα και έξοδα 

προηγουμένων χρήσεων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται. Υπάρχει στη βιβλιογραφία και 

η άποψη ότι στο ενεργητικό δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι συμμετοχές, άποψη η 

οποία ελέγχεται από πολλούς ως μη ορθή αφού εξαιρεί τις συμμετοχές σα μέρος του 

συνολικού ενεργητικού μιας επιχείρησης. 

       ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

                           ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

Όρια < 1: Ανάλογα με τον κλάδο. 

Στην εκτίμηση της αποδοτικότητας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης 

και στην αύξηση της διαγνωστικής διαπεραστικότητας των γενικών αριθμοδεικτών 

αποδοτικότητας του συνόλου των κεφαλαίων. 

 

2.2. Αριθμοδείκτες  Ρευστότητας. 

Προκειμένου ο οικονομικός αναλυτής να προσδιορίσει την βραχυχρόνια οικονομική 

κατάσταση μιας επιχείρησης καθώς επίσης και την ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της χρησιμοποιεί τους αριθμοδείκτες ρευστότητας. 

Οι αριθμοδείκτες που θα εξετάσω είναι οι εξής : 

1. Αριθμοδείκτης Γενικής ή Έμμεσης Ρευστότητας 

2. Αριθμοδείκτης Ειδικής ή Άμεσης Ρευστότητας 

3. Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας 

Για να μπορεί μια οικονομική μονάδα να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες 

υποχρεώσεις της θα πρέπει να διαθέτει επαρκή ρευστά στοιχεία, τα οποία δημιουργούνται 
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μέσα από την καθημερινή μετατροπή των αποθεμάτων της σε πωλήσεις, των πωλήσεων σε 

απαιτήσεις και τέλος των απαιτήσεων σε μετρητά. 

Η ρευστότητα επηρεάζει άμεσα τα κέρδη μιας οικονομικής μονάδας και αυτό 

συμβαίνει γιατί αν τα κυκλοφοριακά της στοιχεία δεν μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε 

μετρητά ή αν δεν υπάρχουν  επαρκεί ρευστά διαθέσιμα η οικονομική μονάδα δεν έχει την 

δυνατότητα να πληρώσει τις υποχρεώσεις της. Κατά συνέπεια η επιχείρηση δυσφημείτε και 

μειώνεται η εμπιστοσύνη των συναλλασσομένων προς το πρόσωπο της. Για αυτό το λόγο η 

πλειοψηφία των οικονομικών μονάδων φροντίζει να διατηρεί πλεόνασμα κυκλοφοριακών 

στοιχείων, ύψους ανάλογου με εκείνο των τρεχουσών υποχρεώσεων, προκειμένου να 

εξοφλεί κανονικά τις τρέχουσες υποχρεώσεις. 

2.2.1. Αριθμοδείκτης Γενικής ή Έμμεσης Ρευστότητας 

Ο Αριθμοδείκτης Γενικής ή Έμμεσης Ρευστότητας δείχνει τη φαινομενική, 

ποσοτική σχέση των κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού στον 

ισολογισμό της μονάδος με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, στο ίδιο χρονικό πλαίσιο του 

ενός έτους από την ημερομηνία του ισολογισμού, και όχι τόσο την ικανότητα της 

επιχείρησης να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της χωρίς να καταφύγει σε 

πρόσθετο δανεισμό, βεβαίως. Επιπλέον, το μέγεθος του δείκτη αυτού χαρακτηρίζει, εφόσον 

αυτός πραγματικά ελέγχεται από την διοίκηση, την επιχειρηματική προσωπικότητα αυτής 

σαν επιθετικής ή συντηρητικής. 

Χρησιμεύει στην αξιολόγηση της βραχυπρόθεσμης ρευστότητας της επιχείρησης και 

ιδιαίτερα στη χορήγηση πίστωσης από προμηθευτές ή κεφαλαίων κίνησης από τις τράπεζες 

αλλά και στη διατήρηση αυτής, από τη διοίκηση, σε ορθολογικά επίπεδα. 

Τον Αριθμοδείκτη Γενικής ή Έμμεσης Ρευστότητας μπορούμε να τον υπολογίσουμε 

διαιρώντας τον μέσο ετήσιο άθροισμα όλων των στοιχείων του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού με το μέσο άθροισμα των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων στο παθητικό. 

                      ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

                  ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΤΕΩΣΕΙΣ 
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Όρια > 1: Αν και είναι ευνόητο ότι ο λόγος που προκύπτει από τη διαίρεση θα 

πρέπει να είναι αρκετά μεγαλύτερος της μονάδος για να εξασφαλίζονται τα απαραίτητα 

όρια ασφαλείας, αφού δεν γίνεται καμιά επιλογή των στοιχείων που συμμετέχουν στον 

υπολογισμό του, παρ’ όλα αυτά ένας υπερβολικά μεγάλος δείκτης  γενικής ρευστότητας 

μπορεί να σημαίνει και μη αποδοτική συσσώρευση ρευστών στοιχείων στις επιμέρους 

κατηγορίες τούτων. Τα όρια επάρκειας του δείκτη θα μπορούσαν να εκτιμηθούν σε 

σύγκριση με αυτά του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση. Εναλλακτικά, η 

απαιτούμενη ρευστότητα μπορεί να προσδιορισθεί (ειδικότερα σε απόλυτο ποσό σαν 

απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης) στα πλαίσια της επιχείρησης και μόνο με βάση τις 

πραγματικές ανάγκες αυτής σε ρευστότητα, αφενός, και αφετέρου, τη ρευστοποιησιμότητα 

των στοιχείων της και τη πιστοληπτική της ικανότητα, τόσο στην κεφαλαιαγορά όσο και σ’ 

αυτήν που δραστηριοποιείται εμπορικά.  

Σημασία επίσης έχει στην εκτίμηση της επάρκειας του δείκτη και η τρέχουσα 

συγκυρία της ευρύτερης οικονομίας (ύφεση, επιτόκια) και πως αυτή επηρεάζει τη 

συγκεκριμένη επιχείρηση και τον κλάδο που ανήκει αφού, για παράδειγμα, σε μία ύφεση 

του κλάδου η ρευστοποίηση αποθεμάτων καθυστερεί. Από την άλλη μεριά, σε μια 

ανάκαμψη, η επιχείρηση «ανοίγεται» στην αγορά της δίνοντας πίστωση σε περισσότερους 

πελάτες για την οποία πίστωση θα χρειαστεί αφενός αντίστοιχη πίστωση από τους 

προμηθευτές της αλλά και βραχυπρόθεσμη δανειοδότηση από τις τράπεζες. Η δεύτερη 

μέθοδος αξιολόγησης προσδιορισμού των ικανοποιητικών ορίων του δείκτη και γενικότερα 

της αξιολόγησης αυτού έχει βεβαίως, και το μεγαλύτερο κόστος καθώς και την 

αναγκαιότητα πρόσβασης του αναλυτή σε λεπτομερέστερα στοιχεία της επιχείρησης, 

πλεονέκτημα που το έχουν μόνο τα στελέχη της.  

2.2.2. Αριθμοδείκτης Ειδικής ή Άμεσης Ρευστότητας 

Ο Αριθμοδείκτης Ειδικής ή Άμεσης Ρευστότητας δείχνει τη σχέση των πλέον 

ρευστοποιήσιμων κυκλοφοριακών στοιχείων προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

αποτελώντας έτσι μια πιο αυστηρή μέτρηση της ικανότητας της επιχείρησης να 

ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις της. 

Τον Αριθμοδείκτη Ειδικής ή Άμεσης Ρευστότητας μπορούμε να τον υπολογίσουμε 

διαιρώντας το μέσο ετήσιο άθροισμα όλων των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

στο Ισολογισμό πλην των αποθεμάτων και των προκαταβολών για αποθέματα και άλλα 
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μακροπρόθεσμης χρήσης στοιχεία με το μέσο άθροισμα των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων στο παθητικό. 

                  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

                          ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΤΕΩΣΕΙΣ 

 

Όρια >,= 1: Περίπου στη μονάδα και ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο ανήκει η 

επιχείρηση ή τις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες αυτής. 

Χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση της ρευστότητας και της πιστοληπτικής 

ικανότητας της μονάδος καθώς και στην αξιολόγηση της απόδοσης του τμήματος 

πωλήσεων σε συνδυασμό και με τους όρους πωλήσεων. 

2.2.3. Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας 

Ο δείκτης αυτός είναι ο πλέον ενδεικτικός δείκτης ρευστότητας. Δείχνει απλά την 

αριθμητική σχέση των ταμειακών και ισοδύναμων ταμειακών στοιχείων με τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

Χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση της ρευστότητας και της πιστοληπτικής 

ικανότητας της μονάδος αλλά και της αποδοτικότητας του τμήματος εισπράξεων και 

πληρωμών. 

Τον Αριθμοδείκτη Ταμειακής Ρευστότητας μπορούμε να τον υπολογίσουμε 

διαιρώντας με το μέσο σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, το μέσω σύνολο των 

λογαριασμών ταμείου, επιταγών με τρέχουσα ημερομηνία πληρωμής, καταθέσεις όψεως και 

προθεσμίας, και ξένα νομίσματα και χρεόγραφα. 

ΤΑΜΕΙΑΚΑ +ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -ΠΡΟΚΑΤ,ΠΕΛΑΤΩΝ               

ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΕΣΟΔΑ 

 

Όρια < 1: Συνήθως μικρότερος της μονάδος και ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο 

ανήκει η επιχείρηση ή τις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες αυτής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ 
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ  
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Στο Τρίτο κεφάλαιο θα ασχοληθώ με την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων 

των εταιρειών ΔΕΠΑ ΑΕ, ΔΕΣΦΑ ΑΕ, ΚΑΙ ΕΠΑ ΑΕ, για τις διαχειριστικές χρήσεις 2007, 

2008, 2009, 2010 και 2011. Η ανάλυση αυτή θα γίνει με βάση τους αριθμοδείκτες 

Ρευστότητας και Αποδοτικότητας. 

3.1. Αποδοτικότητα Συνολικών Κεφαλαίων 

Στο αριθμοδείκτη της αποδοτικότητας συνολικών κεφαλαίων τα όρια εκτιμώνται ότι 

πρέπει να είναι μικρότερα ή ίσα της μονάδος. 

Στο Παράρτημα 5.1.1 παρατηρούμε, με βάση τα παραπάνω , ότι στη ΔΕΠΑ ΑΕ για 

τις διαχειριστικές χρήσεις 2007, 2008, 2009, 2010 και 2011, ο δείκτης βρίσκεται κατά πολύ 

πιο κάτω από την μονάδα. Άρα συμπεραίνουμε ότι το αποτέλεσμα και για τις 5 

διαχειριστικές χρήσεις είναι ικανοποιητικό. 

Στο Παράρτημα 6.1.1. παρατηρούμε με βάση τα παραπάνω, ότι στη ΔΕΣΦΑ ΑΕ 

για τις διαχειριστικές χρήσεις 2007, 2008, 2009 αλλά και το 2011, ο δείκτης βρίσκεται κατά 

πολύ πιο κάτω από την μονάδα. Βέβαια παρατηρούμε ότι κατά τα έτη 2007 και 2011 αυτός 

ο δείκτης παρουσιάζει μία μικρή αύξηση. Πιο αναλυτικά, το 2007 ο δείκτης είναι ελάχιστα 

αυξημένος σε σχέση με το 2008 όπου βρίσκεται στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το 2009 και το 

2010. Άρα συμπεραίνουμε ότι το αποτέλεσμα και για τις 5 διαχειριστικές χρήσεις είναι 

ικανοποιητικό. 

Στο Παράρτημα 7.1.1. παρατηρούμε με βάση τα παραπάνω, ότι στην ΕΠΑ ΑΕ για 

τις διαχειριστικές χρήσεις 2007, 2008, 2009, 2010 αλλά και το 2011, ο δείκτης βρίσκεται 

κατά πολύ πιο κάτω από την μονάδα, με μόνη μικρή εξαίρεση το έτος 2007, όπου ο δείκτης 

κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με το έτος 2010, και το 2007 που ο δείκτης βρίσκεται σε 

επίπεδα ελάχιστα πιο υψηλά. Γενικότερα, αφού και για τα 5 έτη ο δείκτης βρίσκεται πολύ 

πιο κάτω από τη μονάδα, συμπεραίνουμε ότι το αποτέλεσμα και για τις 5 διαχειριστικές 

χρήσεις είναι ικανοποιητικό. 

 

3.2. Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 

Στο αριθμοδείκτη της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων τα όρια εκτιμώνται ότι 

πρέπει να είναι μεγαλύτερα, μικρότερα ή ίσα της μονάδος. 
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Στο Παράρτημα 5.1.2 παρατηρούμε, με βάση τα παραπάνω, ότι στη ΔΕΠΑ ΑΕ για 

τις διαχειριστικές χρήσεις 2008, 2009, και το 2010 ο δείκτης βρίσκεται αρκετά πιο κάτω 

από τη μονάδα. Το 2008 και 2011 τα κέρδη προ φόρων είναι αρκετά αυξημένα σε σχέση με 

τις χρήσεις 2007, 2009 και 2010 που κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα και είναι μειωμένα. 

Βέβαια αν και υπάρχει μια κάμψη το 2009 βλέπουμε ότι το 2010 υπάρχει μικρή αύξηση των 

κερδών και το 2011 τα κέρδη είναι διπλάσια από την προηγούμενη χρονιά. Από αυτό 

συμπεράνουμε ότι η εταιρία αν και εμφανίζει αύξηση των κερδών, τα κέρδη δεν ήταν 

αρκετά ικανοποιητικά ώστε να καλύψουν τις προσδοκίες των επενδυτών για άμεση κάλυψη 

των απαιτήσεων τους.  

Στο Παράρτημα 6.1.2 παρατηρούμε, με βάση τα παραπάνω ,ότι στη ΔΕΣΦΑ ΑΕ 

για τις διαχειριστικές χρήσεις 2008, και 2009 και 2010 ο δείκτης βρίσκεται στα ίδια 

επίπεδα, ενώ ξεφεύγει κατά ένα μικρό ποσοστό κατά τη διαχειριστική χρήση 2007 και 2011 

διότι παρατηρούμε και αύξηση των κερδών τους σε σχέση τα άλλα έτη. Αν και υπάρχει μια 

μικρή αύξηση των κερδών τα έτη 2008, 2009 και 2010, δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να 

καλύψει τις προσδοκίες των επενδυτών για άμεση κάλυψη των απαιτήσεών τους. Ενώ το 

αντίθετο συμβαίνει για τα έτη 2007 και 2011 όπου οι απαιτήσεις των επενδυτών μπορούν 

να καλυφθούν άμεσα. 

Στο Παράρτημα 7.1.2 παρατηρούμε, με βάση τα παραπάνω, ότι η ΕΠΑ ΑΕ για τις 

διαχειριστικές χρήσεις 2007, 2008, 2009 και 2010 ο δείκτης βρίσκεται στα ίδια επίπεδα, με 

ανοδική όμως πορεία από το 2007-2009, με εξαίρεση το 2010 όπου υπάρχει σημαντική 

πτώση σε σχέση με το επόμενο έτος 2011 που βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα σε 

σύγκριση και με τα 5 έτη. Παρατηρούμε επίσης ότι ξεφεύγει αρνητικά κατά ένα μεγάλο 

ποσοστό κατά τη διαχειριστική χρήση του 2010. Αν και υπάρχει αισθητή μείωση των 

κερδών κατά το έτος 2009-2010 και αντίθετη αύξηση το 2011, το μόνο σίγουρο είναι ότι η 

εταιρεία δεν μπορεί να προβεί άμεσα σε κάλυψη των απαιτήσεων των επενδυτών της, ή εάν 

προβεί σε κάτι τέτοιο θα καλύψει απλά ένα μέρος των απαιτήσεων αυτών. 

Συμπερασματικά παρατηρούμε ότι η ΔΕΠΑ ΑΕ για το 2007, 2008 βρίσκεται σε 

καλύτερη θέση από την ΔΕΣΦΑ ΑΕ και την ΕΠΑ ΑΕ. Το αντίθετο συμβαίνει για το 2009 

που σε καλύτερη θέση βρίσκεται η  ΔΕΣΦΑ ΑΕ και ακολουθεί η ΕΠΑ ΑΕ με μικρή 

διαφορά. Τέλος το 2010, 2011 η ΔΕΣΦΑ ΑΕ συνεχίζει να βρίσκεται σε ακόμα υψηλότερα 

επίπεδα από τις ΔΕΠΑ ΑΕ και ΕΠΑ ΑΕ. 
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3.3. Αποδοτικότητα Συνόλου Ενεργητικού 

Στον αριθμοδείκτης της αποδοτικότητας συνόλου ενεργητικού τα όρια εκτιμώνται 

μικρότερα της μονάδας. 

Στο Παράρτημα 5.1.3 παρατηρούμε, με βάση τα παραπάνω, ότι στη ΔΕΠΑ ΑΕ για 

τη διαχειριστική χρήση 2007, 2008 ο δείκτης κυμαίνεται σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα της 

μονάδας και αυξανόμενα από το 2007 στο 2008. Στις χρήσεις 2009 και 2010, 2011 υπάρχει 

ελάχιστη διαφορά στο συγκεκριμένο δείκτη με σχετική πτώση από έτος σε έτος, 

διατηρώντας τον επίσης αρκετά πιο χαμηλά από την μονάδα. Με βάση τα δεδομένα των 5 

χρήσεων βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνεχής  αύξηση των περιουσιακών της στοιχείων. 

Στο Παράρτημα  6.1.3 παρατηρούμε, με βάση τα παραπάνω, ότι στη ΔΕΣΦΑ ΑΕ 

για τις διαχειριστικές χρήσεις 2008, 2009και 2010 υπάρχει ελάχιστη διαφορά στο 

συγκεκριμένο δείκτη, διατηρώντας τον επίσης αρκετά πιο χαμηλά από την μονάδα. 

Βλέπουμε ότι κατά τα έτη 2007-2008 ο δείκτης υφίσταται μια αισθητή μείωση μέχρι και το 

2010-2011 όπου και ακολουθεί ανοδική πορεία. Κατά  τη χρήση του 2010 τα δυο 

προηγούμενα έτη βρίσκονταν σε χαμηλότερο επίπεδο επίσης μικρότερο από τη μονάδα.  Με 

βάση τα δεδομένα των 5 χρήσεων βλέπουμε ότι υπάρχει μια μικρή αύξηση των 

περιουσιακών της στοιχείων κατά τα έτη 2007-2008-2009 και 2010-2011, αυτό όπως δεν 

συμβαίνει και για τα έτη 2009-2010 όπου υπάρχει αισθητή μείωση. 

Στο Παράρτημα 7.1.3 παρατηρούμε, με βάση τα παραπάνω, ότι στην ΕΠΑ ΑΕ για 

τις διαχειριστικές χρήσεις 2007, 2008 και 2009, υπάρχει μικρή διαφορά στο συγκεκριμένο 

δείκτη, διατηρώντας τον επίσης αρκετά πιο χαμηλά από την μονάδα. Βλέπουμε ότι σε 

σχέση με τη χρήση του 2010 τα δυο προηγούμενα έτη βρίσκονταν σε υψηλότερο επίπεδο 

επίσης μικρότερο από τη μονάδα. Παρατηρούμε επίσης ότι από το 2010 στο 2011 υπάρχει 

μεγάλη αύξηση στον συγκεκριμένο αριθμοδείκτη αναλογικά με τα προηγούμενα έτη. Με 

βάση τα δεδομένα των 5 χρήσεων βλέπουμε ότι υπάρχει μια μικρή αύξηση των 

περιουσιακών της στοιχείων κατά τα έτη 2007-2009 και 2010-2011 αυτό όμως δεν 

συμβαίνει και για τα έτη 2009-2010 όπου υπάρχει αισθητή μείωση αυτών. 

Συμπερασματικά παρατηρούμε ότι η ΔΕΠΑ ΑΕ για το 2007, 2008 βρίσκεται σε 

καλύτερη θέση από την ΔΕΣΦΑ ΑΕ και την ΕΠΑ ΑΕ. Το αντίθετο συμβαίνει για το 2009 

που σε καλύτερη θέση βρίσκεται η  ΕΠΑ ΑΕ και ακολουθεί η ΔΕΠΑ ΑΕ με μικρή διαφορά. 
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Τέλος το 2010, 2011 η ΔΕΣΦΑ ΑΕ συνεχίζει να βρίσκεται σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα 

από τις ΔΕΠΑ ΑΕ και ΕΠΑ ΑΕ 

3.4. Έμμεση ή Γενική Ρευστότητα 

Η έμμεση ή γενική ή κυκλοφοριακή ρευστότητα είναι το λιγότερο συντηρητικό 

μέτρο ρευστότητας σε σχέση με τους υπόλοιπους αριθμοδείκτες ρευστότητας. Το 

φυσιολογικό εύρος, για τον δείκτη της έμμεσης ρευστότητας, είναι για τιμές μεγαλύτερες 

της μονάδος και μικρότερες του (2) δυο. Μια μέση τιμή γύρω στο (1,5) ενάμιση είναι 

αρκετά ικανοποιητική. Βέβαια αν ο δείκτης υπερβεί το (2) δύο τότε υπάρχει υπερβολική 

ρευστότητα και πρέπει κάπως τα ρευστά στοιχεία να αξιοποιηθούν. 

Στο παράρτημα 5.1.4 παρατηρούμε, με βάση τα παραπάνω, ότι στη ΔΕΠΑ ΑΕ για 

τη διαχειριστική χρήση του 2007 η γενική ή έμμεση ρευστότητα είναι η μεγαλύτερη από τις 

5 διαχειριστικές χρήσεις. Σταδιακά από το 2008 έως και το 2010  η γενική ρευστότητα 

μειώθηκε κατά ένα ποσοστό, ενώ το 2011 υπήρξε αύξηση του αριθμοδείκτη. 

Σε γενικά πλαίσια το σημαντικότερο είναι ότι και στις 5 χρονιές η ΔΕΠΑ ΑΕ έχει 

ικανοποιητική ρευστότητα, διότι μέσα στις διαχειριστικές χρήσεις που εξετάσαμε, το 2007 

ο δείκτης αυτός είναι μεγαλύτερος από τη μέση τιμή ( 1,5) αλλά τείνει στο να προσεγγίσει 

υπερβολική ρευστότητα διότι ξεπερνάει το ( 2 ) δύο. Στη συνέχεια το 2009 και το 2010 ο 

δείκτης κυμαίνεται σε σχεδόν ίδιο επίπεδο με την μέση τιμή, και το 2011 την ξεπερνάει 

ξανά.  

Στο Παράρτημα 6.1.4 παρατηρούμε, με βάση τα παραπάνω, ότι στη ΔΕΣΦΑ ΑΕ 

για τη διαχειριστική χρήση του 2008, 2010 και 2011 η γενική ή έμμεση ρευστότητα είναι οι 

μεγαλύτερες από τις 5 διαχειριστικές χρήσεις. Από το 2007 στο 2008 η ρευστότητα 

αυξήθηκε συνεχίζοντας στα ίδια επίπεδα και τα άλλα έτη με μια μικρή άνοδο τα έτη 2010-

2011. Το 2009 παρατηρούμε ότι η γενική ρευστότητα μειώθηκε κατά ένα ποσοστό.  

Σε γενικά πλαίσια το σημαντικότερο είναι ότι και στις 5 χρονιές η ΔΕΣΦΑ ΑΕ έχει 

ικανοποιητική ρευστότητα, διότι μέσα στις διαχειριστικές χρήσεις που εξετάσαμε, το 2008 

και το 2010 οι δείκτες τείνουν προς τη μέση τιμή ( 1,5), και εν τέλη το 2011 η ρευστότητα 

ξεπερνάει τη μέση τιμή. Τέλος, το 2007, 2009 ο δείκτης κυμαίνεται σε αρκετά μικρότερο 

επίπεδο σε σχέση με την μέση τιμή (1,5). 
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Στο παράρτημα 7.1.4 παρατηρούμε, με βάση τα παραπάνω, ότι στην ΕΠΑ ΑΕ για 

τη διαχειριστική χρήση του 2008 όπως και του 2009 η γενική ή έμμεση ρευστότητα είναι 

υπερβολικά μεγάλη. Το 2007, 2010 παρατηρούμε ότι η γενική ρευστότητα είναι μειωμένη 

σε σχέση με τα έτη 2008, 2009, 2011.  

Σε γενικά πλαίσια η ΕΠΑ ΑΕ έχει υπερβολικά ικανοποιητική ρευστότητα, διότι 

μέσα στις διαχειριστικές χρήσεις που εξετάσαμε, το 2008, 2009 και το 2011 ο δείκτης αυτός 

ξεπερνάει τα όρια του φυσιολογικού εύρους (1 έως 2) με συμπέρασμα ότι τα ρευστά 

διαθέσιμα πρέπει κάπως να αξιοποιηθούν. Στη συνέχεια το 2007 και το 2010 ο δείκτης 

κυμαίνεται σε φυσιολογικότερα επίπεδα από τις δυο προηγούμενες χρονιές αν και ο δείκτης 

του είναι μεγαλύτερος από την μέση τιμή (1,5).  

Συμπερασματικά παρατηρούμε ότι η ΕΠΑ ΑΕ και για τα 5 έτη βρίσκεται σε 

καλύτερη θέση από την ΔΕΠΑ ΑΕ και την ΔΕΣΦΑ ΑΕ. Στη συνέχεια και για τα 5 έτη την 

ίδια πορεία ακολουθεί η ΔΕΠΑ ΑΕ και στη συνέχεια η ΔΕΣΦΑ ΑΕ. 

3.5. Άμεση Ρευστότητα 

Η άμεση ρευστότητα είναι ποιο συντηρητικό μέτρο ρευστότητας σε σχέση με την 

έμμεση. Το φυσιολογικό εύρος, για το δείκτη της άμεσης ρευστότητας, είναι για τιμές 

μεγαλύτερες του 0,7 και μικρότερες του 1,2. Μια μέση τιμή γύρο στο 0,9 είναι αρκετά 

ικανοποιητική. 

Στο Παράρτημα 5.1.5 παρατηρούμε, με βάση τα παραπάνω, ότι στη ΔΕΠΑ ΑΕ για 

τη διαχειριστική χρήση του 2007, 2008, 2009, 2010 και 2011 η άμεση ρευστότητα είναι 

υπερβολικά μεγάλη και όπως παρατηρούμε ξεπερνάει τα όρια του φυσιολογικού εύρους 

(0,7 έως 1,2), όπως επίσης και το όριο της μέσης τιμής (0,9). Βέβαια χρόνο με το χρόνο η 

διαφορά βλέπουμε ότι αρχίζει να μειώνεται σταθερά, με εξαίρεση τα έτη 2010-2011 όπου η 

άμεση ρευστότητα αυξήθηκε.  

Στο Παράρτημα 6.1.5 παρατηρούμε, με βάση τα παραπάνω ότι στη ΔΕΣΦΑ ΑΕ για 

τη διαχειριστική χρήση του 2007, 2008 , 2009, αλλά και του 2010 και του 2011 ο δείκτης 

άμεσης ρευστότητας είναι μέσα στα όρια του φυσιολογικού εύρους. Ποιο συγκεκριμένα το 

2008 και το 2010 ο δείκτης τείνει προς την μέγιστη τιμή του φυσιολογικού εύρους (1,2) ενώ 

το 2011 ο δείκτης ξεπερνάει τη μέγιστη τιμή και το 2009 ο δείκτης συμπίπτει με την μέση 

τιμή (0,9). 
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Στο Παράστημα 7.1.5. παρατηρούμε , με βάση τα παραπάνω ότι στην ΕΠΑ ΑΕ για 

τη διαχειριστική χρήση του 2007, 2008 και του 2010 ο δείκτης άμεσης ρευστότητας 

ξεπερνάει το φυσιολογικό εύρος, αλλά το 2009 και το 2011 ο δείκτης ξεπερνά κατά 

υπερβολικό βαθμό το φυσιολογικό εύρος. 

Συμπερασματικά παρατηρούμε ότι η ΕΠΑ ΑΕ και για τα 5 έτη βρίσκεται σε 

καλύτερη θέση από την ΔΕΠΑ ΑΕ και την ΔΕΣΦΑ ΑΕ. Στη συνέχεια και για τα τρία έτη 

την ίδια πορεία ακολουθεί η ΔΕΠΑ ΑΕ και στη συνέχεια η ΔΕΣΦΑ ΑΕ. 

3.6. Ταμειακή Ρευστότητα  

Η ταμειακή ρευστότητα είναι το ποιο συντηρητικό μέτρο ρευστότητας σε σχέση με 

τους άλλους δείκτες ρευστότητας. Οι τιμές του δείκτη της ταμειακής ρευστότητας δεν 

πρέπει να ξεπερνάνε την μονάδα. 

Στο Παράρτημα 5.1.6  παρατηρούμε, με βάση τα παραπάνω ότι στη ΔΕΠΑ ΑΕ  ο 

δείκτης ταμειακής ρευστότητας και στα 5 έτη που εξετάσαμε μας ικανοποιεί διότι δεν 

ξεπερνά την μονάδα με αποτέλεσμα κάποιες από τις υποχρεώσεις μας, αν όχι όλες, να 

μπορούν να καλυφθούν άμεσα. 

Στο Παράρτημα 6.1.6  παρατηρούμε, με βάση τα παραπάνω ότι στη ΔΕΣΦΑ ΑΕ ο 

δείκτης ταμειακής ρευστότητας και στα 5 έτη που εξετάσαμε μας ικανοποιεί διότι δεν 

ξεπερνά την μονάδα με αποτέλεσμα κάποιες από τις υποχρεώσεις μας να μπορούν να 

καλυφθούν άμεσα. 

Στο Παράρτημα 7.1.6  παρατηρούμε, με βάση τα παραπάνω ότι στη ΕΠΑ ΑΕ ο 

δείκτης ταμειακής ρευστότητας και στα 5 έτη που εξετάσαμε μας ικανοποιεί διότι δεν 

ξεπερνά την μονάδα με αποτέλεσμα κάποιες από τις υποχρεώσεις μας να μπορούν να 

καλυφθούν άμεσα 

Συμπερασματικά παρατηρούμε ότι η ΔΕΣΦΑ ΑΕ και για τα 5 έτη βρίσκεται σε 

καλύτερη θέση με αποτέλεσμα να μπορεί να καλύψει άμεσα τις υποχρεώσεις της. Στη 

συνέχεια και για τα επόμενα έτη η ΔΕΠΑ ΑΕ και η ΕΠΑ ΑΕ  βρίσκονται σε πολύ 

χαμηλότερα επίπεδα, αλλά δεν παύει η ΕΠΑ ΑΕ να βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα από 

την ΔΕΠΑ ΑΕ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΣΦΑ ΑΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.1.1. 

 ΕΤΟΣ 

ΔΕΠΑ ΑΕ   

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ 

ΦΟΡΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΕΞΟΔΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

2007  46.605.135,26  6.590.543,29 1.219.616.194,19  0,04362

2008  120.723.916,93  9.346.921,26 1.374.624.020,61  0,09462

2009  45.154.842,09  334.802,44 1.488.389.443,27  0,03056

2010  60.609.491,29  422.544,18 2.286.920.213,83  0,02669

2011  112.316.878,00  4.723.828,00 2.403.009.327,00  0,04871

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.1.2. 

ΕΤΟΣ 

ΔΕΠΑ ΑΕ 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ  ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

2007  46.605.135,26  1.058.559.363,51 0,04403

2008  114.992.569,79  1.131.271.303,23 0,10165

2009  45.154.842,09  1.135.492.937,67 0,03977

2010  60.609.491,29  1.247.510.412,84 0,04858

2011  112.316.878,00  1.322.779.638,00 0,08490

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.1.3. 

ΕΤΟΣ 

ΔΕΠΑ ΑΕ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ 
ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

2007  46.605.135,26  1.219.616.194,19 0,03821

2008  120.723.916,93  1.374.624.020,61 0,08782

2009  54.312.274,14  1.488.389.443,27 0,03649

2010  80.578.180,56  2.286.920.213,83 0,03523

2011  112.316.878,00  2.886.348.989,00 0,03891
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.1.4. 

ΕΤΟΣ 

ΔΕΠΑ ΑΕ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 

2007  297.482.148,98  142.348.104,60 2,08982

2008  396.609.477,21  215.191.621,41 1,84305

2009  515.016.685,52  324.617.450,83 1,58653

2010  556.751.931,16  382.857.538,23 1,45420

2011  681.680.802,00  423.470.984,00 1,60975

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.1.5. 

ΕΤΟΣ 

ΔΕΠΑ ΑΕ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ‐ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 

2007  290.714.508,80  142.348.104,60 2,04228

2008  385.425.455,88  215.191.621,41 1,79108

2009  506.288.693,66  324.617.450,83 1,55965

2010  542.772.642,77  382.857.538,23 1,41769

2011  663.122.889,00  423.470.984,00 1,56592

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.1.6. 

ΕΤΟΣ 

ΔΕΠΑ ΑΕ 

ΤΑΜΕΙΑΚΑ +ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ‐

ΠΡΟΚΑΤ,ΠΕΛΑΤΩΝ‐
ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΕΣΟΔΑ 

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 

2007  52.010.092,42  142.348.104,60 0,36537

2008  142.270.831,97  215.191.621,41 0,66113

2009  201.139.764,11  324.617.450,83 0,61962

2010  261.800.519,00  371.931.230,00 0,70390

2011  263.319.452,00  447.159.422,00 0,58889
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.1.1. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.1.2. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.1.3. 

ΕΤΟΣ 

ΔΕΣΦΑ ΑΕ    

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΕΞΟΔΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

2007  76.697,00  29.909,00 1.283.248,00 0,08307

2008  42.476,00  18.401,00 1.328.712,00 0,04582

2009  42.240,00  16.802,00 1.411.094,00 0,04184

2010  57.681,00  15.986,00 1.385.738,00 0,05316

2011  109.059,00  12.393,00 1.414.434,00 0,08587

ΕΤΟΣ 

ΔΕΣΦΑ ΑΕ 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ  ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

2007  76.697,00  666.536,00 0,11507

2008  42.476,00  672.876,00 0,06313

2009  42.240,00  689.125,00 0,06130

2010  57.681,00  716.439,00 0,08051

2011  109.059,00  791.024,00 0,13788

ΕΤΟΣ 

ΔΕΣΦΑ ΑΕ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ 
ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

2007  76.697,00 1.283.248,00 0,05977

2008  41.128,00 1.328.712,00 0,03095

2009  48.011,00 1.411.094,00 0,03402

2010  62.260,00 1.385.738,00 0,04493

2011  109.059,00 1.414.434,00 0,07710
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.1.4. 

ΕΤΟΣ 

ΔΕΣΦΑ ΑΕ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΤΕΩΣΕΙΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 

2007  75.438,00  157.226,00 0,47981

2008  107.666,00  83.911,00 1,28310

2009  183.445,00  177.199,00 1,03525

2010  138.748,00  108.543,00 1,27828

2011  161.943,00  101.642,00 1,59337

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.1.5. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.1.6. 

ΕΤΟΣ 

ΔΕΣΦΑ ΑΕ 

ΤΑΜΕΙΑΚΑ +ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ‐

ΠΡΟΚΑΤ,ΠΕΛΑΤΩΝ‐
ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΕΣΟΔΑ 

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 

2007  16.852,00  157.226,00 0,10718

2008  33.484,00  83.911,00 0,39904

2009  32.219,00  177.199,00 0,18182

2010  59.777,00  108.543,00 0,55072

2011  57.465,00  101.642,00 0,56536

 

ΕΤΟΣ 

ΔΕΣΦΑ ΑΕ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ‐ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

ΒΡΑΨΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 

2007  56.560,00  157.226,00 0,359736939

2008  91.601,00  83.911,00 1,091644719

2009  160.656,00  177.199,00 0,906641685

2010  114.959,00  108.543,00 1,059110214

2011  139.147,00  101.642,00 1,368991165
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.1.1. 

ΕΤΟΣ 

ΕΠΑ ΑΕ    

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΕΞΟΔΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

2007  4.592.962,00 583.304,00 380.784.738,00 0,01360

2008  18.908.794,00 1.388.409,00 431.634.042,00 0,04702

2009  18.080.875,00 1.348.884,00 442.886.869,00 0,04387

2010  2.861.948,00 1.124.192,00 339.372.050,00 0,01175

2011  39.390.620,00 1.979.555,00 429.365.559,00 0,09635

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.1.2. 

ΕΤΟΣ 

ΕΠΑ ΑΕ 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ 
ΦΟΡΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

2007  4.592.962,00  302.207.496,00 0,01520

2008  18.908.794,00  316.041.369,00 0,05983

2009  18.080.875,00  300.355.097,00 0,06020

2010  2.861.948,00  294.851.601,00 0,00971

2011  39.390.620,00  325.428.488,00 0,12104

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.1.3. 

ΕΤΟΣ 

ΕΠΑ ΑΕ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ 
ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

2007  4.592.962,00  380.784.738,00 0,01216

2008  19.466.104,00  431.634.042,00 0,04510

2009  17.237.891,00  442.886.869,00 0,03892

2010  3.458.244,00  399.372.050,00 0,00866

2011  39.390.620,00  429.365.559,00 0,09174
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.1.4. 

ΕΤΟΣ 

ΕΠΑ ΑΕ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

ΓΕΝΙΚΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 

2007  58.956.427,00  40.697.917,00 1,44863

2008  69.735.568,00  33.326.382,00 2,09250

2009  64.543.549,00  28.100.573,00 2,29688

2010  63.227.373,00  34.615.652,00 1,82655

2011  97.954.199,00  41.222.994,00 2,37620

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.1.5. 

ΕΤΟΣ 

ΕΠΑ ΑΕ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ‐ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 

2007  54.734.765,00  40.697.917,00 1,34490

2008  64.352.002,00  33.326.382,00 1,93096

2009  60.186.400,00  28.100.573,00 2,14182

2010  60.774.643,00  34.615.652,00 1,75570

2011  95.369.569,00  41.222.994,00 2,31350

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.1.6. 

ΕΤΟΣ 

ΕΠΑ ΑΕ 

ΤΑΜΕΙΑΚΑ +ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ‐

ΠΡΟΚΑΤ,ΠΕΛΑΤΩΝ‐
ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΕΣΟΔΑ 

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 

2007  4.155.764,00  40.697.917,00 0,10211

2008  3.797.741,00  33.326.382,00 0,11396

2009  5.359.555,00  324.617.450,83 0,01651

2010  2.536.824,00  34.615.652,00 0,07329

2011  21.319.544,00  41.222.994,00 0,51718
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ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2009

0,031

0,042

0,044
∆ΕΠΑ ΑΕ

∆ΕΣΦΑ ΑΕ

ΕΠΑ ΑΕ

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2010

0,027
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∆ΕΠΑ ΑΕ
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ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2008
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ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
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ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2009
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ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
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ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Ή ΕΜΜΕΣΗΣ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 2010
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