
 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

Διπλωματική Εργασία 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΒΑΣΕΙ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

 

της 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗ 

 

 

Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Συμεών Παπαδόπουλος 

 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

στη 

Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και τη Χρηματοοικονομική Διοίκηση 

Ιούνιος    2017 



 
ii 

 

 

 

 

Στην κόρη μου Θεοδώρα-Δήμητρα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
iii 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου, τους γονείς μου Δημήτριο και 

Θεοδώρα Τσακνάκη, την κόρη μου Θεοδώρα για την υπομονή που έκαναν κατά την 

διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών μου. Υπήρξαν στήριγμα στην προσπάθεια μου 

και αρωγοί για να φτάσω στο τέλος. 

Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον κ. Συμεών Παπαδόπουλο καθηγητή του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του οποίου οι συμβουλές, γνώσεις και καθοδήγηση 

συνέβαλαν κατά κόρον στην ολοκλήρωση της παρούσας διπλωματικής.   

Θέλω τέλος να ευχαριστήσω τους καθηγητές του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγική Διοικητική Λογιστική & Χρηματοοικονομική  

Διοίκηση » που διεύρυναν τις γνώσεις μου στην Χρηματοοικονομική.  

 

 

 

 

Τσακνάκη Αικατερίνη-Ευαγγελία 

Ιούνιος, 2017 

 

 

 

 

 

 

 



 
iv 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Μία επιχείρηση είναι μία επένδυση και ως επένδυση αφορά στην δέσμευση 

ενός κεφαλαίου με σκοπό την εξασφάλιση κέρδους. Η αξία μιας επιχείρησης 

σχετίζετε με την ικανότητα της να παράγει, τώρα και στο μέλλον, καθαρό κέρδος για 

τους μετόχους της. Η ικανότητα αυτή να παράγει κέρδος/εισόδημα, τώρα και στο 

μέλλον, επηρεάζεται από πολλούς εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες.  

Είναι γεγονός ότι η αποτίμηση μιας εταιρίας αποτελεί δύσκολη υπόθεση  

δεδομένης της φύσης της, της προσέγγισης και εκτίμησης των μελλοντικών 

οικονομικών επιδόσεων της και της σύγκρισης της με ομοειδείς επιχειρήσεις του 

κλάδου, ειδικά στην περίπτωση της ΔΕΗ Α.Ε., η οποία κατ’ ουσία αποτελεί 

μονοπώλιο για τον Ελληνικό χώρο. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία συντάχθηκε με σκοπό να μελετήσει την 

ΔΕΗ τη μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην 

Ελλάδα. Η αποτίμηση της θεωρείται απαραίτητο εργαλείο στην χρηματοοικονομική 

ανάλυση καθώς ο προσδιορισμός της αξίας της επιχείρησης στο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον της εγχώριας αγοράς συνδέεται άρρηκτα με την βιωσιμότητα της. Η αξία 

της επιχείρησης δεν αφορά μόνο τους μετόχους αλλά όλο το συναλλακτικό 

περιβάλλον από την κυβέρνηση ως τους απλούς πολίτες που θα επωμιστούν τα 

αποτελέσματα τυχόν ιδιωτικοποίησης της. 

Λόγω της οικονομικής δυσχέρειας στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας είναι 

πλέον δύσκολη η αποτίμηση της αξίας μίας επιχείρησης. Βέβαια με την μέθοδο των 

ελεύθερων και λειτουργικών ταμειακών ροών έγινε μια προσπάθεια εκτίμησης της 

δίκαιης τιμής της μετοχής της ΔΕΗ και επετεύχθη ο σκοπός της ανάλυσης για το εάν 

η τρέχουσα τιμή της μετοχής  είναι υποτιμημένη, δίκαια ή υπερτιμημένη. 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Αποτίμηση Αξίας, Ταμειακές Ροές, Αξία Μετοχής, Μέσο Σταθμικό 

Κόστος 
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ABSTRACT  

 An enterprise is an investment, and it concerns the commitment of a capital 

to ensure profit. The value of a business is related to its ability to generate a net profit 

for its shareholders. This ability to generate profit / income, now and in the future, is 

affected by many internal and external factors. 

 

               It is a fact that the valuation of a company is a difficult matter given its 

nature, its approach and assessment of its future financial performance and its 

comparison with similar enterprises in the sector. Especially in the case of PPC S.A. 

(Public Power Corporation S.A.), this is essentially monopoly for the Greek space. 

 

 This thesis was written in order to study PPC S.A., the largest electricity 

generation and Supply Company in Greece. Its valuation is considered to be an 

essential tool in financial analysis, as the determination of the value of the firm in the 

competitive environment of the domestic market, is inextricably linked to its viability. 

The value of the business is not only for shareholders, but for the entire transaction 

environment, from the government to the ordinary citizens who will bear the results of 

any privatization. 

 

                Due to the financial crisis of our country, it is now difficult to assess the 

value of an enterprise. Of course, using the method of free and operating cash flow, an 

attempt was made to estimate the fair value of PPC's share and the purpose of the 

analysis was reached as to whether the current share price is undervalued, fair or 

overvalued. 

 

 

 

 

Key words: Value Measurement, Cash Flow, Value per share, weighted average cost 

of capital (WACC) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) είναι ελληνική κρατικά 

ελεγχόμενη εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι μία από τις μεγαλύτερες 

εταιρείες στην Ελλάδα. Απασχολεί περίπου 19.000 εργαζόμενους και αντιστοιχεί το 

62% περίπου του συνολικού κύκλου εργασιών του κλάδου παροχής ηλεκτρικού 

ρεύματος, φυσικού αερίου και νερού στη χώρα. 

Από το 2001 λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρία και είναι εισηγμένη στα 

Χρηματιστήρια Αξιών Αθηνών και Χρηματιστήριο Αξιών Λονδίνου. Μέσα από τη 

ΔΕΗ χρηματοδοτείται η ΕΡΤ καθώς και οι Δήμοι. 

Όταν ιδρύθηκε η ΔΕΗ1 υπήρχαν 385 εταιρείες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 

Κατά τη διάρκεια της κατοχής και μετά την απελευθέρωση τόσο η Εθνική Τράπεζα 

της Ελλάδος όσο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος εκπόνησαν μελέτες για την 

αξιοποίηση των πλουτοπαραγαγωγικών πηγών της χώρας. Το 1948, η EBASCO 

Services υπέβαλε έκθεση για το ενεργειακό πρόγραμμα της Ελλάδος: αυτή προέβλεπε 

την κατασκευή υδροηλεκτρικών και θερμοηλεκτρικών εργοστασίων, την ενοποίηση 

του δικτύου και τον καθορισμό ενιαίας τιμής κατανάλωσης. Όλα αυτά προϋπέθεταν 

ένα μόνο διαχειριστή. έτσι, με το ΦΕΚ αρ. φ. 169 07/08/1950 -Περί ιδρύσεως 

δημοσίας επιχειρήσεως ηλεκτρισμού- συστήθηκε η Δημόσια Επιχείρηση 

Ηλεκτρισμού. 

 Η σύσταση της ΔΕΗ τον Αύγουστο του 1950 εθνικοποίησε την παραγωγή και 

διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θεωρήθηκε 

πλέον υπηρεσία κοινής ωφέλειας. Η ΔΕΗ είχε το αποκλειστικό προνόμιο της 

κατασκευής, λειτουργίας και εκμετάλλευσής υδροηλεκτρικών και θερμικών 

εργοστασίων, της χρήσης κατά προτίμηση εθνικών καυσίμων και την υποχρέωση 

κατασκευής εθνικού δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Είχε 

επίσης το μονοπώλιο διάθεσης και πώλησης του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. 

Έπρεπε να έχει οικονομική αυτάρκεια, να παρέχει στη φθηνότερη δυνατή τιμή το 

ρεύμα στους αγροτικούς και αστικούς πληθυσμούς και να μην κάνει διακρίσεις 

                                                 
1 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1_%

CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7_%C

E%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF

%8D (προσπελάστηκε στις 02//04/2017) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
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μεταξύ αστικών και αγροτικών πληθυσμών τόσο στη διανομή όσο και στην 

τιμολογιακή πολιτική της.  

Το αρχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ σχηματίσθηκε από τα κεφάλαια σε 

συνάλλαγμα, δραχμές, μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες που παρέχονταν από το 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανόρθωσης της αμερικανικής βοήθειας, από τις ιταλικές 

επανορθώσεις και από κεφάλαια του κρατικού προϋπολογισμού. Όταν ιδρύθηκε η 

ΔΕΗ το 1950, η κατανάλωση ανά κάτοικο ήταν 88 Kwh το χρόνο, ενώ πέντε χρόνια 

αργότερα έφτασε τις 150 Kwh. Αντίστοιχα, το 1950 ο ηλεκτροδοτούμενος πληθυσμός 

της χώρας ήταν 55% του συνόλου, ενώ το 1955 έφτασε το 59,1 %. 

Η ΔΕΗ, αντίθετα την κοινή πεποίθηση, δεν κατέχει πλέον την ιδιοκτησία του 

συνόλου του εθνικού δικτύου μεταφοράς και διανομής, συνολικού μήκους 208.000 

χλμ. περίπου, παρά μόνο το 90% της εγκατεστημένης παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος. 

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εποπτεύεται από τη ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή 

Ενέργειας) η οποία συστάθηκε με σκοπό τον έλεγχο της τιμολογιακής και των άλλων 

πολιτικών του κλάδου και τη σταδιακή απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας έτσι 

ώστε η Ελλάδα να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί 

ελεύθερου ανταγωνισμού και κατάργηση των μονοπωλιακών αγορών.  

Η μεταφορά του ρεύματος υψηλής & υπερυψηλής τάσης είναι αρμοδιότητα 

του ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας), ενώ η 

μεταφορά & διανομή του ρεύματος χαμηλής & μέσης τάσης είναι αρμοδιότητα του 

ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) 

Τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται η ΔΕΗ από πλευράς ρευστότητας, 

αντικατοπτρίζει η αξιολόγηση του οίκου Standard & Poor’s2 η οποία στις 26/04/2017 

διατήρησε την αξιολόγηση CCC- εκτιμώντας ότι οι προοπτικές για την εταιρεία 

παραμένουν αρνητικές. 

Σημειώνεται ότι η πιστοληπτική αξιολόγηση της ΔΕΗ έχει υποστεί 

αλλεπάλληλες υποβαθμίσεις αρχής γενομένης από το Φεβρουάριο του 2015, όταν και 

για πρώτη φορά μετά την έξοδο της εταιρείας στις αγορές το 2014 με τα δύο εταιρικά 

ομόλογα, η ΔΕΚΟ τέθηκε σε πιστωτική επιτήρηση "creditwatch”. 

                                                 
2 http://www.capital.gr/epixeiriseis/3208098/sok-gia-dei-apo-standard-poor-s-sos-gia-nea-krisi-

reustotitas (προσπελάστηκε στις 28/04/2017) 

http://www.capital.gr/epixeiriseis/3208098/sok-gia-dei-apo-standard-poor-s-sos-gia-nea-krisi-reustotitas
http://www.capital.gr/epixeiriseis/3208098/sok-gia-dei-apo-standard-poor-s-sos-gia-nea-krisi-reustotitas
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Η ΔΕΗ στενάζει υπό το βάρος των ανεξόφλητων οφειλών και του οξύτατου 

προβλήματος ρευστότητας. Οι καταναλωτές με οφειλές έως 1.000 ευρώ φθάνουν το 

1.100.000 και θεωρούνται η πλέον προβληματική κατηγορία για τη ΔΕΗ δεδομένου 

ότι η επιχείρηση δεν μπορεί να προχωρήσει σε κινήσεις άσκησης πίεσης όπως για 

παράδειγμα η διακοπή της ηλεκτροδότησης.  

     Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση και αποτίμηση μιας 

δίκαιης τιμής της μετοχής της ΔΕΗ κάνοντας χρήση των δημοσιευμένων 

οικονομικών της καταστάσεων. Στο επόμενο κεφάλαιο συναντάμε την ανασκόπηση 

βιβλιογραφίας πάνω στο θέμα της αποτίμησης αξίας επιχειρήσεων, βάσει των 

κυριότερων άρθρων και συγγραμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές, από την 

ξένη αλλά και ελληνική βιβλιογραφία. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μία συνοπτική 

αναφορά των μεθόδων αποτίμησης γενικά και της αποτίμησης βάσει ταμειακών ροών 

εκτενέστερα. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα δούμε την τωρινή οικονομική κατάσταση 

στην οποία βρίσκεται η ΔΕΗ Α.Ε., τους κίνδυνους που την απειλούν και την πορεία 

της μετοχής της. Στο προτελευταίο γίνεται η αποτίμηση της εταιρίας ενώ στο 

τελευταίο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας και οι προοπτικές του 

ομίλου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2.1 Ιστορική αναδρομή μεθόδων αποτίμησης 

 Η πρώτη αναφορά περί αποτίμησης αξίας εταιρίας έγινε από τον Williams3 

(1938), στο βιβλίο του μίλησε για εσωτερική αξία επιχείρησης και σύνδεση αυτής με 

την αγοραία τιμή της. Αυτή είναι η πρώτη διατύπωση της μεθόδου εκτίμησης 

εταιρικής αξίας βάσει της προεξόφλησης μελλοντικών ταμειακών ροών. 

Οι πρώτοι που μελέτησαν ωστόσο την επίδραση της μόχλευσης στην αξία της 

επιχείρησης ήταν οι Modigliani και Miller4 (1958). Σύμφωνα με τους 

προαναφερθέντες η αξία της επιχείρησης ελλείψει φορολογίας δεν επηρεάζεται από 

το χρέος. 

Ο Myers5 (1974), εισήγαγε την μέθοδο της προσαρμοσμένης παρούσας αξίας 

APV σύμφωνα με την οποία η αξία μιας επιχείρησης με μόχλευση ισούται με την 

αξία χωρίς χρέος συν την παρούσα αξία της εξοικονόμησης φόρου λόγω πληρωμής 

τόκων. Η προεξόφληση της εξοικονόμησης φόρου γίνεται με το επιτόκιο χρέους. 

Σύμφωνα με τους Miles και Ezzell6 (1980) η επιχείρηση που επιθυμεί να 

διατηρεί σταθερό το ποσοστό χρέους προς ίδια κεφάλαια πρέπει να αποτιμάται 

διαφορετικά από μια επιχείρηση που έχει προκαθορισμένο επίπεδο χρέους. Ενώ λίγο 

αργότερα οι Harris και Pringle7 (1985) υποστήριξαν ότι η θεωρία των Modigliani και 

Miller είναι ακραία επειδή υπονοεί πως η ύπαρξη χρέους δεν μπορεί να ωφελήσει σε 

όλους τους τομείς της επιχείρηση. 

Οι Dittmann et al8 (2002) σε έρευνα που πραγματοποίησαν σε 53 γερμανικές 

επιχειρήσεις Venture Capital έβγαλαν το συμπέρασμα πως οι περισσότερες 

χρησιμοποιούν τη μέθοδο της προεξόφλησης ταμειακών ροών, ωστόσο λίγες είναι οι 

                                                 
3 Williams J.B., (1938), “The theory of investment value”, (Vol 36). Cambridge MA: Harvard 

University Press. 
4 Modigliani, F. and M. Miller (1958), “The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of 

Investment”, American Economic Review 48, 261-297. 
5 Myers, S.C. (1974), “Interactions of Corporate Financing and Investment Decisions – Implications for 

Capital Budgeting”, Journal of Finance, pp. 1-25. 
6 Miles, J.A. and J.R. Ezzell, (1985), “Reequationing Tax Shield Valuation: A Note”, Journal of 

Finance, Vol XL, pp. 1485-1492. 
7 Harris, R.S. and J.J. Pringle (1985), “Risk-Adjusted Discount Rates Extensions form the Average- 

Risk Case”, Journal of Financial Research (Fall), pp. 237-244. 
8 Dittmann I., Maug E. and Kemper J. (2002), ‘’ How Fundamental are Fundamental Values? 

Valuation Methods and Their Impact on the Performance of German Venture Capitalists’’, German 

Venture Capital. 
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επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το σωστό επιτόκιο προεξόφλησης. Οι περισσότερες 

επιχειρήσεις αν και χρησιμοποιούν την μέθοδο επιλέγουν υποκειμενικά το επιτόκιο 

προεξόφλησης. 

Επιπρόσθετα, η έρευνα έδειξε πως οι επιχειρήσεις της Γερμανίας 

χρησιμοποιούν αρκετές μεθόδους για να καταλήξουν τελικά στην σωστή αποτίμηση. 

Κάποιες από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται πιο συχνά είναι οι πολλαπλασιαστές 

PER, αξία προς πωλήσεις και αξία προς EBITDA για την εξαγωγή όσο το δυνατόν 

αντικειμενικότερου αποτελέσματος. 

Ομοίως, οι Brealey και Myers 9 (2000) και οι Ross et al10 (2001), ανέφεραν 

ότι η αποτίμηση μιας επιχείρησης είναι ένα αναπόσπαστο στοιχείο της σύγχρονης 

θεωρίας της χρηματοδότησης επιχειρήσεων και προτείνουν ως την πλέον κατάλληλη 

τη μέθοδο προεξόφλησης ταμειακών ροών. Και οι Penman και Sougiannis11 (1998) 

ισχυρίστηκαν πως όταν πρόκειται για πεπερασμένο χρονικό διάστημα, κατάλληλες 

μέθοδοι κρίνονται οι μέθοδοι της προεξόφλησης ταμειακών ροών.  

Στον αντίποδα, ο Cornell12 (1993) και ο Damodaran13 (2001) ανέδειξαν πιο 

αναλυτικές μεθόδους που συμπεριλαμβάνουν την λογιστική αξία, τη σύγκριση 

δεικτών και τα δικαιώματα προαίρεσης.  

Εν κατακλείδι, οι Fernandez και Bilan14 (2013) ανέφεραν ότι κατά την 

αποτίμηση αξίας επιχείρησης γίνονται ορισμένα λάθη και οδηγούμαστε σε λάθος 

συμπεράσματα. Έξι είναι οι βασικές κατηγορίες λαθών και συνοπτικά αναφέρονται 

παρακάτω:  

1. Σφάλματα που αφορούν τον υπολογισμό του προεξοφλημένου επιτοκίου και τον 

βαθμό κινδύνου. 

                                                 
9 Brealey R.A. and Myers C. (2000), ‘’Principles of Corporate Finance’’, Irwin/McGraw-Hill, New 

York. 
10 Ross, Stephen A., Randolph W. Westerfield and Jeffrey F. Jaffe (2001), ‘’Corporate Finance’’, 

McGraw-Hill/Irwin, New York. 
11 Penman, S. and T. Sougiannis (1998), “A Comparison of Dividend, Cash Flow, and Earnings 

Approaches to Equity Valuation”, Contemporary Accounting Research 15, Fall, pg. 343-383. 
12 Cornell, Bradford (1993), ‘’Corporate Valuation: Tools for Effective Appraisal and Decision 

Making’’, McGraw-Hill, New York. 
13 Damodaran A., (2001), ‘’The Dark Side of Valuation: Valuing Old Tech, New Tech,and New 

Economy Companies’’, Prentice Hall, Upper Saddle River. 
14 Fernandez P., Bilan A. (2013), ‘’ 119 common errors in company valuations’’, IESE Business 

School, University of Navarra. 
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2. Σφάλματα κατά τον υπολογισμό των αναμενόμενων ταμειακών ροών 

3. Σφάλματα κατά τον υπολογισμό της υπολειμματικής αξίας. 

4. Ασυνέπειες ή εννοιολογικά λάθη . 

5. Σφάλματα ερμηνείας της αποτίμησης.  

6. Οργανωτικά λάθη. 

 

2.2 Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

 

Ο Steiger15 (2008) εφαρμόζοντας την μέθοδο αποτίμησης αξίας βάσει 

ταμειακών ροών, συμπέρανε ότι παρέχει αξιόπιστες προσεγγίσεις στην πραγματική 

αξία των επιχειρήσεων. Σημείωσε όμως ότι η παραμικρή απόκλιση από τις υποθέσεις 

αναφορικά με τις μελλοντικές ροές και τα επιτόκια προεξόφλησης, θα οδηγήσουν σε 

μεγάλες αλλαγές στις υπολογιζόμενες αξίες. 

Σύμφωνα με τον Fernandez16 (2015) δέκα είναι οι μέθοδοι υπολογισμού που 

βασίζονται στην προεξόφληση ταμειακών ροών. Και οι δέκα δίνουν τα ίδια 

αποτελέσματα. Αυτό είναι λογικό, δεδομένου ότι όλες οι μέθοδοι αναλύουν την ίδια 

την πραγματικότητα κάτω από τις ίδιες υποθέσεις. Διαφέρουν μόνο στις ταμειακές 

ροές που έχουν ληφθεί ως σημείο εκκίνησης για την εκτίμηση. 

Η αποτίμηση της αξίας μίας εταιρείας αποτελεί βασική συνιστώσα της 

σύγχρονης οικονομικής θεωρίας και διδασκαλίας. Οι Brealey και Myers (2000)17, ο 

Ross Westerfield και ο Jaffe (2001)18 συνιστούν συνήθως ανάλυση των 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF) και εξετάζουν μερικές φορές την 

εσωτερική μέθοδο αποτίμησης (IRR). Πιο ολοκληρωμένη επισκόπηση των κοινώς 

                                                 
15 Steiger F., (2008), “ The validity of company valuation using Discounted Cash Flow methods. 
16 Fernandez P., (2015), “Valuing Companies by Cash Flow Discounting: 10 Methods and 9 Theories” 

IESE Business School, University of Navarra. 
17 Brealey R.A. and Myers C. (2000), ‘’Principles of Corporate Finance’’, Irwin/McGraw-Hill, New 

York. 
18 Ross, Stephen A., Randolph W. Westerfield and Jeffrey F. Jaffe, (2001), Corporate Finance, 

McGraw-Hill/Irwin, New York. 
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χρησιμοποιούμενων μεθόδων είναι αυτή του Damodaran (2001)19, ο οποίος 

περιλαμβάνει επίσης μεθόδους αποτίμησης που βασίζονται σε λογιστικές αξίες και 

συγκρίσιμες εταιρείες. Επιπλέον, ο Damodaran (2001) επισήμανε τις παγίδες των 

μεμονωμένων μεθόδων εάν εφαρμόζονται σε νέες τεχνολογικές επιχειρήσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Damodaran, Aswath, (2001), The Dark Side of Valuation: Valuing Old Tech, New Tech, and New 

Economy Companies, Prentice Hall, Upper Saddle River. 



 
18 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

Η αποτίμηση των επιχειρήσεων έχει μεγάλο φάσμα εφαρμογών και παίζει 

διαφορετικό ρόλο ανάλογα με τον σκοπό διεξαγωγής της. Κατά γενική ομολογία 

όμως οι βασικές αιτίες ενδιαφέροντος για την αποτίμηση των εταιρειών είναι: οι 

εξαγορές και συγχωνεύσεις, η διαχείριση χαρτοφυλακίου και η εταιρική οικονομική 

διαχείριση.20 Αναλυτικότερα: 

Εξαγορές & Συγχωνεύσεις: Σε αυτή την περίπτωση η σπουδαιότητα της αποτίμησης 

έγκειται στο γεγονός ότι η ενδιαφερόμενη εταιρεία ή άτομο θα πρέπει να αποφασίσει 

έχοντας καταλήξει σε μια δίκαιη αξία (fair value) για την εταιρεία-στόχο. Από την 

άλλη πλευρά, η εταιρεία-στόχος θα πρέπει να έχει καθορίσει μια λογική αξία για την 

ίδια προκειμένου να αποφασίσει αν θα δεχτεί ή αν θα απορρίψει την προσφορά. 

Φυσικά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε 

μια εξαγορά για τον καθορισμό της τιμής, όπως είναι οι συνέπειες της συνέργειας 

στην αξία των δύο εταιρειών ή οι επιδράσεις στην αξία από την αλλαγή διαχείρισης 

και αναδιοργάνωσης της εταιρείας-στόχου. 

Τέλος, ένα σημαντικό πρόβλημα στην αποτίμηση μιας επιχείρησης σε 

περίπτωση εξαγοράς είναι οι προκαταλήψεις των εμπλεκομένων μερών, οι οποίες 

επηρεάζουν σημαντικά την αντικειμενικότητα των υπολογισμών. Αν για παράδειγμα 

η εταιρεία - στόχος διακρίνεται από υπερβολική αισιοδοξία ως προς την εκτίμηση της 

αξία της, θα προσπαθήσει να πείσει τους μετόχους ότι η τιμή-προσφοράς είναι 

χαμηλή. Παρομοίως, στην περίπτωση που η ενδιαφερόμενη εταιρεία είναι 

αποφασισμένη να προχωρήσει στην εξαγορά για στρατηγικούς λόγους, είναι πιθανό 

να ασκήσει μεγάλη πίεση στους εκτιμητές ώστε τα αποτελέσματα της αποτίμησης να 

εξασφαλίσουν την εξαγορά. 

Διαχείριση χαρτοφυλακίου: Ο Damodaran υποστήριξε ότι ο ρόλος της αποτίμησης 

στην περίπτωση αυτή εξαρτάται από τον ίδιο τον επενδυτή, αν πρόκειται για 

παθητικό ή ενεργό επενδυτή. 

                                                 
20 Damodaran A., (2002), “Investment Valuation”, John Wiley & Sons Inc., 2nd Edition. 
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Στην περίπτωση της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, η αποτίμηση 

χρησιμοποιείται για τη σύγκριση της αποδιδόμενης αξίας με βάση την τιμή της 

μετοχής στο χρηματιστήριο και την απόφαση για πώληση, αγορά ή διατήρηση των 

μετοχών. Επιπλέον, η αποτίμηση εταιρειών βοηθά στην επιλογή των χρεογράφων που 

θα πρέπει να επικεντρωθεί το χαρτοφυλάκιο, και κυρίως εκείνων που φαίνεται να 

είναι υποτιμημένα από την αγορά. Τέλος, η αποτίμηση χρησιμοποιείται για τη 

σύγκριση των μετοχών των διαφόρων εταιρειών.  

Εταιρική Οικονομική Διαχείριση: Έχοντας ως δεδομένο ότι ο σκοπός κάθε 

οικονομικού στελέχους είναι η μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης γίνεται 

κατανοητό ότι οι όποιες οικονομικές και στρατηγικές αποφάσεις είναι άμεσα 

συνδεδεμένες με την αξία της επιχείρησης. Δηλαδή, η αποτίμηση της επιχείρησης ή 

μέρους αυτής στην περίπτωση του στρατηγικού σχεδιασμού προηγείται της 

απόφασης για τη συνέχιση μιας δραστηριότητας, την πώληση, την ανάπτυξη, τη 

συγχώνευση ή την εξαγορά άλλης εταιρείας. Επίσης, η αποτίμηση διαφορετικών 

επιχειρηματικών μονάδων είναι θεμελιώδους σημασίας για τη λήψη αποφάσεων που 

σχετίζονται με το ποια προϊόντα ή γραμμές παραγωγής θα πρέπει να αναπτυχθούν ή 

να εγκαταλειφθούν.  

 Παρακάτω θα αναφερθούμε περιληπτικά στις σημαντικότερες μεθόδους 

αποτίμησης που χρησιμοποιούνται σήμερα και εκτενέστερα στην μέθοδο αποτίμησης 

βάσει ταμειακών ροών. Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο στις 

προηγμένες χώρες χρησιμοποιούνται παραπάνω της μίας μέθοδοι αποτίμησης για 

ακριβέστερα αποτελέσματα. 

3.1 Μέθοδοι Αποτίμησης βασισμένες στην υπεραξία (Goodwillbased methods)  

Ως υπεραξία (goodwill)21 μιας επιχείρησης ορίζεται η διαφορά που τυχόν 

παρατηρείται μεταξύ του κόστους επένδυσης σε αυτήν (σε μια πιθανή εξαγορά της), 

δηλαδή του χρηματικού αντιτίμου στο οποίο συμφωνείται η συναλλαγή και της 

εσωτερικής αξίας απόκτησης, δηλαδή της λογιστικής αξίας στην οποία αποτιμάται 

βάσει των βιβλίων της (εφαρμόζοντας το ποσοστό συμμετοχής στα Ίδια Κεφάλαιά 

της). Η υπεραξία αυτή μπορεί να προκύπτει από πιθανώς υποτιμημένα ή 

                                                 
21 Chen C, Kohlbeck M. and Warfield T., (2004), “Goodwill Valuation Effects of the Initial Adoption 

of SFAS 142”, University of Wisconsin – Madison. 
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υπερτιμημένα στοιχεία του Ενεργητικού ή και των Υποχρεώσεων, ή να οφείλεται 

στην υπεραξία απόκτησης, δηλαδή τη φήμη και πελατεία. 

3.1.1 Η κλασική μέθοδο της υπεραξίας (The “classic” valuation method)  

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή ο Fernandez (2013)22 επισήμανε ότι η αξία μιας 

επιχείρησης είναι ίση με την καθαρή προσαρμοσμένη αξία της συν την υπεραξία της. 

Η υπεραξία μιας επιχείρησης προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των κερδών της με 

ένα συντελεστή. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή η αξία της επιχείρησης προκύπτει από 

τον τύπο:  

V = A + (n x B) [3.1] 

Όπου:  

A = καθαρή αξία ενεργητικού 

n = συντελεστής  

B = καθαρά κέρδη 

Ο τύπος αυτός χρησιμοποιείται κυρίως για βιομηχανικές εταιρίες όπως στην 

περίπτωση μας η ΔΕΗ. 

3.1.2 Απλοποιημένη μέθοδος του εισοδήματος υπεραξίας (The simplified 

"abbreviated goodwill income" method)  

Ακολουθώντας την συγκεκριμένη μέθοδο αποτίμησης23, μπορούμε να 

εκφράσουμε την αξία της επιχειρηματικής μονάδας μέσα από τον ακόλουθο τύπο:  

V = A + an (B - iA) [3.2] 

Όπου:  

A = καθαρό ενεργητικό   

an= πολλαπλασιαστής δόσης στην παρούσα αξία ράντας 

B = καθαρά κέρδη προηγούμενου έτους ή προβλεπόμενα επόμοενου  

                                                 
22 Fernandez P, (2013), “Company valuation methods”, IESE Business School, University of Navarra. 
23 Fernandez P., (2002), “Valuation Methods and Shareholder Value Creation” , Academic Press. 
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i = επιτόκιο  

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή η υπεραξία Goodwill = (B - iA) δηλαδή είναι η 

παρούσα αξία ράντας με όρο ή δόση (B - iA). Σύμφωνα με τα ανωτέρω η αξία της 

εταιρείας είναι η αξία της προσαρμοσμένης καθαρής θέσης της συν την υπεραξίας.  

3.1.3 Έμμεση Μέθοδος (Indirect method)  

Ο τύπος για την εύρεση της αξίας μιας εταιρίας σύμφωνα με την μέθοδο αυτή 

είναι ο ακόλουθος: 

 V = (Α + Β / i) / 2 ή V = Α + (Β-iA) / 2i [3.3] 

Το ποσοστό i χρησιμοποιείται συνήθως σαν το επιτόκιο που καταβάλλεται για 

τα μακροπρόθεσμα ομόλογα του Δημοσίου. Όπως μπορεί να φανεί στον πρώτο τύπο, 

η μέθοδος αυτή δίνει την ίδια βαρύτητα στην αξία των καθαρών περιουσιακών 

στοιχείων (πραγματική αξία) και στην αξία της απόδοσης.  

Αυτή μέθοδος έχει ένα μεγάλο αριθμό παραλλαγών που λαμβάνονται δίνοντας 

διαφορετική βαρύτητα στη πραγματική - προσαρμοσμένη αξία και στη αξία της 

υπεραξίας μέσω της κεφαλαιοποίησης κερδών (Hagelin, 2002)24. 

3.1.4 Αγγλοσαξονική ή άμεση μέθοδος (Anglo-Saxon or direct method)  

Η αξία της επιχείρησης με την μέθοδο αυτή προκύπτει από τον τύπο:  

V = A + (B - iA) / tm [3.4] 

Στην περίπτωση αυτή, η αξία της υπεραξίας προκύπτει από την χρήση της 

διηνεκούς ράντας της αξίας του superprofit της εταιρείας (Parr, 1998)25. Το 

superprofit είναι η διαφορά μεταξύ του καθαρού κέρδους και του τι θα μπορούσε να 

προκύψει από την τοποθέτηση στο i επιτόκιο, ενός κεφαλαίου ίσου με την αξία των 

περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.  

3.1.5 Μέθοδος Ετήσιων Κερδών Αγορών (Annual profit purchase method)  

Με τη μέθοδο αυτή, ο ακόλουθος τύπος αποτίμησης είναι:  

                                                 
24Hagelin, T. (2002), “A new method to value intellectual property”, Quarterly Journal of the American 

Intellectual Property Law Association, Vol. 30 No. 3, pp. 353-403 . 
25 Parr, R. (1998), “Pricing intangible assets: methods of valuation of intellectual property”, World 

Intellectual Property Organization (WIPO) seminar on Intellectual Property Valorization. 
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V = Α + m (Β - iA)  [3.5] 

Εδώ, η αξία της υπεραξίας είναι ίση με ένα συγκεκριμένο αριθμό ετών 

superprofits (Damodaran, 2012)26. Ο αγοραστής είναι διατεθειμένος να πληρώσει 

στον πωλητή την αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων συν m χρόνια των 

superprofits. Ο αριθμός των ετών (m) που χρησιμοποιείται συνήθως κυμαίνεται 

μεταξύ 3 και 5, καθώς και το επιτόκιο (i) είναι το επιτόκιο για μακροπρόθεσμα 

δάνεια.  

3.2 Μέθοδος των Πολλαπλασιαστών (Multiples Valuation) 

Η μέθοδος των πολλαπλασιαστών (Liu, Nissim and Thomas, 2002)27, διαφέρει 

από τα υπόλοιπα μοντέλα αποτίμησης καθώς προσπαθεί να προσδιορίσει την αξία 

μιας επιχείρησης βάση των στοιχείων της αγοράς. Σκοπός της μεθόδου είναι η σωστή 

εκτίμηση της αξίας της εταιρείας σύμφωνα µε τις τιμές της αξίας των εταιρειών του 

ιδίου κλάδου που υπάρχουν στην αγορά. Τα βασικά της στοιχεία είναι η μετατροπή 

των τιμών της σε πολλαπλασιαστές και η εύρεση ίδιων εταιρειών οι οποίες θα 

συγκριθούν µε την εταιρεία που θα προσδιορίσουμε την αξία της. Με την μέθοδο 

αυτή κατανοούμε ότι οι προβλέψεις που γίνονται προς όφελος της εταιρείας, για την 

κερδοφορία της, την οικονομική της ανάπτυξη αλλά και για τα προβλήματα που 

δημιουργούνται από τις συγκρίσεις της µε άλλες εταιρείες βασίζονται στην αγορά.  

Η μέθοδος των πολλαπλασιαστών χρησιμοποιείται συχνά καθώς την 

προτιμούν πολλοί εκτιμητές. Ο βασικός λόγος για την χρήση της μεθόδου αυτής είναι 

η απλότητα της σε αντίθεση µε άλλες που αναγκάζουν τους εκτιμητές να κάνουν 

πολύπλοκες πράξεις και προβλέψεις για την μελλοντική κερδοφορία και ανάπτυξη 

της επιχείρησης. Σύμφωνα µε τους αναλυτές, ένας επιπλέον λόγος που την προτιμούν 

είναι ότι μέσα από τους πολλαπλασιαστές υπολογίζουν την σχετική αξία της 

εταιρείας στην αγορά που σημαίνει ότι είναι πιο κοντά στην αγοραία της τιμή σε 

σχέση µε των προεξοφλητικών ταμειακών ροών.  

Παρόλα αυτά όμως το γεγονός ότι οι υπολογισμοί είναι πολύ εύκολοι 

ελλοχεύουν κίνδυνο απόκλισης ως προς την αξία που θα προσδιοριστεί καθώς δεν 

                                                 
26 Damodaran A., (2012), “Investment valuation: Tools and techniques for determining the value of any 

asset”, University Edition, John Wiley & Sons, 3rd edition. 
27 Liu J., Nissim D. and Thomas J., (2002), “Equity Valuation Using Multiples”, Journal of Accounting 

Research. 
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λαμβάνονται υπόψη κάποιοι παράγοντες όπως ο ρυθμός ανάπτυξης της εταιρείας. 

Κατά τον Damodaran28 (2002) η μέθοδος των πολλαπλασιαστών μπορεί να 

αλλοιώσει τα αποτελέσματα της αποτίμησης γιατί οι προβλέψεις που γίνονται δεν 

είναι αντικειμενικές. 

 Η μέθοδος των πολλαπλασιαστών προϋποθέτει την ύπαρξη συγκρίσιμων 

επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τους Palepu et al29 (2004) ως συγκρίσιμες 

χαρακτηρίζονται οι επιχειρήσεις που έχουν παρόμοια λειτουργικά και οικονομικά 

χαρακτηριστικά. Παρόλο που ως ιδανικές θεωρούνται οι επιχειρήσεις που ανήκουν 

στον ίδιο κλάδο, στην πράξη είναι δύσκολο να βρεθούν πολλαπλασιαστές για 

παρόμοιες επιχειρήσεις. 

Η εύρεση και η αναγνώριση των επιχειρήσεων που μπορούν να συγκριθούν 

δεν είναι εύκολη. Πολλές φορές λόγο της ύπαρξης μεγάλης διασποράς μεταξύ των 

τιμών των πολλαπλασιαστών θεωρείται ότι το αποτέλεσμα δεν είναι αξιόπιστο. Μέσα 

από µια ανάλυση πολλαπλασιαστών όμως μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες 

σχετικά µε την ίδια την εταιρεία αλλά και τους ανταγωνιστές της, για αυτό και 

θεωρείται χρήσιμη μέθοδος αποτίμησης. Ο λόγος είναι ότι καθώς έχουμε 

προσδιορίσει την αξία µε την χρήση άλλων μεθόδων, μπορούμε µε τους 

πολλαπλασιαστές να αξιολογήσουμε την αξία και τις διαφορές μεταξύ της υπό 

αποτίμησης εταιρείας και των συγκρίσιμων µε αυτήν εταιρειών. 

3.2.1 Πολλαπλασιαστής Τιμή προς Κέρδη ανά Μετοχή [Price –to Earnings per 

Share Multiple (P/E)]  

Ο πιο διαδεδομένος δείκτης για της μεθόδου αποτίμησης και αξιολόγησης 

μετοχών είναι ο πολλαπλασιαστής κερδών (Ρ/Ε), πλεονέκτημα του είναι τα λογιστικά 

κέρδη που προσεγγίζουν καλύτερα τις ταμειακές ροές σε σχέση µε τις πωλήσεις. 

Επιπλέον οποιαδήποτε πρόβλεψη στηρίζεται σε κέρδη ανά μετοχή είναι σαφώς πιο 

αξιόπιστη σε σχέση µε οποιοδήποτε άλλο οικονομικό μέγεθος.  

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται διαιρώντας την αγοραία τιμή της υπό ανάλυσης 

μετοχής µε τα κέρδη ανά μετοχή Ρ/Ε και εκφράζει το ποσό των χρηματικών μονάδων  

                                                 
28 Damodaran A., (2002), “Investment Valuation”, John Wiley & Sons Inc., 2nd Edition. 

 
29 Palepu K.G., Healy P.M. and Bernard V.L., (2004), “Business analysis & valuation: using financial 

statements” Thomson/South-Western College. 
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που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι επενδυτές για την απόκτηση της μετοχής 

της υπό εξέταση εταιρεία. Διαφορετικά εκφράζει τον χρόνο επανάκτησης κεφαλαίου, 

δηλαδή σε πόσα χρόνια θα καταφέρει να πάρει πίσω ολόκληρο το κεφάλαιό του ένας 

επενδυτής όταν παραμένουν σταθερά η τιμή και τα κέρδη ανά μετοχή. Συνήθως όσες 

επιχειρήσεις έχουν υψηλό δείκτη Ρ/Ε πρέπει να έχουν χαμηλό κίνδυνο και υψηλό 

ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση µε εκείνες που βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα, αυτό 

σημαίνει ότι οι επενδυτές περιμένουν αύξηση των κερδών τους. Το αντίθετο 

συμβαίνει όταν ο δείκτης είναι χαμηλός. Παρόλα αυτά, ο δείκτης Ρ/Ε από µόνος του, 

δεν προσφέρει επαρκή πληροφόρηση για την αξία μίας μετοχής, γιατί έχει κάποιες 

ασάφειες και προβλήματα. Για παράδειγμα, ενώ είναι εύκολο να βρούμε την αγοραία 

τιμή μίας μετοχής, ταυτόχρονα είναι δύσκολος ο υπολογισμός των κερδών ανά 

μετοχή. Έτσι ο πιο ασφαλής τρόπος χρήσης του δείκτη είναι μέσω της σύγκρισης του 

µε τον ίδιο δείκτη άλλης εταιρείας του ίδιου κλάδου ή από την ίδια εταιρεία σε 

διαφορετική χρονική περίοδο.  

Ο κάθε αναλυτής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τη χρονική περίοδο που 

υπολογίζονται τα κέρδη, που κατά βάση πρόκειται για παρελθόντα κέρδη, καθώς και 

τις απαραίτητες αλλαγές στα τωρινά κέρδη έτσι ώστε να μπορεί ο δείκτης να 

συγκριθεί µε άλλους δείκτες του κλάδου στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Επειδή µε 

τον τρόπο αυτό υπολογίζεται ένα εύρος αξίας για την εταιρεία, ο πολλαπλασιαστής 

κερδών αποτελεί µια τιμή αναφοράς της εταιρείας σε σχέση µε τις ενδείξεις του 

χρηματιστηρίου ή του κλάδου. 

Μειονέκτημα του δείκτη κατά τον Νούλα30 (2016) είναι ότι στερείται της 

πρόβλεψης των μελλοντικών κερδών που θα έχουν οι εταιρίες, συνεπώς είναι 

καλύτερα να χρησιμοποιούμε τα αναμενόμενα και τα ιστορικά κέρδη. 

3.2.2 Πολλαπλασιαστής Τιμή προς Κέρδη ανά Μετοχή ανά Ρυθμό Ανάπτυξης 

[Price-to-Earnings per Share Growth Multiple (PEG)]  

Το πιο σημαντικό ίσως μειονέκτημα του δείκτη Ρ/Ε είναι η μορφή του, αφού 

αναφέρεται στο παρελθόν και όχι στο μέλλον, οπότε δεν λαμβάνει υπόψη τη 

μελλοντική πορεία και την ενδεχόμενη ανάπτυξη της εταιρείας, το οποίο ενδιαφέρει 

τους επενδυτές κατά την αποτίμηση. Έτσι έγινε µια παραλλαγή του δείκτη Ρ/Ε και 

                                                 
30 Νούλας Αθ. (2016), « Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου?», Β’ έκδοση, Θεσσαλονίκη.  
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δημιουργήθηκε ο δείκτης PEG (Bradshaw, 2002)31 που µας δείχνει τον ρυθμό 

ανάπτυξης και την διαχρονική πορεία των κερδών της εταιρείας προς το δείκτη Ρ/Ε 

της μετοχής της ίδιας εταιρείας.  

Για τον υπολογισμό του, διαιρούμε τον δείκτη Ρ/Ε μιας επιχείρησης µε το 

µέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης των κερδών της εξεταζόμενης περιόδου. Με βάση τον 

δείκτη PEG, εάν όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την αξία είναι σταθεροί και ο 

δείκτης είναι μεγαλύτερος του ενός, τότε πιθανόν η μετοχή είναι υπερτιμημένη ή η 

αγορά αναμένει αύξηση των κερδών μελλοντικά. Εξίσου, εάν ο δείκτης είναι 

μικρότερος της μονάδας, πιθανόν η μετοχή είναι υποτιμημένη ή η αγορά δεν 

περιμένει αύξηση των κερδών. Ο τύπος του δείκτη αυτού είναι:  

𝑃𝐸𝐺 =
𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑

𝑃

𝐸
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜

𝑌𝑒𝑎𝑟 𝐸𝑃𝑆 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 𝑅𝐴𝑡𝑒
 [3.6] 

Όπου: EPS = Earings per Share  

Από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα του δείκτης PEG είναι η ταυτόχρονη 

μεταβολή του ρυθμού ανάπτυξης και των κινδύνων που έχει µια αναπτυσσόμενη 

επιχείρηση. Αυτός είναι και ο λόγος που τις περισσότερες φορές ο δείκτης αυτός 

χρησιμοποιείται εσφαλμένα καθώς η επιχείρηση γίνεται πιο επικίνδυνη από το µέσο 

όρο του κλάδου της. Όσα λιγότερα κεφάλαια δαπανώνται για την ανάπτυξη µιας 

επιχείρησης και όσο μικρότεροι είναι οι κίνδυνοι, τόσο μεγαλύτερη είναι η αξία της 

επιχείρησης.  

3.2.3 Πολλαπλασιαστής Τιμή ανά Πωλήσεις [Price-to-Sales Multiple (P/S)]  

Ένας από τους πιο δημοφιλείς δείκτες αποτίμησης αξίας των επιχειρήσεων 

είναι ο πολλαπλασιαστής πωλήσεων (Kim and Ritter, 1999)32. Πρόκειται για ένα 

μέτρο σύγκρισης μετοχών το οποίο έχει προσελκύσει το επενδυτικό κοινό. Ο 

συγκεκριμένος δείκτης συγκρίνει δυο μεγέθη που δεν έχουν σχέση μεταξύ τους και 

δείχνει ότι άσχετα µε το μέγεθος των πωλήσεων, στους μετόχους ανήκουν µόνο τα 

κέρδη. Ορίζεται ως η σχέση της τρέχουσας τιμής της μετοχής μιας εταιρείας µε τις 

                                                 
31Bradshaw M.T., (2002), “The Use of Target Prices to Justify Sell‐ Side Analysts' Stock 

Recommendations”, Accounting Horizons: March 2002, Vol. 16, No. 1, pp. 27-41 
32 Kim M. and Ritter JR, (1999), “Valuing IPOs”, Journal of Financial Economics, Vol. 53, Issue 3, 

Pages 409-437 
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πωλήσεις ανά μετοχή και δείχνει πόσα χρήματα δέχεται να διαθέσει η αγορά για ένα 

ευρώ πωλήσεων της επιχείρησης και υπολογίζεται ως: 

𝑝/𝑠 =
𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘′𝑠𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒
  [3.7] 

Σημαντικό πλεονέκτημα του δείκτη είναι οι πωλήσεις, λόγω του ότι πρόκειται 

για ένα οικονομικό μέγεθος, δεν είναι ποτέ αρνητικές ενώ σπάνια είναι μηδενικές. Οι 

πωλήσεις δεν μεταβάλλονται τόσο εύκολα όπως τα κέρδη, τα οποία μπορεί 

περιστασιακά να αυξομειώνονται ανάλογα µε τα έκτακτα έσοδα ή έξοδα που πιθανόν 

να προκύψουν. Θεωρείται ότι οι πωλήσεις αποτελούν ένα σταθερό μέγεθος, το οποίο 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ ίδιων εταιρειών παρόλο που τα 

αποτελέσματα χρήσης εμφανίζουν κυκλικές διακυμάνσεις που διαφέρουν αρκετά από 

χρόνο σε χρόνο.  

Ο πολλαπλασιαστής αυτός είναι εύκολος ως προς την χρήση του για αυτό και 

είναι χρήσιμος για την αποτίμηση επιχειρήσεων που εμφανίζουν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις στα κέρδη τους αλλά και στην επιλογή μετοχών σε κλάδους µε 

υψηλή ανάπτυξη. Στον p/s η αξία του ενός ευρώ κέρδους είναι ανεξάρτητη από τις 

πωλήσεις που απαιτείται για την πραγματοποίηση του. Άρα κάθε ευρώ πωλήσεων της 

εταιρείας που έχει υψηλή κερδοφορία αξίζει περισσότερο από εκείνα της εταιρείας µε 

χαμηλότερα περιθώρια κέρδους.  

3.2.4 Πολλαπλασιαστής Τιμή ανά Λογιστική Αξία [Price-to-Book Value Multiple 

(P/BV)]  

Ο πολλαπλασιαστής λογιστικής αξίας (Brief R.P. and Zarowin P., 1999)33 

εκφράζει το μέγεθος κατά το οποίο η Λογιστική αξία πρέπει να πολλαπλασιαστεί για 

να µας δώσει την τιμή της μετοχής. Η λογιστική αξία είναι η αξία της επιχείρησης 

όπως αυτή προκύπτει από τα βιβλία της, αυτό δηλαδή η καθαρή θέση ή Ίδια 

Κεφάλαια επειδή προέρχονται από την ίδια την επιχείρηση ή τους μετόχους της. 

Ουσιαστικά η λογιστική αξία µας δείχνει µια εικόνα της περιουσίας που ανήκει στους 

μετόχους.  

Η εικόνα αυτή δεν είναι απόλυτα σωστή γιατί επηρεάζεται από τα 

μειονεκτήματα της λογιστικής αξίας. Βασικό μειονέκτημα είναι ότι δεν υπάρχει 

                                                 
33 Brief R.P. and Zarowin P., (1999), “The Value Relevance of Dividends, Book Value and Earnings”, 

New York University Dept. of Accounting Working Paper No. 99-3. 
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αναλογία μεταξύ των λογιστικών καταστάσεων από διαφορετικές επιχειρήσεις που 

ανήκουν στον ίδιο κλάδο. Αυτό συμβαίνει επειδή οι επιχειρήσεις τις ίδιες 

καταστάσεις τις αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Για παράδειγμα για την απογραφή των 

αποθεμάτων, κάθε επιχείρηση έχει εναλλακτικές μεθόδους (lifo, fifo, µέσο σταθμικό) 

που δίνουν διαφορετικό αποτέλεσμα  η κάθε µια. Επιπλέον, οι πληροφορίες για τις 

επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την παροχή υπηρεσιών δεν είναι απόλυτα σωστές. 

Αυτό οφείλεται στην Αρχή της συντηρητικότητας, αφού δεν επιτρέπεται να 

καταγραφούν στα βιβλία το Brand name της επιχείρησης και υπαγορεύει ότι τα υλικά 

αγαθά θα πρέπει να καταγράφονται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ αξίας κτήσης και 

τρέχουσας.  

Κατά το υπόδειγμα του Gordon αν μία μετοχή έχει υψηλό P/BV θα πρέπει να 

έχει χαμηλό κίνδυνο και υψηλή ανάπτυξη. Η διαφορά των μεγεθών αυτών καθορίζει 

την τιμή της μετοχής. Άρα ο δείκτης αυτός είναι αποτέλεσμα της διαφοράς των ιδίων 

κεφαλαίων και της απαιτούμενης απόδοσης. Απεδείχθη ότι οι μετοχές με χαμηλό 

δείκτη Ρ/BV επιτυγχάνουν μεγαλύτερες αποδόσεις σε σχέση µε αυτές µε υψηλό 

P/BV ή µε την μέση απόδοση της αγοράς.  

3.3 Αποτίμηση μέσω προεξόφλησης Ταμειακών Ροών 

Η μέθοδος αποτίμησης μιας επιχείρησης βάση ταμειακών ροών (discounted 

cash flow oriented approaches – DCF) βασίζεται στην προεξόφληση μελλοντικών 

ταμειακών ροών, οι οποίες προκύπτουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες της 

επιχείρησης. Οι ροές (flows) αυτές οι οποίες θα δημιουργηθούν στο μέλλον και άρα 

προβλέπονται, προεξοφλούνται με ένα προεξοφλητικό επιτόκιο, το οποίο αντανακλά 

τον κίνδυνο των μελλοντικών ταμειακών ροών σύμφωνα με τον Fernandez34 (2007). 

Τα μοντέλα αυτά στηρίζονται σε λεπτομερείς και αναλυτικές προβλέψεις για κάθε 

περίοδο των οικονομικών μεγεθών που καθορίζουν τις λειτουργικές ταμειακές ροές, 

όπως είναι τα έσοδα από πωλήσεις, οι εισπράξεις των πωλήσεων, ο αριθμός και τα 

έξοδα του απασχολούμενου προσωπικού, οι αποπληρωμές δανείων κ.α. 

Η αποτίμηση μιας επιχείρησης μέσω προεξόφλησης ταμειακών ροών μπορεί 

να πραγματοποιηθεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους, αναλόγως το είδος των 

                                                 
34 Fernandez, P. (2007) “Company Valuation Methods : The most common errors in Valuation”, IESE 

working, paper No 449. 
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ταμειακών ροών που επιλέγονται να προεξοφληθούν. Τα είδη ταμειακών ροών που 

παράγονται από μια επιχείρηση είναι: οι αδέσμευτες ταμειακές ροές που αναλογούν 

σε όλους τους επενδυτές της επιχείρησης (free cash flow), οι ταμειακές ροές που είναι 

διαθέσιμες στους μετόχους (equity cash flow) και οι ταμειακές ροές που αναλογούν 

στους επενδυτές που έχουν χορηγήσει τα ξένα κεφαλαία στην επιχείρηση (debt cash 

flow). 

Ο πρώτος τρόπος αποτίμησης με βάση της αδέσμευτες ταμειακές ροές, 

ονομάζεται μοντέλο προεξόφλησης των αδέσμευτων ταμειακών ροών (Free cash flow 

valuation approach – FCF ), από το οποίο προκύπτει συνολικά η αξία της εταιρείας 

(enterprise value of a company) με χρησιμοποίηση του μέσου σταθμικού κόστους 

κεφαλαίου (weighted average cost of capital – WACC) των μετόχων και των 

δανειστών, για την προεξόφληση των ροών αυτών. Ο δεύτερος τρόπος αποτίμησης με 

βάση τις ταμειακές ροές που είναι διαθέσιμες στους μετόχους, ονομάζεται μοντέλο 

προεξόφλησης των ταμειακών ροών προς τους μετόχους (equity cash flow valuation 

approach- ECF), από το οποίο προκύπτει συνολικά η αξία των ιδίων κεφαλαίων, με 

χρησιμοποίηση του κόστους κεφαλαίου των μετόχων για την προεξόφληση των 

ταμειακών ροών που αναλογούν σε αυτούς κατά τους Copeland et al.35 (2000). Ο 

τρίτος τρόπος αποτίμησης με βάση τις ταμειακές ροές που αναλογούν στους 

δανειστές της επιχείρησης, ονομάζεται μοντέλο της προσαρμοσμένης παρούσας αξίας 

(adjusted present value valuation approach – APV), το οποίο αποτιμά την αξία της 

επιχείρησης σε δύο στάδια, αρχικά υπολογίζεται η αξία της επιχείρησης με την 

υπόθεση ότι χρηματοδοτείται αποκλειστικά από ίδια κεφάλαια και μετέπειτα 

προστίθεται στην αξία αυτή, η αξία που αναλογεί στην φορολογική ωφέλεια από την 

χρήση των δανειακών κεφαλαίων (tax shield). 

Τα παραπάνω τρία μοντέλα αποτίμησης έχουν ως βασική τους αρχή την 

προεξόφληση μελλοντικών ταμειακών ροών με βάση την παρακάτω εξίσωση : 

𝑉 =
𝐶𝐹1

1+𝑘
+

𝐶𝐹2

(1+𝑘)2
+

𝐶𝐹3

(1+𝑘)3
+ ⋯ +

𝐶𝑓𝑛+ 𝑉𝑅𝑛

(1+𝑘)𝑛
  [3.8] 

Όπου :  

                                                 
35 Copeland, T., Koller, T., and Murrin, J, (2000), “Valuation: Measuring and managing the value of 

companies.”, 3rd edition New York. 
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CFn : Ταμειακή ροή που παράγει η επιχείρηση την περίοδο n (cash flow) 

V: παρούσα αξία επιχείρησης 

VRn : Τελική αξία επιχείρησης το έτος n ( value of the company) 

k: Το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο που αναλογεί στον κίνδυνο της ταμειακής 

ροής ( appropriate discount rate) 

Παρότι η παραπάνω εξίσωση θεωρεί ότι οι ροές δεν έχουν συγκεκριμένη 

χρονική διάρκεια, αυτό που συνήθως γίνεται στην πράξη είναι να προβλέπονται 

αναλυτικά και να προεξοφλούνται οι ταμειακές ροές για μία χρονική περίοδο μεταξύ 

πέντε ετών και δέκα ετών (Rappaport, 1986)36 και μετά να θεωρούνται ότι αυξάνουν 

στο διηνεκές με ένα σταθερό ετήσιο ρυθμό αύξησης g. Σε αυτή την περίπτωση, η 

τελική αξία της επιχείρησης το έτος n δίνεται από τον τύπο :  

𝑉𝑅𝑛 =
𝐶𝐹𝑛(1 + 𝑔)

(𝑘 − 𝑔)
 [𝟑. 𝟗] 

Όπου: 

CFn : Ταμειακή ροή που παράγει η επιχείρηση την περίοδο n (cash flow) 

k: Το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο που αναλογεί στον κίνδυνο της 

ταμειακής ροής ( appropriate discount rate) 

g: Ετησιος σταθερός ρυθμός αύξησης ταμειακών ροών 

3.3.1 Μοντέλο προεξόφλησης αδέσμευτων ταμειακών ροών  

Το πρώτο μοντέλο αποτίμησης προεξοφλεί τις αδέσμευτες ταμειακές ροές. Οι 

αδέσμευτες ταμειακές ροές είναι οι ταμειακές ροές που παράγονται από τις βασικές 

λειτουργίες της επιχείρησης, αφού αφαιρεθούν οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία και οι 

απαιτήσεις σε κεφάλαιο κίνησης. Κατά τον υπολογισμό τους δεν λαμβάνονται υπόψη 

χρηματοοικονομικά έξοδα. Με άλλα λόγια, οι αδέσμευτες ταμειακές ροές είναι οι 

χρηματικές ροές που βρίσκονται στη διάθεση όλων των επενδυτών μιας επιχείρησης 

και δεν επηρεάζονται από την χρηματοοικονομική μόχλευση της εταιρείας (Koller et 

                                                 

36 Rappaport, A., (1986), Creating Shareholder Value: The New Standard for Business Performance. 

1st Edition, Simer and Schuster Publishing Group, New York. 
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al., 2005)37. Επίσης σύμφωνα με τον Γκίκα38 (2002), οι ροές αυτές αποτελούν το 

μέγιστο δυνατό ποσό το οποίο μια επιχείρηση θα μπορούσε να πληρώσει ως μέρισμα. 

Συχνά όμως οι επιχειρήσεις διανέμουν μερίσματα τα οποία διαφέρουν από τις 

αδέσμευτες ταμειακές ροές είτε γιατί επιθυμούν να διατηρούν τα μερίσματα σταθερά 

και να μην φθάνουν σε επίπεδα, τα οποία ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα 

ρευστότητας στο μέλλον, είτε γιατί αναμένουν σημαντικές αυξήσεις στις επενδύσεις, 

η ανάληψη των οποίων θα απαιτήσει κεφάλαια χαμηλού κόστους, είτε γιατί 

επιθυμούν να χρησιμοποιούν τα μερίσματα για να υποδείξουν τη μελλοντική πορεία 

των κερδών. 

Προκειμένου να υπολογίσουμε μελλοντικές αδέσμευτες ταμειακές ροές, θα 

πρέπει να προβλέψουμε τα μετρητά που θα εισπράξουμε και θα πληρώσουμε σε κάθε 

περίοδο, εξαιρώντας πληρωμές που γίνονται για τις πηγές χρηματοδότησης της 

περιουσίας της επιχείρησης, όπως είναι τα μερίσματα και οι τόκοι δανειακών 

κεφαλαίων. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η λογιστική επιστήμη που 

καταγράφει τα λογιστικά γεγονότα δεν μπορεί να μας δώσει τις απαιτούμενες αυτές 

πληροφορίες άμεσα, αφού χρησιμοποιείται η μέθοδος του δεδουλευμένου εσόδου και 

εξόδου χωρίς να λαμβάνεται υπόψη αν χρηματικά διαθέσιμα εισπράχτηκαν ή 

πληρώθηκαν, ενώ και η κατανομή των εσόδων, του κόστους και των εξόδων γίνεται 

αρκετές φορές με αυθαίρετους μηχανισμούς. Για το λόγο αυτό, τα λογιστικά μεγέθη 

προσαρμόζονται, έτσι ώστε να υπολογίζονται χρηματικά διαθέσιμα που πραγματικά 

εισπράττονται ή πληρώνονται και τα οποία απαιτούνται για τον ορθό υπολογισμό των 

αδέσμευτων ταμειακών ροών. 

Συνεπώς, o γενικός τύπος υπολογισμού των αδέσμευτων ταμειακών ροών θα 

περιλαμβάνει αρχικά τα κέρδη που παράγονται από τις κατεξοχήν λειτουργικές 

δραστηριότητες (έσοδα από πωλήσεις μείον κόστος πωληθέντων, γενικά έξοδα 

διοίκησης - πωλήσεων και αποσβέσεις) μιας επιχείρησης, αφού αφαιρεθούν οι φόροι 

που αναλογούν στα κέρδη αυτών των δραστηριοτήτων. Στο ποσό αυτό θα 

                                                 
37 Koller, T., Goedhart, M., and Wessels, D. (2005), “Measuring and Managing the Value of 

Companies.” Fourth Edition Mc Kinsey & Company. 

38 Γκίκας Δ., (2002), Η Ανάλυση και οι Χρήσεις των Λογιστικών Καταστάσεων, Β’ έκδοση, Εκδόσεις 

Μπένου, Αθήνα. 
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προστεθούν οι αποσβέσεις και θα αφαιρεθούν οι απαιτούμενες επενδύσεις σε πάγιο 

ενεργητικό και κεφάλαιο κίνησης. 

Προκειμένου να υπολογίσουμε την αξία της επιχείρησης με τη μέθοδο των 

αδέσμευτων ταμειακών ροών, οι μελλοντικές αδέσμευτες ταμειακές ροές 

προεξοφλούνται στο σήμερα, με επιτόκιο προεξόφλησης το μέσο σταθμικό κόστος 

των ξένων και ιδίων κεφαλαίων, ανάλογα με την κεφαλαιακή διάρθρωση της 

επιχείρησης. Αυτό είναι το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης, αφού αποτιμάμε την 

επιχείρηση σαν σύνολο και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την απαιτούμενη 

απόδοση των επενδυτών των ξένων κεφαλαίων και των μετόχων της επιχείρησης με 

βάση την αναλογία με την οποία χρηματοδοτούν την επιχείρηση. Τέλος, αξίζει να 

σημειώσουμε ότι αν η επιχείρηση δεν έχει ξένα κεφάλαια, οι αδέσμευτες ταμειακές 

ροές θα συμπίπτουν με τις ταμειακές ροές που αναλογούν στους μετόχους. 

3.3.2 Μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών διαθέσιμες στους μετόχους 

Το δεύτερο μοντέλο αποτίμησης προεξοφλεί το είδος των ταμειακών ροών 

που είναι διαθέσιμες στους μετόχους, αποτιμώντας την καθαρή θέση της επιχείρησης. 

Οι ταμειακές ροές προς τους μετόχους είναι οι ροές που απομένουν στους κατόχους 

των μετοχών της εταιρείας οι οποίες θα διατεθούν είτε ως μέρισμα είτε για την 

επαναγορά ιδίων μετοχών. 

Υπολογίζονται, είτε με τον άμεσο (direct approach) είτε με τον έμμεσο τρόπο 

(indirect approach), με κριτήριο διάκρισής τους το διαφορετικό τρόπο υπολογισμού 

των ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες, οδηγώντας όμως στο ίδιο 

αποτέλεσμα (Gross, 2006)39. Η άμεση μέθοδος εμφανίζει τις κυριότερες πηγές 

ακαθαρίστων εισπράξεων και πληρωμών που προέρχονται από λειτουργικές, 

επενδυτικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (Γκίκας, 2002). Η έμμεση 

μέθοδος αντίθετα εμφανίζει τις αδέσμευτες ταμειακές ροές, μετά την αφαίρεση 

πληρωμών για τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων κάθε περιόδου και πρόσθεση τυχόν 

νέα δανειακών κεφαλαίων που χορηγήθηκαν στην επιχείρηση. Η χρήσης της άμεση 

μεθόδου είναι προτιμότερη για την κατάρτιση και δημοσίευση της κατάστασης 

                                                 
39 Gross, S., (2006), “Banks and Shareholder Value. An overview of Bank Valuation and Empirical 

Evidence on Shareholder value for Banks” 1st Edition DUV Gabler Edition Wissenschaft. 
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ταμειακών ροών, γιατί παρέχει πληροφορίες οι οποίες είναι χρήσιμες για την 

εκτίμηση μελλοντικών ταμειακών ροών.  

Επομένως, προκειμένου να υπολογίσουμε την αξία της καθαρής θέσης της 

επιχείρησης με τη μέθοδο των ροών που αναλογούν στους μετόχους, οι μελλοντικές 

αυτές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στο σήμερα χρησιμοποιώντας ως κατάλληλο 

επιτόκιο προεξόφλησης το μοχλευμένο κόστος των ιδίων κεφαλαίων. Για να 

προκύψει η συνολική αξία της επιχείρησης θα πρέπει να προσθέσουμε στην αξία των 

ιδίων κεφαλαίων, την παρούσα αξία των υφιστάμενων δανειακών κεφαλαίων. Η 

παρούσα αξία προκύπτει από την προεξόφληση των ταμειακών ροών που αναλογούν 

στους δανειστές (δηλαδή των ετήσιων τοκοχρεωλυτικών δόσεων που πληρώνονται 

από την επιχείρηση για τα δανειακά κεφάλαια), χρησιμοποιώντας ως προεξοφλητικό 

επιτόκιο, το κόστος σύναψης των δανείων ή το τρέχον επιτόκιο της αγοράς 

(Fernandez, 2007)40. 

3.3.3 Μοντέλο προσαρμοσμένης παρούσας αξίας 

Tο μοντέλο προσαρμοσμένης παρούσας αξίας υπολογίζει τη συνολική αξία 

της επιχείρησης προσθέτοντας από τη μία, την αξία της επιχείρησης, υποθέτοντας ότι 

η τελευταία δεν χρηματοδοτείται με δανειακά κεφάλαια και από την άλλη την αξία 

της φορολογικής ωφέλειας, η οποία προκύπτει από τη χρήση δανειακών κεφαλαίων. 

Η αξία της επιχείρησης χωρίς δανειακά κεφάλαια υπολογίζεται προεξοφλώντας τις 

αδέσμευτες ταμειακές ροές με το μη – μοχλευμένο κόστος των ιδίων κεφαλαίων 

(unlevered cost of equity). Το κόστος αυτό αντιστοιχεί στην απαιτούμενη απόδοση 

που έχουν οι μέτοχοι, όταν η επιχείρηση δεν έχει δανεισμό και είναι μικρότερο σε 

σχέση με το κόστος, όταν η κεφαλαιακή διάρθρωση μιας επιχείρησης περιλαμβάνει 

δανειακά κεφάλαια δηλαδή μικρότερο από το προεξοφλητικό επιτόκιο με το οποίο 

υπολογίζεται η παρούσα αξία των ταμειακών ροών που αναλογούν στους μετόχους. 

Αυτό συμβαίνει, γιατί οι μέτοχοι γνωρίζουν ότι οι πληρωμές των δανειακών 

υποχρεώσεων προηγούνται των ταμειακών ροών προς αυτούς, επομένως η αύξηση 

                                                 
40 Fernandez, P. (2007) Company Valuation Methods : The most common errors in Valuation, IESE 

working, paper No 449. 
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της μόχλευσης αυξάνει το κίνδυνο της επένδυσή τους με αποτέλεσμα να απαιτούν 

υψηλότερη απόδοση (Koller et al., 2005)41. 

Στην αξία της επιχείρησης χωρίς δανειακά κεφάλαια που αναφέραμε 

παραπάνω, προσθέτουμε την αξία που δημιουργείται από τη χρήση ξένων κεφαλαίων. 

Ειδικότερα η χρήση αυτών των κεφαλαίων δημιουργεί ετήσια φορολογική ωφέλεια 

ίση με το γινόμενο των πληρωτέων τόκων επί τον ετήσιο φορολογικό συντελεστή.  

Αυτές οι ετήσιες ροές υπολογίζονται και προεξοφλούνται με το τρέχον κόστος 

άντλησης αυτών των κεφαλαίων, το οποίο δεν συμπίπτει υποχρεωτικά με το αρχικό 

κόστος δανεισμού βάση σύμβασης (Fernandez, 2007) και έτσι προκύπτει η παρούσα 

αξία αυτών των ροών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Koller, T., Goedhart, M., and Wessels, D. (2005), “Measuring and Managing the Value of 

Companies.” Fourth Edition Mc Kinsey & Company. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. 

4.1 Περιγραφή της εταιρίας 

Ο κλυδωνισμός της ελληνικής οικονομίας από την παγκόσμια αλλά και 

εγχώρια κρίση έφερε στο προσκήνιο συζητήσεις αλλά και διαπραγματεύσεις σχετικά 

με την αποκρατικοποίηση δημόσιων επιχειρήσεων με σκοπό την εξυγίανση του 

δημόσιου χρέους. Οι αυστηρές δημοσιονομικές πολιτικές αλλά και το πλήγμα του 

ελληνικού χρηματιστηρίου οδήγησε στην υποτίμηση και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις 

την απαξίωση της αξίας των μετοχών των δημόσιων εισηγμένων εταιρειών. Στο 

παρόν κεφάλαιο θα μελετήσουμε την περίπτωση της ΔΕΗ, παρουσιάζοντας κάποια 

γενικά στοιχεία της επιχείρησης, τις στρατηγικές ανάπτυξης αλλά και τα οικονομικά 

μεγέθη της. 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.42 είναι η μεγαλύτερη εταιρία 

παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με περίπου 7,4 

εκατομμύρια πελάτες. Διαθέτει μια μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων 

λιγνίτη, παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Κατέχει περίπου 

το 62% της εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα 

συμπεριλαμβάνοντας στο ενεργειακό της μείγμα λιγνιτικούς, υδροηλεκτρικούς και 

πετρελαϊκούς σταθμούς, καθώς και σταθμούς φυσικού αερίου, αλλά και μονάδες 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).  

Μετά την απόσχιση των κλάδων Μεταφοράς και Διανομής, δημιουργήθηκαν 

δύο 100% θυγατρικές εταιρείες της ΔΕΗ Α.Ε., ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Ανεξάρτητος 

Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.) και ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

(Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.). Ο ΑΔΜΗΕ 

Α.Ε. έχει την ευθύνη της διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης και συντήρησης του 

Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και των διασυνδέσεών 

του, ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει την ευθύνη για την διαχείριση, ανάπτυξη, λειτουργία 

και συντήρηση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.  

Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων παραγωγής της ΔΕΗ το 2012 ανήλθε σε 

12.5 GW. Ο αριθμός του μισθοδοτούμενου τακτικού προσωπικού ανερχόταν σε 

19.998 άτομα.  

                                                 
42 https://www.dei.gr/el/i-dei/i-etairia/omilos-dei-ae/dei-ae (προσπελάστηκε στις 22/03/2017) 

https://www.dei.gr/el/i-dei/i-etairia/omilos-dei-ae/dei-ae
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Στον τομέα των ΑΠΕ, η ΔΕΗ δραστηριοποιείται μέσω της θυγατρικής της 

«ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.», έχοντας στο χαρτοφυλάκιό της αιολικά πάρκα, μικρούς 

υδροηλεκτρικούς σταθμούς καθώς και φωτοβολταϊκούς, συνολικής εγκατεστημένης 

ισχύος 116 MW (μη συμπεριλαμβανομένων των σταθμών στους οποίους η ΔΕΗ 

Ανανεώσιμες συμμετέχει μέσω κοινοπραξιών, από την εγκατεστημένη ισχύ των 

οποίων της αναλογούν 29 MW).  

Η ΔΕΗ Α.Ε. από 12.12.2001 έχει εισαχθεί στα Χρηματιστήρια Αξιών Αθηνών 

και Λονδίνου. 

Η σύνθεση του Ομίλου της ΔΕΗ Α.Ε. έχει ως εξής43: 

ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. 100%  

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 100%  

ΑΔΜΗΕ A.E. 100%  

Αρκαδικός Ήλιος 1 Α.Ε. 100%  

Αρκαδικός Ήλιος 2 Α.Ε. 100%  

ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ 1 Α.Ε. 100%  

ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ 2 Α.Ε. 100%  

SOLARLAB A.E. 100%  

Ηλιακά Πάρκα Δυτικής Μακεδονίας 1 Α.Ε. 100%  

Ηλιακά Πάρκα Δυτικής Μακεδονίας 2 Α.Ε. 100%  

PPC FINANCE PLC 100%  

PPC Bulgaria JSCo 85%  

PPC Elektrik Tedarik Ve Ticaret A.S. 100%  

ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΑΕ 100% 

 

                                                 
43 Ετήσια Οικονομική Έκθεση ΔΕΗ Α.Ε. (1 Ιανουαρίου 2016 - 31 Δεκεμβρίου 2016) 
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Διάγραμμα 1: Οργανωτική δομή της ΔΕΗ Α.Ε. 
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4.2 Μακροοικονομικό περιβάλλον44 

Το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής (ΠΟΠ) που εφαρμόζεται από το 

2010 βελτίωσε σημαντικά τις ανισορροπίες στο δημοσιονομικό τομέα και στο 

ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών της χώρας, αλλά με μεγάλο κόστος για την εξέλιξη 

του ΑΕΠ, για τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους και τις κοινωνικοοικονομικές 

συνθήκες του πληθυσμού. Μεταξύ των ετών 2010 και 2014 το δυνητικό ΑΕΠ 

μειώθηκε κατά 13,4 εκατοστιαίες μονάδες (DG ECFIN Economic Forecasts). Η 

ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε σωρευτικά περισσότερο από 25% μετρούμενη σε 

σταθερές τιμές του ΑΕΠ από το 2008 έως το 2015, γεγονός που επέτεινε τη δυναμική 

του χρέους και συνέβαλε στην ανατροφοδότηση της κρίσης.  

Το δημόσιο χρέος αυξήθηκε από 109,3% του ΑΕΠ το 2008 σε 180,2% του 

ΑΕΠ το 2015, παρά τη σημαντική αναδιάρθρωση. Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του 

ΑΕΠ υπερέβη σημαντικά τους στόχους του προγράμματος. Την περίοδο εφαρμογής 

του προγράμματος σημειωνόταν ταυτόχρονα σημαντική επιδείνωση της δυναμικής 

του χρέους λόγω τόσο της μεγαλύτερης της προβλεπόμενης συρρίκνωσης του ΑΕΠ 

όσο και του παρατεταμένου αποπληθωρισμού. Το χαμηλότερο ονομαστικό ΑΕΠ 

οδήγησε σε αύξηση της διαφοράς ‘επιτοκίου – ρυθμού ανάπτυξης’, της σχέσης 

δηλαδή που καθορίζει τη μακροχρόνια τάση του χρέους, με αποτέλεσμα τη σταδιακή 

μετατόπιση σε υψηλότερα επίπεδα χρέους.  

 

Διάγραμμα 2: Εξέλιξη του ΑΕΠ 2001-2015 

                                                 
44https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-semester-national-plan_greece_2016_el.pdf 

(προσπελάστηκε στις 22/03/2017) 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-semester-national-plan_greece_2016_el.pdf
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Το 2015 έγινε φανερή η ανάγκη για τη δημιουργία δημοσιονομικών 

δυνατοτήτων (fiscal space) και την έμφαση στην εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών. 

Από την άλλη πλευρά η χρηματοδότηση της οικονομίας περιορίστηκε λόγω της 

απόφασης της ΕΚΤ για αναστολή της αποδοχής ελληνικών ομολόγων με ελάχιστη 

πιστοληπτική αξιολόγηση (Φεβρουάριος 2015) , που επέτρεπε τις ελληνικές τράπεζες 

να χρησιμοποιούν τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ. Οι ελληνικές 

τράπεζες χρηματοδοτούνται έκτοτε με αυξημένο κόστος δανεισμού από τον Έκτακτο 

Μηχανισμό Ρευστότητας (ELA), σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωσυστήματος. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από το Αύγουστο του 2015 οι ελληνικές τράπεζες έχουν 

μειώσει την εξάρτηση τους από τη χρηματοδότηση μέσω ELA, όπως φαίνεται από τη 

μείωση του ανώτατου ορίου του κατά €18.5δις. Τον Αύγουστο του 2015, 

συμφωνήθηκε ένα τριετές πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής και υπεγράφη 

σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 

Σταθερότητας (ΕΜΣ).  

Σε αυτό το μακροοικονομικό και πολιτικό πλαίσιο, η Ελλάδα αντιμετωπίζει 

την πρόκληση της εφαρμογής αποτελεσματικών και περιεκτικών διαρθρωτικών 

αλλαγών με τη δέσμευση της ενίσχυσης των πλέον ευπαθών ομάδων του πληθυσμού 

και της δίκαιης και αναλογικής κατανομής των βαρών της διαδικασίας προσαρμογής. 

Οι βασικοί τομείς της οικονομίας στους οποίους εφαρμόζονται οι 

διαρθρωτικές αλλαγές στην Ελλάδα είναι:  

• Ο τομέας της ενέργειας  

• Η αγορά προϊόντων οι οποίες έχουν στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής 

και των τιμών  

• Το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων (περιλαμβάνει και την ΔΕΗ με την οποία 

ασχολούμαστε στην παρούσα εργασία) 

• Η συνέχιση της δημοσιονομικής αναθεώρησης, η οποία περιλαμβάνει την 

αναμόρφωση του φορολογικού κώδικα και τις αλλαγές στο συνταξιοδοτικό 

σύστημα, οι οποίες θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού 

συστήματος 

• Η αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης, η οποία περιλαμβάνει μία 

ολοκληρωμένη στρατηγική για τη διοίκηση και τη διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού, καθώς και την εισαγωγή της ηλεκτρονικής διοίκησης  
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• Η δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος και τη διευκόλυνση 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών 

αδειοδότησης και την εξάλειψη των επενδυτικών εμποδίων  

• Η έμφαση σε διαρθρωτικά θέματα ανταγωνιστικότητας για την ενίσχυση των 

εξαγωγών (υπάρχει σημαντικό κενό μεταξύ δυνητικών εξαγωγών και 

εξαγωγών που πραγματοποιούνται, εκτιμά ότι η βελτίωση του ελληνικού 

θεσμικού πλαισίου κοντά στο μέσο επίπεδο των ΕΕ/ΟΟΣΑ, μπορεί να κλείσει 

το εξαγωγικό κενό της χώρας κατά ½ έως ¾ τοις εκατό). 

 

Διάγραμμα 3: Δημόσιο χρέος % του ΑΕΠ σε παρούσες αξίες και δημόσιο χρέος σε παρούσες 

αξίες (δις€) 

  Συμπερασματικά, για να ενισχυθεί η πορεία της χώρας προς την οικονομική 

ανάπτυξη και την αποκατάσταση της βιωσιμότητας του χρέους, είναι απαραίτητη η 

εφαρμογή του προγράμματος ανασυγκρότησης που έχει συμφωνηθεί, καθώς θα 

οδηγήσει στην επανένταξη των ελληνικών τίτλων στις αποδεκτές από το 

Ευρωσύστημα εξασφαλίσεις (με αποτέλεσμα οι ελληνικές τράπεζες να μπορούν να 

χρησιμοποιούν τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης), καθιστά δυνατή τη 

συμμετοχή των ελληνικών κρατικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής 

χαλάρωσης της ΕΚΤ και θα οδηγήσει στην απόφαση για τη λήψη μέτρων, από την 

πλευρά των εταίρων της Ζώνης του Ευρώ, που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του 

χρέους.  
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4.3 Ο κλάδος ενέργειας στην Ελλάδα 

Η ένταξη νέων επιχειρήσεων στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας 

καθυστέρησε πάρα πολύ λόγω των εμποδίων εσόδου που υπήρχαν στον κλάδο, την 

έλλειψη ισχυρής δυναμικότητας των διεθνών διασυνδέσεων καθώς και τη 

δεσπόζουσα θέση της ΔΕΗ.  

Οι διεθνείς εμπορικές συναλλαγές περιορίζονται, λόγω της απομόνωσης της 

Ελλάδας λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Όμως τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει 

σημαντικές ενέργειες από την πλευρά της χώρας μας, να δεχτεί και να υλοποιήσει 

επενδυτικά σχέδια45.  

Σημαντικοί παράγοντες που επηρέασαν αυτή την άνοδο των επενδυτικών 

σχεδίων στην Ελλάδα αποτελούσαν η εισαγωγή νέων καυσίμων στην Ελλάδα , όπως 

το φυσικό αέριο, αλλά και η ωρίμανση των νέων τεχνολογιών παραγωγής της 

ενέργειας. Τέλος οι ιδιωτικές επενδύσεις θα είναι μεγαλύτερης έντασης και ισχύος 

λόγω της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην πραγματοποίηση μεγάλων έργων. 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας οργανώνεται στην Ελλάδα σύμφωνα με το 

πρότυπο της υποχρεωτικής χονδρεμπορικής αγοράς. Στη σχετική αγορά της 

προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής δραστηριοποιούνται πλην της 

ΔΕΗ ανεξάρτητοι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου. Η 

παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) καθώς και η συμπαραγωγή 

ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) κατανέμεται κατά 

προτεραιότητα και αμείβεται μέσω εγγυημένων τιμών (feed in tariffs). Οι λοιπές 

παραγωγικές μονάδες αμείβονται με βάση την ωριαία οριακή τιμή συστήματος του 

ΗΕΠ (day ahead market) και κατανέμονται κατά αύξουσα σειρά των οικονομικών 

τους προσφορών, οι οποίες κατ' ελάχιστον είναι ίσες με το οριακό κόστος παραγωγής 

εκτός του τμήματος ισχύος που αντιστοιχεί στην τεχνικά ελάχιστη ισχύ των μονάδων. 

Οι εισαγωγές κατανέμονται κατά προτεραιότητα αλλά εξαρτώνται από τη δέσμευση 

διασυνδετικής ισχύος, η οποία είναι περιορισμένη και τίθεται σε δημοπράτηση με 

μέγιστο χρονικό ορίζοντα ένα έτος. Οι κατανεμημένες μονάδες εισπράττουν επίσης 

έσοδα από τον μηχανισμό ανάκτησης μεταβλητού κόστους, από κεντρικά 

                                                 
45 http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/ependyseis/ependytikoi-tomeis/energeia (προσπελάστηκε 

στις30/04/2017) 

http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/ependyseis/ependytikoi-tomeis/energeia
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καθοριζόμενες αμοιβές των αποδεικτικών διαθεσιμότητας ισχύος (ΑΔΙ) και από την 

παροχή επικουρικών υπηρεσιών.  

Η ΔΕΗ αποτελεί τον κύριο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας με μερίδιο 

αγοράς 87,66%, ενώ οι υπόλοιποι παραγωγοί κατέχουν σημαντικά χαμηλότερα 

μερίδια. Σύμφωνα με στοιχεία του ΛΑΓΗΕ46, τον Μάρτιο η ELPEDISON είχε 

μερίδιο 3,04%, η Ήρων το 2,96% , η Protergia 2,96%, η Watt + Volt 0.88%, η NRG 

Trading 0.87%, ηVolterra 0.64%, η Green 0.44%, ενώ λοιποί πάροχοι κατέχουν 

ποσοστό 0,55%.  

4.4 Σχέδιο αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ 

Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, με επίκεντρο τη ΔΕΗ, από την 

ιδιωτικοποίηση του 17% ως την πώληση μονάδων, τη γνωστή «μικρή ΔΕΗ» 

επανέρχεται το 2017 μετ' επιτάσεως στην ατζέντα των δανειστών, ενώ ανοικτό 

παραμένει και το θέμα του ΑΔΜΗΕ, με τη σωρεία των προβλημάτων που έχει 

προκαλέσει ο τρόπος με τον οποίο το Δημόσιο αποκτά το 51% των μετοχών, χωρίς να 

πληρώσει το τίμημα που αναλογεί.  

 

Διάγραμμα 4: Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός ΑΔΜΗΕ 

                                                 
46 

http://bankingnews.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE

%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/item/302704-laghe-ta-meridia-agoras-twn-promhtheytwn-

hlektrikhs-energeias-ton-martio-2017-sto-87,66-h-deh.html (προσπελάστηκε στις 19/06/2017) 

http://bankingnews.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/item/302704-laghe-ta-meridia-agoras-twn-promhtheytwn-hlektrikhs-energeias-ton-martio-2017-sto-87,66-h-deh.html
http://bankingnews.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/item/302704-laghe-ta-meridia-agoras-twn-promhtheytwn-hlektrikhs-energeias-ton-martio-2017-sto-87,66-h-deh.html
http://bankingnews.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/item/302704-laghe-ta-meridia-agoras-twn-promhtheytwn-hlektrikhs-energeias-ton-martio-2017-sto-87,66-h-deh.html
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Η πώληση του 17% της ΔΕΗ47, η ρευστοποίηση του συγκεκριμένου 

ποσοστού, περιλαμβάνεται στο μνημόνιο του Μαΐου, το οποίο μάλιστα προέβλεπε ότι 

τον Σεπτέμβριο του 2016 θα έπρεπε να είχε προσληφθεί και σύμβουλος, προκειμένου 

να εξετάσει τον προσφορότερο τρόπο διάθεσης. Οι προσπάθειες της κυβέρνησης να 

περάσει το επίμαχο 17% από το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΔΗΣ, την Εταιρεία Δημόσιων 

Συμμετοχών, που επίσης θα ανήκει στο Υπερταμείο, δεν έχουν αποδώσει μέχρι 

στιγμής. Το αναθεωρημένο Σχέδιο Αξιοποίησης Περιουσίας του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο 

σύντομα θα σταλεί στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΘΣΟΙΠ) 

προς έγκριση, αναμένεται απλώς να επαναφέρει την προηγούμενη διαδικασία: Την 

πρόσληψη συμβούλου, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης του ΑΔΜΗΕ, 

θα εξετάσει τι μέλλει γενέσθαι με το 17% και μαζί με την πώληση του πακέτου να 

δοθεί και το μάνατζμεντ. 

Ας σημειωθεί ότι οι υπόλοιπες μετοχές της ΔΕΗ που ελέγχονται από το 

Δημόσιο, λίγο πάνω από το 34%, θα περάσουν στην ΕΔΗΣ. Καμία κίνηση, ωστόσο, 

δεν αναμένεται να προχωρήσει όσο υπάρχει η εκκρεμότητα των ΝΟΜΕ 

(δημοπρασίες ηλεκτρικής ενέργειας) και το σενάριο της «μικρής ΔΕΗ», καθώς και η 

αβεβαιότητα σε σχέση με τον ΑΔΜΗΕ. 

Οι Θεσμοί και ειδικά η Κομισιόν διατηρούν πολλές επιφυλάξεις για την 

απόδοση των ΝΟΜΕ σε σχέση με τον στόχο και μπορεί στον πρώτο γύρο της 

διαπραγμάτευσης οι δανειστές να ζήτησαν να δημοπρατηθούν πρόσθετες ποσότητες, 

τώρα όμως -όποτε επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις- το πιθανότερο είναι ότι θα 

ζητήσουν «καθαρές λύσεις», δηλαδή την πώληση μονάδων. Άλλωστε η πώληση της 

«μικρής ΔΕΗ», μίας εταιρείας με το 30% του παραγωγικού και εμπορικού 

χαρτοφυλακίου της επιχείρησης- δεν έφυγε ποτέ από τα προαπαιτούμενα. Το 

προσχέδιο της συμφωνίας αναφέρει ότι αν αποτύχουν τα ΝΟΜΕ τότε θα πρέπει να 

πουληθούν μονάδες.  

                                                 
47 http://www.hradf.com/portfolio/view/11/dhmosia-epixeirhsh-hlektrismoy (προσπελάστηκε στις 

02/05/2017) 

http://www.hradf.com/portfolio/view/11/dhmosia-epixeirhsh-hlektrismoy
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Διάγραμμα 5: Παραγωγή και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας από ΔΕΗ εννεάμηνο 2016/εννεάμηνο 

2015 

Από την πρώτη δημοπρασία, του Οκτωβρίου του 2016, δεν προκύπτει, ότι τα 

ΝΟΜΕ βοήθησαν στη μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ. Οι περισσότερες ποσότητες, 

διοχετεύτηκαν σε εξαγωγές, το δε μερίδιο της ΔΕΗ στη λιανική αντί να μειωθεί 

αυξήθηκε τους τελευταίους μήνες. Η τάση της μη μείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ 

μπορεί να συνεχιστεί και εξ αιτίας του χάους που έχει δημιουργήσει στην αγορά, ένα 

άλλο μέτρο, η χρέωση των προμηθευτών ηλεκτρισμού υπέρ των ΑΠΕ. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι, με επιμονή των εκπροσώπων των θεσμών δεν προβλέπεται κανένας 

περιορισμός, όσον αφορά στις εξαγωγές από ΝΟΜΕ. 

Όσον αφορά στη δεύτερη δημοπρασία, που διενεργήθηκε τον Ιανουάριο αυτή 

συγκέντρωσε τα πυρά τόσο των ιδιωτικών εταιρειών προμήθειας όσο και της ΔΕΗ: 

Οι ιδιωτικές εταιρείες προμήθειας, χαρακτήρισαν υψηλές τις τιμές και πολύ 

περιορισμένες τις ποσότητες της δημοπρασίας, ενώ από την απέναντι πλευρά η ΔΕΗ 

διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι στη δημοπρασία πούλησε στους ανταγωνιστές της 

με 41,14 ευρώ/ Mwh και στη χονδρική αγοράζει τον τελευταίο καιρό σε τιμές άνω 

των 100 ευρώ/ΜWh. Οι περισσότεροι δε εκτιμούν ότι και πάλι ένα σημαντικό μέρος 

από την ποσότητα των ΝΟΜΕ θα φύγει σε εξαγωγές, τουλάχιστον για όσο χρονικό 

διάστημα παραμένουν δελεαστικές οι τιμές ηλεκτρισμού σε διάφορες ευρωπαϊκές 

χώρες. 
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Διάγραμμα 6: Παραγωγή και εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας εννεάμηνο 2016/εννεάμηνο 2015 

Με τον τρόπο αυτό όμως η αγορά δεν ανοίγει και η ΔΕΗ χάνει πολύ 

περισσότερα, απ' όσα θα μπορούσε να εισπράξει αν είχε εφαρμοστεί το πλάνο της 

«μικρής ΔΕΗ». Τα ΝΟΜΕ δεν φαίνεται να λειτουργούν ούτε για τους ιδιώτες 

προμηθευτές, καθώς με τον τρόπο που διαμορφώνονται και τις αβεβαιότητες που 

υπάρχουν δεν μπορούν να βασιστούν σε αυτά για να δημιουργήσουν ανταγωνιστικά 

πακέτα. 

Στο «μικροσκόπιο» των δανειστών όμως εξακολουθεί να είναι και ο ΑΔΜΗΕ 

και ο τρόπος που το Δημόσιο αποκτά το 51%, χωρίς να πληρώσει το τίμημα που 

αναλογεί. Η πρόσφατη συμφωνία που έγινε με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, 

προκειμένου να δοθεί το πράσινο φως για την απόσχιση του ΑΔΜΗΕ, ελέγχεται από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κομισιόν, ενώ τη δυσαρέσκειά τους για το deal έχουν 

διατυπώσει και άλλοι πιστωτές και φορείς στου οποίους χρωστά η ΔΕΗ.  

4.5 Οικονομική κατάσταση ΔΕΗ 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου48 μειώθηκε το 2016 κατά € 478,6 εκατ. ή 

8,3% και διαμορφώθηκε σε € 5.257,1 εκατ. έναντι € 5.735,7 εκατ. το 2015. Η μείωση 

αυτή οφείλεται στη μείωση των εσόδων από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας κατά € 

549,4 εκατ. λόγω:  

                                                 
48 Ετήσια Οικονομική Έκθεση ΔΕΗ Α.Ε. (1 Ιανουαρίου 2016 - 31 Δεκεμβρίου 2016) 
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- της μείωσης του μέσου μεριδίου της ΔΕΗ (σε GWh) στην λιανική αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας και την συνακόλουθη επιδείνωση του μείγματος πωλήσεων 

λόγω cherry-picking από τους ανταγωνιστές,  

- των νέων τιμολογιακών πολιτικών για εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες στη 

Χαμηλή και στη Μέση Τάση και την επιβράβευση των πιο πάνω συνεπών πελατών 

καθώς και των συνεπών οικιακών πελατών με την παροχή εκπτώσεων, καθώς και  

- της επίπτωσης από την αύξηση του ποσοστού των απωλειών που οφείλονται σε 

ρευματοκλοπές.  

Ως επακόλουθο της απώλειας μεριδίου, τα έσοδα από χρεώσεις τρίτων για 

χρήση Συστήματος, Δικτύου και ΥΚΩ είναι αυξημένα σε σχέση με το 2015 κατά € 

54,8 εκατ. (από € 60,3 εκατ. το 2015 σε € 115,1 εκατ. το 2016). Τέλος, στον κύκλο 

εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό € 60 εκατ. που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του 

δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό έναντι € 56,3 εκατ. το 2015. 

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2016 αυξήθηκαν 

κατά € 235,3 εκατ. σε σχέση με το 2015, με το αντίστοιχο περιθώριο EBITDA να 

διαμορφώνεται σε 20,2% έναντι 14,4%, κυρίως λόγω των χαμηλότερων προβλέψεων. 

Αρνητική επίπτωση στη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου για το 2016 

είχαν οι παρακάτω δαπάνες:  

- € 63,5 εκατ. για την κάλυψη των ελλειμμάτων που δημιουργήθηκαν στην αγορά του 

Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), κατά τη διάρκεια των ετών 2011 

και 2012 από τρίτους προμηθευτές, οι οποίοι αποχώρησαν από την αγορά. Μετά την 

οριστική εκκαθάριση από το ΛΑΓΗΕ, η συνολική εφάπαξ δαπάνη διαμορφώθηκε σε 

€ 111,8 εκατ., εκ των οποίων € 48,3 εκατ. είχαν ήδη επιβαρύνει τη χρήση του 2014.  

- € 28,4 εκατ. λόγω της επιβάρυνσης της ΔΕΗ, μετά και τις Αποφάσεις 149 και 150 

του 2017 της ΡΑΕ, στο πλαίσιο της νέας χρέωσης των προμηθευτών ηλεκτρικής 

ενέργειας για την κάλυψη του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, η οποία 

ξεκίνησε το τελευταίο τρίμηνο του 2016.  

- €22,6 εκατ. εφάπαξ δαπάνη λόγω αναθεώρησης του κόστους προμήθειας φυσικού 

αερίου αγωγού της ΔΕΠΑ από την BOTAS για τα έτη 2012-2015, μετά την απόφαση 



 
46 

του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου σχετικά με τη διαφορά μεταξύ των δύο 

εταιρειών.  

Εξαιρουμένων των προαναφερθέντων αρνητικών επιπτώσεων, τα κέρδη προ 

τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν βελτίωση κατά € 257,4 

εκατ., βελτίωση η οποία οφείλεται ουσιαστικά στο χαμηλότερο επίπεδο προβλέψεων 

κατά € 512,2 εκατ.  

Σε επίπεδο προ φόρων, τα αποτελέσματα, ανέρχονται σε € 169,1 εκατ. το 

2016 έναντι ζημιών €106,6 εκατ. το 2015. Τα μετά από φόρους κέρδη 

διαμορφώθηκαν σε € 67,5 εκατ. έναντι ζημιών € 102,5 εκατ. αντίστοιχα. 

4.6 Μετοχικό κεφάλαιο και μετοχική σύνθεση της ΔΕΗ 

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο εξήντα 

επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 1.067.200.000), διαιρούμενο σε 

διακόσια τριάντα δύο εκατομμύρια (€ 232.000.000) κοινές μετοχές ονομαστικής 

αξίας τεσσάρων ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 4,6), η κάθε µία. Κατά την τελευταία 

πενταετία δεν υπήρξε μεταβολή επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

Στην κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

διαπραγματεύονται σήμερα οι μετοχές της Εταιρείας, ενώ στο Χρηματιστήριο του 

Λονδίνου διαπραγματεύονται διεθνή Αποθετήρια Έγγραφα (GDRs). 

Η ΔΕΗ συμμετέχει σε πλήθος δεικτών όπως: Γενικό Δείκτη ΧΑ, ΔΟΜ, FTSE, 

ΣΑΓ∆, FTSEA, ΔΚΩ, GT30P, GT30R, GT30TP, GT30TR FTSENTR, HELMSI, 

MSCI-Greece, SBBMGLU, XBCGG. 

Η μετοχική σύνθεση της ΔΕΗ Α.Ε. έχει ως ακολούθως49: 

Πίνακας 1: Μετοχική Σύνθεση ΔΕΗ Α.Ε. 

Μετοχική Σύνθεση Ποσοστό 

Ελληνικό Δημόσιο 34,12% 

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 

Δημοσίου 

17,00% 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠ-∆ΕΗ και 

ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-∆ΕΗ (πρώην ΟΑΠ) 

3,81% 

Ευρύ επενδυτικό κοινό και θεσµικοί επενδυτές 45,07% 

Σύνολο 100% 

                                                 
49 https://www.dei.gr/el/i-dei/enimerwsi-ependutwn/xrimatistiriaka-stoixeia/metoxiki-sunthesi 

(προσπελάστηκε στις 19/06/2017) 

https://www.dei.gr/el/i-dei/enimerwsi-ependutwn/xrimatistiriaka-stoixeia/metoxiki-sunthesi
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Η χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ στις αρχές του 2015 ήταν 2,5 δις € και 

τώρα είναι μόλις 0,6 δις €. Η τιμή της στο χρηματιστήριο κινείται γύρω στα 3€ και 

δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη γνώση χρηματοοικονομικών για να καταλάβει 

κάποιος ότι είναι υποτιμημένη. Η στάση της κυβέρνησης και των συνδικαλιστών 

έφτασαν την πιο υγιή Δημόσια Επιχείρηση σε αυτήν την κατάσταση να έχει κηρύξει 

στάση πληρωμών και να ξεπουλιέται σε τιμή υποδεκαπλάσια της αξίας της. 

 

Διάγραμμα 7: Εικόνα μετοχής της ΔΕΗ την τελευταία πενταετία50 

4.7 Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Οι δραστηριότητες του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας της ΔΕΗ 

υπόκεινται σε διάφορα είδη κινδύνων51. Οποιοσδήποτε από τους παρακάτω 

κινδύνους θα μπορούσε να έχει μια σημαντικά δυσμενή επίδραση στις εργασίες του 

Ομίλου και της Μητρικής Εταιρίας, την οικονομική κατάσταση ή τα λειτουργικά τους 

αποτελέσματα και τη ρευστότητά τους. Οι παρακάτω περιγραφόμενοι κίνδυνοι δεν 

είναι οι μόνοι που ο Όμιλος και η Μητρική Εταιρεία αντιμετωπίζουν. Πρόσθετοι 

κίνδυνοι και αβεβαιότητες, που την παρούσα χρονική στιγμή δεν είναι γνωστοί στον 

Όμιλο και τη Μητρική Εταιρεία, ή που επί του παρόντος θεωρούνται μικρής 

σημασίας, ενδέχεται επίσης να επηρεάσουν αρνητικά σε σημαντικό βαθμό τις 

εργασίες του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρίας, την οικονομική κατάσταση, τα 

λειτουργικά αποτελέσματα και τη ρευστότητά τους. 

                                                 
50 http://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=85 (προσπελάστηκε στις 7/05/2017) 
51 Ετήσια Οικονομική Έκθεση ΔΕΗ Α.Ε. (1 Ιανουαρίου 2016 - 31 Δεκεμβρίου 2016) 
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4.7.1 Πιστωτικός Κίνδυνος  

Οι εργασίες του Ομίλου52 και της Μητρικής Εταιρείας, τα λειτουργικά τους 

αποτελέσματα, η οικονομική τους κατάσταση, η ρευστότητά τους και οι μελλοντικές 

τους προοπτικές, εξαρτώνται άμεσα από τις κοινωνικές και μακροοικονομικές 

συνθήκες, που επικρατούν στην Ελλάδα, καθώς σχεδόν στο σύνολό τους οι 

οικονομικές τους δραστηριότητες και οι εξ αυτών προκύπτουσες απαιτήσεις 

διενεργούνται στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις Η/Ε κατανέμονται σε 

μεγάλο αριθμό πελατών με ευρύ φάσμα επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι 

επιχειρηματικές δραστηριότητες, τα λειτουργικά αποτελέσματα και οι χρηματορροές 

του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας εξαρτώνται από τη δυνατότητα 

αποπληρωμής των υποχρεώσεων των πελατών τους. Το τρέχον οικονομικό 

περιβάλλον, η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων και η μεγάλη και 

παρατεταμένη ύφεση των τελευταίων ετών είχαν σημαντικά δυσμενή επίπτωση στη 

ρευστότητα του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας, κυρίως λόγω:   

• Δυσχερειών πληρωμής και αύξησης καθυστερήσεων των πληρωμών από 

πελάτες τόσο στη χαμηλή και μέση τάση όσο και στην υψηλή τάση.  

• Του μεγάλου αριθμού, κυρίως μικρών και μεσαίων, επιχειρήσεων που 

σταματούν τη λειτουργία τους λόγω της οικονομικής συγκυρίας και αφήνουν 

ανεξόφλητους λογαριασμούς ρεύματος.   

• Της ενδεχόμενης αύξησης του πλήθους δικαιούχων Κοινωνικού Οικιακού 

Τιμολογίου (ΚΟΤ) σε συνδυασμό με την αυξημένη δυσχέρεια πληρωμής που 

έχουν οι συγκεκριμένοι πελάτες.   

• Του γεγονότος ότι κάποιοι πελάτες με πρόφαση την τρέχουσα αρνητική 

οικονομική συγκυρία δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους ή καθυστερούν 

τις πληρωμές τους, ενώ έχουν την οικονομική δυνατότητα να το πράξουν. 

     Επιπρόσθετα, ο Όμιλος και η Μητρική Εταιρεία πιθανόν να αντιμετωπίσουν 

δυσκολίες ή καθυστερήσεις στην είσπραξη των λογαριασμών ρεύματος των πελατών 

τους, σαν αποτέλεσμα νέων μέτρων, που επιβαρύνουν το λογαριασμό ρεύματος με 

νέες ή αυξημένες επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων, επί πλέον των ήδη υφισταμένων με 

                                                 
52 http://www.capital.gr/epixeiriseis/3175223/s-p-kindunos-na-xemeinei-apo-reusto-i-dei-to-2017 

(προσπελάστηκε στις 20/06/2017) 

http://www.capital.gr/epixeiriseis/3175223/s-p-kindunos-na-xemeinei-apo-reusto-i-dei-to-2017
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χαρακτηριστικό παράδειγμα το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων 

(ΕΤΜΕΑΡ), όπως μετονομάσθηκε το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ.  

    Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω οι τρέχουσες μακροοικονομικές συνθήκες στην 

Ελλάδα ασκούν σημαντική πίεση στις εγχώριες τράπεζες με αποτέλεσμα την αύξηση 

του πιστωτικού κινδύνου σε ότι αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου και της 

Μητρικής Εταιρείας. 

4.7.2 Κίνδυνος Ρευστότητας 

Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, 

ιδιαίτερα μετά την επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, παραμένει ευμετάβλητο 

και αυτό είναι πιθανό να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες του 

Ομίλου53 και της Μητρικής Εταιρίας, στη χρηματοοικονομική κατάστασή τους και 

τις προοπτικές τους. Οι οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα έχουν άμεσα επηρεάσει 

τα κεφαλαιακά επίπεδα, τη ρευστότητα και την οικονομική κατάσταση του 

Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, γεγονός που επηρεάζει σε μεγάλο 

βαθμό τη ρευστότητα και τη δυνατότητα πρόσβασης του Ομίλου και της Μητρικής 

Εταιρείας σε δανειακά κεφάλαια, καθώς επίσης και τη ρευστότητα της Ελληνικής 

Οικονομίας γενικότερα και τη δυνατότητα των πελατών του Ομίλου και της 

Μητρικής Εταιρείας για πρόσβαση σε δανειακές πιστώσεις. Επιπλέον επηρεάζει την 

δυνατότητα πρόσβασης στις Διεθνείς αγορές. Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με 

την ανάγκη για επαρκή εξασφάλιση ταμειακών διαθεσίμων για τη χρηματοδότηση 

της λειτουργίας, περιλαμβανόμενων και των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, των 

επενδυτικών δαπανών και της εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων του 

Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας.  

Οι ανάγκες του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας για κεφάλαιο κίνησης 

ενδέχεται να αυξηθούν λόγω αριθμού παραγόντων μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνονται: 

• Ο αυξημένος βαθμός καθυστέρησης είσπραξης ή ακόμη και μη είσπραξη των 

λογαριασμών ρεύματος. 

                                                 
53 https://energypress.gr/news/standard-poors-kindynos-na-xemeinei-apo-reysto-i-dei-2017 

(προσπελάστηκε στις 20/06/2017) 

https://energypress.gr/news/standard-poors-kindynos-na-xemeinei-apo-reysto-i-dei-2017
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• Η υποχρέωση καταβολής, του ΕΤΜΕΑΡ, του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που 

επιβάλλεται στην Η/Ε και του ΦΠΑ, κατά την ημερομηνία οφειλής τους, ανεξάρτητα 

από το αν έχουν εισπραχθεί ή όχι.  

• Η επιβάρυνση των τιμολογίων με την είσπραξη φόρων και τελών, εκτός των 

ανωτέρω, που δεν σχετίζονται με την πώληση Η/Ε, όπως για παράδειγμα οι δημοτικοί 

φόροι - τέλη που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ρεύματος και η μη 

δυνατότητα εξόφλησης της αξίας ρεύματος χωρίς τα ποσά υπέρ τρίτων.  

• H συνεχής αύξηση του αριθμού των αναξιοπαθούντων πολιτών που εντάσσονται 

στο μητρώο των Ευάλωτων Πελατών και βάσει αποφάσεων της Πολιτείας 

απολαμβάνουν ειδικά προνόμια ως προς α) την εξόφληση των λογαριασμών τους, 

μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο εξόφλησης. β) τη ρύθμιση των οφειλών τους, 

μεγαλύτερος αριθμός δόσεων και με βασικότερο προνόμιο την αδυναμία διακοπής 

του ρεύματος στις οικίες τους λόγω οφειλής σχεδόν καθ´ όλη τη διάρκεια του έτους.  

• Ρυθμιστικές αποφάσεις για τη λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς, που 

επιβαρύνουν το κόστος αγοράς Η/Ε από τη ΔΕΗ ως Προμηθευτή Η/Ε.  

• Ενδεχόμενη αύξηση εμπορικών ζημιών (μη τεχνικές ζημίες) π.χ. αύξηση 

ρευματοκλοπών και αυθαίρετων επανασυνδέσεων στις παροχές που είναι κομμένες 

λόγω οφειλής. 

Οι παραπάνω παράγοντες ενδέχεται να έχουν σημαντικά δυσμενή επίπτωση 

στη ρευστότητα της εταιρίας και στη δυνατότητα χρηματοδότησης των νέων ή σε 

εξέλιξη έργων. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το κόστος δανεισμού για την 

πρόσβαση και εξεύρεση ρευστότητας (αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους ή/και 

νέα ρευστότητα), σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο επηρεάζεται από την κατάσταση της 

Ελληνικής Οικονομίας τα τελευταία έτη. 

4.7.3 Κίνδυνοι χρηματοπιστωτικού τομέα 

Ο Όμιλος54 και η Μητρική Εταιρεία ενδέχεται να εκτεθούν σε κινδύνους που 

μπορεί να προκύψουν στον Ελληνικό χρηματοπιστωτικό τομέα, παρά την 

επιτυχημένη ανακεφαλαιοποίηση του.  

                                                 
54 Ετήσια Οικονομική Έκθεση ΔΕΗ Α.Ε. (1 Ιανουαρίου 2016 - 31 Δεκεμβρίου 2016) 
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4.7.3.1 Κίνδυνος επιτοκίου και συναλλαγματικός κίνδυνος 

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου55 και της Μητρικής Εταιρείας, 

αποτελούνται από τραπεζικά δάνεια, ομόλογα και αλληλόχρεους λογαριασμούς. Η 

πολιτική του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας είναι να διενεργούν, κατά 

περίπτωση, αποκλειστικά για σκοπούς μείωσης του κινδύνου, μέσω παραγώγων 

πράξεων την αντιστάθμιση του κινδύνου από τη μεταβολή των κυμαινόμενων 

επιτοκίων ή και των συναλλαγματικών ισοτιμιών των νομισμάτων του 

χαρτοφυλακίου των δανειακών τους υποχρεώσεων. Επιπλέον, η μεταβολή της 

ισοτιμίας Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ ενδέχεται να έχει δυσμενή επίδραση στις τιμές στις 

οποίες η Μητρική Εταιρεία προμηθεύεται υγρά καύσιμα (ντίζελ και μαζούτ).  

Η Μητρική Εταιρεία εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο από την 

υπερτίμηση του Δολαρίου ΗΠΑ έναντι του ευρώ, καθώς οι τιμές του πετρελαίου 

εκφράζονται σε Δολάρια ΗΠΑ. Για τη διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου 

από την προμήθεια υγρών καυσίμων, εξετάζεται η διενέργεια κατά περίπτωση και 

στα πλαίσια των υφιστάμενων συνθηκών ρευστότητας των αγορών πράξεων 

αντιστάθμισης του κινδύνου αυτού. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι όποιες 

διενεργούμενες πράξεις αντιστάθμισης ενδέχεται να μην παρέχουν πλήρη ή επαρκή 

προστασία από τους κινδύνους αυτούς και η επιβολή ελέγχων στην κίνηση 

κεφαλαίων και η οικονομική κατάσταση της χώρας και του εγχώριου τραπεζικού 

συστήματος περιορίζει τη δυνατότητα διενέργειας παράγωγων πράξεων 

αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου. 

4.7.3.2 Κίνδυνος πιστοληπτικής αξιολόγησης 

Η δυνατότητα του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας για πρόσβαση στις 

κεφαλαιακές αγορές και σε άλλες μορφές χρηματοδότησης (ή αναχρηματοδότησης) 

καθώς και τα κόστη που συνδέονται με αυτές τις δραστηριότητες εξαρτώνται από την 

πιστοληπτική τους αξιολόγηση, η οποία σχετίζεται και με αυτήν του Ελληνικού 

Δημοσίου και του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος.  

Σε συνέχεια της οικονομικής κρίσης, οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης56, 

εφαρμόζουν αυστηρότερα κριτήρια στον τομέα της επάρκειας ρευστότητας, και ως εκ 

                                                 
55 Ετήσια Οικονομική Έκθεση ΔΕΗ Α.Ε. (1 Ιανουαρίου 2016 - 31 Δεκεμβρίου 2016) 
56 http://www.capital.gr/epixeiriseis/3208098/sok-gia-dei-apo-standard-poor-s-sos-gia-nea-krisi-

reustotitas (προσπελάστηκε στις 20/06/2017) 

http://www.capital.gr/epixeiriseis/3208098/sok-gia-dei-apo-standard-poor-s-sos-gia-nea-krisi-reustotitas
http://www.capital.gr/epixeiriseis/3208098/sok-gia-dei-apo-standard-poor-s-sos-gia-nea-krisi-reustotitas
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τούτου, ακόμη και αν μια εταιρεία έχει εξασφαλίσει, μεταξύ άλλων, ένα αξιόπιστο 

πρόγραμμα κάλυψης των κεφαλαιακών της αναγκών, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της 

υποβάθμισης σε περίπτωση που δεν πληροί τα νέα, πιο αυστηρά κριτήρια. Σε 

περίπτωση που η αξιολόγηση του χρέους ή της πιστοληπτικής ικανότητας του Ομίλου 

και της Μητρικής Εταιρείας υποβαθμισθεί από τους οίκους αξιολόγησης, ο Όμιλος 

και η Μητρική Εταιρεία ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αντλήσουν πρόσθετα 

κεφάλαια με όρους ίδιους με αυτούς που ισχύουν για το υφιστάμενο χρέος ή να 

αντλήσουν με οποιουσδήποτε όρους και η δυνατότητά πρόσβασής τους σε δανειακές 

πιστώσεις και στις αγορές ομολόγων ή άλλες μορφές χρηματοδότησης (ή 

αναχρηματοδότησης) ενδέχεται να είναι μειωμένη ή αδύνατη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ 

Η μέθοδος αποτίμησης της ΔΕΗ που θα χρησιμοποιήσουμε είναι των 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Αρχικά θα πρέπει να υπολογίσουμε το κόστος 

των Ιδίων Κεφαλαίων και το κόστος των Δανειακών Κεφαλαίων ώστε να υπολογιστεί 

στη συνέχεια το Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίων (WACC). Επιπλέον, θα 

υπολογίσουμε τις προβλεπόμενες ταμειακές ροές και τέλος θα γίνει η αποτίμηση. 

5.1 Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίων (WACC) 

 Για τον υπολογισμό του κόστους των ιδίων κεφαλαίων θα χρησιμοποιήσουμε 

το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Στοιχείων CAPM. 

re = RF + β (RM – RF)  [5.1] 

Όπου:  RF = η απόδοση χωρίς κίνδυνο (κρατικού ομολόγου) 

RΜ = η αναμενόμενη απόδοση της αγοράς 

RM - RF = η αμοιβή κινδύνου της αγοράς (market risk premium) 

β = ο συντελεστής της μετοχής 

β(RM - RF) = η αμοιβή κινδύνου της μετοχής της επιχείρησης 

Το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο που χρειαζόμαστε για τον υπολογισμό του CAPM 

είναι RF = 5,82%57. Η αμοιβή κινδύνου της αγοράς (RM – RF) ή αλλιώς ασφάλιστρο 

κινδύνου είναι 10,77%58. Τέλος ο συντελεστής β της μετοχής είναι 1,5959 και η 

αμοιβή κινδύνου της μετοχής είναι ίση με 17,12%. 

Το κόστος των Ιδίων Κεφαλαίων με βάση τα προαναφερθέντα είναι re= 22,94%. 

 Για τον υπολογισμό του κόστους των δανειακών κεφαλαίων της ΔΕΗ θα 

εφαρμόσουμε τον παρακάτω τύπο. 

𝑟𝑑 =
𝛵ό𝜅𝜊𝜄

𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃 𝜎𝜇𝜊𝜍+𝛭𝛼𝜅𝜌𝜊𝜋𝜌ό𝜃 𝜎𝜇𝜊𝜍 𝛥𝛼𝜈 𝜄𝜎𝜇ό𝜍
    [5.2] 

                                                 
57 http://countryeconomy.com/countries/greece (προσπελάστηκε στις 18/06/2017) 
58 http://www.market-risk-premia.com/gr.html (προσπελάστηκε στις 12/06/2017) 
59http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=DEHrEUR.ATp (προσπελάστηκε στις 

18/06/2017) 

http://countryeconomy.com/countries/greece
http://www.market-risk-premia.com/gr.html
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=DEHrEUR.ATp
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Το κόστος των Δανειακών Κεφαλαίων είναι rd = 5,33% 

Για τον υπολογισμό του WACC θα χρειαστούμε το μέσο ποσοστό ιδίων και 

ξένων κεφαλαίων, τα οποία θα υπολογίσουμε από τους ισολογισμούς των τελευταίων 

πέντε χρήσεων 2012-2016. Το μέσο ποσοστό φόρων των ίδιων χρήσεων είναι 29%.  

𝛭έ𝜎𝜊 𝜋𝜊𝜎𝜊𝜎𝜏ό 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈 =
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝛫 𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛪𝛫+𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛶𝜋.
 [5.3] 

Από τα στοιχεία του ισολογισμού καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το μέσο 

ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων είναι 34,73% 

𝛭έ𝜎𝜊 𝜋𝜊𝜎𝜊𝜎𝜏ό 𝛥𝛼𝜈휀𝜄𝛼𝜅ώ𝜈 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈 =
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌 ώ𝜎 𝜔𝜈

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛪𝛫+𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛶𝜋.
 [5.4] 

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, βρίσκουμε ότι το μέσο ποσοστό 

Δανειακών Κεφαλαίων είναι 65,27%.   . 

Το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC) είναι ο σταθμικός μέσος όρος 

του κόστους των διαφόρων πηγών χρηματοδότησης της επιχείρησης, όπου οι 

σταθμίσεις είναι τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε πηγής στη σύνθεση του κεφαλαίου 

της επιχείρησης. Κάνοντας αντικατάσταση στον τύπο [5.5] βρίσκουμε ότι WACC = 

10,44%. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦+𝐷𝑒𝑏𝑡
×𝑘𝑒 +

𝐷𝑒𝑏𝑡

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦+𝐷𝑒𝑏𝑡
×𝑘𝑑(1 − 𝑇𝑎𝑥 𝑅𝑎𝑡𝑒)[5.5] 

 

5.2 Προβλεπόμενες Ταμειακές Ροές 

 Για τον υπολογισμό των προβλεπόμενων ταμειακών ροών χρειαζόμαστε τον 

ρυθμό ανάπτυξης (g), τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΚΠΦΤ), την φορολογία, τις 

αποσβέσεις, την μεταβολή του κεφαλαίου κίνησης (ΔNWC), το μέσο σταθμικό 

κόστος κεφαλαίου (WACC) και τα έξοδα για επενδύσεις (CAPEX). 

 Θα υποθέσουμε σταθερή μείωση των FCF στα επόμενα έτη -2,5%, επειδή 

τελικός στόχος κατά το μνημόνιο60 είναι να μειωθεί το μερίδιο της ΔΕΗ κάτω από 

50% ως το 2020, με ενδιάμεσους στόχους μερίδια 75,24% το Δεκέμβριο 2017, 

                                                 
60 http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=114485700 (προσπελάστηκε στις 

18/06/2017) 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=114485700
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62,24% το Δεκέμβριο 2018 και 49,24% το Δεκέμβριο 2019. Στο 87,66% 

διαμορφώθηκε το μερίδιο της ΔΕΗ στη λιανική αγορά ρεύματος το Μάρτιο 2017, 

σύμφωνα με τα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας). 

Με βάση τη σταθερά αυτή -2,5% λόγω σταδιακής απώλειας μεριδίου αγοράς προς 

στους ιδιωτικούς παρόχους που θα διαρκέσει στο διηνεκές και σταθερός, θα 

υπολογίσουμε τα ΚΠΦΤ, τις αποσβέσεις, τη ΔΝWC, το CAPEX και θα 

παρατηρήσουμε κατά πόσο επηρεάζει τα στοιχεία αυτά. Εν αντιθέσει, ο φορολογικός 

συντελεστής δεν επηρεάζεται από τον  ρυθμό ανάπτυξης και θα θεωρήσουμε ότι θα 

παραμείνει στο 29%. 

 

Πίνακας 2: Υποθέσεις προβλεπόμενων ταμειακών ροών 

 2017 2018 2019 2020 2021 

ΚΠΤΦ -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% 

Φορολογικός 

Συντελεστής 
29% 29% 29% 29% 29% 

Αποσβέσεις -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% 

ΔΝWC -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% 

CAPEX -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% 

WACC 10,44% 10,44% 10,44% 10,44% 10,44% 

  

Παίρνοντας τα ΚΠΤΦ για την χρήση 2016 από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

αφαιρούμε από αυτά τον φόρο. Στην συνέχεια, προσθέτουμε τις αποσβέσεις της 

χρήσης και τέλος αφαιρούμε την μεταβολή στο κεφάλαιο κίνησης έτσι ώστε να 

φτάσουμε στις λειτουργικές ταμειακές ροές. 

 Για τον υπολογισμό των ελεύθερων ταμειακών ροών αφαιρούμε από τις 

λειτουργικές ροές τα έξοδα επένδυσης. Στον πίνακα παρακάτω βλέπουμε τις 

προβλεπόμενες ταμειακές ροές του 2016 και της επόμενης πενταετίας. 
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Πίνακας 3: Υπολογισμός λειτουργικών και ελεύθερων ταμειακών ροών 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ΚΠΤΦ 
1.063.700.000 1.037.107.500 1.011.179.813 985.900.317 961.252.809 937.221.489 

(-)Φόρος 
101.633.000 99.092.175 96.614.871 94.199.499 91.844.511 89.548.399 

(+)Αποσβέσεις 
732.300.000 713.992.500 696.142.688 678.739.120 661.770.642 645.226.376 

(-)ΔΝWC 
1.421.227.000 1.385.696.325 1.351.053.917 1.317.277.569 1.284.345.630 1.252.236.989 

Λειτουργικές 273.140.000 

 

266.311.500 

 

259.653.713 

 

253.162.370 

 

246.833.310 

 

240.662.478 

 Ταμειακές 

Ροές 

(-) CAPEX 
110.300.000 107.542.500 104.853.938 102.232.589 99.676.774 97.184.855 

Ελεύθερες 

162.840.000 158.769.000 154.799.775 150.929.781 147.156.536 143.477.623 

Ταμειακές 

Ροές 

 Για τον υπολογισμό των ελεύθερων ταμειακών ροών αφαιρούνται από τις 

λειτουργικές ταμειακές ροές τα έξοδα επενδύσεων. Δηλαδή οι ελεύθερες ταμειακές 

ροές μας δείχνουν την ικανότητα μίας επιχείρησης στην προκειμένη περίπτωση της 

ΔΕΗ να παράγει μετρητά.   

5.3 Αποτίμηση βάσει Λειτουργικών Ταμειακών Ροών 

 Για την αποτίμηση βάσει λειτουργικών ταμειακών ροών θα υπολογίσουμε 

αρχικά την συνολική αξία της ΔΕΗ με τον παρακάτω τύπο: 

𝐹𝑖𝑟𝑚 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =
𝐹𝐶𝐹𝐹1

𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔
    [5.6] 

Όπου: FCFF1= Λειτουργική ροή του 2017 

Συνεπώς η συνολικά αξία της ΔΕΗ είναι € 5.149.238.794. 

Στη συνέχεια θα υπολογιστεί η αξία του μετοχικού κεφαλαίου με τη χρήση του 

τύπου: 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 = 𝐹𝑖𝑟𝑚 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 − 𝐷𝑒𝑝𝑡[5.7] 
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Το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε € 4.526.800.00061, μειωμένο κατά € 262,1 

εκατ. σε σχέση με την 31.12.2015 (€ 4.788,9 εκατ.). 

Άρα η αξία του Μετοχικού Κεφαλαίου είναι € 622.438.794. 

Διαιρώντας την αξία του μετοχικού κεφαλαίου με το σύνολο των μετοχών της 

ΔΕΗ που είναι 232.000.000 θα βρούμε την αξία της μετοχής βάσει λειτουργικών 

ροών το 2017, η οποία είναι € 2,68. Η προσδοκώμενη τιμή της μετοχής βάσει της 

αποτίμησης είναι μεγαλύτερη από την τρέχουσα τιμή της, η οποία είναι  € 2,1962. Η 

μετοχή της ΔΕΗ είναι υποτιμημένη.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 

https://www.dei.gr/Documents2/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%20%CE%91%CE

%A0%CE%9F%CE%A4%202016/FINANCIAL%20REPORT%20GR%20FY2016.pdf 

(προσπελάστηκε στις 18/06/2017) 
62 http://www.capital.gr/finance/quote/%CE%94%CE%95%CE%97 (προσπελάστηκε στις 01/07/2017) 

https://www.dei.gr/Documents2/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A4%202016/FINANCIAL%20REPORT%20GR%20FY2016.pdf
https://www.dei.gr/Documents2/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A4%202016/FINANCIAL%20REPORT%20GR%20FY2016.pdf
http://www.capital.gr/finance/quote/%CE%94%CE%95%CE%97
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα δύσκολο, με τα χρονοδιαγράμματα να είναι 

πιεστικά, η ΔΕΗ καλείται να προσαρμοστεί και να κάνει τώρα τις αλλαγές που 

απέφευγαν επί χρόνια, τόσο οι διοικήσεις της όσο και οι πολιτικές ηγεσίες. 

Το τελευταίο διάστημα όλοι οι παράγοντες της ενεργειακής αγοράς 

διατυπώνουν φόβους  και ταυτόχρονα και προσπαθούν να αποφύγουν το ενδεχόμενο 

που θα μπορούσε να οδηγήσει τη ΔΕΗ σε χρεωκοπία.  

Η ΔΕΗ πασχίζει, τον τελευταίο χρόνο, να καλύψει τις υποχρεώσεις της και 

κυρίως την εξυπηρέτηση του δανεισμού της. Δυσκολεύεται όλο και περισσότερο, 

όπως φάνηκε από τους σκληρούς όρους με τους οποίους οι τράπεζες δέχτηκαν να της 

παράσχουν δάνειο ύψους 200 εκατ. ευρώ. Όσο καταφέρνει να εξυπηρετεί το 

δανεισμό της, τυπικά δεν τίθεται θέμα χρεωκοπίας για τη ΔΕΗ, παρότι για να 

μπορέσει να πληρώσει τις δόσεις, κάνει «διαχείριση» των υποχρεώσεων της. 

Πρακτικά καθυστερεί, σε πολύ μεγάλο βαθμό πλέον, να πληρώσει τους 

εργολάβους και τους προμηθευτές της, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν τα ληξιπρόθεσμα 

χρέη που έχει προς τους Διαχειριστές της ηλεκτρικής αγοράς (ΑΔΜΗΕ και 

ΔΕΔΔΗΕ) γεγονός που επιβαρύνει όλους τους υπόλοιπους παίκτες της ενεργειακής 

αγοράς. 

Το οικονομικό πρόβλημα της ΔΕΗ έχει δύο σκέλη τα οποία βεβαίως είναι 

αλληλένδετα, λειτουργούν όμως διακριτά και δημιουργούν αντίστοιχα δύο κινδύνους: 

Το ένα σκέλος έχει να κάνει με την έλλειψη ρευστότητας που αντιμετωπίζει αυτή τη 

στιγμή η επιχείρηση. Ο κύριος λόγος είναι τα υπέρογκα ληξιπρόθεσμα χρέη που 

έχουν οι καταναλωτές προς τη ΔΕΗ. Οι εκτός ρύθμισης ληξιπρόθεσμες οφειλές 

κινούνται στα επίπεδα των 2,2 δις. ευρώ, ενώ συνολικά - εντός και εκτός ρύθμισης -

φτάνουν τα 3 δις. ευρώ. Οι ευθύνες για την τεράστια αυτή τρύπα ανήκουν τόσο στην 

ίδια τη ΔΕΗ που αδράνησε επί πολύ, όσο και στην πολιτική ηγεσία που ατύπως 

επέβαλλε να μην κόβεται το ρεύμα για χρέη μικρότερα των 1000 ευρώ ανά 

καταναλωτή. Το δεύτερο σκέλος του οικονομικού προβλήματος της ΔΕΗ έχει να 

κάνει με την ίδια τη μελλοντική υπόσταση και το ρόλο της επιχείρησης μετά τις 

θεσμικές και ρυθμιστικές αλλαγές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που επιβάλλει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά τις αλλαγές στο ρόλο της ΔΕΗ (μείωση μεριδίων 
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αγοράς, πώληση μονάδων κ.λπ.) που επιβάλλει το μνημόνιο. Οι αλλαγές αυτές θα 

στερήσουν έσοδα από τη ΔΕΗ χωρίς να μειώνονται αναλογικά τα έξοδά της. 

Πρακτικά η ΔΕΗ οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια σε ζημιογόνες χρήσεις. 

Συνεπώς δεν θα βελτιωθούν τα δεδομένα, ούτε η ΔΕΗ θα μπορεί ευκολότερα 

να πληρώνει τις υποχρεώσεις της στο μέλλον, αφού στο άμεσο πρόβλημα 

ρευστότητας θα προστεθεί το πρόβλημα της ζημιογόνας λειτουργίας. Είναι, ως εκ 

τούτου, κάτι παραπάνω από επείγον να υπάρξουν ριζικές λύσεις στην ίδια τη 

φιλοσοφία, τη δομή και τη λειτουργία της επιχείρησης. 

Όσον αφορά το θέμα της βραχυπρόθεσμης ρευστότητας, σύμφωνα με την 

πρόσφατη έκθεση της S&P η ολοκλήρωση της πώλησης του ΑΔΜΗΕ, από την οποία 

η ΔΕΗ προσδοκά να εισπράξει συνολικά 700 εκατ. ευρώ, αποτελεί σανίδα σωτηρίας 

για την επιχείρηση στην παρούσα φάση. Προς την ίδια κατεύθυνση θα λειτουργήσει 

και η αποπληρωμή κάποιων χρεών του δημοσίου προς τη ΔΕΗ. Ωστόσο, η ίδια η 

έκθεση σημειώνει τον κίνδυνο να ξεμείνει από ρευστό η επιχείρηση στο τελευταίο 

τρίμηνο του έτους, γεγονός που συνιστά κίνδυνο χρεωκοπίας. 

Στόχος για τη ΔΕΗ είναι να αυξήσει τη ροή των εισπράξεων από τους 

ανεξόφλητους λογαριασμούς, και γι’ αυτό το 2017 γίνεται εντονότερη η προσπάθεια. 

Άλλωστε, η είσπραξη των οφειλών ελέγχεται και από τους δανειστές με βάση το 

επικαιροποιημένο μνημόνιο. 

Σίγουρα η πολιτική αποκοπών θα γίνει αυστηρότερη. Σύμφωνα με τον 

επίσημο προγραμματισμό της ΔΕΗ, αποτελεί ειλημμένη απόφαση να προχωρούν οι 

εντολές αποκοπής για μεγάλες οφειλές ενώ ταυτόχρονα η εταιρεία ζητεί 

εντατικοποίηση των επανελέγχων καθώς έχει διαπιστώσει το πρόβλημα των 

παράνομων επανασυνδέσεων. Επιπλέον, η εταιρεία προχωρά σε στοχευμένες νομικές 

ενέργειες για συγκεκριμένες υποθέσεις που θεωρεί ότι έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια 

υπομονής.  

Ταυτόχρονα υιοθετούνται ευέλικτα προγράμματα ρύθμισης/διακανονισμού 

των οφειλών με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για τους πελάτες, έτσι ώστε να είναι 

βιώσιμοι για να συμβάλουν στην ανταπόκριση της πληρωμής λογαριασμών και 

δόσεων. 
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Τα ποσά που καλείται να ξεχρεώσει το 2019 ως αποπληρωμές ή 

αναχρηματοδοτήσεις για ωριμάνσεις παλαιότερων δανείων φτάνουν στο ιλιγγιώδες 

ποσό των 2 δισ. ευρώ, όπως αποκαλύπτει η πρόσφατη έκθεση της Standard & Poors. 

Αρκεί να σκεφτούμε ότι τα 2 δισ. ευρώ ισοδυναμούν με περίπου το 40% του 

περσινού της τζίρου (5,25 δισ.) ή με τα 2,2 δισ. των ληξιπρόθεσμων οφειλών από 

τους πελάτες της, κι όλα αυτά σε μια χρονιά όπου, ούτως ή άλλως, θα καταγράφει 

μεγάλη πτώση εσόδων λόγω της υποχρεωτικής απώλειας μεριδίων προς τον 

ανταγωνισμό. 

Από την άλλη, με βάση τις δρομολογημένες αλλαγές που έχουν λάβει 

χαρακτήρα μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας, η ΔΕΗ καλείται μέσα σε σύντομο 

χρονικό διάστημα να μάθει να ζει με λιγότερα έσοδα, μικρότερη επιρροή στην αγορά 

και με ουσιαστικό ανταγωνισμό. Αρκεί να αναφερθεί ότι η ΔΕΗ δεν μπορεί το 2020 

να έχει μερίδιο μεγαλύτερο του 50% της αγοράς, πράγμα που σημαίνει ότι θα χάσει 

έναν τζίρο της τάξης των 2,5 δισ. 

Ακόμα και σε κλάδους που μέχρι σήμερα αποτελούσαν προνομιακό πεδίο για 

τη ΔΕΚΟ, όπως οι λιγνίτες και τα υδροηλεκτρικά, η εταιρεία θα πρέπει να 

αναπροσαρμόσει τη στρατηγική της και να μάθει να ζει με μικρότερα μεγέθη και 

μερίδια. Είναι σαφές ότι στο νέο περιβάλλον που θα διαμορφωθεί μέχρι το 2020 θα 

πρέπει να υπάρξουν δραστικές αλλαγές, περικοπές εξόδων και εταιρική 

αναδιάρθρωση, που είναι δύσκολο να υλοποιηθεί χωρίς περιορισμό του 

απασχολούμενου προσωπικού. 

Συχνά αναφέρεται, με μια υπερβολή προφανώς, ότι αν καταρρεύσει η ΔΕΗ θα 

καταρρεύσει η χώρα. Είναι γεγονός ότι το μέγεθος της επιχείρησης είναι πολύ 

μεγάλο, η σχέση της με το Δημόσιο στενή και ο τομέας της ενέργειας στον οποίο 

πρωταγωνιστεί κομβικός. Συνεπώς πράγματι κάθε δυσπραγία της ΔΕΗ δημιουργεί, 

ευρύτερα, σοβαρούς κλυδωνισμούς. 

Ακόμα και η προοπτική προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση, σε ένα ακραίο 

σενάριο πλήρους κατάρρευσης της ΔΕΗ, δεν μπορεί να αποκλειστεί. Βεβαίως στο 

εγχώριο ηλεκτρικό σύστημα είναι εγκατεστημένο ένα μεγάλο και σοβαρό 

παραγωγικό δυναμικό ιδιωτών με περίπου 2.500 MW θερμικών σταθμών και άλλο 

τόσο από ΑΠΕ. Ταυτόχρονα την ευθύνη για τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής την 

έχουν ανεξάρτητες εταιρείες, δηλαδή οι Διαχειριστές ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ. 
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Συνεπώς τα περιθώρια αντίδρασης σε ένα «εφιαλτικό» σενάριο, μέχρι τουλάχιστον 

ένα επίπεδο, υπάρχουν και μπορούν να αποδώσουν. 

Η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού (όπως και των άλλων 

ενεργειακών αγορών) είναι θεμελιώδης κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι 

αλλαγές που έχουν δρομολογηθεί (και σε μεγάλο βαθμό υλοποιηθεί) σε όλη την 

Ευρώπη είναι γνωστές από χρόνια. Το μεγαλύτερο ίσως λάθος, τόσο των 

κυβερνήσεων όσο και των διοικήσεων της ΔΕΗ ήταν ότι, με το φόβο του πολιτικού 

κόστους και του «βαθέως» συνδικαλιστικού και τοπικιστικού κατεστημένου, 

επιχειρούσαν συστηματικά με διάφορα τεχνάσματα και παρελκυστικές τακτικές, να 

συντηρήσουν - στις βασικές του αρχές - το παλιό σύστημα και να καθυστερήσουν τις 

όποιες μεταρρυθμίσεις. 

Χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα είναι η υπόθεση με την απελευθέρωση 

της αγοράς του λιγνίτη, όπου οι συστηματικές καθυστερήσεις οδήγησαν σε 

τελεσίδικη απόφαση του ευρωδικαστηρίου και τώρα πρέπει να πουληθούν περίπου το 

40% των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ. Με τη χώρα μάλιστα σε πρόγραμμα, οι 

αλλαγές αυτές, οι οποίες θα έπρεπε να προχωρήσουν ούτως ή άλλως, αποτελούν 

πλέον μνημονιακές δεσμεύσεις με συγκεκριμένα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα. 

Η κατάρτιση ενός σοβαρού επιχειρησιακού σχεδίου είναι βεβαίως το πρώτο 

βήμα. Τα περιθώρια για την επιχείρηση είναι πλέον οριακά, πράγμα που σημαίνει ότι 

οποιαδήποτε κωλυσιεργία μπορεί να αποβεί μοιραία και ενώ ήταν η κραταιά δύναμη 

της ελληνικής οικονομίας θα χρεοκοπήσει παρασύροντας όλη την χώρα. Στην μελέτη 

μας διαπιστώσαμε ότι η μετοχή της ΔΕΗ είναι υποτιμημένη αν και η τρέχουσα αξία 

της βρίσκεται πολύ κοντά στην τιμή μας. Το μέλλον της κρίνεται αβέβαιο.  
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