
 

   

Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

 

Η ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, αποτελεί θυγατρική του Ομίλου «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» καθώς και τον βραχίονα αυτού στον 

τομέα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Η Εταιρεία εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία 

έργων διαχείρισης απορριμμάτων και στην παραγωγή ενέργειας από απορρίμματα (Waste – to – Energy).  Η 

Εταιρεία διατηρεί ηγετική θέση στην Ελλάδα ενώ μέσω των θυγατρικών της καθώς και μέσω 

κοινοπρακτικών σχημάτων στα οποία συμμετέχει η ίδια, παρουσιάζει σημαντική δραστηριότητα στη 

Γερμανία ενώ παράλληλα εκτελεί έργα και έχει υπογεγραμμένες συμβάσεις σε έξι ακόμη χώρες.  

 

Σημειώνεται, πως η εταιρεία μέσω των Γερμανικών θυγατρικών της Herhof GmbH και Helector GmbH 

κατέχει διεθνώς αναγνωρισμένη τεχνογνωσία στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων με αποτέλεσμα να 

δύναται να προσφέρει πλήρως καθετοποιημένες λύσεις που μπορούν να ικανοποιήσουν και τις πιο σύνθετες 

απαιτήσεις και ανάγκες απαιτητικών αγορών / πελατών.  

 

Διευρύνοντας την δραστηριότητά της και αναζητώντας νέες αγορές η Εταιρεία έχει μέχρι σήμερα επιδείξει 

σημαντική τεχνογνωσία στους παρακάτω τομείς: 

 

 Κατασκευής και λειτουργίας μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων, 

συμπεριλαμβανομένων και μολυσματικών. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι: 

o Κατασκευή μονάδων αναερόβιας χώνευσης οργανικού κλάσματος απορριμμάτων συνολικής 

δυναμικότητας που ξεπερνά τις 220 χιλιάδες τόνους ετησίως 

o Κατασκευή ΚΔΑΥ στο Δήμο Φυλής και Κορωπίου  

o Λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης (ΕΜΑ) Άνω Λιοσίων,  

o Λειτουργία αποτεφρωτήρα νοσοκομειακών αποβλήτων στην Αττική). 

 Κατασκευής και διαχείρισης ΧΥΤΑ και συναφών έργων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι:  

o Κατασκευή ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων 

o Κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑ-Φυλής,   

o Κατασκευή ΧΥΤΑ-Μαυροράχης Θεσσαλονίκης,  

o Κατασκευή ΧΥΤΑ Ταγαράδων  

o Κατασκευή ΧΥΤΑ Πάφου,  

o Κατασκευή & λειτουργία ΜΕΣ Άνω Λιοσίων - Φυλής.  

o Κατασκευή ΜΕΣ Ταγαράδων  

o Κατασκευή ΜΕΣ Μαυροράχης 

 Ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ΑΠΕ. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι:  

o Κατασκευή, χρηματοδότηση & λειτουργία μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 

θερμότητας αξιοποιώντας βιοαέριο προερχόμενο από το ΧΥΤΑ Ταγαράδων - Συνολική 

Δυναμικότητα 5 MW ,  

 

 

Παράλληλα η Εταιρεία υλοποιεί πιλοτικά και ερευνητικά προγράμματα υπό την αιγίδα επιδοτούμενων 

προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα οποία αναζητείται εμπειρία σε νέες εφαρμογές με 

μελλοντική προστιθέμενη αξία από την εξέλιξή τους σε επιχειρηματικά σχέδια.     

 

Η λειτουργία και η ανάπτυξη της Εταιρείας δεν είναι τόσο διακριτή στις παραπάνω κατηγορίες, όσο 

συνεργατική και αλληλοσυμπληρούμενη και κάθε φορά πραγματοποιείται μέσω κατάλληλων κατά 

περίπτωση εταιρικών σχημάτων στα οποία η εταιρεία διατηρεί τον έλεγχο και τη διαχείριση. Για το λόγο 

αυτό η συνολική δράση και ανάπτυξή της αποτυπώνεται καλύτερα μέσω των ενοποιημένων οικονομικών της 

μεγεθών. 
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 

 

Α. ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

 

 

Εντός του έτους υπεγράφησαν οι κάτωθι συμβάσεις:  

1. Μέσω της συγγενούς εταιρείας ειδικού σκοπού Ε.Π.Α.ΔΥ.Μ. Α.Ε. (από κοινού συμμετοχή 50% με την 

συνδεδεμένη εταιρεία ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε.), υπεγράφη η πρώτη σύμβαση Σύμπραξης Δημοσίου 

Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στον κλάδο περιβάλλοντος στην Ελλάδα για το έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, 

Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης 

Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με ΣΔΙΤ». Το Έργο που είναι το πρώτο 

ολοκληρωμένο έργο διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα, αποτελεί πρότυπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

συμμορφώνεται με τις αυστηρότερες προδιαγραφές της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενώ 

σημειώνεται ότι απέσπασε διεθνές βραβείο από το περιοδικό World Finance. Η Σύμβαση αφορά στην 

χρηματοδότηση, ασφάλιση, κατασκευή και λειτουργία των κάτωθι υποδομών: Μονάδα Επεξεργασίας 

Αποβλήτων (ΜΕΑ) δυναμικότητας 120.000 τόνων ετησίως, Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων 

(ΧΥΤΥ), 10 Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) εκ των οποίων 9 υφιστάμενοι καθώς και 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης –Εκπαίδευσης (ΚΠΕ). Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε 48 

εκατομμύρια ευρώ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (€ 13 εκατ.), το 

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης (Jessica) Δυτικής Μακεδονίας (€ 13 εκατ.), την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

(χρηματοδοτώντας το κατασκευαστικό ΦΠΑ του Έργου € 5.6 εκατ.) και μέσω ιδίων πόρων (€ 17 εκατ.).  

Στο Έργο αναμένεται να απασχοληθούν άμεσα (περίοδος κατασκευής – 2 έτη) τουλάχιστον 200 

εργαζόμενοι, ενώ στην περίοδο λειτουργίας αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 150 θέσεις 

εργασίας μόνιμου χαρακτήρα και σε βάθος χρόνου 25 ετών.     

2. Μέσω της 100% θυγατρικής εταιρείας Ε.Δ.Α.ΔΥ.Μ. Α.Ε., υπεγράφη σύμβασης διάρκειας 25 ετών με την 

εταιρεία Ε.Π.Α.ΔΥ.Μ. Α.Ε. για τη λειτουργία και συντήρηση του έργου «Μελέτη, Χρηματοδότηση, 

Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης 

Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με ΣΔΙΤ»  

3. Μέσω του κοινοπρακτικού σχήματος ΚΞ ΧΡ.Δ. Κωνσταντινίδης ΑΕ – ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ στο οποίο η 

εταιρεία συμμετέχει με 49%, προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης αναφορικά με τη Β & Γ Φάσης 

του έργου «Σύστημα συλλογής βιοαερίου του ΧΥΤΑ και σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο 

Ghabawi, Amman, Ιορδανία».  

 

Εντός του έτους ολοκληρώθηκαν τα παρακάτω έργα: 

 

1. Τον Σεπτέμβριο 2015 η ΗΛΕΚΤΩΡ, μέσω του Κοινοπρακτικού σχήματος ΚΞ ΑΚΤΩΡ – ΗΛΕΚΤΩΡ 

στο οποίο η εταιρεία συμμετέχει με 60%, ολοκλήρωσε την κατασκευή και εγκαινίασε τη μεγαλύτερη 

μονάδα βιολογικής επεξεργασίας στην Ευρώπη δυναμικότητας 410.000 τόνων οικιακών απορριμμάτων 

ετησίως.  Η μονάδα θα επεξεργάζεται τα σύμμεικτα οικιακά απορρίμματα της πρωτεύουσας της γείτονας 

Βουλγαρίας (Σόφια).  Η δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας έχει διάρκεια 12 μηνών.  

2. Στις αρχές Δεκεμβρίου 2015 παραδόθηκε το έργο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για τον 

Εκσυγχρονισμό της Μηχανικής Διαλογής του ΕΜΑΚ Χανίων».  

3. Πλέον εντός του έτους, με πρωτοβουλία  της Αναθέτουσας Αρχής και άνευ υπαιτιότητας του Αναδόχου, 

ακυρώθηκε η σύμβαση αναφορικά με το έργο Construction of Regional Centre for Waste Management 

of  Dolenjske - Phase II  (Novo Mesto in Slovenia). 

 

Εντός του 2015 η Εταιρεία (είτε άμεσα ή μέσω κοινοπρακτικών σχημάτων που συμμετέχει) συνέχισε την 

εκτέλεση των κάτωθι κατασκευαστικών έργων που είχαν συμβατικοποιηθεί πρότερα της 1/1/2015   

 

 Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στην Κροατία, επαρχία Primorsko – Goranska,(έργο 

mariscina) δυναμικότητας 100,000 τόνων ετησίως  

 Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στην Κροατία, επαρχία Istria, (έργο Kastijun), δυναμικότητας 

90,000 τόνων ετησίως  

 Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δουρούτης  

 Κατασκευή Α΄ Φάσης 2ου Χ.Υ.Τ.Α Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής  
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 Κατασκευή Κυττάρων Β2-Β3-Β5-Β6 Β΄ Φάσης 2ου Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι 

του Δήμου Φυλής 

 ΣΜΑ Θες/νικης 

 

Απρόσκοπτα συνεχίστηκαν οι συμβάσεις λειτουργίας των κάτωθι έργων (είτε μέσω της εταιρείας ή μέσω 

θυγατρικών ή κοινοπρακτικών σχημάτων) που είχαν συμβατικοποιηθεί πρότερα της 1/1/2015:  

 

 Λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην πόλη του Osnabrueck ,  

 Λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και διάθεσης Απορριμμάτων των Επαρχιών 

Λάρνακας – Αμμοχώστου,  

 Υπηρεσίες Υποστήριξης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Επισκευής του Ε.Μ.Α. - Άνω Λιόσια 

Αττικής, δυναμικότητας 253,800 τόνων ετησίως  

 Λειτουργία Σταθμού Συμπαραγωγής Ενέργειας αξιοποιούμενου βιοαερίου από τους ΧΥΤΑ Α. 

Λιοσίων & Φυλής, με δυναμικότητα μονάδας 23,5 MW  

 Λειτουργία Σταθμού Συμπαραγωγής Ενέργειας αξιοποιούμενου βιοαερίου από τον ΧΥΤΑ 

Ταγαράδων, με δυναμικότητα μονάδας 5 MW  

 Λειτουργία του Αποτεφρωτήρα νοσοκομειακών αποβλήτων στην περιοχή Α. Λιοσίων  

 Λειτουργία μονάδας αποστείρωσης κλινικών αποβλήτων στη Βόλο Μαγνησίας 

 Λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής και του Διαμετακομιστικού Σταθμού Οικιακών 

Αποβλήτων Επαρχίας Πάφου, δυναμικότητας 75,000 τόνων ετησίως  

 Λειτουργία και Συντήρηση Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων Πάφου, δυναμικότητας 230 

m3 ανά ημέρα (η παροχή υπηρεσιών συνεχίζεται παρόλο που η σύμβαση έληξε από 15/7/2015) 

 

Εντός του 2015 έληξαν οι κάτωθι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών: 

 

 Λειτουργία και συντήρηση της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Α. 

Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α' Φάση του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής 

 Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 2ης Διοικητικής Ενότητας Περιφέρειας 

Ηπείρου, δυναμικότητας 501,000  m3 ετησίως. 

 

Πέραν των ανωτέρω η Εταιρεία προχώρησε στην κατάθεση προσφορών για τα παρακάτω έργα: 

1. Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Λειτουργία εγκαταστάσεων του ολοκληρωμένου συστήματος 

διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» μέσω του κοινοπρακτικού σχήματος 

ΚΞ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. - THALIS E.S. SA, στο οποίο η εταιρεία συμμετέχει με 50% 

2. Σύμβαση προμήθειας εξοπλισμού με τίτλο «Προμήθεια σταθερού εξοπλισμού για το ΚΔΑΥ Ρόδου»  

 

 

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

 

Παρά τις αντίξοες συνθήκες στην Ελλάδα, το 2015 ήταν για την ΗΛΕΚΤΩΡ μια αρκετά καλή χρονιά 

λαμβάνοντας υπόψη το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον.   

 

Τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 

 

 Τα έσοδα της Εταιρείας ανήλθαν σε 81,69 εκ. € μειωμένα κατά 2,3% σε σχέση με τα αντίστοιχα 

έσοδα ύψους € 83,65 εκ. για την χρήση του 2014. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην αποπεράτωση 

παλαιότερα αναληφθέντων έργων.  

 Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης,, ανήλθαν σε € 4,74 εκ., μειωμένα κατά 38,12% σε σχέση με τα 

αντίστοιχα αποτελέσματα του 2014 που ήταν € 7,66 εκ. ενώ το αντίστοιχο λειτουργικό περιθώριο 

κέρδους μειώθηκε σε 5,81% έναντι 9,16% στην προηγούμενη χρήση. Ο κύριος παράγοντας που 

επηρέασε τα αποτελέσματα είναι τα αυξημένα κόστη της Εταιρείας στα έργα της Κροατίας. 

 Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε € 5,5 εκ. μειωμένα κατά 65,56% σε σχέση με τα  € 

16 εκ. της προηγούμενης χρήσης. Η μείωση αυτή οφείλεται στην μείωση των εσόδων από 

μερίσματα τα οποία το 2015 ανήλθαν σε € 1,74 εκ. ενώ το 2014 σε € 8,4 εκ.. Μη λαμβάνοντας 

υπόψη τα προαναφερόμενα μερίσματα η μείωση ανέρχεται στο 50% (€ 3,8 εκ.) η οποία προέρχεται 

από τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης.   
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 Τα καθαρά κέρδη χρήσης (μετά από φόρους) της Εταιρείας ανήλθαν σε € 2,46 εκ. (2014: € 13,3 

εκ.). Η μείωση οφείλετε στα μειωμένα έσοδα από μερίσματα κατά € 6,7 εκ. σε σχέση με το 2014 

καθώς και αυξημένα κόστη της Εταιρείας στα έργα της Κροατίας.   

 Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, συνέπεια της κερδοφορίας και της πολιτικής μη διανομής 

μερίσματος (η οποία τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων), αυξήθηκαν από  

€ 80,75 εκ. σε € 83,2 εκ.   

 Ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας μειώθηκε από  € 13,7 εκ. σε  € 2,5 εκ. 

κυρίως λόγω της αποπληρωμής του δανείου της Κοινοπραξίας ΑΚΤΩΡ – ΗΛΕΚΤΩΡ η οποία 

ολοκλήρωσε την κατασκευή της μονάδας βιολογικής επεξεργασίας στην Σόφια (Βουλγαρία).  

 

Ο καθαρός δανεισμός της Εταιρείας κατά την 31/12/2015 και 31/12/2014 παρουσιάζεται αναλυτικά 

στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

 
Εταιρικά στοιχεία 

 

31-Δεκ-15 
 

31-Δεκ-14 

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 2.476 
 

13.709 

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα* (24.120) 
 

(22.129) 

Καθαρές δανειακές υποχρεώσεις (21.644) 
 

(8.420) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 84.746 
 

80.746 

Σύνολο Κεφαλαίων 63.101 
 

72.326 

    
Δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης - 

 
- 

 

*Στα συνολικά Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του 2015 (ευρώ 21.569 χιλ.) έχουν προστεθεί οι 

Δεσμευμένες καταθέσεις (ευρώ  2.551 χιλ.). Αντίστοιχα, στα συνολικά Ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα του 2014 (ευρώ 18.558  χιλ.) έχουν προστεθεί οι Δεσμευμένες καταθέσεις (ευρώ 3.571 

χιλ.). 

Ο υπολογισμός του δείκτη κεφαλαιακής μόχλευσης την 31/12/2015 καθώς και την 31/12/2014 δεν 

έχει εφαρμογή καθώς η Εταιρεία διαθέτει καθαρά διαθέσιμα. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως το 

πηλίκο του καθαρού δανεισμού (ήτοι, συνολικές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

προς τράπεζες μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα) προς το σύνολο των κεφαλαίων (ήτοι, 

σύνολο καθαρής θέσης πλέον καθαρός δανεισμός). 

 Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρείας ανήλθαν σε € 25,3 εκ. 

(εισροές). Για το 2014 τα αντίστοιχα ποσά ήταν € 6,3 εκ. (εκροή). 

 

 

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 31.12.2015 

 

 Την 2/2/2106 υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «Εκμίσθωση Αποτεφρωτήρα Επικίνδυνων Αποβλήτων 

Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) του ΕΔΣΝΑ» μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και του κοινοπρακτικού σχήματος 

την Κ/Ξ ΗΛΕΚΤΩΡ (70%) – ΑΡΣΗ (30%)  

 Την 10/2/2016 υπεγράφη το συμφωνητικό άσκησης δικαιώματος προαίρεσης αναφορικά με το έργο 

«Υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργίας συντήρησης και επισκευής του ΕΜΑ» 

 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ  

 

Α. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  

 

Οι προοπτικές για τον κλάδο διαχείρισης απορριμμάτων είναι θετικές. Ο όμιλος της ΗΛΕΚΤΩΡ έχει ήδη 

μακροχρόνιες συμβάσεις που δημιουργούν ένα σταθερό κύκλο εργασιών (της τάξης των ~ 60 εκατ. € 

ετησίως) και επιπλέον το ανεκτέλεστο υπόλοιπο από κατασκευαστικά έργα ανέρχεται σε περίπου [50] εκατ. 

€.  

 

Ο κλάδος του Περιβάλλοντος εξακολουθεί να παρουσιάζει ενδιαφέρον τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό. Η υποχρέωση της Ελλάδας να προσαρμοστεί στις επιταγές της ΕΕ ως προς τη διαχείριση 

απορριμμάτων, τα πρόστιμα που επιβάλλονται στη χώρα μας για τη διατήρηση παράνομων χωματερών 
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καθώς και οι ανορθόδοξες και ακριβές λύσεις που υιοθετούνται λόγω ανυπαρξίας ενός γενικότερου 

σχεδιασμού αποτελούν παράγοντες που καθιστούν επιβεβλημένη την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων 

διαχείρισης απορριμμάτων και άρα την ανάπτυξη του κλάδου στο εσωτερικό της χώρας.  

Στο εξωτερικό η ΗΛΕΚΤΩΡ στοχεύει στην διεύρυνση των εργασιών της στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο 

ενδιαφέροντος που περιλαμβάνει εκτός από στην Γερμανία, τις Βαλκανικές χώρες τις χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης καθώς και επιλεγμένες χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικανικής ηπείρου. 

 

Β. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Πλέον η ανάγκη αναβάθμισης των εγχώριων υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων είναι αναμφισβήτητη, 

όμως αλλαγές στο σχεδιασμό υλοποίησης νέων έργων διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα αλλά και 

αμφιταλαντεύσεις στην απαραίτητη πολιτική βούληση έχουν επηρεάσει αρνητικά το χρονοδιάγραμμα 

δημοπράτησης νέων έργων στην Ελλάδα.  Σημειώνεται πάντως ότι τα διαθέσιμα κεφάλαια ΣΕΣ 2014-2020 

για έργα διαχείρισης απορριμμάτων ανέρχονται σε € 580 εκατομμύρια ποσό που εμφανώς υπολείπεται των 

συνολικών απαιτούμενων επενδύσεων που εκτιμώνται σε περισσότερο από € 1.5 δις, άνευ σαφούς ένδειξης 

πως θα καλυφθεί το εν λόγω χρηματοδοτικό κενό.  

 

Σχετικά με την ανάπτυξη νέων έργων, η δύσκολη οικονομική συγκυρία και η περιορισμένη ρευστότητα από 

τις τράπεζες καθιστούν ακριβότερη και δυσχερέστερη τη χρηματοδότηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων 

στον τομέα του περιβάλλοντος. 

 

Τέλος, οι αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες και προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τους 

ΧΥΤΑ και τα εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων είναι μεγάλος κίνδυνος για την ανάπτυξη του κλάδου 

διαχείρισης απορριμμάτων, όπως επίσης και οι χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης αδειών και έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων. 

 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

Η Εταιρεία ελέγχεται από τη «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εγκατεστημένη στην Ελλάδα), η οποία κατέχει το 94,44% 

των μετοχών της μητρικής εταιρείας. Το υπόλοιπο ποσοστό το 5,56% των μετοχών κατέχει ο Πρόεδρος & 

Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ.Λεωνίδας Μπόμπολας μέσω της εταιρίας ARESA Management 

limited. 

 

Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης καθώς επίσης και τα υπόλοιπα 

των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα 

συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής: 

 

 

   

Εταιρικά στοιχεία 

   

31-Δεκ-15   31-Δεκ-14 

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 

 

      11.813  

 

          7.121  

 

- Πωλήσεις προς θυγατρικές 

 

            7.345  

 

                6.009  

 

Πωλήσεις 

 

              6.852  

 

                 5.495  

 

Λοιπά έσοδα εκμετάλ. 

 

                 113  

 

                         -  

 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 

 

                 380  

 

                    513  

 
- Πωλήσεις προς συγγενείς 

 

                  62  

 

                         -  

 

Λοιπά έσοδα εκμετάλ. 

 

                   35  

 

                         -  

 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 

 

                   27  

 

                         -  

 
- Πωλήσεις προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη  

 

            4.406  

 

                1.112  

 

Πωλήσεις 

 

              4.282  

 

                 1.098  

 

Λοιπά έσοδα εκμετάλ. 

 

                 124  

 

                      14  

      β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 

 

        8.208  

 

          9.535  

 

- Αγορές από θυγατρικές 

 

            7.657  

 

                8.598  

 

Κόστος πωληθέντων 

 

              7.414  

 

                 8.569  

 

Έξοδα διοίκησης 

 

                   15  

 

                         -  

 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 

 

                 228  

 

                      29  

 
- Αγορές από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 

 

                551  

 

                   937  

 

Κόστος πωληθέντων 

 

                 466  

 

                    887  

 

Έξοδα διοίκησης 

 

                   85  

 

                      16  

 

Λοιπά έξοδα εκμετάλ. 

 

                     -  

 

                      33  
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Χρηματοοικονομικά έξοδα 

 

                     -  

 

                        2  

      

      γ) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 

 

                860  

 

                   450  

      δ) Έσοδα από μερίσματα 

 

            1.740  

 

                         -  

ε) Υπόλοιπα τέλους χρήσης (Απαιτήσεις) 

 

        9.094  

 

          9.835  

 

- Απαιτήσεις από θυγατρικές 

 

            6.717  

 

                7.827  

 

Πελάτες 

 

              4.171  

 

                 4.099  

 

Λοιπές απαιτήσεις 

 

              2.546  

 

                 3.728  

 

- Απαιτήσεις  από συγγενείς 

 

            1.619  

 

                   181  

 

Πελάτες 

 

              1.355  

 

                        3  

 

Λοιπές απαιτήσεις 

 

                 265  

 

                    179  

 

- Απαιτήσεις  από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 

 

                758  

 

                1.827  

 

Πελάτες 

 

                 741  

 

                    821  

 

Λοιπές απαιτήσεις 

 

                   17  

 

                 1.006  

      στ) Υπόλοιπα τέλους χρήσης (Υποχρεώσεις) 

 

      11.645  

 

          6.453  

 

- Υποχρεώσεις προς θυγατρικές 

 

            1.049  

 

                   628  

 

Προμηθευτές 

 

                 254  

 

                    608  

 

Λοιπές υποχρεώσεις 

 

                 795  

 

                      20  

 

- Υποχρεώσεις προς συγγενείς 

 

            4.964  

 

                4.592  

 

Προμηθευτές 

 

                     -  

 

                         -  

 

Λοιπές υποχρεώσεις 

 

                     -  

 

                 4.592  

 

Προκαταβολές πελατών 

 

              4.964  

 

                         -  

      

 

- Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 

 

            5.632  

 

                1.233  

 

Προμηθευτές 

 

                 343  

 

                    326  

 

Λοιπές υποχρεώσεις 

 

              5.290  

 

                    907  

      

      

ζ) 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της 

διοίκησης 

 

                     -  

 

                     17  

      

η) 

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της 

διοίκησης 

 

                  20  

 

                     47  

      θ) Μερίσματα εισπρακτέα 

 

            1.836  

 

                6.036  

 

Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεμένα μέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται σύμφωνα 

με τους τιμοκαταλόγους που ισχύουν για μη συνδεδεμένα μέρη. 

 

Τα οφειλόμενα και εισπρακτέα ποσά προς και από τα συνδεόμενα μέρη, είναι χωρίς εγγυήσεις, δεν έχουν 

συγκεκριμένους όρους αποπληρωμής και είναι άτοκα. 

 

  
 

Εταιρικά στοιχεία 

  
 

31-Δεκ-15 
 

31-Δεκ-14 

θ) Δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη 

    
 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 
 

7.649 
 

9.683 

 

Χρηματοδοτήσεις κατά την διάρκεια της 

χρήσης  6.410  335 

 

Κεφαλαιοποιηθέντες τόκοι κατά την 

διάρκεια της χρήσης  406  307 

 

Αποπληρωμές κατά την διάρκεια της 

χρήσης  (1.921)  (2.555) 

 

Τόκοι προηγούμενης χρήσης, 

εισπραχθέντες στην τρέχουσα περίοδο  -  (121) 

 
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου  

 
12.545 

 
7.649 
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ι) Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη 

    

 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 

 
5.669 

 
5.910 

 

Κεφαλαιοποιηθέντες τόκοι κατά την 

διάρκεια της χρήσης  264  259 

 

Αποπληρωμές κατά την διάρκεια της 

χρήσης  (3.000)  (500) 

 

Τόκοι προηγ. χρήσης, καταβληθέντες στην 

τρέχουσα περίοδο  (458)  

 
 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 
 

2.476 
 

5.669 

 
Τα ανωτέρω εισπρακτέα ποσά θεωρούνται ασφαλούς εισπράξεως και για το λόγο αυτό δεν έχει διενεργηθεί 

πρόβλεψη απομείωσης τους. 

 
Μετά την ανωτέρω επισκόπηση των λειτουργικών και χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων και τις 

επεξηγήσεις ως  εντεταλμένη Διοίκηση, σας καλούμε κύριοι Μέτοχοι να εγκρίνετε τις Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις της Χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

που τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ατομικά και το Διοικητικό 

Συμβούλιο ως σύνολο, καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική 

χρήση 2015. 

 

 
 

Αθήνα 26 Μαΐου 2016 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος 

 
Λεωνίδας Γ. Μπόμπολας 

 
 


