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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

Θα  ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηε ζηήξημε πνπ κνπ έδεημε θαηά 

ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, αιιά θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηεο ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. Δπραξηζηψ επίζεο, ηνπο θίινπο κνπ γηα ηελ 

ππνζηήξημε θαη ηελ εκςχρσζή ηνπο. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο δηπισκαηηθήο κνπ 

εξγαζίαο θχξην πκεψλ Παπαδφπνπιν γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία, ηελ θαζνδήγεζή 

ηνπ αιιά θαη ηελ βνήζεηα πνπ κνπ πξφζθεξε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ 

εξγαζίαο.    
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ABSTRACT 

 

The valuation technique of companies is a method which is applied internationally by 

investors and other interested parties. The purpose of the valuation is to determine a 

certain size for the course of the business and through this size to draw useful 

conclusions so as to cultivate the approximate value of this company. In order to 

prepare this thesis was applied the method of Free Cash Flows to the Firm (FCFF), 

which is a subcategory of the method based on the size of Cash Flows. As far as the 

application of the method is concerned, it is necessary to predict some components of 

the Free Cash Flows, but we must previously examine the company's internal and 

external environment, as well as its financial analysis for some years. In this thesis 

was selected the group Athens Water (EYDr), for which a strategic analysis of the 

environment and a financial analysis of the economic size for the years 2012-2016 

carried out. From these analysis arose useful conclusions about the future course and 

the expected development of the group. With the application of the method of Free 

Cash Flows to the Firm (FCFF), and after the estimation of the necessary forecasts 

and calculations, we come to the conclusion that the actual net value per share of 

Athens Water (EYDr) group is underrated. 

  

 



5 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Η ηερληθή ηεο απνηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ εηαηξηψλ είλαη κηα κέζνδνο πνπ εθαξκφδεηαη 

δηεζλψο απφ επελδπηέο θαη απφ ηα ππφινηπα ελδηαθεξφκελα κέξε. θνπφο ηεο 

απνηίκεζεο είλαη λα πξνζδηνξίζεη θάπνην κέγεζνο γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο θαη 

κέζσ απηνχ ηνπ κεγέζνπο λα εμάγεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα λα ππνινγίζεη ηε 

ζπλνιηθή αμία ηεο εηαηξίαο απηήο θαηά πξνζέγγηζε. Γηα ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή 

εξγαζία έρεη εθαξκνζηεί ε κέζνδνο ησλ Πξνεμνθιεκέλσλ Σακεηαθψλ Ρνψλ, ε νπνία 

απνηειεί ππνθαηεγνξία ηεο κεζφδνπ πνπ βαζίδεηαη ζην κέγεζνο ησλ Σακεηαθψλ 

Ρνψλ. ζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ επηβάιιεηαη ε πξφβιεςε θάπνησλ 

ζπζηαηηθψλ κεξψλ ησλ Διεχζεξσλ Σακεηαθψλ Ρνψλ,  πξνεγνπκέλσο φκσο πξέπεη λα 

εμεηάζνπκε ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο εηαηξίαο, θαζψο θαη ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε απηήο γηα κηα ζεηξά εηψλ. ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, 

επηιέρζεθε ν φκηινο ΔΤΓΑΠ, γηα ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ζηξαηεγηθή αλάιπζε 

πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ 

γηα ηηο ρξνληέο 2012 – 2016. Απφ ηηο αλαιχζεηο απηέο πξνέθπςαλ ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ κειινληηθή πνξεία θαη ηελ αλακελφκελε εμέιημε ηνπ νκίινπ. 

Με ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ησλ Πξνεμνθιεκέλσλ Διεχζεξσλ Σακεηαθψλ Ρνψλ, 

αθνχ πξψηα έγηλε ε εθηίκεζε ησλ απαξαίηεησλ πξνβιέςεσλ θαη ππνινγηζκψλ, 

θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πξαγκαηηθή αμία αλά κεηνρή ηνπ νκίινπ 

ΔΤΓΑΠ είλαη ππνηηκεκέλε.     



6 

 

Περιεχόμενα 
 

 

Δπραξηζηίεο................................................................................................................................ 3 

Abstract………………………………………………………………………………………………………………………………..4 

Πεξίιεςε ................................................................................................................................... 5 

Πεξηερφκελα .............................................................................................................................. 6 

Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ εηθφλσλ, δηαγξακκάησλ θαη πηλάθσλ .................................................. 8 

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή ............................................................................................................ 11 

1.1 Γνκή ηεο εξγαζίαο ............................................................................................................ 11 

1.2 θνπφο ηεο εξγαζίαο ......................................................................................................... 11 

1.3 Μεζνδνινγία ..................................................................................................................... 11 

1.4 πιινγή δεδνκέλσλ .......................................................................................................... 12 

1.5 Κξηηηθή θη αμηνπηζηία δεδνκέλσλ ...................................................................................... 12 

Κεθάιαην 2: Απνηίκεζε θαη κνληέια απνηίκεζεο εηαηξηθήο αμίαο ........................................ 13 

2.1 Η αμία ηεο επηρείξεζεο ...................................................................................................... 13 

2.1.1 Η αμία ηεο επηρείξεζεο θαη νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ ...................... 13 

2.1.2 Πνηνπο ελδηαθέξεη ε αμία ηεο εηαηξίαο ........................................................................... 14 

2.2 Οξηζκφο θαη ιφγνη απνηίκεζεο ......................................................................................... 16 

2.2.1 Μχζνη γηα ηελ απνηίκεζε ............................................................................................... 16 

2.3 Μέζνδνη απνηίκεζεο ......................................................................................................... 17 

2.4 Μέζνδνη ηεο πξνεμφθιεζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ............................................................ 18 

2.4.1 Παξαδνρέο ...................................................................................................................... 19 

2.4.2 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ............................................................................... 20 

2.5 Πξνζδηνξηζκφο ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ .................................................................... 21 

2.5.1 Παξνχζα αμία ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ ................................................................... 22 

2.5.2 Μνληέιν αλάπηπμεο FCFF θαη FCFE ελφο ζηαδίνπ ....................................................... 24 

2.5.3 Μνληέιν αλάπηπμεο FCFF θαη FCFE δχν ζηαδίσλ ....................................................... 25 

Κεθάιαην 3: Παξνπζίαζε ηεο εηαηξίαο ΔΤΓΑΠ .................................................................... 26 

3.1 Σν πξνθίι ηεο εηαηξίαο ...................................................................................................... 26 

3.2 θνπνί ηεο εηαηξίαο ........................................................................................................... 26 

3.3 Ιζηνξηθή αλαδξνκή χδξεπζεο απνρέηεπζεο ...................................................................... 27 



7 

 

3.3.1  Ιζηνξηθή αλαδξνκή χδξεπζεο ....................................................................................... 27 

3.3.2 Ιζηνξηθή αλαδξνκή απνρέηεπζεο ................................................................................... 29 

3.4 Δλεξγεηαθέο δξάζεηο .......................................................................................................... 31 

3.4.1 Τδξνειεθηξηθά έξγα παξαγσγήο ................................................................................... 31 

3.4.2 Έξγα ζπκπαξαγσγήο ελέξγεηαο ...................................................................................... 32 

3.4.3 Φσηνβνιηατθά έξγα ....................................................................................................... 33 

3.4.4 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ................................................................................................ 33 

3.5 Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ............................................................................................. 33 

3.5.1 Αλζξψπηλν δπλακηθφ ...................................................................................................... 34 

3.5.2 Κνηλσλία – Πνιηηηζκφο .................................................................................................. 34 

3.5.3 Τπεχζπλε επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή ................................................................................ 35 

3.5.4 Πεξηβάιινλ ..................................................................................................................... 36 

Κεθάιαην 4: ηξαηεγηθή Αλάιπζε εηαηξίαο ΔΤΓΑΠ ............................................................ 39 

4.1 ηξαηεγηθή εηαηξίαο ΔΤΓΑΠ............................................................................................ 39 

4.2 Αλάιπζε PEST .................................................................................................................. 40 

4.3 Αλάιπζε SWOT ................................................................................................................ 42 

4.4 Πνξεία ηεο κεηνρήο ........................................................................................................... 44 

Κεθάιαην 5: Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε ηεο εηαηξίαο ΔΤΓΑΠ ........................................ 47 

5.1 Δηζαγσγή ........................................................................................................................... 47 

5.2 Δπηζθφπεζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ .................................................................................. 48 

5.3 Αλάιπζε θηλδχλνπ............................................................................................................. 50 

5.3.1 Πηζησηηθφο θίλδπλνο ...................................................................................................... 50 

5.3.2 Κίλδπλνο Ρεπζηφηεηαο ................................................................................................... 53 

5.3.3 Κίλδπλνο αγνξάο ............................................................................................................ 53 

5.3.4 Κίλδπλνη απφ ηελ επηβνιή θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ ζηελ Διιάδα ................................... 54 

5.3.5 ρέζεηο κε ην Διιεληθφ Γεκφζην ................................................................................... 54 

5.4 Παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ νκίινπ ΔΤΓΑΠ .............. 55 

5.5 Αλάιπζε ηάζεο.................................................................................................................. 58 

5.6 Κάζεηε αλάιπζε ................................................................................................................ 70 

5.7 Αλάιπζε αξηζκνδεηθηψλ ................................................................................................... 72 

Κεθάιαην 6: Απνηίκεζε ηεο εηαηξίαο ΔΤΓΑΠ κε ηε κέζνδν Πξνεμφθιεζεο Σακεηαθψλ Ρνψλ

 ................................................................................................................................................. 85 

6.1 Πεξηγξαθεί ζηαδίσλ απνηίκεζεο ...................................................................................... 85 

6.2 Τπνινγηζκφο ηνπ ξπζκνχ g1 θαη g2 ................................................................................... 85 



8 

 

6.3 Τπνινγηζκφο ησλ FCFF γηα ηελ πεξίνδν 2017 – 2021 ..................................................... 86 

6.4 Τπνινγηζκφο ηνπ WACC .................................................................................................. 88 

6.5 Τπνινγηζκφο – Απνηίκεζε αμίαο νκίινπ ΔΤΓΑΠ ........................................................... 92 

6.6 χγθξηζε ζεσξεηηθήο θαη πξαγκαηηθήο ηηκήο αλά κεηνρή ................................................ 93 

πκπεξάζκαηα.. ....................................................................................................................... 94 

Βηβιηνγξαθία ........................................................................................................................... 96 

Παξάξηεκα ............................................................................................................................ 100 

 

Περιεχόμενα Διαγραμμάτων και Πινάκων 
 

Γηάγξακκα1:Πνξεία ηεο κεηνρήο ΔΤΓΑΠ γηα 5ρξφληα .......................................................... 45 

Γηάγξακκα 2: Πνξεία ηεο κεηνρήο ΔΤΓΑΠ ζε ζχγθξηζε κε ην Γεληθφ Γείθηε Σηκψλ .......... 46 

Γηάγξακκα 3: Γηαρξνληθή πνξεία πλφινπ Παγίνπ Δλεξγεηηθνχ – Αλάιπζε Σάζεο ΔΤΓΑΠ 

2012 – 2016 ............................................................................................................................. 60 

Γηάγξακκα 4: Γηαρξνληθή πνξεία Απνζεκάησλ – Αλάιπζε Σάζεο ΔΤΓΑΠ 2012 – 2016 .... 61 

Γηάγξακκα 5: Γηαρξνληθή πνξεία Απαηηήζεσλ Καηά Πειαηψλ – Αλάιπζε Σάζεο ΔΤΓΑΠ 

2012 – 2016 ............................................................................................................................. 61 

Γηάγξακκα 6: Γηαρξνληθή πνξεία Λνηπψλ ηνηρείσλ Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ – 

Αλάιπζε Σάζεο ΔΤΓΑΠ 2012 – 2016 ................................................................................... 62 

Γηάγξακκα 7: Γηαρξνληθή πνξεία πλφινπ Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ – Αλάιπζε Σάζεο 

ΔΤΓΑΠ 2012 – 2016 .............................................................................................................. 62 

Γηάγξακκα 8: Γηαρξνληθή πνξεία πλφινπ Δλεξγεηηθνχ – Αλάιπζε Σάζεο ΔΤΓΑΠ 2012 – 

2016 ......................................................................................................................................... 63 

Γηάγξακκα 9: Γηαρξνληθή πνξεία πλφινπ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ – Αλάιπζε Σάζεο ΔΤΓΑΠ 

2012 – 2016 ............................................................................................................................. 64 

Γηάγξακκα 10: Γηαρξνληθή πνξεία Μαθξνπξφζεζκσλ Τπνρξεψζεσλ – Αλάιπζε Σάζεο 

ΔΤΓΑΠ 2012 – 2016 .............................................................................................................. 64 

Γηάγξακκα 11: Γηαρξνληθή πνξεία Βξαρππξφζεζκσλ Τπνρξεψζεσλ – Αλάιπζε Σάζεο 

ΔΤΓΑΠ 2012 – 2016 .............................................................................................................. 65 

Γηάγξακκα 12: Γηαρξνληθή πνξεία  πλφινπ Τπνρξεψζεσλ – Αλάιπζε Σάζεο ΔΤΓΑΠ 2012 

– 2016 ...................................................................................................................................... 65 

Γηάγξακκα 13: Γηαρξνληθή πνξεία πλφινπ Παζεηηθνχ – Αλάιπζε Σάζεο ΔΤΓΑΠ 2012 – 

2016 ......................................................................................................................................... 66 



9 

 

Γηάγξακκα 14: Γηαρξνληθή πνξεία Κχθινπ Δξγαζηψλ – Αλάιπζε Σάζεο ΔΤΓΑΠ 2012 – 

2016 ......................................................................................................................................... 67 

Γηάγξακκα 15: Γηαρξνληθή πνξεία Κφζηνπο Πσιεζέλησλ – Αλάιπζε Σάζεο ΔΤΓΑΠ 2012 – 

2016 ......................................................................................................................................... 67 

Γηάγξακκα 16: Γηαρξνληθή πνξεία Μηθηψλ Κεξδψλ – Αλάιπζε Σάζεο ΔΤΓΑΠ 2012 – 2016

 ................................................................................................................................................. 68 

Γηάγξακκα 17: Γηαρξνληθή πνξεία Κέξδε Πξν Φφξσλ, Δπελδπηηθψλ, Υξεκαηνδνηηθψλ 

Απνηειεζκάησλ  – Αλάιπζε Σάζεο ΔΤΓΑΠ 2012 – 2016 .................................................... 68 

Γηάγξακκα 18: Γηαρξνληθή πνξεία Κέξδε Πξν Φφξσλ – Αλάιπζε Σάζεο ΔΤΓΑΠ 2012 – 

2016 ......................................................................................................................................... 69 

Γηάγξακκα 19: Γηαρξνληθή πνξεία Κέξδε Μεηά Φφξσλ – Αλάιπζε Σάζεο ΔΤΓΑΠ 2012 – 

2016 ......................................................................................................................................... 69 

Γηάγξακκα 20: Γηαρξνληθή πνξεία δείθηε Γεληθήο Ρεπζηφηεηαο ΔΤΓΑΠ 2012-2016 .......... 75 

Γηάγξακκα 21: Γηαρξνληθή πνξεία δείθηε Άκεζεο Ρεπζηφηεηαο ΔΤΓΑΠ 2012-2016 .......... 76 

Γηάγξακκα 22: Γηαρξνληθή πνξεία δείθηε Κπθινθνξηαθήο  Σαρχηεηαο Απνζεκάησλ ΔΤΓΑΠ 

2012-2016 ................................................................................................................................ 77 

Γηάγξακκα 23: Γηαρξνληθή πνξεία δείθηε Κπθινθνξηαθήο  Σαρχηεηαο Απαηηήζεσλ ΔΤΓΑΠ 

2012-2016 ................................................................................................................................ 78 

Γηάγξακκα 24: Γηαρξνληθή πνξεία δείθηε  Σαρχηεηαο Δμνθιήζεσο Βξαρ. Τπνρξεψζεσλ 

ΔΤΓΑΠ 2012-2016 ................................................................................................................. 79 

Γηάγξακκα 25: Γηαρξνληθή πνξεία δείθηε  Μηθηνχ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο  ΔΤΓΑΠ 2012-2016

 ................................................................................................................................................. 80 

Γηάγξακκα 26: Γηαρξνληθή πνξεία δείθηε Απφδνζεο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ  ΔΤΓΑΠ 2012-2016

 ................................................................................................................................................. 81 

Γηάγξακκα 27: Γηαρξνληθή πνξεία δείθηε Απφδνζεο Δλεξγεηηθνχ  ΔΤΓΑΠ 2012-2016...... 82 

Γηάγξακκα 28: Γηαρξνληθή πνξεία δείθηε Ιδίσλ πξνο πλνιηθά Κεθάιαηα ΔΤΓΑΠ 2012-

2016 ......................................................................................................................................... 83 

Γηάγξακκα 29: Γηαρξνληθή πνξεία δείθηε Ιδίσλ πξνο Ξέλα  Κεθάιαηα ΔΤΓΑΠ 2012-2016

 ............................................................................................................................................... ..84 

Πίλαθαο 1: Πξφζσπα θαη νκάδεο πξνζψπσλ πνπ ηνπο ελδηαθέξεη ε αμία ηεο εηαηξίαο ......... 14 

Πίλαθαο 2: Αλάιπζε PEST εηαηξίαο ΔΤΓΑΠ ........................................................................ 40 

Πίλαθαο 3: Αλάιπζε SWOT εηαηξίαο ΔΤΓΑΠ ...................................................................... 43 

Πίλαθαο 4: Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εθηίζεληαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν

 ................................................................................................................................................. 51 

Πίλαθαο 5: Υξνλναλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Δηαηξίαο ΔΤΓΑΠ ...................................... 52 

Πίλαθαο 6: Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο ΔΤΓΑΠ .................................. 53 

Πίλαθαο 7: πλαιιαγέο κε πλδεδεκέλα Μέξε ...................................................................... 55 



10 

 

Πίλαθαο 8: Βαζηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ΔΤΓΑΠ 2012-2016 .............................. 57 

Πίλαθαο 9: Καηαζηάζεηο ηάζεο ΔΤΓΑΠ 2012-2016 κε έηνο βάζε ην 2012 .......................... 59 

Πίλαθαο 10: Κάζεηε αλάιπζε  ΔΤΓΑΠ 2012-2016 ............................................................... 71 

Πίλαθαο 11: Αξηζκνδείθηεο ΔΤΓΑΠ 2012-2016 .................................................................... 74 

Πίλαθαο 12:Τπνζέζεηο αλάπηπμεο κεγεζψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

αλακελφκελσλ FCFF – ΔΤΓΑΠ 2017 – 2021 ........................................................................ 87 

Πίλαθαο 13: Δθηίκεζε κεηαβνιήο Κεθαιαίνπ Κίλεζεο ΔΤΓΑΠ 2012 – 2016 ..................... 87 

Πίλαθαο 14:Τπνινγηζκφο ησλ αλακελφκελσλ FCFF – ΔΤΓΑΠ 2017 – 2021 ....................... 88 

Πίλαθαο 15: Τπνινγηζκφο Rf .................................................................................................. 90 

Πίλαθαο 16: Τπνινγηζκφο kd .................................................................................................. 91 

Πίλαθαο 17: Τπνινγηζκφο we, wd .......................................................................................... 91 

Πίλαθαο 18: Δθαξκνγή κεζφδνπ FCFF γηα απνηίκεζε αμίαο ηνπ νκίινπ ΔΤΓΑΠ ................ 92 

  
 

 

 



11 

 

Κεθάιαην 1: Δηζαγωγή 

 

1.1 Γνκή ηεο εξγαζίαο 

 

Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία αθνξά ηελ αλάιπζε θαη απνηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ νκίινπ 

ΔΤΓΑΠ κε ηε κέζνδν Πξνεμφθιεζεο Σακεηαθψλ Ρνψλ. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη έμη 

θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην, δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηε δνκή, ην ζθνπφ θαη ηε 

κεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο πεγέο αιιά θαη ηελ 

αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ. ην δεχηεξν θεθάιαην, παξέρνληαη νη ζεσξεηηθέο έλλνηεο 

ηεο απνηίκεζεο αιιά θαη ησλ κνληέισλ απνηίκεζεο ηεο εηαηξηθήο αμίαο. ην ηξίην 

θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ην πξνθίι ηνπ νκίινπ  ΔΤΓΑΠ, νη ελεξγεηαθέο ηεο δξάζεηο, 

ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε θαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή γηα ηελ χδξεπζε θαη 

απνρέηεπζε. ην ηέηαξην θεθάιαην, παξαζέηνληαη νη ζηξαηεγηθέο ηεο εηαηξίαο, θαζψο 

επίζεο θαη ε ζηξαηεγηθή αλάιπζε ηεο ΔΤΓΑΠ, κέζσ ηερληθψλ, φπσο ε SWOT 

αλάιπζε θαη ε αλάιπζε PEST. ην πέκπην θεθάιαην, γίλεηαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αλάιπζε ηεο ΔΤΓΑΠ γηα ηελ πεληαεηία 2012-2016 κε ηε ρξήζε αξηζκνδεηθηψλ. ην 

έθην θεθάιαην, εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο απνηίκεζεο ηεο αμίαο ηεο εηαηξίαο κε ηε 

κέζνδν πξνεμφθιεζεο ησλ Διεχζεξσλ Σακεηαθψλ Ρνψλ. ην ηέινο ηεο εξγαζίαο, 

εμάγνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ παξνχζα κειέηε. 

Δπηπιένλ, παξέρεηαη κία ιίζηα βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ θαζψο θαη ην Παξάξηεκα κε 

ηηο επίζεκεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο γηα ηελ πεληαεηία 2012-2016. 

 

1.2 θνπόο ηεο εξγαζίαο    

 

Η εξγαζία απηή ζηνρεχεη ζηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ πξνεμφθιεζεο ησλ Διεχζεξσλ 

Σακεηαθψλ Ρνψλ ηεο ειιεληθήο εηαηξίαο ΔΤΓΑΠ, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ 

θιάδν χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. Με ηε ρξήζε ζηξαηεγηθήο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο γηα ηελ πεξίνδν 2012-2016, ζα ζπγθεληξσζνχλ νη 

θχξηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ πνξεία ηεο εηαηξίαο ηα πξνζερή 

ρξφληα, νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή θαη θαηαλφεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο απνηίκεζεο ηεο αμίαο ηεο εηαηξίαο κέζσ ηεο παξαπάλσ κεζφδνπ.  

 

1.3 Μεζνδνινγία 
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Η κέζνδνο ε νπνία επηιέρζεθε γηα ηελ απνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο εηαηξίαο ΔΤΓΑΠ 

απαηηεί ηελ εθηίκεζε κειινληηθψλ κεγεζψλ, φπσο νη ίδηεο Διεχζεξεο Σακεηαθέο Ρνέο 

κέζσ ηνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο απηψλ δηαρξνληθά ζε θάπνην πξνζερέο δηάζηεκα θαη 

θαηφπηλ ζην δηελεθέο. Γηα ηηο αλάγθεο αιιά θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο απηήο, 

επηιέρζεθε ζαλ πξνζερέο δηάζηεκα ε πεληαεηία 2017-2021, ελψ κεηά ην 2021 

ζεσξείηαη φηη νη Διεχζεξεο Σακεηαθέο Ρνέο ζα απμάλνληαη ζην δηελεθέο κε ζηαζεξφ 

ξπζκφ. Η εθηίκεζε ηνπ ζηαζεξνχ ξπζκνχ αλάπηπμεο ζα βαζηζηεί ζηελ ζηξαηεγηθή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ε νπνία ζρεκαηίζηεθε απφ ηελ εηαηξία. Η δηαδηθαζία 

απηή νλνκάδεηαη κνληέιν αλάπηπμεο δχν ζηαδίσλ θαη ζα αλαιπζεί ιεπηνκεξψο ζηελ 

εξγαζία απηή. ηε ζπλέρεηα, ε κέζνδνο απηή ζα εθαξκνζηεί έηζη ψζηε λα γίλεη ε 

απνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο εηαηξίαο θαη θαηφπηλ λα ππνινγηζηεί ε αμία αλά κεηνρή.   

 

1.4 πιινγή δεδνκέλωλ 

 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεκεο 

βηβιηνγξαθηθέο πεγέο, φπσο βηβιία θαη δεκνζηεπκέλα αθαδεκατθά άξζξα έηζη ψζηε 

λα ππνζηεξίμνπλ ηελ βηβιηνγξαθηθή-ζεσξεηηθή επηζθφπεζε ηεο δηπισκαηηθήο απηήο 

εξγαζίαο. Δπηπιένλ, γηα ηελ εθαξκνγή ηφζν ησλ ηερληθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλάιπζεο φζν θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ ησλ Διεχζεξσλ 

Σακεηαθψλ Ρνψλ πξνυπνζέηεη ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ηηο επίζεκεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο ΔΤΓΑΠ. Απηέο παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα, 

ελψ ζρεηηθνί πίλαθεο κε ηα απαξαίηεηα κεγέζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνπο 

ππνινγηζκνχο παξαηίζεληαη εληφο ηεο εξγαζίαο.  

 

1.5 Κξηηηθή θη αμηνπηζηία δεδνκέλωλ 

 

Γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ αμία κηαο εηαηξίαο ρξεηαδφκαζηε κία πιήξε πιεξνθφξεζε 

γηα ηελ εηαηξία απηή, πνπ πνιιέο θνξέο πξνέξρεηαη απφ πεγέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο 

κφλν απφ ην εζσηεξηθφ ηεο εηαηξίαο, ζηηο νπνίεο ε πξφζβαζε πνιιέο θνξέο δελ είλαη 

εθηθηή. Γηα ην ιφγν απηφ, ε απνηίκεζε γίλεηαη θπξίσο κε ζηνηρεία απφ εμσηεξηθέο 

πεγέο θαη ε κειέηε βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο 

πξνο ην θνηλφ. 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ ιάβακε απφ ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζεσξνχληαη 

αμηφπηζηεο θαζψο έρνπλ επηβεβαησζεί απφ αλεμάξηεηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. 

Σέινο, ηα δεδνκέλα πνπ ιακβάλνπκε απφ εμσηεξηθέο πεγέο ειέγρνληαη σο πξνο ηελ 

εγθπξφηεηά ηνπο κέζσ ηεο ζχγθξηζήο θαη επαιήζεπζήο ηνπο κε πεξηζζφηεξεο πεγέο.  
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Κεθάιαην 2: Απνηίκεζε θαη κνληέια απνηίκεζεο εηαηξηθήο αμίαο 

 

2.1 Η αμία ηεο επηρείξεζεο 

 

Η αμία ηεο επηρείξεζεο απνηειείηαη απφ ηε ζπλνιηθή αμία φιεο ηεο επηρείξεζεο κε 

βάζε ηηο πξνζδνθίεο γηα θέξδε, ηακεηαθέο ξνέο θ.ν.θ. θαη είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο κειινληηθέο απνδφζεηο (Λαδαξίδεο Γ. 

Θεκηζηνθιήο, 2005).  

Ο ζεκαληηθφηεξνο ρξεκαηννηθνλνκηθφο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο είλαη 

ε κεγηζηνπνίεζε ηεο αγνξαίαο αμίαο ηεο θαη θαη’ επέθηαζε ησλ θεξδψλ, ηεο αχμεζεο 

κεξηζκάησλ, ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή θιπ.  

 

2.1.1  Η αμία ηεο επηρείξεζεο θαη νη βαζηθνί εμωηεξηθνί παξάγνληεο πνπ ηελ 

επεξεάδνπλ  

 

Οη βαζηθφηεξνη εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ αμία ηεο 

επηρείξεζεο είλαη (Λαδαξίδεο Γ. Θεκηζηνθιήο, 2005) : 

 Ο πιεζσξηζκφο 

 Η ξεπζηφηεηα ηεο αγνξάο θαη ε ηηκή ηεο κεηνρήο 

 Σα επηηφθηα 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη αλ θαη ν πιεζσξηζκφο παξνπζηάδεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε 

ηα επηηφθηα ζα πξέπεη λα παξνπζηαζζνχλ μερσξηζηά γηαηί έρνπλ δηαθνξεηηθή 

επίδξαζε ζηελ αμία ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, έλα θνηλφ ζηνηρείν θαη ησλ ηξηψλ 

παξαγφλησλ είλαη φηη ζπλδένληαη άκεζα θαη θαηά κεγάιν πνζνζηφ «ζρεκαηίδνπλ» ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ φπσο επελδπηέο, κέηνρνη, ηξάπεδεο, θιπ.  

Οη παξαπάλσ παξάγνληεο παίδνπλ θχξην ξφιν ζηελ απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ 

εηαηξεηψλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζηελ θεθαιαηαγνξά. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ε 

απνηίκεζε είλαη θαζεκεξηλή θαη ε επίδξαζή ηεο είλαη άκεζε ζηνπο παξάγνληεο 

απηνχο. Γηα παξάδεηγκα, ζε κία πηζαλή κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ (αχμεζε ή κείσζε)  

ή αθφκα θαη ζε κία κεηαβνιή ηνπ πιεζσξηζκνχ, ε φιε απηή δηαδηθαζία ζα επηθέξεη 

κεηαβνιή ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο θαη ζπλεπψο ζηελ αμία ηεο επηρείξεζεο. 

πγθεθξηκέλα ε ζρέζε κεηαμχ ησλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ, ηεο πνξείαο ησλ ηηκψλ 

ησλ κεηνρψλ θαη ηεο αμίαο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη (Fisher & Stanley, 1981): 
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 Οη κεηαβνιέο ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ησλ επηηνθίσλ φπνηεο θη αλ είλαη απηέο 

(αχμεζε ή κείσζε) επηθέξνπλ ηηο ίδηεο επηδξάζεηο ζηελ πνξεία ηεο αμίαο ηεο 

επηρείξεζεο αιιά θαη ζηελ ηηκή ησλ κεηνρψλ, θαζψο φηαλ απμάλνληαη 

κεηψλνληαη ε αμία ηεο επηρείξεζεο θαη ε ηηκή ησλ κεηνρψλ, ελψ φηαλ 

κεηψλνληαη, απμάλεηαη ε αμία ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ. 

 Οη κεηαβνιέο ηεο ξεπζηφηεηαο φπνηεο θη είλαη απηέο (αχμεζε ή κείσζε) 

ιεηηνπξγνχλ δηαθνξεηηθά, θαζψο δελ επεξεάδνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ηελ αμία 

ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ ηηκή ησλ κεηνρψλ, γηα ην ιφγν απηφ φζν απμάλεηαη, 

απμάλεηαη θαη ε αμία ηεο επηρείξεζεο, φπσο θαη ε ηηκή ησλ κεηνρψλ θαη ην 

αληίζηξνθν.  

 

2.1.2 Πνηνπο ελδηαθέξεη ε αμία ηεο εηαηξίαο 

 

Η αμία ηεο εηαηξίαο απνηειεί θεληξηθφ ζεκείν ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ θαη 

δηακνξθψλεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο έλαληη ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο. Αλάινγα κε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ζέζεο ηνπ ε θάζε θαηεγνξία πξνζψπσλ ή ζπκθεξφλησλ έρεη ηα 

δηθά ηεο θξηηήξηα αμίαο. Έηζη, άιινη αξθνχληαη ζηα ινγηζηηθά θέξδε, άιινη ζηελ 

θαηακέηξεζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, άιινη απαηηνχλ ηελ πξνζαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ 

θεξδψλ γηα ηελ θαιχηεξε απεηθφληζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξίαο θαη 

άιινπο ηνπο ελδηαθέξνπλ κφλν ηα νξγαληθά θέξδε, θ.ν.θ (Λαδαξίδεο Γ. 

Θεκηζηνθιήο, 2005). 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη νη απνθάζεηο γηα ηελ ιήςε ησλ νπνίσλ ζα 

πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε αμία ηεο εηαηξίαο θαζψο θαη ηα πξφζσπα ή νη νκάδεο 

πξνζψπσλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αμίαο ηεο εηαηξίαο: 

 

Πίνακαρ 1: Ππόζωπα και ομάδερ πποζώπων πος ηοςρ ενδιαθέπει η αξία ηηρ εηαιπίαρ
1
 

Πξόζωπν, νκάδα πξνζώπωλ Απόθαζε 

Δπηρεηξεκαηίαο Ο επηρεηξεκαηίαο πξέπεη λα γλσξίδεη ηελ 

πνξεία ηεο εηαηξίαο ηνπ θαη κε βάζε απηή λα 

ιάβεη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο γηα ηελ 

αλάπηπμή ηεο ή φρη, γηα ηνλ δαλεηζκφ ηεο, 

θιπ. 

Γαλεηζηέο Πξνζδηνξηζκφο ηνπ επηηνθίνπ θαη ησλ άιισλ 

                                                           
1
 Πεγή: Λαδαξίδεο Γ. Θεκηζηνθιήο, 2005, Απνηίκεζε Δπηρεηξήζεσλ, Αζήλα: Αθνί Κπξηαθίδνη α.ε. 

ζει. 29-30 
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φξσλ δαλεηζκνχ 

Πειάηεο Πηζηνπνίεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο εηαηξίαο 

θαη ηελ ζπλέρηζε ηεο παξνρήο ησλ 

ππεξεζηψλ ή πξντφλησλ  

Πξνκεζεπηέο Γηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο πίζησζεο  

ηειέρε ηεο εηαηξίαο – Γηεπζπληέο Πξνζδηνξηζκφο ησλ επηπέδσλ ησλ κηζζψλ – 

bonus, ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ, θιπ. 

Δξγαδφκελνη Πξνζδηνξηζκφο ησλ επηπέδσλ αχμεζεο ησλ 

κηζζψλ, επηδνκάησλ θιπ. 

Τπνςήθηνη εξγαδφκελνη Δξγαζία ή φρη ζηελ εηαηξία 

Μέηνρνη Δπέλδπζε ή φρη ζηελ εηαηξία 

Λνγηζηέο – Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε Οη ινγηζηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηελ αμία 

ηεο επηρείξεζεο, έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε 

λα αλαδηακνξθψλνπλ ηηο ηαθηηθέο θαη ηηο 

πνιηηηθέο ηεο εηαηξίαο γηα λα απμήζνπλ ηελ 

αμία ηεο (άιισζηε απηφο είλαη θαη έλαο απφ 

ηνπο ζθνπνχο ηεο ιεηηνπξγίαο σο ηκήκα).  

Δζσηεξηθνί Διεγθηέο Πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ ηνπ θάζε 

ηκήκαηνο θαη κέηξσλ αμηνιφγεζήο ηνπο 

Δμσηεξηθνί Διεγθηέο Σαπηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ 

πξνυπνινγηζζέλησλ ζηφρσλ. Πξνζηαζία ηνπ 

επελδπηηθνχ θνηλνχ, θ.α. 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Δηζαγσγή ή φρη ζην ρξεκαηηζηήξην, 

πξνζδηνξηζκφο ηεο δίθαηεο ηηκήο θαη 

απφθαζε γηα ηελ ρεηξαγψγεζε ηεο αγνξάο 

(κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο εζσηεξηθήο 

πιεξνθφξεζεο), θ.α. 

χκβνπινη θαη αλάδνρνη έθδνζεο Πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο δηάζεζεο θαη 

πξνζηαζία ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, θιπ. 

Δθνξία Πξνζδηνξηζκφο ηεο θνξνινγεηέαο χιεο θαη 

ηεο αμίαο εθθαζάξηζεο. 

Δπξχηεξε θνηλσλία Πξνζδηνξηζκφο ηεο θνηλσληθήο επζχλεο ηεο 

επηρείξεζεο, αχμεζε ηνπ πινχηνπ. 

Πεγή: Λαδαξίδεο Γ. Θεκηζηνθιήο, 2005, Απνηίκεζε Δπηρεηξήζεωλ, Αζήλα: Αθνί Κπξηαθίδνη α.ε. 

ζει. 29-30 
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2.2 Οξηζκόο θαη ιόγνη απνηίκεζεο 

 

Απνηίκεζε θαιείηαη ε πξάμε ή δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο κηαο επηρείξεζεο 

ή ελφο ηκήκαηνο. Μέρξη πξηλ απφ κηα δεθαεηία ε απνηίκεζε γηλφηαλ πνιχ ζπάληα 

(κφλν ζε πεξηπηψζεηο εμαγνξψλ – ζπγρσλεχζεσλ, εηζαγσγήο ζην ρξεκαηηζηήξην, 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, θιπ.). ήκεξα θαη κεηά απφ ηελ εηζαγσγή ησλ Γηεζλψλ 

Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ, ηα παιηά Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα) ε δηαδηθαζία εθηειείηαη ζρεδφλ θαζεκεξηλά. 

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο θάπνηνο θάλεη απνηίκεζε είλαη πνιινί, νη βαζηθφηεξνη απφ 

απηνχο ηνπο ιφγνπο ζχκθσλα κε ηνλ Θεκηζηνθιή Γ. Λαδαξίδε (2005) είλαη νη εμήο: 

 Αθφκε θαη εάλ ππνζέζνπκε φηη ηζρχεη ε πεπνίζεζε φηη νη αγνξέο είλαη 

απνηειεζκαηηθέο, δελ ππάξρεη ε έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθήο αγνξάο γηα ηηο 

ηδησηηθέο κε εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο. πλεπψο, είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

πξνζδηνξηζηεί ε αμία κηαο επηρείξεζεο. 

 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έλαο επηρεηξεκαηίαο ζέιεη λα πνπιήζεη ηελ επηρείξεζή 

ηνπ (εμαγνξέο – ζπγρσλεχζεηο) ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ηελ αμία εμφδνπ 

ηνπ απφ απηή κέζσ κηαο έγθπξεο δηαδηθαζίαο γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ην 

ηίκεκα ηεο πψιεζεο δελ είλαη κηθξφηεξν απφ ην επηζπκεηφ. Δπηπξφζζεηα, 

κφλν εάλ γλσξίδεη επαθξηβψο ηελ αμία ηεο επηρείξεζήο ηνπ ζα κπνξέζεη λα 

ραξάμεη ζηξαηεγηθή δηαπξαγκάηεπζεο. 

 Γηα λα γίλεη επθνιφηεξνο ν επηρεηξεκαηηθφο ζρεδηαζκφο. 

 Γηα λα πξνζδηνξηζζνχλ νη ακνηβέο ησλ κειψλ ησλ Γ.., ησλ αλψηαησλ 

ζηειερψλ, θιπ. Πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ αχμεζε ηεο αμίαο ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Γηα ηελ πξνζέιθπζε θεθαιαίνπ. 

 

2.2.1 Μύζνη γηα ηελ απνηίκεζε 

 

ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία έρνπλ εληνπηζηεί νξηζκέλεο βαζηθέο πιάλεο ή κχζνη 

ζρεηηθά κε ηελ απνηίκεζε. Έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζεσξεηηθνχο θαη πξαθηηθνχο 

ηεο απνηίκεζεο ν Aswath Damodaran (2001) έρεη εληνπίζεη 12 ηέηνηνπο κχζνπο
2
. 

                                                           
2
 http://pages.stern.nyu.edu/~iag/workshops/damodaran01.pdf 
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πλνπηηθά νη κχζνη ζρεηηθά κε ηελ απνηίκεζε είλαη νη εμήο: 

Μύζνο 1
νο 

: Η απνηίκεζε είλαη κία επηζηήκε πνπ παξάγεη αθξηβή απνηειέζκαηα θαη 

δίλεη ζπγθεθξηκέλεο θαη αθξηβείο απαληήζεηο. 

Μύζνο 2
νο

: Η απνηίκεζε είλαη πνιχπινθε θαη ππάξρνπλ εθαηνληάδεο κνληέια θαη 

κέζνδνη δηαζέζηκα. 

Μύζνο 3
νο

: Γελ κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ιίγα κφλν 

ρξφληα θαη παξνπζηάδνπλ δεκηέο. 

Μύζνο 4
νο

: Μχζνη γηα ην θφζηνο θεθαιαίνπ: ηα θξαηηθά αμηφγξαθα δελ εκπεξηέρνπλ 

θηλδχλνπο, ηα beta ππνινγίδνληαη κε παιηλδξφκεζε θαη ην αζθάιηζηξν θηλδχλνπ 

κπνξεί λα ππνινγηζζεί κε ζρεηηθή αθξίβεηα. 

Μύζνο 5
νο

: Σν επηηφθην δαλεηζκνχ είλαη θαη ην θφζηνο δαλεηζκνχ. 

Μύζνο 6
νο

: Η ρξήζε ησλ ινγηζηηθψλ δεηθηψλ θαη κεγεζψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

αμίαο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή ηνπ θφζηνπο ησλ δαλείσλ ζεσξείηαη ζπληεξεηηθή. 

Μύζνο 7
νο

: Οη ινγηζηέο μέξνπλ λα ππνινγίδνπλ ηα θέξδε. 

Μύζνο 8
νο

: Οη θαηαζηάζεηο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ εκθαλίδνπλ φιεο ηηο ιεξνθνξίεο γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηνπρηθψλ δαπαλψλ. 

Μύζνο 9
νο

: Σν θεθάιαην θίλεζεο είλαη ίζνλ κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ κείνλ ηηο 

βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο.  

Μύζνο 10
νο

: Οη πξνζδνθψκελνη ξπζκνί αλάπηπμεο ζηελ απνηίκεζε ζεσξνχληαη 

εμσγελείο κεηαβιεηέο. 

Μύζνο 11
νο

: Σν ηειηθφ ζηάδην ηεο απνηίκεζεο είλαη ε πξνεμφθιεζε ησλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ. 

Μύζνο 12
νο

: Μία θαιά ηεθκεξησκέλε απνηίκεζε ηεο αμίαο κηαο εηαηξίαο, ηζρχεη επ’ 

αφξηζηνλ. 

 

2.3 Μέζνδνη απνηίκεζεο   

 

Αξθεηνί επηζηήκνλεο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ απφ ην 1930 θαη κεηά, φηαλ θαη έγηλε γηα πξψηε θνξά αλαθνξά γηα ηελ 

έλλνηα ηεο παξνχζαο αμίαο θαη ηνπ θφζηνπο επθαηξίαο ηνπ θεθαιαίνπ ζηηο νπνίεο 

ζηεξίδνληαη φιεο νη ζχγρξνλνη κέζνδνη πξνεμνθιεκέλσλ ρξεκαηνξνψλ απφ ηνλ I. 

Fisher (1930). Έθηνηε, έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο κέζνδνη θαη ηερληθέο απνηίκεζεο. 
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Οη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο κέζνδνη απνηίκεζεο είλαη νη εμήο: 

 Η κέζνδνο ηεο θαζαξήο πεξηνπζηαθήο ζέζεο 

 Οη κέζνδνη ηακεηαθψλ ξνψλ 

 Η κέζνδνο ησλ θεθαιαηνπνηεκέλσλ νξγαληθψλ θεξδψλ 

 Η κέζνδνο ηεο θαζαξήο πεξηνπζηαθήο ζέζεο πξνζαπμεκέλεο κε ηελ 

θεθαιαηνπνηεκέλε ππεξπξφζνδν ησλ ηειεπηαίσλ ή ησλ επφκελσλ 5 εηψλ 

 Η κέζνδνο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο  

 Η κέζνδνο ηεο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ θαη ρξήζεο 

δεηθηψλ θεθαιαηαγνξάο 

 Η κέζνδνο ησλ ζπγθξηηηθψλ ζπλαιιαγψλ  

 Η κέζνδνο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο  

 Η κέζνδνο option pricing model 

Αλάινγα κε ηηο ππνζέζεηο πνπ έγηλαλ δεθηέο θαηά ηελ δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο 

εθηέιεζεο ηεο κεζφδνπ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ, θαζψο θαη 

ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο ηνπνζέηεζεο ζηνλ νηθνλνκηθφ 

θχθιν, θάζε κέζνδνο έρεη ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

έλαληη ησλ άιισλ.   

 

2.4 Μέζνδνη ηεο πξνεμόθιεζεο ηωλ ηακεηαθώλ ξνώλ 

 

Η πξσηνπνξηαθή ηδέα ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ αλήθεη ζηνλ William 

J.B. (1938) ν νπνίνο είρε αλαθέξεη γηα πξψηε θνξά φηη ε εζσηεξηθή αμία ηεο 

επηρείξεζεο έρεη ζρέζε κε ηελ αγνξαία ηηκή. Σν έξγν ηνπ απηφ απνηειεί ηελ πξψηε 

νινθιεξσκέλε δηαηχπσζε ηεο κεζφδνπ εθηίκεζεο εηαηξηθήο αμίαο βάζεη ηεο 

πξνεμφθιεζεο ησλ κειινληηθψλ ρξεκαηνξνψλ πνπ ζα ιάβνπλ νη κέηνρνη ηεο 

επηρείξεζεο. Απφ ηφηε θαη γηα ηα επφκελα ρξφληα έρεη αλαπηπρζεί ζεκαληηθά ε ηδέα 

ηνπ William J. B. (1938) θαη πιένλ είλαη κία απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο δηαδηθαζίεο 

απνηίκεζεο ηεο εηαηξηθήο αμίαο, απαξηίδνληαο ηελ βάζε πνιιψλ άιισλ κεζφδσλ 

απνηίκεζεο. 

Οη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε κεζνδνινγία ησλ πξνεμνθιεκέλσλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ απνηειεί ην θχξην εξγαιείν κέηξεζεο ηεο απφδνζεο θαη ηεο αμίαο 

ηεο επηρείξεζεο ζηηο κέξεο καο, είλαη νη παξαθάησ: α) πξφθεηηαη γηα κηα πνζνηηθή 

κέζνδν πνπ ελζσκαηψλεη ηελ νηθνλνκηθή ινγηθή θαη επηηπγράλεη ηθαλνπνηεηηθά 
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επίπεδα αθξίβεηαο, β) ιακβάλνληαη ππφςε παξάγνληεο φπσο ε δηαρξνληθή αμία ηνπ 

ρξήκαηνο θαη ν θίλδπλνο θαη γ) δελ επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηηο ινγηζηηθέο 

πξαθηηθέο. 

 

2.4.1 Παξαδνρέο 

 

Οη κέζνδνη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζηεξίδνληαη ζηηο εμήο παξαδνρέο (Λαδαξίδεο Γ. 

Θεκηζηνθιήο, 2005): 

 Δπηρείξεζε δελ είλαη κφλν ηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, αιιά θαη νη άιινη 

παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο. Η ινγηζηηθή αμία ησλ παγίσλ δελ κπνξεί λα 

ζπκπεξηιάβεη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, ηηο επθαηξίεο, ηελ δπλακηθφηεηα, 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηέινο ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ίδηαο επηρείξεζεο. 

 Η επηρείξεζε αμίδεη φζν αμίδνπλ νη πξνεμνθιεκέλεο θαζαξέο ηακεηαθέο 

ξνέο(πιενλάζκαηα). 

 Οη θαηαζηάζεηο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ δίλνπλ πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο 

πνηνηηθά πιεξνθνξίεο (ηδηαίηεξα εάλ ππάξρεη κεγάιε ρξνλνζεηξά) απφ ηηο 

ππφινηπεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 Οη ζπλνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο (επελδπηηθέο, 

ρξεκαηνδνηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηεο) 

δεκηνπξγνχλ ζεηηθή ή φρη ηακεηαθή ξνή. 

 Οη ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηεο δεκηνπξγνχλ ζεηηθή ή φρη 

ηακεηαθή ξνή. 

 Σνλ ηξφπν αλεχξεζεο (πεγή) ησλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ θεθαιαηαθψλ δαπαλψλ ηεο (δαλεηζκφο, 

ίδηα θεθάιαηα, έθδνζε ηίηισλ, θ.α.). 

 Σηο ρξήζεηο ησλ θεθαιαίσλ. 

 Δίλαη δπλαηφο ν ππνινγηζκφο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ή ζπλδπαζκψλ ζπληειεζηψλ 

πξνεμφθιεζεο. 

 Δίλαη δπλαηή ε πξφβιεςε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ κε ηελ πξνβνιή θαη εθηίκεζε ησλ 

ινγηζηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ γεγνλφησλ ζην κέιινλ, κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο θαη 

θαιά νξηζκέλεο ππνζέζεηο.   
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2.4.2 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα 

 

χκθσλα κε ηνλ Θεκηζηνθιή Γ. Λαδαξίδε (2005) ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ είλαη ηα 

παξαθάησ: 

Πιενλεθηήκαηα 

 ηνλ ππξήλα ηεο κεζφδνπ απηήο βξίζθεηαη ε πεγή δεκηνπξγίαο ρξήκαηνο. 

 Η ινγηζηηθή θαηάζηαζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ δίλεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

ζηνλ αλαγλψζηε, εάλ δηαζέηεη κία ζρεηηθά κεγάιε ρξνλνζεηξά, απφ φηη νη 

ζηαηηθέο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Δίλαη δπλαηή ε πξνβνιή ζην κέιινλ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. 

 Καηαγξάθεη ηελ δπλακηθή ηεο επηρείξεζεο. 

 Καηαγξάθεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ ζρεηηθά κε ηελ 

πνξεία ηεο επηρείξεζεο ζην κέιινλ. 

 Δάλ ρξεζηκνπνηεζεί παξάιιεια κε ηελ αλάιπζε αξηζκνδεηθηψλ θαη ηελ 

βαζηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε είλαη δπλαηφλ λα δψζεη έλα αξθεηά 

αμηφπηζην απνηέιεζκα. 

Μεηνλεθηήκαηα 

 Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δηεθπεξαίσζε είλαη αξθεηά κεγάινο. 

 Απαηηείηαη ε γλψζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ. 

 Η ζχληαμε ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ επηβάιιεη ηελ πηνζέηεζε 

αξθεηψλ παξαδνρψλ θαη ππνζέζεσλ (ππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο 

ππνθεηκεληθφηεηαο ή θαη κεξνιεςίαο), ζπλεπψο κπνξεί εχθνια λα 

ακθηζβεηεζεί ην απνηέιεζκα ηεο κεζφδνπ, εάλ δελ εθαξκνζζνχλ νη βαζηθέο 

ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

 Οη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη είλαη πνιιέο. 

 Η κέζνδνο είλαη ζρεηηθά πνιχπινθε θαη απαηηεί κεγάιν ζηάδην 

πξνεηνηκαζίαο. 

 Θα πξέπεη πάληα λα αθνινπζείηαη απφ ζρεηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή κειέηε 

(αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αξηζκνδείθηεο). 
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 Δίλαη πηζαλφ ε επηρείξεζε λα επεξεάζεη άκεζα ηα ηακεηαθά πιενλάζκαηα 

κεηψλνληαο δξαζηηθά ηηο επελδπηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

πνιιαπιαζηάδνληαο ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο. Η 

δπλαηφηεηα απηή πνπ δίλεηαη ζηελ επηρείξεζε είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηφζν ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο, φζν θαη ηεο θαζαξήο 

παξνχζαο αμίαο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. 

 

2.5 Πξνζδηνξηζκόο ειεύζεξωλ ηακεηαθώλ ξνώλ  

 

χκθσλα κε ηνπο John D. Stowe, Thomas R. Robinson, Jerald L. Pinto, Dennis W. 

McLeavey, CFA Institute (2010)
3
 νη ειεχζεξεο ηακεηαθέο ξνέο πξνο ην ζχλνιν ηεο 

επηρείξεζεο (FCFF: Free cash flow to the firm) είλαη νη ηακεηαθέο ξνέο πνπ είλαη 

δηαζέζηκεο ζηνπο πξνκεζεπηέο θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο έπεηηα απφ ηελ θαηαβνιή 

φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαη ησλ αλαγθαίσλ επελδχζεσλ ζε θεθάιαην θίλεζεο 

θαη πάγηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ γίλεη. Οη FCFF είλαη νη ηακεηαθέο ξνέο απφ 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κείνλ ηηο θεθαιαηαθέο δαπάλεο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

FCFF, νη αλαιπηέο ρξεζηκνπνίεζαλ δηαθνξεηηθέο εμηζψζεηο εμαξηεκέλεο απφ ηηο 

δηαζέζηκεο ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο ηεο εηαηξίαο. 

Οη ειεχζεξεο ηακεηαθέο ξνέο πξνο ηνπο κεηφρνπο (FCFE: Free cash flow to equity) 

είλαη νη ηακεηαθέο ξνέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο θνηλνχο κεηφρνπο ηεο εηαηξίαο κε 

ηελ θαηαβνιή φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, ησλ ηφθσλ, ησλ θχξησλ πιεξσκψλ 

θαη ησλ αλαγθαίσλ επελδχζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη γηα θεθάιαην θίλεζεο θαη πάγηα 

θεθάιαηα. Οη FCFE είλαη νη ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κείνλ 

ηηο θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο, κείνλ ηηο πιεξσκέο ζηνπο (θαη ζπλ ηηο εηζπξάμεηο απφ) 

δαλεηζηέο (John D. Stowe, Thomas R. Robinson, Jerald L. Pinto, Dennis W. 

McLeavey, CFA Institute, 2010). 

Η απνηίκεζε βάζεη ησλ ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ είλαη πην δχζθνιε απφ φηη 

βάζεη ησλ κεξηζκάησλ, επεηδή ν αλαιπηήο πξέπεη λα ελζσκαηψζεη ηηο ηακεηαθέο ξνέο 

απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξίαο κε εθείλεο απφ επελδπηηθέο θαη 

ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Καζψο νη FCFF είλαη νη κεηά θφξσλ ηακεηαθέο ξνέο 

πξνο φινπο ηνπο επελδπηέο ηεο επηρείξεζεο, ε αμία ηεο επηρείξεζεο βξίζθεηαη απφ 

ηελ πξνεμφθιεζε ησλ FCFF κε ην ζηαζκηθφ κέζν θφζηνο θεθαιαίνπ (WACC). Η 

αμία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κπνξεί λα πξνθχςεη άκεζα απφ ηελ πξνεμφθιεζε ησλ 

FCFE κε ην θαηάιιειν απαηηνχκελν πνζνζηφ απφδνζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

Αλάινγα κε ηελ εηαηξία πνπ ζα απνηηκεζεί, ν αλαιπηήο επηιέγεη πνηα κέζνδν ζα 

                                                           
3
 http://www.books.mec.biz/tmp/books/ITGVZUIMRPCIOBB6RSFP.pdf 
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ρξεζηκνπνηήζεη ηελ FCFF ή ηελ FCFE. (John D. Stowe, Thomas R. Robinson, Jerald 

L. Pinto, Dennis W. McLeavey, CFA Institute, 2010). 

 

2.5.1 Παξνύζα αμία ειεύζεξωλ ηακεηαθώλ ξνώλ  

 

Οη δχν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνηίκεζε ησλ 

ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ είλαη ε FCFF θαη ε FCFE. Η γεληθή έθθξαζε γη απηά ηα 

κνληέια απνηίκεζεο είλαη παξφκνηα κε ηελ έθθξαζε γηα ηα κνληέια πξνεμφθιεζεο 

κεξηζκάησλ. Καη ζηα δχν απηά κνληέια, ε αμία ηεο κεηνρήο ηζνχηαη κε ηελ παξνχζα 

αμία ησλ πξνβιεπφκελσλ ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ην ρξφλν 1 κέρξη ην 

άπεηξν, πξνεμνθιεκέλσλ κε ην απαηηνχκελν πνζνζηφ απφδνζεο ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ (John D. Stowe, Thomas R. Robinson, Jerald L. Pinto, Dennis W. 

McLeavey, CFA Institute, 2010).  

1. Παξνχζα αμία FCFF 

Η πξνζέγγηζε ηεο απνηίκεζεο FCFF ππνινγίδεη ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο σο ηελ 

παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ FCFF, πξνεμνθιεκέλσλ κε ην ζηαζκηζκέλν κέζν 

θφζηνο θεθαιαίνπ (WACC): 

 

 

 

Δπεηδή ε FCFF είλαη ε δηαζέζηκε ηακεηαθή ξνή γηα φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο 

θεθαιαίνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ην WACC ζηελ πξνεμφθιεζε ησλ FCFF δίλεηε ε 

ζπλνιηθή αμία φισλ ησλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο. Η αμία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

είλαη ε αμία ηεο εηαηξίαο κείνλ ηελ αμία αγνξάο ηνπ ρξένπο ηεο: 

 

 

 

Γηαηεξψληαο ηε ζπλνιηθή αμία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ 

καο δίλεη ε αμία αλά κεηνρή. 

Σν θφζηνο θεθαιαίνπ είλαη ε απαηηνχκελε απφδνζε πνπ νη επελδπηέο πξέπεη λα 

απαηηήζνπλ γηα κηα ξνή ζε κεηξεηά φπσο εθείλεο πνπ παξάγεηαη απφ ηελ αλαιπφκελε 
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εηαηξία. Σν WACC είλαη ν ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ησλ κεηά θφξσλ απαηηνχκελσλ 

πνζνζηψλ απφδνζεο γηα ην ρξένο θαη ηα ίδηα θεθάιαηα, φπνπ νη ζηαζκίζεηο είλαη νη 

αλαινγίεο ηεο ζπλνιηθήο αμίαο αγνξάο ηεο επηρείξεζεο απφ θάζε πεγή, ην ρξένο θαη 

ηα ίδηα θεθάιαηα. Ο ηχπνο είλαη ν εμήο: 

 

πνπ: 

re = ην θφζηνο ηδίσλ θεθαιαίσλ 

rd = ην θφζηνο μέλσλ θεθαιαίσλ ή ην θφζηνο δαλεηζκνχ ηεο εηαηξίαο 

Tc = ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 

D = ν δαλεηζκφο / ρξένο 

E = ηα ίδηα θεθάιαηα 

C = ην ζχλνιν ηνπ παζεηηθνχ  

2. Παξνχζα αμία FCFE 

Η πξνζέγγηζε ηεο απνηίκεζεο FCFE ππνινγίδεη ηελ αμία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

ηεο επηρείξεζεο σο ηελ παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ FCFE, πξνεμνθιεκέλσλ κε 

ην απαηηνχκελν πνζνζηφ απφδνζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (WACC): 

 

 

 

Δπεηδή ε FCFE είλαη ε ηακεηαθή ξνή πνπ απνκέλεη γηα ηνπο κεηφρνπο κεηά ηελ 

ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ άιισλ απαηηήζεσλ, πξνεμνθιψληαο ηελ κε ην απαηηνχκελν 

πνζνζηφ απφδνζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (r), πξνθχπηεη ε αμία ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο.  

Γηαηεξψληαο ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ 

νξίδεηαη ε αμία αλά κεηνρή.  
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2.5.2 Μνληέιν αλάπηπμεο FCFF θαη FCFE ελόο ζηαδίνπ   

 

ηε κέζνδν πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ηνπ κνληέινπ Gordon (ζηαζεξήο 

αλάπηπμεο) γίλεηαη ε ππφζεζε φηη νη ειεχζεξεο ηακεηαθέο ξνέο αλαπηχζζνληαη κε 

ζηαζεξφ ξπζκφ πνπ νδεγεί ζε κνληέια FCFF θαη FCFE ελφο ζηαδίνπ. Γηα ην θαζέλα 

κνληέιν ηζρχεη (John D. Stowe, Thomas R. Robinson, Jerald L. Pinto, Dennis W. 

McLeavey, CFA Institute, 2010): 

Μνληέιν FCFF ελφο ζηαδίνπ 

Τπνζέηνπκε φηη ε FCFF απμάλεηαη κε ζηαζεξφ ξπζκφ g, νπφηε ε FCFF ζε 

νπνηαδήπνηε πεξίνδν ζα είλαη ίζε κε ηελ FCFF ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, 

πνιιαπιαζηαδφκελε επί (1+g), δειαδή: 

 

Αλ ε FCFF απμάλεηαη κε ζηαζεξφ ξπζκφ, ηφηε: 

 

Αλ αθαηξέζνπκε ηελ αγνξαία αμία ηνπ ρξένπο απφ ηελ αμία ηεο εηαηξίαο, πξνθχπηεη ε 

αμία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

Μνληέιν FCFE ελφο ζηαδίνπ 

Τπνζέηνπκε φηη ε FCFE απμάλεηαη κε ζηαζεξφ ξπζκφ g, νπφηε ε FCFE ζε 

νπνηαδήπνηε πεξίνδν ζα είλαη ίζε κε ηελ FCFE ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, 

πνιιαπιαζηαδφκελε επί (1+g), δειαδή: 

 

Αλ ε FCFE απμάλεηαη κε ζηαζεξφ ξπζκφ, ηφηε: 

 

Σν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην είλαη ην r, δειαδή ην απαηηνχκελν πνζνζηφ απφδνζεο 

ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ FCFF θαη 

FCFE, ζπρλά δελ είλαη ίδηνο.  
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2.5.3 Μνληέιν αλάπηπμεο FCFF θαη FCFE δύν ζηαδίωλ 

 

ηα κνληέια απνηίκεζεο δχν ζηαδίσλ, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ζην δεχηεξν ζηάδην είλαη 

έλαο καθξνπξφζεζκνο ζηαζεξφο ξπζκφο αλάπηπμεο. Γηα κηα βηνκεραλία ζε χθεζε, ν 

ξπζκφο αλάπηπμεο ζην δεχηεξν ζηάδην ζα είλαη ειαθξψο θάησ απφ ην ξπζκφ 

αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ. Δλψ, γηα κηα βηνκεραλία πνπ πξνβιέπεηαη λα αλαπηπρζεί ζην 

κέιινλ πεξηζζφηεξν απφ ηε ζπλνιηθή νηθνλνκία, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ζην δεχηεξν 

ζηάδην ζα είλαη ειαθξψο πάλσ απφ ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ (John D. Stowe, 

Thomas R. Robinson, Jerald L. Pinto, Dennis W. McLeavey, CFA Institute, 2010). 

Οη δχν πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο εθδνρέο ησλ κνληέισλ FCFF θαη FCFE δχν 

ζηαδίσλ δηαθξίλνληαη απφ ηε κνξθή ησλ ξπζκψλ αλάπηπμεο ζην ζηάδην 1. ηε κηα 

εθδνρή ν ξπζκφο αλάπηπμεο είλαη ζηαζεξφο ζην ζηάδην 1 θαη κεηψλεηαη κε έλα 

καθξνπξφζεζκν ζηαζεξφ ξπζκφ ζην ζηάδην 2, ελψ ζηελ άιιε εθδνρή, ν ξπζκφο 

αλάπηπμεο κεηψλεηαη ζην ζηάδην 1 θζάλνληαο ζε έλα ζηαζεξφ ξπζκφ ζηελ αξρή ηνπ 

ζηαδίνπ 2 (John D. Stowe, Thomas R. Robinson, Jerald L. Pinto, Dennis W. 

McLeavey, CFA Institute, 2010).   
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 Κεθάιαην 3 : Παξνπζίαζε ηεο εηαηξίαο ΔΤΓΑΠ 

 

3.1 Σν πξνθίι ηεο εηαηξίαο 

 

Η ΔΤΓΑΠ Α.Δ.(Δηαηξία Όδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Πξσηεπνχζεο), είλαη ε 

κεγαιχηεξε εηαηξία ζηελ Διιάδα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αγνξά λεξνχ. Σν 

πειαηνιφγην ηεο ΔΤΓΑΠ ζηνλ ηνκέα ηεο χδξεπζεο, πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 4.300.000 

πειάηεο (2.030.000 ζπλδέζεηο), ελψ ην κήθνο ησλ αγσγψλ αλέξρεηαη ζηα 9.500 ρικ. 

Ο ηνκέαο ηεο απνρέηεπζεο εμππεξεηεί 3.200.000 πειάηεο, ελψ ην ζπλνιηθφ κήθνο 

ησλ αγσγψλ αλέξρεηαη ζε 8.000 ρικ.  

Η ΔΤΓΑΠ ηδξχζεθε ην 1980 κεηά ηε ζπγρψλεπζε ηεο Αλσλχκνπ Διιεληθήο 

Δηαηξίαο Τδάησλ ησλ πφιεσλ Αζελψλ θαη Πεηξαηψο (Δ.Δ.Τ.) θαη πεξηρψξσλ θαη ηνπ 

Οξγαληζκνχ Απνρεηεχζεσο Πξσηεπνχζεο (Ο.Α.Π.). ηελ ζεκεξηλή λνκηθή ηεο 

κνξθή πεξηήιζε ην 1999, φηαλ ηα θπξηφηεξα πάγηα ηεο Δηαηξίαο, δειαδή ηα 

θξάγκαηα, νη ηακηεπηήξεο, ηα εμσηεξηθά πδξαγσγεία θαη ηα αληιηνζηάζηα 

απνξξνθήζεθαλ απφ ηελ Δηαηξία Παγίσλ ΔΤΓΑΠ ΝΠΓΓ, παξακέλνληαο ζηελ 

θπξηφηεηα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2000, ε ΔΤΓΑΠ εηζήρζε 

ζηελ θχξηα αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. (Γηαδηθηπαθφο ηφπνο 

https://www.eydap.gr/TheCompany/CompanyProfile/) 

 

3.2 θνπνί ηεο εηαηξίαο     

 

Οη ζθνπνί ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΤΓΑΠ είλαη νη εμήο: 

 

 Παξνρή ππεξεζηψλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, 

 Μειέηε, θαηαζθεπή, εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, εθκεηάιιεπζε, δηαρείξηζε, 

ζπληήξεζε, επέθηαζε θαη αλαλέσζε ζπζηεκάησλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, 

 Άληιεζε, αθαιάησζε, επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, κεηαθνξά θαη δηαλνκή 

πάζεο θχζεσο πδάησλ κε ζηφρν ηελ πινπνίεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

ζθνπψλ ηεο ΔΤΓΑΠ, 

 Έξγα θαη δηαδηθαζίεο ζπιινγήο, κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο 

θαζψο θαη δηαρείξηζε θαη δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

ιπκάησλ. 

https://www.eydap.gr/TheCompany/CompanyProfile/
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Η πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηεο ΔΤΓΑΠ είλαη ε κείδσλ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο. κσο ε 

ΔΤΓΑΠ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη φιν ην εχξνο ησλ ππεξεζηψλ ηεο θαη εθηφο 

πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο κέζσ ζπγαηξηθψλ Δηαηξηψλ θαη κέζσ ζχλαςεο 

πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο ΟΣΑ. (Γηαδηθηπαθφο ηφπνο 

https://www.eydap.gr/TheCompany/CompanyProfile/) 

 

3.3 Ιζηνξηθή αλαδξνκή ύδξεπζεο απνρέηεπζεο 

 

3.3.1 Ιζηνξηθή αλαδξνκή ύδξεπζεο 

 

Η Αζήλα αληηκεηψπηδε απφ ηελ αξραηφηεηα έληνλα πξνβιήκαηα ιεηςπδξίαο. Σα 

επηθαλεηαθά λεξά ήηαλ πάληα ιηγνζηά θαη ε πδξνδφηεζε ηεο πφιεσο γηλφηαλ 

ζπλήζσο απφ πεγέο θαη πεγάδηα. Παξάιιεια ππήξραλ πνιιέο θξήλεο δηάζπαξηεο 

κέζα ζηελ πφιε, φπσο θαη πιήζνο δεμακελψλ, ζηηο νπνίεο ζπγθεληξσλφηαλ βξφρηλν 

λεξφ.  

Απφ ηα γλσζηφηεξα αξραία πδξαγσγεία ήηαλ ην Πεζηζηξάηεην, πνπ θαηαζθεπάζηεθε 

απφ ηνλ ηχξαλλν Πεζίζηξαην ην 530 π.Υ. θαη αληινχζε λεξφ απφ ηηο πεγέο ηνπ 

Τκεηηνχ. κσο, ην ζεκαληηθφηεξν έξγν γηα ηελ πδξνδφηεζε ηεο Αζήλαο ήηαλ ην 

Αδξηάλεην Τδξαγσγείν πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ ην 134 κ.Υ. κέρξη ην 140 κ.Υ. απφ 

ηνλ Ρσκαίν απηνθξάηνξα Αλδξηαλφ. Σν Αδξηάλεην Τδξαγσγείν μεθηλνχζε απφ ηνπο 

πξφπνδεο ηεο Πάξλεζαο θαη θαηέιεγε ζηνλ Λπθαβπηηφ, φπνπ θαη θαηαζθεπάζηεθε ε 

Αδξηάλεηνο Γεμακελή. 

Σν Αδξηάλεην Τδξαγσγείν θαη ε Γεμακελή ιεηηνπξγνχζαλ, πδξνδνηψληαο ηελ 

πεξηνρή ηεο Αζήλαο κέρξη ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο. Σφηε πηα ην Τδξαγσγείν 

εγθαηαιείθηεθε, κε απνηέιεζκα λα πέζνπλ ηα ζαζξά ηνηρψκαηά ηνπ. Τπ’ απηέο ηηο 

ζπλζήθεο, νη Αζελαίνη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ηνπξθνθξαηίαο ζηξάθεθαλ ζηελ 

θαηαζθεπή πεγαδηψλ ζηα ζπίηηα ηνπο.   

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εζληθναπειεπζεξσηηθνχ αγψλα ζεκεηψζεθαλ πνιιέο 

θαηαζηξνθέο ζηελ πδξνδνηηθή ππνδνκή ηεο πφιεο. πλεπψο, κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε, ην πδξνδνηηθφ πξφβιεκα ηεο Αζήλαο ήηαλ νμχηαην. Με πξσηνβνπιία 

ηεο εθάζηνηε δεκνηηθήο αξρήο έγηλαλ ζεκαληηθά έξγα, φπσο επηζθεπέο θαη 

θαζαξηζκνί ηνπ Αδξηάλεηνπ Τδξαγσγείνπ, ην νπνίν ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία θαη πάιη ην 

1840. 

Σν 1870 αλαθαιχθζεθε ε Αδξηάλεην Γεμακελή, ε νπνία αλαθαηαζθεπάζηεθε θαη 

ιεηηνχξγεζε κέρξη ην 1940. 

https://www.eydap.gr/TheCompany/CompanyProfile/
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εκαληηθή ήηαλ θαη ε θαηαζθεπή άιισλ κηθξψλ πδξαγσγείσλ, ρσξίο σζηφζν ηα έξγα 

απηά λα έρνπλ θάπνην νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ιεηςπδξίαο. 

Δληειψο αλεπαξθείο ήηαλ θαη νη 55 δεκνηηθέο βξχζεο πνπ ππήξραλ ζηελ Αζήλα, νη 

νπνίεο ζπλεηζέθεξαλ ειάρηζηα, έσο θαη θαζφινπ, ζηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ηεο 

θαηαλάισζεο λεξνχ. Γη απηφ έθαλαλ ρξπζέο δνπιεηέο νη λεξνπιάδεο πνπ κεηέθεξαλ 

θαη πνπινχζαλ λεξφ ζηελ Αζήλα απφ ηηο πεγέο γεηηνληθψλ ρσξηψλ, φπσο ηεο 

Κεθηζηάο θαη ηνπ Ακαξνπζίνπ. 

Η αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Αζήλαο, θπξίσο κεηά ηελ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, 

δεκηνχξγεζε λέεο αλάγθεο.  

Σν 1925 μεθίλεζε ε θαηαζθεπή ησλ πξψησλ ζχγρξνλσλ έξγσλ ηεο Πξσηεχνπζαο, κε 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ηεο Ακεξηθαληθήο 

εηαηξίαο ULEN θαη ηεο ηξάπεδαο Αζελψλ. Σν πξψην κεγάιν έξγν ήηαλ ε θαηαζθεπή 

ηνπ Φξάγκαηνο ηνπ Μαξαζψλα. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο (1926 – 1929) 

εξγάζηεθαλ πεξίπνπ 900 άλζξσπνη. Σν θξάγκα είλαη επελδεδπκέλν κε πεληειηθφ 

κάξκαξν, ηδηαηηεξφηεηα πνπ ην θαζηζηά κνλαδηθφ ζε παγθφζκην επίπεδν! Γηα ηε 

κεηαθνξά ηνπ λεξνχ ζηελ Αζήλα θαηαζθεπάζηεθε ε ζήξαγγα Μπνγηαηίνπ, κήθνπο 

13,4 ρικ. Σν 1956 ιφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ Αζήλα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα λεξά ηεο θπζηθήο ιίκλεο Τιίθεο, ζηε Βνησηία. Η Τιίθε έρεη 

ηελ ηδηαηηεξφηεηα λα βξίζθεηαη ζε πεξηνρή ρακεινχ πςνκέηξνπ. Έηζη, γηα λα γίλεη 

εθηθηή ε άληιεζε ηνπ λεξνχ, ιεηηνπξγνχλ πισηά θαη ρεξζαία αληιηνζηάζηα. Σν 

θεληξηθφ αληιηνζηάζην ηεο Τιίθεο είλαη ην κεγαιχηεξν ζηελ Δπξψπε. 

Μείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ πδξνδφηεζε ηεο Αζήλαο είλαη ην ηερληθφ έξγν πνπ έγηλε 

ζηνλ πνηακφ Μφξλν ην 1981. Σν θξάγκα πνπ βξίζθεηαη επί ηνπ πνηακνχ Μφξλνπ, 

είλαη ην πςειφηεξν ρσκάηηλν θξάγκα ηεο Δπξψπεο, χςνπο 126 κέηξσλ. Σν λεξφ 

θηάλεη ζηελ Αζήλα δηακέζνπ ηνπ πδξαγσγείνπ ηνπ Μφξλνπ, ηνπ δεχηεξνπ 

κεγαιχηεξνπ πδξαγσγείνπ ζηελ Δπξψπε. 

Έλα άιιν κεγάιν έξγν πνπ εληζρχεη ηελ πδξνδφηεζε ηεο Αζήλαο είλαη ε εθηξνπή ηνπ 

πνηακνχ Δπήλνπ πξνο ηνλ ηακηεπηήξα ηνπ Μφξλνπ κε ηελ θαηαζθεπή θξάγκαηνο θαη 

ζήξαγγαο, έξγν πνπ νινθιεξψζεθε ην 2001. Η ελσηηθή ζήξαγγα πξνζαγσγήο πνπ 

κεηαθέξεη ηα λεξά ηνπ Δπήλνπ ζηνλ ηακηεπηήξα ηνπ Μφξλνπ, κήθνπο 29,4 ρικ., 

νινθιεξψζεθε ζε δηάζηεκα ιηγφηεξν ησλ δχν εηψλ, γεγνλφο πνπ απνηειεί παγθφζκην 

επίηεπγκα γηα ηελ νινθιήξσζε ζήξαγγαο κεγάινπ κήθνπο. 

Γηα ηε κεηαθνξά ηνπ αθαηέξγαζηνπ λεξνχ απφ ηνπο ηακηεπηήξεο ζηελ Αηηηθή 

θαηαζθεπάζηεθαλ δχν κεγάια πδξαγσγεία, ηνπ Μφξλνπ θαη ηεο Τιίθεο, θαζψο θαη 

ηα ελσηηθά πδξαγσγεία, κέζσ ησλ νπνίσλ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο ηα δχν θχξηα 

πδξαγσγεία. Μέζσ ησλ πδξαγσγείσλ ηνπ Μφξλνπ θαη ηεο Τιίθεο ην αθαηέξγαζην 

λεξφ κεηαθέξεηαη ζηηο ηέζζεξηο Μνλάδεο Δπεμεξγαζίαο Νεξνχ (ΜΔΝ), ηνπ 

Γαιαηζίνπ, ηνπ Πνιπδελδξίνπ, ησλ Αραξλψλ θαη ηνπ Αζπξφππξγνπ. (Γηαδηθηπαθφο 

ηφπνο https://www.eydap.gr/TheCompany/Water/HistoricalTrackBack/) 

https://www.eydap.gr/TheCompany/Water/HistoricalTrackBack/
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 3.3.2 Ιζηνξηθή αλαδξνκή απνρέηεπζεο 

 

Η Αζήλα δελ δηέζεηε νξγαλσκέλν ζχζηεκα απνρέηεπζεο ζηελ αξραηφηεηα. Σα 

αλνηρηά ζπζηήκαηα απνρέηεπζεο δεκηνχξγεζαλ λνζνγφλεο εζηίεο ζε ιηκλάδνληα 

ζεκεία, κε ζπλέπεηα ηελ εθδήισζε ζνβαξψλ επηδεκηψλ θαη αζζελεηψλ, φπσο ε 

ρνιέξα θαη ε παλψιε. 

Η πξαθηηθή απηή αθνινπζήζεθε γηα 15 πεξίπνπ αηψλεο θαη ζηαδηαθά 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ηα ζπζηήκαηα δηνρέηεπζεο ησλ ιπκάησλ ζε ζεπηηθνχο – 

απνξξνθεηηθνχο βφζξνπο. ηαλ επεξρφηαλ θνξεζκφο ζηελ απνξξνθεηηθή ηθαλφηεηα 

ησλ βφζξσλ, ηφηε αλνίγνληαλ άιινη ή ηα ιχκαηα απνξξίπηνληαλ κε δνρεία ζε 

ρείκαξξνπο θαη ξέκαηα. Φπζηθά νχηε απηή ε πξαθηηθή απνκάθξπλε ηνπο θηλδχλνπο 

γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ.  

Γηα πξψηε θνξά ζηελ λεφηεξε ηζηνξία ηεο Αζήλαο, γχξσ ζην 1840, έγηλε πξνζπάζεηα 

γηα ζπζηεκαηηθή θαηαζθεπή ζπζηήκαηνο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο αθαζάξησλ θαη 

νκβξίσλ πδάησλ. Σν 1860 θαηαζθεπάζηεθε απφ ηελ πξψηε Γαιιηθή Απνζηνιή 

Γεκνζίσλ Έξγσλ ν παληνξξντθφο αγσγφο ηεο ηαδίνπ, ν νπνίνο θαη επεθηάζεθε ην 

1870.  

ηελ δεθαεηία 1880 – 1890 θαιχθζεθε ην αλνηρηφ ξέκα ηνπ Κπθινβφξνπ κε 

ιηζφθηηζην αγσγφ κεγάιεο δηακέηξνπ (πεξίπνπ 3κ.). Μέρξη ην 1893 ην 

θαηαζθεπαζκέλν δίθηπν απνρέηεπζεο είρε ζπλνιηθφ κήθνο πεξίπνπ 11,5 ρικ., ελψ ν 

βαζκφο αλάπηπμεο ηεο πφιεο ήηαλ ηέηνηνο πνπ απαηηνχζε απνρεηεπηηθφ δίθηπν 

κήθνπο 90 κέηξσλ. Οη απνρεηεπηηθέο αλάγθεο ηεο πφιεο ήηαλ πεξίπνπ νθηαπιάζηεο. 

ηα επφκελα ρξφληα, εμαηηίαο ηνπ ηζρπξνχ πξνζθπγηθνχ ξεχκαηνο πνπ πξνθάιεζε ε 

Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ην 1922, ε αλάγθε θαηαζθεπήο έξγσλ απνρέηεπζεο έγηλε 

αθφκα πην επηηαθηηθή. Σν 1925, ν Γήκνο Αζελαίσλ κειέηεζε θαη θαηαζθεχαζε ην 

«Νέν Μεγάιν Αγσγφ», ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν θαηαζθεπάζηεθε έλα κεγάιν ηερλεηφ 

έξγν, ε ζπκβνιή ησλ δχν «Μεγάισλ Αγσγψλ» ζηηο νδνχο Μάξλε θαη Παησλίνπ. 

Σν 1930 νινθιεξψζεθε ε θαηαζθεπή αγσγνχ αθαζάξησλ ηνπ ξέκαηνο Πξνθήηε 

Γαληήι κε απνδέθηε ην Φαιεξηθφ Γέιηα. Ήηαλ έλαο αγσγφο σνεηδήο κε ρεξζαίν 

κήθνο πεξίπνπ 6,5 ρικ. θαη ππνζαιάζζην πεξίπνπ 700 κ. 

Σν 1931 ζπζηάζεθε ε « Αλψλπκνο Δηαηξία Καηαζθεπήο Τπνλφκσλ θαη Πεξηρψξσλ», 

ζηελ νπνία ην ειιεληθφ θξάηνο αλέζεζε ηελ νξηζηηθή κειέηε ηνπ δηθηχνπ ησλ 

Αζελψλ θαη Πεξηρψξσλ γηα αθάζαξηα θαη φκβξηα χδαηα κε βάζε ηελ πξνκειέηε ηνπ 

Ιηαινχ θαζεγεηή πδξαπιηθήο Φαληφιη. 

Παξάιιεια, ν Γήκνο Αζελαίσλ απαγφξεπζε ηελ θαηαζθεπή απνξξνθεηηθψλ βφζξσλ 

ζε φζνπο δξφκνπο είρε θαηαζθεπαζηεί δίθηπν θαη αθαίξεζε απφ ηνπο ηδηψηεο ην 

δηθαίσκα θαηαζθεπήο θαη εθκεηάιιεπζεο αγσγψλ αθαζάξησλ θαη νκβξίσλ ζηελ 
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πφιε. Μέζα ζηελ πεληαεηία 1934 – 1939 πινπνηήζεθε έλα κεγάιν πξφγξακκα 

θαηαζθεπήο απνρεηεπηηθψλ έξγσλ πνπ πεξηιάκβαλε ηελ θάιπςε 17 ζεκαληηθψλ 

ξεκάησλ, ηελ θαηαζθεπή ησλ κεγάισλ αγσγψλ ζηηο νδνχο Ρεγίιιεο θαη Βαζηιίζζεο 

νθίαο θαη ηελ θαηαζθεπή αληηπιεκκπξηθήο ηάθξνπ ζην Λφθν Φηινπάππνπ. 

Σαπηφρξνλα κε βάζε ηελ πξνκειέηε ηνπ θαζεγεηή Φαληφιη, θαηαζθεπάζηεθαλ ηξία 

βαζηθά έξγα ππνδνκήο ζηελ Αζήλα, παξά ηελ έλαξμε ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, 

πνπ αθνξνχζαλ: 

 Σελ θαηαζθεπή ηνπ Κεληξηθνχ Απνρεηεπηηθνχ Αγσγνχ (ΚΑΑ) 

 Σελ θαηαζθεπή ηνπ κεγάινπ θαη βαζηθνχ ζπιιεθηήξα, κεηά απφ νξηζηηθή 

κειέηε πνπ ζπληάρζεθε γηα ηνλ Ιιηζφ. 

 Σε δηεπζέηεζε ηκεκάησλ ηνπ Κεθηζνχ. 

Απφ ην 1950 θαη κεηά ε Αζήλα αλαπηχρζεθε πνιενδνκηθά κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο. 

Έηζη, ε επηηαθηηθή αλάγθε γηα κεγάια έξγα απνρέηεπζεο νδήγεζε ζηε ζχζηαζε ηνπ 

Οξγαληζκνχ Απνρέηεπζεο Πξσηεπνχζεο (ΟΑΠ). Ο ΟΑΠ έζεζε ηα ζεκέιηα γηα ηελ 

ππνδνκή ηνπ απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ, αιιά θαη γηα ηνλ 

καθξνρξφλην ζρεδηαζκφ ησλ κειινληηθψλ αλαγθψλ ηεο Πξσηεχνπζαο ζε δίθηπα 

αθαζάξησλ θαη αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο. 

Σν 1950 άξρηζε ε ζχληαμε πξνκειέηεο γηα ηελ απνρέηεπζε ηεο πεξηνρήο ηεο 

Πξσηεχνπζαο ζε έθηαζε 200.000 ζηξεκκάησλ, πνπ νξηζηηθνπνηήζεθε θαη 

ππνβιήζεθε ζηηο θξαηηθέο αξρέο ην 1963. Η πξνκειέηε απηή ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

βάζε αλάπηπμεο ησλ δηθηχσλ ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη ηνπ 1970, αθνχ ππέζηεη 

ζπλερείο ηξνπνπνηήζεηο απφ ην 1963 έσο ην 1977.  

πλνιηθά, ζην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΑΠ, κεηαμχ ησλ εηψλ 1950 έσο 1980, 

θαηαζθεπάζηεθαλ έξγα αθαζάξησλ κήθνπο 1.700 ρικ. θαη νκβξίσλ κήθνπο 300 ρικ., 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν Παξαιηαθφο πιιεθηήξαο ηεο αθηήο αξσληθνχ θαη ν 

Παξαθεθίζηνο πιιεθηήξαο. 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ ΟΑΠ κεηαβηβάζηεθαλ ην 1980 ζηνλ εληαίν θνξέα δηαρείξηζεο 

ηεο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ηεο Αζήλαο, ηελ ΔΤΓΑΠ. ηνλ ηνκέα ηεο 

απνρέηεπζεο ν λένο απηφο θνξέαο αλέιαβε ηελ απνξξνή ησλ ιπκάησλ θαη ησλ 

βηνκεραληθψλ απνβιήησλ. Δπίζεο, αλέιαβε ηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο θαζαξηζκνχ 

ησλ ιπκάησλ θαη ηελ ηειηθή δηάζεζή ηνπο ζηελ ζάιαζζα. Απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

ηέσο ΟΑΠ, ε ΔΤΓΑΠ δελ αλέιαβε ηελ θαηαζθεπή ησλ δεπηεξεπφλησλ αγσγψλ 

αθαζάξησλ θα ηε ζχλδεζε ησλ αθηλήησλ κε ηα δίθηπα, πνπ εθρσξήζεθαλ ζηνπο 

ΟΣΑ. 

Απφ αξρήο ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΤΓΑΠ, ην απνρεηεπηηθφ δίθηπν ησλ Αζελψλ, 

επεθηάζεθε θαη πχθλσζε κε ηελ θαηαζθεπή πνιιψλ ρηιηνκέηξσλ αγσγψλ, γηα λα 

θηάζεη ζήκεξα ην ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο λα αγγίδεη ηα 8.000 ρικ.  
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(Γηαδηθηπαθφο ηφπνο 

https://www.eydap.gr/TheCompany/DrainageAndSewerage/DrainHistoricalTrackbac

k/) 

 

3.4 Δλεξγεηαθέο δξάζεηο  

 

Η παξαγσγή, κεηαθνξά θαη ρξήζε ηεο ελέξγεηαο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ην 

πεξηβάιινλ, ηε δεκφζηα πγεία, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ παγθφζκηα εηξήλε. ήκεξα, 

πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο είλαη κείδνλνο 

ζεκαζίαο γηα ηελ επηβίσζε ηεο αλζξσπφηεηαο.  

Η ΔΤΓΑΠ έρεη μεθηλήζεη έλα θηιφδνμν πξφγξακκα αμηνπνίεζεο ησλ αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο πνπ δηαζέηεη. Ο ζηφρνο είλαη δηπιφο: αθελφο λα ζπκβάιεη ζηε 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ ηεο ρψξαο θαη ηεο Δηαηξίαο θαη αθεηέξνπ 

λα δηεξεπλήζεη ηηο θεξδνθφξεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Οη ελεξγεηαθέο δξάζεηο πνπ πινπνηεί ζήκεξα ε ΔΤΓΑΠ νκαδνπνηνχληαη σο εμήο: 

 Τδξνειεθηξηθά έξγα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 Έξγα ζπκπαξαγσγήο Θεξκηθήο θαη Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο κε θαχζε 

Βηναεξίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ 

 Φσηνβνιηατθά έξγα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

(Γηαδηθηπαθφο ηφπνο https://www.eydap.gr/TheCompany/Energy/) 

 

3.4.1 Τδξνειεθηξηθά έξγα 

 

Η ΔΤΓΑΠ έρεη αμηνπνηήζεη ηα εμσηεξηθά πδξαγσγεία Δπήλνπ, Μφξλνπ, Τιίθεο θαη 

Μαξαζψλα, θαηαζθεπάδνληαο θαη ζέηνληαο ζε ιεηηνπξγία Μηθξά Τδξνειεθηξηθά 

Έξγα θαηά κήθνο ηνπο. πγθεθξηκέλα, ην λεξφ ησλ πδξαγσγείσλ εθηξέπεηαη ζε 

παξάπιεπξν θαλάιη, φπνπ κε ηε ιεηηνπξγία πδξνζηξνβίινπ, ε πδξαπιηθή ελέξγεηα 

κεηαηξέπεηαη ζε κεραληθή θαη θαηφπηλ κέζσ γελλήηξηαο ζε ειεθηξηθή. ηε ζπλέρεηα, 

ην λεξφ δηνρεηεχεηαη μαλά ζε θεληξηθφ πδξαγσγείν, ζπλερίδνληαο ηε ξνή ηνπ. 

Η ΔΤΓΑΠ έρεη θαηαζθεπάζεη 6 πδξνειεθηξηθά θαηά κήθνο ησλ πδξαγσγείσλ ηεο, 

ζηηο ζέζεηο: 

https://www.eydap.gr/TheCompany/DrainageAndSewerage/DrainHistoricalTrackback/
https://www.eydap.gr/TheCompany/DrainageAndSewerage/DrainHistoricalTrackback/
https://www.eydap.gr/TheCompany/Energy/
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 Κίξθε (760 KW) 

 Διηθψλαο (650 KW) 

 Καξηάια Κηζαηξψλα (1.200 KW) 

 Μάλδξα (630 KW) 

 Φξάγκα Δπήλνπ (820 KW) 

 Κιεηδή (590 KW) 

(Γηαδηθηπαθφο ηφπνο https://www.eydap.gr/TheCompany/Energy/HydroProjects/) 

 

3.4.2 Έξγα ζπκπαξαγωγήο ελέξγεηαο 

 

ην Κέληξν Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Φηηηάιεηαο ηα εηζεξρφκελα ιχκαηα (ηεο ηάμεο 

ησλ 730.000 θ.κ. αλά κέξα) φρη κφλν επεμεξγάδνληαη, αιιά απνηεινχλ ηαπηφρξνλα 

πεγή ελέξγεηαο. πγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηεξγαζία ηεο ρψλεπζεο ηεο κηθηήο ηιχνο, 

παξάγεηαη βηναέξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο θαχζηκν ζηηο δχν κνλάδεο 

ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο, κε ζπλνιηθή ειεθηξηθή ηζρχ 11,4 

MWe θαη ζεξκηθή ηζρχ 17,3 MWth.  

Σα νθέιε απφ ηε Λεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο πκπαξαγσγήο Ηιεθηξηθήο θαη Θεξκηθήο 

ελέξγεηαο είλαη ηφζν νηθνλνκηθά, θαζψο επηηπγράλεηαη εμνηθνλφκεζε ιεηηνπξγηθνχ 

θφζηνπο θαη πξφζνδνο απφ ηελ πψιεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ ΛΑΓΗΔ, φζν θαη 

πεξηβαιινληηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα:  

1. Σν βηναέξην είλαη αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο πνπ αληηθαζηζηά ηα ζπκβαηηθά 

θαχζηκα. Η ειεγρφκελε θαχζε ηνπ βηναεξίνπ ζε παιηλδξνκηθνχο θηλεηήξεο 

εζσηεξηθήο θαχζεο έρεη σο απνηέιεζκα λα εθιχνληαη ζηελ αηκφζθαηξα 

ζεκαληηθά κεησκέλνη αέξηνη ξχπνη ζε ζχγθξηζε κε ηελ θαχζε ηνπ βηναεξίνπ 

ζε δαπινχο πνπ πξαγκαηνπνηείην πξηλ ηελ θαηαζθεπή ησλ Μνλάδσλ. 

2. Με ηε λέα λνκνζεζία γηα ηα δηθαηψκαηα εθπνκπψλ αεξίσλ ξχπσλ 

ζεξκνθεπίνπ, ε χπαξμε ησλ δχν κνλάδσλ βηναεξίνπ ζην Κέληξν 

Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Φπηηάιεηαο δίλεη ην δηθαίσκα λα ιάβεη ε ΔΤΓΑΠ 

πεξηζζφηεξα δσξεάλ δηθαηψκαηα εθπνκπψλ αεξίσλ ξχπσλ ζεξκνθεπίνπ απφ 

φ,ηη αλ δελ ππήξραλ, ελψ ε ιεηηνπξγία ηνπο δελ κεηψλεη ηα αλσηέξσ 

δηθαηψκαηα, αθνχ πξφθεηηαη γηα εθπνκπέο αλαλεψζηκεο πεγήο ελέξγεηαο. 

Δπηπιένλ, ε ιεηηνπξγία ησλ Μνλάδσλ ζπκβάιεη ζηελ απηνδπλακία ηεο εγθαηάζηαζεο 

ηνπ θέληξνπ ηεο Φπηηάιεηαο, θαζψο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ αλεμάξηεηα απφ ηε 

δηαζεζηκφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ δηθηχνπ ηεο ΓΔΗ, εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ 

https://www.eydap.gr/TheCompany/Energy/HydroProjects/
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απνδνηηθή θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ εμππεξεηνχλ. 

(Γηαδηθηπαθφο ηφπνο 

https://www.eydap.gr/TheCompany/Energy/CooperationProjects/) 

 

3.4.3 Φωηνβνιηαϊθά έξγα     

 

Η Δηαηξία δηαζέηεη ήδε άδεηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθφ 

ζηαζκφ, ηζρχνο 1,971 MW, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ζην Γήκν Αραξλψλ. Αλακέλεηαη 

ε νξηζηηθή απφθαζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Δμεηάδεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα 

θαηαζθεπήο κηθξφηεξσλ θσηνβνιηατθψλ κνλάδσλ, πξνθαλψο γηα ηδηνθαηαλάισζε, 

θαη ζε άιιεο εγθαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο. (Γηαδηθηπαθφο ηφπνο 

https://www.eydap.gr/TheCompany/Energy/SolarProjects/) 

 

3.4.4 Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

 

Η ΔΤΓΑΠ έρεη μεθηλήζεη ην ζρεδηαζκφ ελφο πιήξνπο θαη εληαηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηα θηίξηα θαη θπξίσο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο απφ ην Κέληξν Δξεπλψλ, Γνθηκψλ θαη 

Πξνηχπσλ ηεο ΓΔΗ θαη παξνρή ζπκβνπιψλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Πέξαλ ησλ 

ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ, ζρεδηάδνληαη παξεκβάζεηο θαη ζε άιια επίπεδα 

(πξνιεπηηθή ζπληήξεζε, κείσζε αέξγνπ ηζρχνο, βέιηηζηε ιίπαλζε θηι), γηα λα 

επηηεπρζεί ε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε ζπληήξεζε θαη επέθηαζε ηνπ ρξφλνπ δσήο ηνπ 

ελεξγνβφξνπ εμνπιηζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ (αληιίεο, ζπκπηεζηέο θηι) κε ζηφρν ηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 

ηφρνο ηεο ΔΤΓΑΠ είλαη λα εμνηθνλνκήζεη ελέξγεηα, βειηηζηνπνηψληαο ηε 

δηαρείξηζε ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ρσξίο λα πξνβεί 

ζε πξφζζεηεο επελδχζεηο κε ππεξβνιηθά θφζηε. (Γηαδηθηπαθφο ηφπνο 

https://www.eydap.gr/TheCompany/Energy/EnergySaving/) 

 

3.5 Δηαηξηθή Κνηλωληθή Δπζύλε 

 

Ο άλζξσπνο, ν ζεβαζκφο ησλ αλζξψπηλσλ αμηψλ θαη ε δέζκεπζε ζηηο αξρέο ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ ΔΤΓΑΠ θαη πξνυπφζεζε γηα 

ηε βηψζηκε επηρεηξεκαηηθή ηεο δξάζεο. ην πιαίζην απηφ νη αξρέο ηεο Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο (ΔΚΔ) ζε θάζε επίπεδν ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο απνηεινχλ ηνλ 

https://www.eydap.gr/TheCompany/Energy/CooperationProjects/
https://www.eydap.gr/TheCompany/Energy/SolarProjects/
https://www.eydap.gr/TheCompany/Energy/EnergySaving/
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αθξνγσληαίν ιίζν θάζε ζρεδηαδφκελεο ζηξαηεγηθήο κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ηελ θνηλσληθή επεκεξία, ηε δηαθάλεηα, ηελ εζηθή αθεξαηφηεηα, ηελ 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 

3.5.1  Αλζξώπηλν δπλακηθό 

 

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ΔΤΓΑΠ απνηειεί ηνλ βαζηθφ άμνλα ζρεδηαδφκελεο 

ζηξαηεγηθήο θαη ηνλ θηλεηήξην κνριφ γηα αλαπηπμηαθή πνξεία. Η εηαηξία κεξηκλά 

ζπζηεκαηηθά γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ Πξνζσπηθνχ, επηδηψθεη ηε δηαηήξεζε ηνπ πςεινχ 

επηπέδνπ ηνπ θαη ηε δηαξθή βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ, εθαξκφδνληαο λέεο 

ηερληθέο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμήο ηνπ. Γηα απηφ ην ιφγν παξέρεη: 

 Οξγαλσκέλα Πξνγξάκκαηα Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ηνπ Πξνζσπηθνχ.  

 Οηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο. 

 Αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

 Πξνγξάκκαηα εθζπγρξνληθζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο 

ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. 

 Δπθαηξίεο γηα δηα βίνπ εθπαίδεπζε ζηνπο εξγαδνκέλνπο κε ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπο θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε 

γηα εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε εθπαηδεπηηθά θέληξα θαη ηδξχκαηα εθηφο 

ηεο ΔΤΓΑΠ. 

 Γψξα θαη ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο γηα ηα παηδηά ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Οηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηνπ Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ ησλ Δξγαδνκέλσλ. 

(Γηαδηθηπαθφο ηφπνο https://www.eydap.gr/SocialResponsibility/HumanResources/) 

  

3.5.2 Κνηλωλία - Πνιηηηζκόο  

 

Η θνηλσληθή επζχλε αλαπηχζζεηαη κέζα απφ έλα επξχ ζχζηεκα αμηψλ πνπ δηαρένληαη 

θαη ζηεξίδνπλ ηηο δξάζεηο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο Δηαηξίαο. ε απηφ ην πιαίζην ε 

ΔΤΓΑΠ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ αηφκσλ, ηελ αλάπηπμε θαη επεκεξία ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ ππνζηεξίδεη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ κε 

γλψκνλα ηελ θνηλσληθή ζπλεηζθνξά, αιιά θαη ηελ πξναγσγή ηνπ πνιηηηζκνχ. 

https://www.eydap.gr/SocialResponsibility/HumanResources/


35 

 

Κνηλωληθή Πνιηηηθή  

 

 Παξνρή εηδηθψλ ηηκνινγίσλ εηδηθήο ρξέσζεο ζε επαίζζεηεο θνηλσληθά 

νκάδεο, φπσο θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα, πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο, άηνκα ηξίηεο 

ειηθίαο, λνζνθνκεία, θαζψο θαη ξχζκηζε επλντθψλ δηαθαλνληζκψλ γηα ηελ 

απνπιεξσκή ππέξνγθσλ ινγαξηαζκψλ. 

 πζηεκαηηθή ζηήξημε θνηλσθειψλ ηδξπκάησλ, θηιαλζξσπηθψλ θαη ηαηξηθψλ 

νξγαλψζεσλ θαη ππεξεζηψλ πγείαο θαη παηδείαο κε αλαγλσξηζκέλε θνηλσληθή 

δξάζε. 

 Παξνρή ηερλνγλσζίαο ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ πιεγεί απφ θπζηθά θαηλφκελα.  

 

Πνιηηηζκόο 

 

 Μεξηκλά γηα ηε δηάζσζε θη αλαπαξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθνχ πιηθνχ απφ ηα 

αξρεία ηεο ULEN θαη ηε δεκηνπξγία ηζηνξηθνχ ληνθηκαληέξ, ζην νπνίν 

απεηθνλίδνληαη νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ θξάγκαηνο ηνπ Μαξαζψλα θη 

άιισλ ζπλαθψλ εξγαζηψλ θαηά ηελ ηξίηε δεθαεηία ηνπ 20
νπ

 αηψλα. 

 Λεηηνπξγία ηνπ κηθξνχ κνπζείνπ ζην Φξάγκα Μαξαζψλα πνπ έρεη εθζέκαηα 

απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ Φξάγκαηνο ην 1925. 

 ρεδηαζκφο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ αλεθηίκεηεο ηζηνξηθήο αμίαο αξρεηαθνχ θαη 

θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ πνπ δηαζέηεη ε Δηαηξία κέζα απφ ηελ νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ελφο θέληξνπ ηεθκεξίσζεο πνπ ζα είλαη αλνηρηφ ζην θνηλφ. 

 Οηθνλνκηθή ζηήξημε πξνγξακκάησλ ππνηξνθηψλ θαη ηνπ επηζηεκνληθνχ 

έξγνπ ζπλεδξίσλ πνπ θαιχπηνπλ φιεο ηηο επηζηήκεο.  

(Γηαδηθηπαθφο ηφπνο https://www.eydap.gr/SocialResponsibility/Society/) 

 

3.5.3 Τπεύζπλε επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή   

 

Η ΔΤΓΑΠ δεζκεχεηαη λα δηεμάγεη φιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο κε 

δηαθάλεηα, ήζνο θαη αθεξαηφηεηα, δηαζθαιίδνληαο ηελ άξηζηε πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη θαη εζηηάδνληαο ζηνλ πειάηε. ηφρνο ηεο είλαη λα εθαξκφδεη 

κηα ζπλερή δηαδηθαζία βειηίσζεο κε ζθνπφ λα εληζρχζεη ηε θήκε ηεο σο Δηαηξία κε 

ήζνο. 

https://www.eydap.gr/SocialResponsibility/Society/
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Πνηόηεηα Ύδαηνο  

 

 Καζεκεξηλνί έιεγρνη ζην αλεπεμέξγαζην λεξφ ησλ ηεζζάξσλ ηακηεπηεξίσλ 

θαη ζην πφζηκν λεξφ ησλ Μνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο Νεξνχ θαη ηνπ δηθηχνπ 

χδξεπζεο. 

 Γηαπίζηεπζε θαηά ISO EN 17025 ησλ Υεκηθψλ Δξγαζηεξίσλ Γαιαηζίνπ θαη 

Πνιπδελδξίνπ, φπσο θαη ηνπ Μηθξνβηνινγηθνχ Δξγαζηεξίνπ. 

 Γηεμαγσγή πεξίπνπ 120.000 ρεκηθψλ θαη κηθξνβηνινγηθψλ αλαιχζεσλ 

εηεζίσο. 

 Γεκηνπξγία αξρείνπ έξεπλαο ΔΤΓΑΠ απφ ηελ Τπεξεζία Research & 

Development γηα ηελ δηάρπζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο. 

 πκκεηνρή ηεο ΔΤΓΑΠ ζε ρξεκαηνδνηνχκελα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

θαιχπηνπλ ηα πεδία ελδηαθέξνληνο ηεο Δηαηξίαο. 

 

Δμππεξέηεζε Πειαηώλ   

 

 Πξνψζεζε θαηλνηφκσλ θαη επέιηθησλ δηαδηθαζηψλ κε ζηφρν ηε 

βειηηζηνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

 Αλαβάζκηζε εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο κε ζηφρν ηελ 

αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηε δηαηήξεζε. 

 πλεξγαζία κε αλεμάξηεηνπο θνξείο, φπσο ν ζπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε (ηΠ) θαη 

ν ζπλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή (ηΚ). 

 Γηεμαγσγή έξεπλαο κε ζηφρν ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

πειαηψλ σο πξνο ηε Γεκφζηα εηθφλα ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ σο πξνο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο.   

(Γηαδηθηπαθφο ηφπνο https://www.eydap.gr/SocialResponsibility/BusinessPractice/) 

 

3.5.4 Πεξηβάιινλ 

 

Η πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί βαζηθφ ππιψλα ηεο ΔΚΔ θαη ζην πιαίζην 

απηφ ε ΔΤΓΑΠ εληάζζεη δηαδηθαζίεο θαη δξάζεηο ζηελ επηρεηξεκαηηθήο ηεο δξάζεο 

κε βάζε ην ζηφρν ηε κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ηεο απνηππψκαηνο. 

https://www.eydap.gr/SocialResponsibility/BusinessPractice/
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Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο – Μείωζε Πεξηβαιινληηθήο Δπηβάξπλζεο  

 

 Δθκεηάιιεπζε ηνπ παξαγφκελνπ βηναεξίνπ ζηα Κέληξα Δπεμεξγαζίαο 

Λπκάησλ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο. 

 Δθκεηάιιεπζε ηεο πδξαπιηθήο ελέξγεηαο θαηά κήθνο ησλ πδξαγσγείσλ 

κεηαθνξάο λεξνχ κε κεηαηξνπή ηεο ζε ειεθηξηθή κε κηθξνχο 

πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο. 

 Δπελδχζεηο ζηηο ειεθηξνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΔΤΓΑΠ γηα 

απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία θαη ζπλεπψο κηθξφηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 

 

Πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο 

 

 Βηνινγηθφο θαζαξηζκφο ησλ ιπκάησλ θαη βνζξνιπκάησλ ηεο ιεθάλεο 

απνξξνήο ηεο Πξσηεχνπζαο θαη ζρεδηαζκφο γηα δεκηνπξγία λέσλ θέληξσλ 

βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ. 

 Έιεγρνο ησλ απνξξίςεσλ ζην θέληξν απνρέηεπζεο. 

 

Πξνζηαζία θαη εμνηθνλόκεζε ηνπ Φπζηθνύ Πόξνπ 

 

 Δθζπγρξνληζκφο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο γηα ηε κείσζε ησλ δηαξξνψλ. 

 Πξφγξακκα αληηθαηάζηαζεο ησλ πδξνκεηξεηψλ. 

 Λεηηνπξγία Κεληξηθνχ Γηαρεηξηζηηθνχ πζηήκαηνο Τδαηηθψλ Πφξσλ. 

 Λεηηνπξγία Γεσγξαθηθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ & Γηαρείξηζεο Γηθηχσλ 

γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζή ηνπο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε 

ησλ βιαβψλ θαη δηαξξνψλ. 

 Έξεπλα θαη ζρεδηαζκφο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ 

απφ ην Κέληξν Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ζηελ Φπηηάιεηα γηα άξδεπζε θαη 

άιιεο δεπηεξεχνπζεο ρξήζεηο. 

 

Γηαδηθαζίεο αλαθύθιωζεο ραξηηνύ – θνξεηώλ ειεθηξηθώλ ζηειώλ    
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 πζηεκαηηθή πξνψζεζε δηαδηθαζηψλ αλαθχθισζεο ραξηηνχ θαη κπαηαξηψλ 

εληφο Δηαηξίαο θαη πηνζέηεζε νηθνινγηθψλ θξηηεξίσλ ζην ζχζηεκα 

πξνκεζεηψλ κε ζηφρν λα κεγηζηνπνηεζεί ην πεξηβαιινληηθφ φθεινο.  

 

Αλάπηπμε πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θαη επαηζζεζίαο  

 

 Δθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηεο ΔΤΓΑΠ πνπ απεπζχλεηαη γηα ηνπο καζεηέο 

φισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο. 

 Πεξηβαιινληηθή ελφηεηα ζηελ εηαηξηθή ηζηνζειίδα κε πινχζην θσηνγξαθηθφ 

πιηθφ θαη ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ. 

 Απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ καδί κε ηνπο ινγαξηαζκνχο θαηαλάισζεο 

λεξνχ γηα ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ λεξνχ. 

 Γεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ πνπ εμνηθεηψλνπλ κε επράξηζην ηξφπν 

ηα παηδηά κε ηηο πξαθηηθέο ηεο ζσζηήο ρξήζεο ηνπ λεξνχ θαη ηεο πξνζηαζίαο 

ην πεξηβάιινληνο. 

(Γηαδηθηπαθφο ηφπνο https://www.eydap.gr/SocialResponsibility/Enviroment/) 

 

      

 

    

 

 

 

 

 

https://www.eydap.gr/SocialResponsibility/Enviroment/
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Κεθάιαην 4 : ηξαηεγηθή Αλάιπζε εηαηξίαο ΔΤΓΑΠ  

 

4.1 ηξαηεγηθή εηαηξίαο ΔΤΓΑΠ 

 

Η Διιάδα παξάγεη έλα απφ ηα πην πνηνηηθά λεξά ηνπ θφζκνπ. Οη θχξηεο πεγέο 

πδξνιεςίαο θαη νη ηακηεπηήξεο ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. βξίζθνληαη ζε αγλέο πεξηνρέο, 

απαιιαγκέλεο απφ γεσξγηθή θαη βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα, κε απνηέιεζκα ε 

ειιεληθή πξσηεχνπζα λα ηξνθνδνηείηαη κε λεξφ κε θπζηθφ ηξφπν πνπ απαηηεί 

ειάρηζηε θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 

 

Η Δ.ΤΓ.Α.Π., κε ππεπζπλφηεηα, κε ηερλνγλσζία θαη θπξίσο κε ζηαζεξή 

αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε, δηαρεηξίδεηαη κε επηηπρία εδψ θαη δεθαεηίεο ηνλ θχθιν 

ηνπ λεξνχ, ην νπνίν θαη δηαζέηεη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο ρσξίο δηαθξίζεηο θαη ην 

απνδίδεη πίζσ ζην πεξηβάιινλ θαζαξφ. 

 

ξακά ηεο είλαη λα παξακείλνπλ ε κεγαιχηεξε θαη πην αμηφπηζηε εηαηξία ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ, πξνζαλαηνιηζκέλε πάληα ζηνλ Άλζξσπν θαη ην 

Πεξηβάιινλ. 

 

Απνζηνιή ηεο είλαη λα παξέρνπλ πνηνηηθφ θαη θζελφ πφζηκν λεξφ ζε φιν θαη 

πεξηζζφηεξνπο πνιίηεο θαη λα ην απνδίδνπκε πίζσ ζην πεξηβάιινλ θαζαξφ, κέζα απφ 

ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, κε θνηλσληθή 

επαηζζεζία θαη κε γλψκνλα ηε ζπλεηζθνξά καο ζηελ θνηλσληθή επεκεξία. 

Η ζηξαηεγηθή ηεο είλαη βαζηζκέλε ζηελ επίηεπμε ηζνξξνπεκέλεο θαη αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ησλ πειαηψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ, 

ησλ κεηφρσλ θαη φισλ ησλ ερφλησλ έλλνκν ζπκθέξνλ απ’ απηήλ. Οη θχξηνη άμνλεο 

ηεο ζηξαηεγηθήο καο είλαη: 

 

 Αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο. 

 Αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 Δπέθηαζε ηνπ πειαηνινγίνπ - Αχμεζε ηεο γεσγξαθηθήο θάιπςεο. 

 Αλάπηπμε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

 Αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. 

 Γηεπζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ θαη ζπκβαηηθνχ πιαηζίνπ κε ην Διιεληθφ 

Γεκφζην. 

 Απζηεξή εθαξκνγή θαη ζπκκφξθσζε κε φια ηα πνηνηηθά θαη ιεηηνπξγηθά 

πξφηππα. 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ, ε Δ.ΤΓ.Α.Π. έρεη αλαπηχμεη έλα Οινθιεξσκέλν 

Πξφγξακκα Δθζπγρξνληζκνχ, νη θχξηεο δξάζεηο ηνπ νπνίνπ είλαη εζηηαζκέλεο ζηελ: 

 

 Τηνζέηεζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. 

 Αλαζρεδίαζε θαη απινπνίεζε εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ. 
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 Δθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ ηειειέγρνπ θαη ηειερεηξηζκνχ γηα 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ δηθηχνπ. 

 Δθαξκνγή θξίζηκσλ παξεκβάζεσλ ζην δίθηπν γηα απνθπγή 

επαλαιακβαλφκελσλ θνζηνβφξσλ βιαβψλ. 

 Δθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

 Δπέθηαζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο γηα εμππεξέηεζε ησλ 

πειαηψλ. 

 Τηνζέηεζε ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο 

πξνζσπηθνχ. 

 Δθαξκνγή λένπ κνληέινπ ζπλεξγαζίαο κε ηνπο Γήκνπο. 

 Δλδπλάκσζε ηεο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο θαη ηε ιήςε ζρεηηθψλ 

πηζηνπνηήζεσλ. 

 Δθπφλεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ γηα λέεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

επέθηαζε ζε πεξηνρέο εθηφο Αηηηθήο. 

 

(Γηαδηθηπαθφο ηφπνο https://www.eydap.gr/TheCompany/Strategy/) 

 

 

4.2 Αλάιπζε PEST 

 

Η αλάιπζε PEST απνηειεί ζηελ νπζία κηα πην ελδειερή θαη ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ 

παξαγφλησλ ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη κηα 

εηαηξία. Καζψο απηφ θξίλεηαη πνηθηιφκνξθν, ε κέζνδνο ζπγθεληξψλεη ηνπο 

παξάγνληεο απηνχο ζε ηέζζεξηο βαζηθέο – θξίζηκεο θαηεγνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο 

γεληθφηεξεο πνιηηηθέο – λνκηθέο ζπλζήθεο (Political Factors), ζηηο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο (Economic Factors), ζηηο θνηλσληθέο – πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο (Social 

Factors) θαη ηέινο ζηηο ηερλνινγηθέο ζπλζήθεο (Technological Factors). ηφρνο ηεο 

αλάιπζεο απηήο είλαη ε νπζηψδεο κειέηε θαη δηεξεχλεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

δηέπνπλ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο ππφ κειέηε εηαηξίαο ψζηε θάζε ελδηαθεξφκελν 

κέξνο λα κπνξεί λα ζρεκαηίζεη κηα εηο βάζνπο εηθφλα ησλ φζσλ ηείλνπλ λα 

επεξεάδνπλ ηελ εηαηξία θαη ηελ φιε ζηξαηεγηθή πνξεία ηεο (Peng & Nunes, 2007).   

 

 

 

Πίνακαρ 2: Ανάλςζη PEST εηαιπίαρ ΔΤΓΑΠ 

Πνιηηηθό – Ννκνζεηηθό Πεξηβάιινλ 

 ηελ Διιάδα ηα πξφζθαηα ρξφληα ππάξρεη έληνλε πνιηηηθή αλαζηάησζε, κε 

απνηέιεζκα ηηο ζπλερείο ελαιιαγέο ησλ θπβεξλήζεσλ θαζψο θαη δηάθνξεο 

πνιηηηθέο εμειίμεηο. 

https://www.eydap.gr/TheCompany/Strategy/
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 Οη ζπλερείο αιιαγέο ζηνπο λφκνπο θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπο θαζψο θαη ε 

γεληθφηεξε αζηάζεηα πνπ επηθξαηεί δελ επλνεί ηελ νκαιή ιεηηνπξγία κηαο 

επηρείξεζεο φπσο ηελ επηρείξεζε ηελ νπνία εμεηάδνπκε. 

 Γχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην πνιχπινθν θνξνινγηθφ 

ζχζηεκα θαη ηελ απμεκέλε γξαθεηνθξαηία έρνπλ νδεγήζεη πνιιέο 

επηρεηξήζεηο είηε ζε θιείζηκν, είηε ζε κεηαθνξά ηεο έδξαο ηνπο ζην 

εμσηεξηθφ θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε πψιεζή ηεο ζε εηαηξίεο μέλσλ 

ζπκθεξφλησλ. 

Οηθνλνκηθό Πεξηβάιινλ 

 Η νηθνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη ηε ρψξα καο απφ ην 2008 θαη έπεηηα έρεη 

θινλίζεη ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ κεησκέλε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνιιψλ επηρεηξήζεσλ, ηελ 

έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαζψο θαη ηελ αδπλακία πνιιψλ επηρεηξήζεσλ λα 

δαλεηνδνηεζνχλ ή λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ιφγσ ησλ απμεκέλσλ επηηνθίσλ. 

 Μείσζε ησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο ιφγσ αδπλακίαο πιεξσκήο ησλ 

ινγαξηαζκψλ. 

 Πεξηθνπέο θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ γηα δεκφζηα έξγα θη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο.   

Κνηλωληθό Πεξηβάιινλ 

 Παξνρή εηδηθψλ ηηκνινγίσλ ρακειήο ρξέσζεο ζε εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο 

φπσο ξχζκηζε επλντθψλ δηαθαλνληζκψλ γηα απνπιεξσκή ππέξνγθσλ 

ινγαξηαζκψλ θαη πνιιέο θνξέο αθφκα θαη δηαγξαθή
4
. 

 ηήξημε ζε θνηλσθειή ηδξχκαηα γηα θηιαλζξσπηθέο ππεξεζίεο πγείαο θαη 

παηδείαο.  

 Παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ε ΔΤΓΑΠ πξνζιακβάλεη 57 άηνκα ζε ζέζεηο 

ζηελ θαζαξηφηεηα εθαξκφδνληαο αηνκηθέο ζπκβάζεηο.
5
 

Σερλνινγηθό Πεξηβάιινλ 

 Υξεκαηνδφηεζε γηα λέεο ηερλνινγίεο θαη έξεπλεο γίλνληαη θαηά 81,2% απφ 

                                                           
4
 http://www.euro2day.gr/news/highlights/article-news/1572610/poies-ofeiles-politon-diagrafei-h-

eydap.html 

http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1571957/eydap-diegrapse-ofeiles-565000-eyro-

apo-eypatheis.html 

5
 http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1557649/eydap-57-proslhpseis-gia-

kathariothtas.html 
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ηα ίδηα θεθάιαηα ησλ επηρεηξήζεσλ.
6
 

 Δθαξκνγή ζπζηήκαηνο Γηνίθεζεο πνπ σο ζηφρν έρεη ηελ παξαθνινχζεζε 

ησλ ζηφρσλ φισλ ησλ νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ ηεο εηαηξίαο θαη θαη’ επέθηαζε 

ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ νξγάλσζεο ηεο 

εηαηξίαο γηα ηελ νπνία θαη βξαβεχηεθε.
7
  

 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κέζα απφ ηελ 

αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ. 

 Δλίζρπζε ππνδνκψλ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ. 

 

 

4.3 Αλάιπζε SWOT  

 

Μεηαμχ άιισλ εξγαιείσλ αλάιπζεο πεξηβάιινληνο, ε αλάιπζε SWOT απνηειεί έλα 

εθ ησλ δηαζεκφηεξσλ κνληέισλ. Η ηερληθή ηεο κεζφδνπ αθνξά ζην δηαρσξηζκφ ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο εμεηαδφκελεο εηαηξίαο ζε εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ, κε 

ηαπηφρξνλε αιιά μερσξηζηή κειέηε ηνπ θαζελφο εθ ησλ δχν. Δηδηθφηεξα ε αλάιπζε 

επηθεληξψλεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ (δπλάκεηο – strengths) πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ εηαηξία αιιά θαη ησλ αδχλαησλ ζεκείσλ (αδπλακίεο – 

weaknesses) πνπ απηή παξάιιεια ελέρεη. Έηζη, γίλεηαη εχθνιε ε κειέηε ηφζν ησλ 

ζπζηεκαηηθψλ δπλάκεσλ φζν θαη αδπλακηψλ κε ηξφπν εχθνιν θαη απιφ(Valentin, 

2001/ Παπαδάθεο, 2007)  

Αλαθνξηθά κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ε SWOT αλάιπζε επηθεληξψλεηαη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ επθαηξηψλ (opportunities) πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ θιάδν, ηελ 

νηθνλνκία ή ηελ παγθφζκηα αγνξά ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξία, ελψ 

ηαπηφρξνλα εθηηκά ηηο απεηιέο (threats) πνπ ελδερνκέλσο δέρεηαη ε ηειεπηαία απφ ηηο 

εμσηεξηθέο ζπλζήθεο. ηφρνο ηεο κεζφδνπ είλαη λα δψζεη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν 

κέξνο πιεξνθνξίεο επαξθείο γηα λα ζρεκαηηζηεί κηα νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ηα 

πην ζεκαληηθά ζεηηθά θη αξλεηηθά ζεκεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ εηαηξία. 

Δπηπξφζζεηα νη πιεξνθνξίεο απηέο δίλνπλ ζηελ δηνίθεζε ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαγλσξίζεη ηα αδχλαηα ζεκεία θαη λα ιάβεη ππφςε ηεο ηηο απεηιέο πνπ θξχβνληαη, 

ψζηε λα ηηο αληηκεησπίζεη κέζσ ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ 

                                                           
6
 https://www.kathimerinh.gr/792380/article/epikairothta/ellada/oi-ellhnikes-epixeirhseis-sthrizoyn-

thn-ereyna 

7
 http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1550635/eydap-h-proth-dhmosia-etaireia-poy-

vraveyetai-gia.html 
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ππάξρνπλ (Παπαδάθεο, 2007). ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία 

απηά γηα ηελ ΔΤΓΑΠ. 

 

Πίνακαρ 3: Ανάλςζη SWOT ηηρ εηαιπίαρ ΔΤΓΑΠ 

Γπλάκεηο 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο επελδχζεσλ 

ιφγσ εθπηψζεσλ.
8
 

 Βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρεη κέζσ ηεο ηερλνινγίαο. 

 Πξνζιήςεηο αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ κε αηνκηθέο ζπκβάζεηο 

πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ. 

 Παξνρή εηδηθψλ ηηκνινγίσλ πνπ 

έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απψιεηα 

φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξσλ 

εζφδσλ. 

Αδπλακίεο 

 Πεξηθνπέο θξαηηθψλ 

επηδνηήζεσλ. 

 Σα εηζνδήκαηα ησλ πνιηηψλ 

κεηψλνληαη αηζζεηά κε 

απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα 

εμνθιεζνχλ νη ινγαξηαζκνί. 

 

Δπθαηξίεο 

 Δπέθηαζε ηνπ πειαηνινγίνπ. 

 Μεγαιχηεξε γεσγξαθηθή 

θάιπςε. 

 Αλάπηπμε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Απεηιέο 

 Η ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή 

χθεζε ζηελ Διιάδα δεκηνπξγεί 

πνιιά ρξεκαηνπηζησηηθά 

πξνβιήκαηα. 

 Σν πνιχπινθν θνξνινγηθφ 

ζχζηεκα θαη ε απμεκέλε 

γξαθεηνθξαηία πξνθαιεί απψιεηα 

εζφδσλ. 

 

 

 

 

                                                           
8
 http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1572172/eydap-vlepei-ebitda-1124-ekat-to-

2021-h-dioikhsh.html 
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4.4 Πνξεία ηεο κεηνρήο 

 

πσο είρακε αλαθέξεη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ε εηαηξία ΔΤΓΑΠ είλαη εηζεγκέλε 

ζηελ αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2000. Ο 

ηίηινο ηεο κεηνρήο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ είλαη ΔΤΓΑΠ, ε κεηνρή είλαη 

εηζεγκέλε ζηελ θχξηα αγνξά ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ λα 

αλέξρεηαη ζηα 106.500.000 θαη ε νλνκαζηηθή ηεο αμία λα είλαη 0,67 ιεπηά αλά 

κεηνρή (Γηαδηθηπαθφο ηφπνο: 

http://www.capital.gr/finance/quote/%CE%95%CE%A5%CE%94%CE%91%CE%A

0). 

Η κεηνρή ηεο ΔΤΓΑΠ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο παξαθάησ δείθηεο
9
: 

 ΓΓ, Γεληθφο Γείθηεο Σηκψλ ΥΑ 

 FTSE, FTSE/Υ.Α.  Large Cap 

 πλνιηθήο Απφδνζεο Γεληθνχ (ΑΓΓ) 

 FTSE, FTSE ΥΑ Γείθηεο Αγνξάο (FTSEA) 

 FTSE, FTSE ΥΑ Κνηλήο Χθέιεηαο (ΓΚΧ) 

 FTSE, FTSE/ΥΑ LARGE CAP NET ΤΝ.ΑΠΟΓ (FTSENTR) 

 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΙΚΣ. MID&SMALL CAP (HELMSI) 

Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη ε πνξεία ηεο κεηνρήο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ζε 

δηαγξακκαηηθή κνξθή. Παξφιν ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή θξίζε πνπ καζηίδεη ηε 

ρψξα καο ε ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο εηαηξίαο ΔΤΓΑΠ απφ ηα ηέιε ηνπ 2013 κέρξη θαη ην 

θαινθαίξη ηνπ 2014 είλαη αλνδηθή. ηε ζπλέρεηα, ε ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο 

αθνινπζεί πησηηθή πνξεία κε θάπνηεο εμαηξέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

2014-2017 θαη θαηαιήγεη ζηελ ζεκεξηλή ηηκή θιεηζίκαηνο (24/10/2017) ε νπνία είλαη 

5,97
10

.  

 

 

 

 

                                                           
9
 http://www.capital.gr/finance/profile/%CE%95%CE%A5%CE%94%CE%91%CE%A0 

10
 http://www.capital.gr/finance/chart/history/%CE%95%CE%A5%CE%94%CE%91%CE%A0 

http://www.capital.gr/finance/quote/%CE%95%CE%A5%CE%94%CE%91%CE%A0
http://www.capital.gr/finance/quote/%CE%95%CE%A5%CE%94%CE%91%CE%A0


45 

 

Γιάγπαμμα1:Ποπεία ηηρ μεηοσήρ ΔΤΓΑΠ για 5σπόνια
11

 

Πεγή: http://www.naftemporiki.gr/finance/quote/eydap.ath/undefined 

 

 

Σέινο, ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεη ηελ πνξεία ηεο κεηνρήο ζε ζρέζε κε 

ην Γεληθφ Γείθηε Σηκψλ ηνπ ΥΑ γηα ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Παξαηεξψληαο ην 

δηάγξακκα θαίλεηαη φηη ε πνξεία ηεο κεηνρήο αθνινπζεί ηελ πνξεία θαη ηηο 

απμνκεηψζεηο ηνπ Γεληθνχ Γείθηε Σηκψλ. Ο Γεληθφο Γείθηεο Σηκψλ παξνπζηάδεη ηε 

κεγαιχηεξε ηηκή ηεο ην Μάξηην ηνπ 2014 θαη ζήκεξα ε ηηκή ηνπ δηακνξθψλεηαη ζηηο 

737,19 κνλάδεο
12

.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 http://www.naftemporiki.gr/finance/quote/eydap.ath/undefined 

12
 http://www.capital.gr/finance/chart/history/%CE%93%CE%94?interval=5y 
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Γιάγπαμμα 2: Ποπεία ηηρ μεηοσήρ ΔΤΓΑΠ ζε ζύγκπιζη με ηο Γενικό Γείκηη Σιμών
13

 

Πεγή: http://www.naftemporiki.gr/finance/quote/eydap.ath/eydap-ko?tab=5 

                                                           
13

 http://www.naftemporiki.gr/finance/quote/eydap.ath/eydap-ko?tab=5 
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Κεθάιαην 5: Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε ηεο εηαηξίαο ΔΤΓΑΠ 

 

5.1 Δηζαγωγή 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία άληιεζεο νηθνλνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο (Βαζηιείνπ Γ. 

θαη Ηξεηψηεο Ν., 2008). Η ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε απνηειεί έλα απφ ηα πην 

ρξήζηκα εξγαιεία ελεξγεηψλ ζρεηηθά κε ηελ επηρείξεζε. Η ζεσξία απηή ππνζηεξίδεη 

φηη ππάξρνπλ πνιιέο νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πνξεία ηεο 

επηρείξεζεο. Μεηαμχ άιισλ ζεσξηψλ, απηή ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (stakeholder 

theory) ππνζηεξίδεη φηη ε εηαηξία νθείιεη λα παξέρεη πιεξνθφξεζε γηα ηελ πνξεία 

ηεο αιιά θαη γηα ηελ εμέιημε ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ ηεο κεγεζψλ ζηα πιαίζηα ηεο 

δηαθάλεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο ελεκέξσζεο φισλ ησλ κεξψλ 

πνπ θέξνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ εηαηξία, φπσο νη πειάηεο, νη πξνκεζεπηέο, νη κέηνρνη, 

νη εξγαδφκελνη, ην Κξάηνο, θ.α. (Jensen, 2001/ Freeman et al., 2004). 

ήκεξα, ε λνκνζεζία ζρεδφλ φισλ ησλ νηθνλνκηψλ νξίδεη ηε δεκνζίεπζε φισλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξηψλ ψζηε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε λα δχλαληαη 

λα πξνβνχλ ζε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. Απηνί ηφηε είλαη ζε ζέζε κέζσ εηδηθψλ 

ηερληθψλ θαη κεζφδσλ λα κειεηήζνπλ εηο βάζνο κηα εηαηξία θαη λα ζρεκαηίζνπλ κηα 

αληηθεηκεληθή εηθφλα γηα ηελ πνξεία θαη ηελ αλακελφκελε εμέιημή ηεο (Δπζχκνγινπ 

&Λαδαξίδεο,2000). 

ην ζεκείν απηφ, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε δχν δηαθνξεηηθέο 

αλαιχζεηο, ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  ή ηελ 

απνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο εηαηξίαο (ή θπζηθά θαη ησλ δχν). ηελ πξψηε πεξίπησζε, ν 

κειεηεηήο ρξεζηκνπνηεί ηα δεδνκέλα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη κέζσ 

εηδηθψλ ηερληθψλ κπνξεί λα κειεηήζεη ηελ δνκή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

εηαηξίαο, ησλ θεθαιαίσλ ηεο θαη ησλ πσιήζεψλ ηεο (αλάιπζε θάζεηε ή θνηλνχ 

κεγέζνπο). Δπίζεο, δχλαηαη λα κειεηήζεη δηαρξνληθά ηελ εμέιημε ησλ κεγεζψλ απηψλ 

ζέηνληαο θάπνην έηνο – βάζε (νξηδφληηα αλάιπζε). Πέξαλ απηψλ, ε ρξήζε άιισλ 

κεζφδσλ, φπσο απηή ησλ αξηζκνδεηθηψλ φπνπ εθηηκψληαη νξηζκέλνη δείθηεο 

ελδεηθηηθνί ηεο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξίαο αλά πεδίν ελδηαθέξνληνο ( π.ρ. ξεπζηφηεηα, 

απνδνηηθφηεηα θ.α.), είλαη εμίζνπ δηαδεδνκέλε (Δπζχκνγινπ &Λαδαξίδεο,2000/ 

Νηάξρνο, 2004). 

ηελ δεχηεξε πεξίπησζε, ν κειεηεηήο ελδηαθέξεηαη λα εθηηκήζεη πξνζεγγηζηηθά ηελ 

αμία πνπ έρεη ζπλνιηθά ε επηρείξεζε πνπ είλαη ππφ εμέηαζε. Αλ θαη απηφ ζηελ πξάμε 

θέξεη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο πινπνίεζεο, εληνχηνηο ε πξνζπάζεηα απνηίκεζεο ηεο 

αμίαο κηαο εηαηξίαο απνηειεί αληηθείκελν έληνλνπ ελδηαθέξνληνο. Οη ιφγνη γηα απηφ 

είλαη δηάθνξνη, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε επηζπκία επέλδπζεο θεθαιαίνπ ζηελ εηαηξία ή ε 

πξνζέιθπζε αληίζηνηρα απηνχ θαη ν θαζνξηζκφο ηεο ηηκήο ηεο κε ζηφρν απηή λα 
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πσιεζεί ζε άιινλ επηρεηξεκαηία (Fernandez, 2002/ Fernandez, 2007/ Healy & 

Palepu, 2012). Η ζεσξία απηή πεξηιακβάλεη δηάθνξεο κεζφδνπο απνηίκεζεο, φπσο 

(Fernandez, 2007) : 

 Οη κέζνδνη πνπ βαζίδνληαη ζηα δεδνκέλα απφ ηνλ Ιζνινγηζκφ, φπσο απηή ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο (book value). 

 Οη κέζνδνη πνπ βαζίδνληαη ζηελ απνηίκεζε απφ εμσηεξηθνχο θνξείο. 

 Οη κέζνδνη πνπ βαζίδνληαη ζηηο Σακεηαθέο Ρνέο, φπσο απηή ησλ Διεχζεξσλ 

Σακεηαθψλ Ρνψλ. 

 Οη κέζνδνη πνπ βαζίδνληαη ζηα options, φπσο ην option pricing model. 

ην θεθάιαην απηφ, ζα γίλεη κηα γεληθή αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο 

εηαηξίαο κε ηε βνήζεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ηελ αξρή, ζα γίλεη κηα 

αλαθνξά γηα ηελ επηζθφπεζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θη έπεηηα, ηεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ ηεο εηαηξίαο. Σέινο, ζα παξνπζηαζηνχλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

εηαηξίαο θαη ζα εμεηαζηνχλ νη κεηαβνιέο ζηα θχξηα κεγέζε ηεο κε ηε βνήζεηα ηεο 

αλάιπζεο αξηζκνδεηθηψλ.  

 

5.2 Δπηζθόπεζε ηωλ ινγηζηηθώλ αξρώλ 

 

Η ζεκαζία ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα, θαζψο πνιιέο θνξέο ε 

δηνίθεζε ηεο θάζε εηαηξίαο κπνξεί λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα απνθξχςεη ή λα 

δηαζηξεβιψζεη ηηο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο αθνξνχλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 

επηρείξεζεο. Δπνκέλσο, ηα δεκνζηεπκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο θάζε εηαηξίαο δελ 

απνηππψλνπλ πάληα ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο. Απηφ 

ζπκβαίλεη θπξίσο γηα ιφγνπο πνπ είλαη ζρεηηθνί κε ηε θνξνινγία, ηελ πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ηεο εηαηξίαο, ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη άιινπο 

επηρεηξεκαηηθνχο ιφγνπο απφ άπνςε ζηξαηεγηθήο. 

Ο φκηινο ηεο ΔΤΓΑΠ ρξεζηκνπνηεί ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ), γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ηα νπνία είλαη ινγηζηηθέο πξαθηηθέο ππφ ηε κνξθή λφκσλ κε ηνπο 

νπνίνπο θαινχληαη λα ελαξκνληζηνχλ ππνρξεσηηθά νη επηρεηξήζεηο κεηά απφ 

θνηλνηηθή νδεγία (Ι.Υ. Νεγθάθεο, 2015).  

Οη θπξηφηεηεο παξαδνρέο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη γηα ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ είλαη νη εμήο (Ι.Υ. Νεγθάθεο, 2015): 

 Αξρή ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο: Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

θαηαξηίδνληαη ζηε βάζε ηεο αξρήο ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο, εθηφο 
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θη εάλ ε δηνίθεζε πξφθεηηαη λα πξνβεί ζε ξεπζηνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο ή ζε παχζε ησλ εκπνξηθψλ ηεο ζπλαιιαγψλ. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα εμεηάζεη 

θαη λα ιάβεη ππφςε φιεο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ζε βάζνο ρξφλνπ πνπ 

εθηίλεηαη ζε δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. 

 Αξρή ηωλ δεδνπιεπκέλωλ Δζόδωλ – Δμόδωλ: Με εμαίξεζε πιεξνθνξίεο 

πνπ αθνξνχλ ηηο ηακεηαθέο ξνέο, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηαξηίδνληαη 

κε βάζε ηελ αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ – εμφδσλ. ηελ πεξίπησζε 

απηή, ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αλαγλσξίδνληαη σο 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ππνρξεψζεηο, ίδηα θεθάιαηα, έζνδα θαη έμνδα, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ 

ην πιαίζην θαηάξηηζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

χκθσλα κε ηνπο Λαδαξίδε Γ.Σ. θαη Παπαδφπνπιν Γ.Λ., 2010 ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη απηά πνπ ηηο θαζηζηνχλ 

σθέιηκεο γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ νηθνλνκηθέο απνθάζεηο. Σα 

θπξηφηεξα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη: 

 αθήλεηα. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα 

πξέπεη λα κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο απφ ηνπο ρξήζηεο, νη νπνίνη είλαη 

γλψζηεο ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο επηρείξεζεο θαη έρνπλ ηε δηάζεζε λα εμεηάζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο κε επηκέιεηα.  

 πλάθεηα. Γηα λα είλαη ρξήζηκεο νη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, 

βνεζψληαο ηνπο λα αμηνινγήζνπλ παξειζφληα, παξφληα ή κειινληηθά 

γεγνλφηα θαη λα επηβεβαηψζνπλ ή λα δηνξζψζνπλ πξνεγνχκελεο εθηηκήζεηο 

ηνπο. 

 εκαληηθόηεηα. Η ζπλάθεηα ησλ πιεξνθνξηψλ επεξεάδεηαη απφ ην είδνο θαη 

ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπο. Οη πιεξνθνξίεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ζεσξνχληαη νπζηψδεηο, αλ ε παξάιεςή ηνπο ή ε θαθή δηαηχπσζή ηνπο ζα 

κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηψλ. Η 

ζεκαληηθφηεηα εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ ζηνηρείνπ ή ηνπ ιάζνπο, ην 

νπνίν θξίλεηαη αλάινγα κε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο παξάιεηςεο ή ηεο θαθήο 

δηαηχπσζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Έηζη, ε ζεκαληηθφηεηα απνηειεί θπξίσο έλα 

θξηηήξην απνδνρήο ή απφξξηςεο ηεο πιεξνθνξίαο παξά ην πνηνηηθφ 

πξσηαξρηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πξέπεη λα έρεη ε πιεξνθνξία ψζηε λα είλαη 

ρξήζηκε. 

 Αμηνπηζηία. Γηα λα είλαη ρξήζηκε κηα πιεξνθνξία ζα πξέπεη λα είλαη 

αμηφπηζηε. Οη πιεξνθνξίεο έρνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αμηνπηζηίαο, φηαλ 

είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε ιάζε θαη πξνθαηαιήςεηο θαη νη ρξήζηεο 
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κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζε απηέο, επεηδή αληηπξνζσπεχνπλ πηζηά εθείλν πνπ 

ππνηίζεηαη ή ζα κπνξνχζε εχινγα λα αλακέλεηαη φηη αληηπξνζσπεχνπλ. 

 

5.3 Αλάιπζε θηλδύλνπ 

 

Η Δηαηξία δηαρεηξίδεηαη ην θεθάιαην ηεο κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα εθπιεξψλεη ηνπο 

ζθνπνχο ηεο, φπσο αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4α ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2744/99. 

Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ απαγνξεχεηαη ε ζχζηαζε 

εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο επί ησλ αθίλεησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ χδξεπζεο 

θαη απνρέηεπζεο δξαζηεξηνηήησλ ηεο. εκεηψλεηαη φηη κε ην άξζξν 5 ηνπ ίδηνπ 

λφκνπ δελ ρσξεί αλαγθαζηηθή εθηέιεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ΔΤΓΑΠ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ χδξεπζεο 

θαη απνρέηεπζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 

Η Δηαηξία ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν δελ έρεη πξνβεί ζε δαλεηζκφ είηε καθξνπξφζεζκν 

είηε βξαρππξφζεζκν. Μεηά ηελ εηζαγσγή ηεο ζην ρξεκαηηζηήξην ην 2000 θαη κέρξη ην 

2013 ε Δηαηξία είρε πξνβεί θπξίσο ζε βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ιεηηνπξγηθέο ηηο ππνρξεψζεηο ιφγσ κε πιεξσκήο ησλ 

ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο απφ νξηζκέλνπο ΟΣΑ θαη άιινπο δεκφζηνπο θνξείο. 

Η Δηαηξία θξνληίδεη  λα δηαηεξεί ηθαλνπνηεηηθφ χςνο θεθαιαίσλ πξνθεηκέλνπ λα 

εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηεο εθαξκφδνληαο ηελ θαηάιιειε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή
14

.  

 

5.3.1 Πηζηωηηθόο θίλδπλνο
15

 

 

Η έθζεζε ηεο Δηαηξίαο φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ αλαιχνληαη σο εμήο: 
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 Πηγή: Οι πληροφορίεσ για την ανάλυςη κινδφνου προζρχονται από την ετήςια οικονομική ζκθεςη 

του ομίλου για το ζτοσ 2016. 
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 Πηγή: Οι πληροφορίεσ για την ανάλυςη κινδφνου προζρχονται από την ετήςια οικονομική ζκθεςη 

του ομίλου για το ζτοσ 2016. 



51 

 

 

Πίνακαρ 4:Υπημαηοοικονομικά πεπιοςζιακά ζηοισεία πος εκηίθενηαι ζε πιζηωηικό κίνδςνο
16

 

Πεγή: Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε ηνπ νκίινπ ΔΤΓΑΠ γηα ην έηνο 2016. 

 

 

Σν ηακείν θαη ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα ελέρνπλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Η δηαρείξηζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ γίλεηαη κε ζπγθέληξσζε ηνπ κεγαιχηεξνπ ηκήκαηνο ησλ 

δηαζεζίκσλ ηεο Δηαηξίαο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη κε πεξηνξηζκφ ηεο έθζεζεο 

ζηα ινηπά εκεδαπά πηζησηηθά ηδξχκαηα.  

ηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη απαηηήζεηο απφ ηδηψηεο 

πειάηεο, νη νπνίνη έρνπλ ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν βαζκφ θηλδχλνπ απσιεηψλ θπξίσο 

ιφγσ ηεο επξείαο δηαζπνξάο ησλ απαηηήζεσλ, ελψ γηα ηηο απαηηήζεηο απφ ΟΣΑ, Η 

Δηαηξία εμεηάδεη ηε δπλαηφηεηα είζπξαμεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ κέζσ 

θαηάξηηζεο ζπκβάζεσλ (δηαρείξηζεο δηθηχσλ ή δηαθαλνληζκνχο) ή κέζσ λνκνζεηηθψλ 

ξπζκίζεσλ. 
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 Πηγή: Ετήςια οικονομική ζκθεςη του ομίλου ΕΥΔΑΠ για το ζτοσ 2016.  
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Πίνακαρ 5: Υπονοανάλςζη ηων απαιηήζεων ηηρ Δηαιπίαρ ΔΤΓΑΠ
17

 

Πεγή: Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε ηνπ νκίινπ ΔΤΓΑΠ γηα ην έηνο 2016. 

 

Η Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Δζφδσλ & Απαηηήζεσλ θαη ε Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο 

Δηδηθψλ πειαηψλ, ειέγρνπλ δηαξθψο ηηο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξίαο, είηε ρσξηζηά είηε 

θαηά νκάδα (θσδηθνί ηηκνινγίσλ, θαηεγνξίεο πειαηψλ) θαη ελζσκαηψλνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ πηζησηηθνχ ειέγρνπ.  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ε Τπεξεζία Αλαγθαζηηθψλ 

Δηζπξάμεσλ ηεο Γηεχζπλζεο Ννκηθψλ Τπεξεζηψλ εμεηάδεη ζε ζπλερή βάζε θαη 

δηεπζεηεί κέζσ ηεο δηθαζηηθήο νδνχ (ΝΓ 356/1974 «Κψδηθαο Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ») ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πξνο είζπξαμε απφ πδξνιεςία, δηθαηψκαηα ρξήζεο 

θαη δηθαηψκαηα ζχλδεζεο αθηλήησλ απφ ηδηψηεο θαη ΟΣΑ. 

Καλέλα απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ έρεη εμαζθαιηζηεί κε 

ππνζήθε ή άιιε κνξθή πηζησηηθήο εμαζθάιηζεο. 
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 Πηγή: Ετήςια οικονομική ζκθεςη του ομίλου ΕΥΔΑΠ για το ζτοσ 2016. 



53 

 

 

5.3.2 Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο 
18

 

 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο αληηκεησπίδεηαη κε ηε δηαηήξεζε ηθαλψλ ξεπζηψλ 

δηαζεζίκσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ πξνο ρξήζε. Γελ πθίζηαληαη 

θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ιφγσ ηεο χπαξμεο ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηθαλψλ λα θαιχςνπλ 

ηη ηξέρνπζεο ιεηηνπξγηθέο θη επελδπηηθέο αλάγθεο. 

 

Πίνακαρ 6: Υπημαηοοικονομικέρ Τποσπεώζειρ ηηρ Δηαιπίαρ ΔΤΓΑΠ
19

 

Πεγή: Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε ηνπ νκίινπ ΔΤΓΑΠ γηα ην έηνο 2016. 

 

5.3.3 Κίλδπλνο ηεο αγνξάο
20

 

 

Ο θίλδπλνο ηεο αγνξάο ζρεηίδεηαη κε ην κεηνρηθφ ραξηνθπιάθην ηεο Δηαηξίαο, ην 

νπνίν απνηειεί καθξνπξφζεζκε, ζηξαηεγηθή επέλδπζε θη σο εθ ηνχηνπ πεξηνξίδεηαη 

ζε πξνθαζνξηζκέλα φξηα ζέζεο (Position Limits). 
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 Πηγή: Οι πληροφορίεσ για την ανάλυςη κινδφνου προζρχονται από την ετήςια οικονομική ζκθεςη 

του ομίλου για το ζτοσ 2016. 
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 Πηγή: Ετήςια οικονομική ζκθεςη του ομίλου ΕΥΔΑΠ για το ζτοσ 2016. 

20
 Πηγή: Οι πληροφορίεσ για την ανάλυςη κινδφνου προζρχονται από την ετήςια οικονομική ζκθεςη 

του ομίλου για το ζτοσ 2016. 
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5.3.4 Κίλδπλνη από ηελ επηβνιή θεθαιαηαθώλ ειέγρωλ ζηελ Διιάδα
21

  

 

Με πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ζηηο 28 Ινπλίνπ 2015, νη Διιεληθέο ηξάπεδεο 

ηέζεθαλ ζε αξγία θαη επηβιήζεθαλ θεθαιαηαθνί έιεγρνη. Η ηξαπεδηθή αξγία έιεμε 

ζηηο 25 Ινπιίνπ 2015, ελψ κέξνο ησλ θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ παξακέλεη ζε ηζρχ. Λφγσ 

ηεο ηδηαηηεξφηεηαο θαη ηεο αλειαζηηθφηεηαο ηνπ πξντφληνο, ε δήηεζή ηνπ δελ 

επεξεάδεηαη απφ ηελ επηβνιή θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ, ζπλεπψο νη ζρεηηθέο 

νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα δελ επεξέαζαλ ηηο εηζπξάμεηο, ηηο πιεξσκέο θαη 

ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο.  

 

5.3.5 ρέζεηο κε ην Διιεληθό Γεκόζην
22

 

 

Με θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηεο 3.12.2013 πνπ εθδφζεθε βάζεη λνκνζεηηθψλ 

ξπζκίζεσλ νξίζηεθε φηη νη νθεηιέο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πξνο ηελ Δηαηξία απφ 

επηρνξεγνχκελεο δαπάλεο επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ δεθαεηία 2000-2010 

πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 9.12.1999 ζχκβαζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε ηελ Δηαηξία 

χςνπο 294 εθαη. πεξίπνπ απνζβέλνληαη κε κε θνξνινγηθέο νθεηιέο ηζφπνζεο αμίαο 

ηεο Δηαηξίαο πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην, κέρξη ηηο 30.6.2013 νη νπνίεο αθνξνχλ ην 

θφζηνο ηνπ δηαηεζέληνο ζε απηήλ αδηχιηζηνπ λεξνχ πεξηφδνπ 25.10.2004 έσο 

30.6.2013. Με ηελ ίδηα θνηλή ππνπξγηθή απφδνζε απνζβέζηεθαλ νη ινηπέο αμηψζεηο 

κέρξη ηελ 30.6.2013 κεηαμχ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ΔΤΓΑΠ Α.Δ. 

Με απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηελ 27
ε
 Γεθεκβξίνπ 

2013 έγηλε δεθηή ε αλσηέξσ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε.  

Χζηφζν εθθξεκεί απφ ην 2004 ε ζχλαςε εγγξαθήο ζπκθσλίαο φπσο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 15 ηεο απφ 9.12.1999 ζχκβαζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηεο Δηαηξίαο ε 

νπνία ζα θαζνξίδεη ην ηίκεκα ηνπ απνιεθζέληνο κε επεμεξγαζκέλνπ χδαηνο. 

Διιείςεη γξαπηήο ζπκθσλίαο, ε Δηαηξία ζπλερίδεη θαη κεηά ηελ 30.6.2013, λα 

ζπκςεθίδεη ην ηίκεκα ηνπ αδηχιηζηνπ χδαηνο πνπ αληιεί κε ηηο ππεξεζίεο 

ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ πξνζθέξεη γηα ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

αλήθνπλ ζηελ Δηαηξία Παγίσλ «ΔΤΓΑΠ ΝΠΓΓ» επηβαξχλνληαο ηα απνηειέζκαηά 

ηεο. 
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Πίνακαρ 7: ςναλλαγέρ με ςνδεδεμένα Μέπη
23

 

          Πεγή: Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε ηνπ νκίινπ ΔΤΓΑΠ γηα ην έηνο 2016. 

 

5.4 Παξνπζίαζε βαζηθώλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κεγεζώλ ηνπ νκίινπ 

ΔΤΓΑΠ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε γηα ηε κειέηε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίαο, θξίλεηαη απαξαίηεην λα δεκηνπξγεζεί έλαο πίλαθαο κε ηα 

βαζηθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε πνπ ε εηαηξία δεκνζηνπνηεί ζηηο επίζεκεο 

εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο θαη ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ 

κεηέπεηηα αλάιπζε. Η πεξίνδνο πνπ ζα κειεηήζνπκε είλαη ε πεληαεηία 2012-2016, 
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 Πηγή: Ετήςια οικονομική ζκθεςη του ομίλου ΕΥΔΑΠ για το ζτοσ 2016. 
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ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν ε ρψξα βξίζθεηαη ζε χθεζε θαη ζα εμεηάζνπκε ηα 

ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ αθνξνχλ ηνλ φκηιν ΔΤΓΑΠ
24

.  
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 http://www.eydap.gr/Investors/EconomicResults/ 
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Πίνακαρ 8: Βαζικά σπημαηοοικονομικά μεγέθη ηηρ ΔΤΓΑΠ 2012-2016 

Πνζά ζε ρηι. € 2012 2013 2014 2015 2016 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 

πλ. Παγίνπ Δλεξγεηηθνχ 955.178 976.641 957.138 916.555 881.337 

Απνζέκαηα 17.616 15.798 14.371 12.509 12.387 

Απαηηήζεηο Καηά Πει. 310.042 203.194 203.114 224.514 207.437 

Λνηπά Κπθινθ. ηνηρ. 133.619 350.326 267.850 294.321 312.997 

πλ. Κπθινθ. Δλεξγεηηθνχ 461.277 569.318 485.335 531.344 532.821 

χλνιν Δλεξγεηηθνχ 1.667.824 1.651.105 1.541.945 1.577.096 1.551.840 

ΠΑΘΗΣΙΚΟ 

πλ. Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 881.500 950.615 921.310 966.940 904.766 

Μαθξ. Τπνρξεψζεηο 85.929 43.896 52.174 63.376 59.998 

Βξαρ. Τπνρξεψζεηο 277.899 199.387 69.488 86.288 109.125 

πλ. Τπνρξεψζεσλ 786.324 700.490 620.635 610.156 647.074 

χλνιν Παζεηηθνχ 1.667.824 1.651.105 1.541.945 1.577.096 1.551.840 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΗ 

Κχθινο Δξγαζηψλ  353.344 336.165 326.387 324.268 328.851 

Κφζηνο Πσιεζέλησλ 207.159 190.570 185.022 185.858 182.637 

Μηθηά Κέξδε 146.185 145.595 141.365 138.410 146.214 

Κέξδε πξν Φφξσλ, Δπελδ, 

Υξεκαη. Απνη. 

73.942 54.072 49.383 43.708 49.908 

Κέξδε πξν Φφξσλ 61.912 61.740 63.497 56.315 41.324 

πγθελη.πλ. Έζνδα κεηά 

Φφξσλ
25

 

47.508 128.252 11.165 66.930 11.311 

                                                           
25 Η διαφορά που υπάρχει ςτα Κζρδη προ φόρων και ςτα Συγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα 
μετά φόρων οφείλεται ςτην αφξηςη του φορολογικοφ ςυντελεςτή που ςαν ςυνζπεια ζχει 
την αφξηςη τησ αναβαλλόμενησ φορολογικήσ απαίτηςησ και ςε ςυνδυαςμό με τον 
αναλογοφντα φόρο ειςοδήματοσ οδηγοφμαςτε ςε φορολογική ωφζλεια επίςησ, ςτα 
καθαρά κζρδη χρήςησ προςτίθενται τα αναλογιςτικά κζρδη προγραμμάτων καθοριςμζνων 
παροχών και λοιπά ειςοδήματα που δεν μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα από 
μεταγενζςτερεσ περιόδουσ ςφμφωνα με τισ Ετήςιεσ Οικονομικζσ Εκθζςεισ 2013,2015.  
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5.5 Αλάιπζε ηάζεο 

 

Η ελ ιφγσ κέζνδνο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ απνζθνπεί λα κειεηήζεη ηε δηαρξνληθή εμέιημε απηψλ, ζέηνληαο  έλαο 

έηνο βάζε θαη θαηφπηλ νη ηηκέο ησλ ζηνηρείσλ ησλ επφκελσλ εηψλ ππνινγίδνληαη 

αλαινγηθά κε ηηο ηηκέο ηνπ έηνπο απηνχ. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο, ην έηνο 2012 απνηειεί ην πξψην ρξνληθά ζηελ 

ππφ εμέηαζε πεξίνδν θαη ηίζεηαη σο έηνο βάζε. Έηζη, νη ηηκέο φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

2012 ζεσξνχληαη 100% (ησλ ηδίσλ ηηκψλ ηεο ρξνληάο απηήο) θαη νη ηηκέο ησλ 

επφκελσλ εηψλ ππνινγίδνληαη σο πνζνζηφ απηνχ (Δπζχκνγινπ & Λαδαξίδεο, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

Πίνακαρ 9: Καηαζηάζειρ ηάζηρ ΔΤΓΑΠ 2012-2016 με έηορ βάζη ηο 2012 

Πνζά ζε ρηι. € 2012 2013 2014 2015 2016 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 

πλ. Παγίνπ 

Δλεξγεηηθνχ 

100% 102% 100% 96% 92% 

Απνζέκαηα 100% 90% 82% 71% 70% 

Απαηηήζεηο Καηά Πει. 100% 66% 66% 72% 67% 

Λνηπά Κπθινθ. ηνηρ. 100% 262% 200% 220% 234% 

πλ. Κπθινθ. 

Δλεξγεηηθνχ 

100% 123% 105% 115% 116% 

χλνιν Δλεξγεηηθνχ 100% 99% 92% 95% 93% 

ΠΑΘΗΣΙΚΟ 

πλ. Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 100% 108% 105% 110% 103% 

Μαθξ. Τπνρξεψζεηο 100% 51% 61% 74% 70% 

Βξαρ. Τπνρξεψζεηο 100% 72% 25% 31% 39% 

πλ. Τπνρξεψζεσλ 100% 89% 79% 78% 82% 

χλνιν Παζεηηθνχ 100% 99% 92% 95% 93% 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΗ 

Κχθινο Δξγαζηψλ  100% 95% 92% 92% 93% 

Κφζηνο Πσιεζέλησλ 100% 92% 89% 90% 88% 

Μηθηά Κέξδε 100% 100% 97% 95% 100% 

Κέξδε πξν Φφξσλ, 

Δπελδ, Υξεκαη. 

Απνηειεζκάησλ 

100% 73% 67% 59% 67% 

Κέξδε πξν Φφξσλ 100% 100% 103% 91% 67% 

Καζαξά Κέξδε κεηά 

Φφξσλ 

100% 270% 24% 141% 24% 
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Αλαθνξηθά κε ηηο θαηαζηάζεηο ηάζεηο ηνπ Δλεξγεηηθνχ, παξαηεξνχκε φηη ηα Πάγηα 

ηνηρεία απμάλνληαη ηελ επφκελε ρξνληά (2013) ελψ ζηε ζπλέρεηα θαη κέρξη ην 2016 

κεηψλνληαη ειαθξψο. Σα Απνζέκαηα εκθαλίδνπλ κηα δηαξθή πησηηθή ηάζε κέρξη θαη 

ην 2016 φπνπ ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ρξνληέο (2014-2015-2016) ε πηψζε είλαη αηζζεηή. 

Παξφκνηα πνξεία αθνινπζνχλ θαη νη Απαηηήζεηο θαηά Πειαηψλ ζηηο νπνίεο ηελ 

ρξνληά 2013 ππάξρεη αηζζεηή πηψζε αιιά ζηε ζπλέρεηα παξακέλνπλ ζηαζεξέο κε 

εμαίξεζε ην 2015 πνπ παξνπζηάδεη κηα ειαθξηά άλνδν. Σν χλνιν ηνπ 

Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ παξνπζηάδεη απμνκνηψζεηο ζηηο ηηκέο ηνπ κε 

κεγαιχηεξε απηή ηνπ 2013 απφ ηελ άιιε ην χλνιν Δλεξγεηηθνχ εκθαλίδεη κηα 

πησηηθή ηάζε κέρξη θαη ην 2014, ελψ ηελ επφκελε ρξνληά (2015) ε ηάζε απμάλεηαη 

θαη ζηε ζπλέρεηα πάιη κεηψλεηαη μαλά. Η δηαρξνληθή εμέιημε ησλ ηάζεσλ ηνπ 

Δλεξγεηηθνχ εκθαλίδεηαη παξαθάησ δηαγξακκαηηθά: 

 

 

Γιάγπαμμα 3: Γιασπονική ποπεία ςνόλος Παγίος Δνεπγηηικού – Ανάλςζη Σάζηρ ΔΤΓΑΠ 

2012 – 2016  
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Γιάγπαμμα 4: Γιασπονική ποπεία Αποθεμάηων – Ανάλςζη Σάζηρ ΔΤΓΑΠ 2012 – 2016  

 

  

 

Γιάγπαμμα 5: Γιασπονική ποπεία Απαιηήζεων Καηά Πελαηών – Ανάλςζη Σάζηρ ΔΤΓΑΠ 2012 

– 2016 
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Γιάγπαμμα 6: Γιασπονική ποπεία Λοιπών ηοισείων Κςκλοθοπούνηορ Δνεπγηηικού – Ανάλςζη 

Σάζηρ ΔΤΓΑΠ 2012 – 2016 

 

  

 

Γιάγπαμμα 7: Γιασπονική ποπεία ςνόλος Κςκλοθοπούνηορ Δνεπγηηικού – Ανάλςζη Σάζηρ 

ΔΤΓΑΠ 2012 – 2016 
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Γιάγπαμμα 8: Γιασπονική ποπεία ςνόλος Δνεπγηηικού – Ανάλςζη Σάζηρ ΔΤΓΑΠ 2012 – 2016 

 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο θαηαζηάζεηο ηάζεο ηνπ Παζεηηθνχ, παξαηεξνχκε φηη ην χλνιν 

ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ έρεη αλνδηθή ηάζε κε απμνκεηψζεηο ζηηο ηηκέο ηηο. Οη 

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο παξνπζηάδνπλ κηα εκθαλή πησηηθή ηάζε ην 2013 ελψ 

ζηελ ζπλέρεηα έρεη αλνδηθή ηάζε κέρξη θαη ην 2015 φπνπ θαη πάιη ην 2016 ε ηάζε 

κεηψλεηαη.Οη Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο έρνπλ πησηηθή ηάζε κερξη ην 2014 ελψ 

ζηελ ζπλέρεηα θαη γηα ηηο επφκελεο δχν ρξνληέο ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Σν χλνιν ησλ 

Τπνρξεψζεσλ παξνπζηάδεη θη απηφ κηα πησηηθή ηάζε κέρξη θαη ην 2015 ελψ ηελ 

επφκελε ρξνληά έρεη αλνδηθή ηάζε. Σέινο, ην χλνιν ηνπ Παζεηηθνχ θη απηφ κε ηε 

ζεηξά ηνπ παξνπζηάδεη πησηηθή ηάζε κέρξη θαη ην 2014 ελψ ηελ επφκελε ρξνληά 

απμάλεηαη θαη ηελ κεζεπφκελε κεηψλεηαη μαλά. Η δηαρξνληθή εμέιημε ησλ ηάζεσλ ηνπ 

Παζεηηθνχ εκθαλίδεηαη παξαθάησ δηαγξακκαηηθά:  
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Γιάγπαμμα 9: Γιασπονική ποπεία ςνόλος Ιδίων Κεθαλαίων – Ανάλςζη Σάζηρ ΔΤΓΑΠ 2012 – 

2016 

 

 

 

Γιάγπαμμα 10: Γιασπονική ποπεία Μακποππόθεζμων Τποσπεώζεων – Ανάλςζη Σάζηρ ΔΤΓΑΠ 

2012 – 2016 
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Γιάγπαμμα 11: Γιασπονική ποπεία Βπασςππόθεζμων Τποσπεώζεων – Ανάλςζη Σάζηρ ΔΤΓΑΠ 

2012 – 2016 

 

 

 

Γιάγπαμμα 12: Γιασπονική ποπεία ςνόλος Τποσπεώζεων – Ανάλςζη Σάζηρ ΔΤΓΑΠ 2012 – 

2016 
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Γιάγπαμμα 13: Γιασπονική ποπεία ςνόλος Παθηηικού – Ανάλςζη Σάζηρ ΔΤΓΑΠ 2012 – 2016 

 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο θαηαζηάζεηο ηάζεο ησλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, γίλεηαη εκθαλέο 

φηη ν Κχθινο Δξγαζηψλ κεηψλεηαη κέρξη θαη ην 2015 ελψ ην 2016 απμάλεηαη. Σν 

Κφζηνο Πσιεζέλησλ κεηψλεηαη κέρξη θαη ην 2014 ελψ ηελ επφκελε ρξνληά απμάλεηαη 

γηα λα θαηαιήμεη λα κεησζεί πάιη ην 2016. Παξφκνηα κε ηνλ Κχθιν Δξγαζηψλ έηζη 

θαη ηα Μηθηά Κέξδε κεηψλνληαη κέρξη θαη ην 2015 ελψ ην 2016 απμάλεηαη. Σν ίδην 

ζπκβαίλεη θαη ζηα Κέξδε πξν Φφξσλ Δπελδπηηθψλ, Υξεκαηνδνηηθψλ 

Απνηειεζκάησλ ηα νπνία κεηψλνληαη κέρξη θαη ην 2015 ελψ θη απηά ζηε ζπλέρεηα 

απμάλνληαη. Σα Κέξδε πξν Φφξσλ απφ ηελ άιιε κεηψλνληαη ειάρηζηα ην 2013 θαη 

ζηε ζπλέρεηα ην 2014 απμάλεηαη γηα λα θαηαιήμεη κέρξη θαη ην 2016 λα κεηψλεηαη. 

Σέινο, ηα Καζαξά Κέξδε κεηά Φφξσλ παξνπζηάδνπλ απμνκεηψζεηο ζηηο ηηκέο ηεο 

ηάζεο ηνπο θαζψο ην 2013 απμάλεηαη αηζζεηά ην 2014 κεηψλεηαη ζηνλ ίδην βαζκφ θαη 

ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ηηο επφκελεο 2 ρξνληέο (2015-2016) ζηελ νπνία απμάλεηαη θαη 

κεηψλεηαη αληίζηνηρα. Η δηαρξνληθή εμέιημε ησλ ηάζεσλ ησλ Απνηειεζκάησλ 

Υξήζεο εκθαλίδεηαη παξαθάησ δηαγξακκαηηθά:    
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Γιάγπαμμα 14: Γιασπονική ποπεία Κύκλος Δπγαζιών – Ανάλςζη Σάζηρ ΔΤΓΑΠ 2012 – 2016 

 

 

 

 

 

 
Γιάγπαμμα 15: Γιασπονική ποπεία Κόζηοςρ Πωληθένηων – Ανάλςζη Σάζηρ ΔΤΓΑΠ 2012 – 

2016 
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Γιάγπαμμα 16: Γιασπονική ποπεία Μικηών Κεπδών – Ανάλςζη Σάζηρ ΔΤΓΑΠ 2012 – 2016 

 

 

 

 

Γιάγπαμμα 17: Γιασπονική ποπεία Κέπδη Ππο Φόπων, Δπενδςηικών, Υπημαηοδοηικών 

Αποηελεζμάηων  – Ανάλςζη Σάζηρ ΔΤΓΑΠ 2012 – 2016 
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Γιάγπαμμα 18: Γιασπονική ποπεία Κέπδη Ππο Φόπων – Ανάλςζη Σάζηρ ΔΤΓΑΠ 2012 – 2016 

 

 

 

 

 

Γιάγπαμμα 19: Γιασπονική ποπεία Κέπδη Μεηά Φόπων – Ανάλςζη Σάζηρ ΔΤΓΑΠ 2012 – 2016 
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5.6 Κάζεηε αλάιπζε 

 

Η κέζνδνο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο απνζθνπεί λα κειεηήζεη ηε δηάξζξσζε απηψλ ζηα πιαίζηα 

κηαο ρξνληάο, ζέηνληαο έλα κέγεζνο βάζε θαη θαηφπηλ νη ηηκέο ησλ ππνινίπσλ 

κεγεζψλ ηνπ έηνπο ππνινγίδνληαη αλαινγηθά κε ηηο ηηκέο ηνπ κεγέζνπο απηνχ. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο Παξνχζαο κειέηεο, ζην Δλεξγεηηθφ επηιέρζεθε σο βάζε ην 

χλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνχ, ζην Παζεηηθφ ην χλνιν ηνπ Παζεηηθνχ θαη ζηα 

Απνηειέζκαηα Υξήζεο ν Κχθινο Δξγαζηψλ. Έηζη, νη ηηκέο φισλ ησλ κεγεζψλ 

ζεσξνχληαη σο ην 100% (ησλ ηηκψλ ηνπο) θαη νη ηηκέο ησλ ππφινηπσλ κεγεζψλ 

ππνινγίδνληαη σο πνζνζηφ απηνχ (Δπζχκνγινπ & Λαδαξίδεο, 2000). 
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Πίνακαρ 10: Κάθεηη ανάλςζη  ΔΤΓΑΠ 2012-2016 

Πνζά ζε ρηι. € 2012 2013 2014 2015 2016 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 

πλ. Παγίνπ 

Δλεξγεηηθνχ 

57% 59% 62% 58% 57% 

Απνζέκαηα 1% 1% 1% 1% 1% 

Απαηηήζεηο Καηά Πει. 19% 12% 13% 14% 13% 

Λνηπά Κπθινθ. ηνηρ. 8% 21% 17% 19% 20% 

πλ. Κπθινθ. 

Δλεξγεηηθνχ 

28% 34% 31% 34% 34% 

χλνιν Δλεξγεηηθνχ 100% 100% 100% 100% 100% 

ΠΑΘΗΣΙΚΟ 

πλ. Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 53% 58% 60% 61% 58% 

Μαθξ. Τπνρξεψζεηο 5% 3% 3% 4% 4% 

Βξαρ. Τπνρξεψζεηο 17% 12% 5% 5% 7% 

πλ. Τπνρξεψζεσλ 47% 42% 40% 39% 42% 

χλνιν Παζεηηθνχ 100% 100% 100% 100% 100% 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΗ 

Κχθινο Δξγαζηψλ  100% 100% 100% 100% 100% 

Κφζηνο Πσιεζέλησλ 59% 57% 57% 57% 56% 

Μηθηά Κέξδε 41% 43% 43% 43% 44% 

Κέξδε πξν Φφξσλ, 

Δπελδ, Υξεκαη. 

Απνηειεζκάησλ 

21% 16% 15% 13% 15% 

Κέξδε πξν Φφξσλ 18% 18% 19% 17% 13% 

Καζαξά Κέξδε κεηά 

Φφξσλ 

13% 38% 3% 21% 3% 
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Αλαθνξηθά κε ην Δλεξγεηηθφ, ε θάζεηε αλάιπζε δείρλεη φηη ην χλνιν ηνπ Παγίνπ 

Δλεξγεηηθνχ έρεη αλνδηθή πνξεία κέρξη θαη ην 2014 ελψ ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί 

πησηηθή πνξεία κέρξη θαη ην 2016. Απφ ηελ άιιε ηα Απνζέκαηα δείρλνπλ λα έρνπλ 

ζηαζεξή πνξεία γηα νιφθιεξε ηελ πεληαεηία κε πνιχ ειάρηζηεο απμνκεηψζεηο ζηελ 

ηηκή ηνπο. Οη Απαηηήζεηο θαηά Πειαηψλ κεηαβάιινληαη δηαξθψο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πεληαεηίαο ελψ ηα Λνηπά Κπθινθνξνχληα ηνηρεία έρνπλ κηα εκθαλή άλνδν ην 

2013 ζηε ζπλέρεηα κεηψλνληαη ην 2014 θαη ηέινο απμάλνληαη κέρξη θαη ην 2016 ην 

ίδην αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη κε ην χλνιν ηνπ Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ κε 

εμαίξεζε ηηο δχν ηειεπηαίεο ρξνληέο πνπ παξακέλεη ζηαζεξφ. 

Αλαθνξηθά κε ην Παζεηηθφ, ε θάζεηε αλάιπζε δείρλεη φηη ην χλνιν ησλ Ιδίσλ 

θεθαιαίσλ έρεη αλνδηθή πνξεία κέρξη θαη ην 2015 ελψ ηελ επφκελε ρξνληά 

παξνπζηάδεη πηψζε. Οη Μαθξνπξφζεζκεο  Τπνρξεψζεηο δείρλνπλ λα έρνπλ πησηηθή 

θαη ζηαζεξή πνξεία ηηο ρξνληέο 2013-2014 ελψ ζηελ ζπλέρεηα θαη ηηο ρξνληέο 2015-

2016 έρνπλ αλνδηθή πνξεία, ελψ νη Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο αθνινπζνχλ 

πησηηθή πνξεία κέρξη θαη ην 2015 θαη ηελ επφκελε ρξνληά αθνινπζεί αλνδηθή πνξεία. 

Σέινο, ην χλνιν ησλ Τπνρξεψζεσλ έρεη πησηηθή πνξεία κέρξη θαη ην 2015 ελψ ηελ 

ηειεπηαία ρξνληά (2016) παξνπζηάδεη αλνδηθή πνξεία. 

Αλαθνξηθά κε ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο, ε θάζεηε αλάιπζε δείρλεη φηη ηα Μηθηά 

Κέξδε παξνπζηάδνπλ κηα δηαξθή αλνδηθή πνξεία κέρξη θαη ην 2016 ζε αληίζεζε κε ην 

Κφζηνο Πσιεζέλησλ πνπ παξνπζηάδεη κηα πησηηθή αιιά ζηαζεξή πνξεία κέρξη ην 

2015 ελψ ην 2016 ζπλερίδεη λα πέθηεη. Σα Κέξδε πξν Φφξσλ, Δπελδπηηθψλ, 

Υξεκαηνδνηηθψλ Απνηειεζκάησλ ηα νπνία έρνπλ πησηηθή πνξεία κέρξη θαη ην 2015 

ελψ ηελ επφκελε ρξνληά έρνπλ αλνδηθή πνξεία. Σα Κέξδε πξν Φφξσλ παξακέλνπλ 

πεξίπνπ ζηαζεξά ηηο δχν πξψηεο ρξνληέο 2012-2013, ηελ επφκελε ρξνληά απμάλνληαη 

ελψ ζηε ζπλέρεηα κεηψλνληαη κέρξη θαη ην 2016. Σέινο, ηα Καζαξά Κέξδε κεηά 

Φφξσλ παξνπζηάδνπλ κεηαβνιέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο.  

 

5.7 Αλάιπζε αξηζκνδεηθηώλ 

 

Η κέζνδνο ησλ αξηζκνδεηθηψλ είλαη, φπσο αλαιχζεθε παξαπάλσ, κία δηαδεδνκέλε 

ηερληθή ππνινγηζκνχ νξηζκέλσλ κεγεζψλ πνπ ζπλνιηθά κε ηελ κειέηε εζσηεξηθνχ-

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο φζν θαη κε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ δεηθηψλ απηψλ (ηφζν 

δηαρξνληθά ζηελ ίδηα εηαηξία, φζν πηζαλφλ θαη κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ εηαηξηψλ 

ηνπ ίδηνπ θιάδνπ) κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηνλ ζρεκαηηζκφ κηαο αληηθεηκεληθήο 

εηθφλαο γηα ηελ εηαηξία απηή (Δπζχκνγινπ & Λαδαξίδεο,2000/ Νηάξρνο,2004). 
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Οη αξηζκνδείθηεο δηαθξίλνληαη ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο, θαζεκία εθ ησλ νπνίσλ 

απνζθνπεί λα θαιχςεη κηα ζεκαηηθή ελφηεηα επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Έηζη, νη 

δηαζεκφηεξεο απφ ηηο θαηεγνξίεο απηέο είλαη νη δείθηεο Ρεπζηφηεηαο, 

Γξαζηεξηφηεηαο, Απνδνηηθφηεηαο θαη Κεθαιαηαθήο Γηάξζξσζεο (Δπζχκνγινπ & 

Λαδαξίδεο,2000/ Νηάξρνο,2004). Η θάζε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη πιήζνο δεηθηψλ, 

απφ ηνπο νπνίνπο επηιέρζεθαλ νη πην γλσζηνί πξνο εθαξκνγή γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο ΔΤΓΑΠ. Οη δείθηεο απηνί 

παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα 

αθνινπζήζεη ιεπηνκεξήο θαη θξηηηθή αλάιπζε ηνπ θαζελφο κεκνλσκέλα: 
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Πίνακαρ 11: Απιθμοδείκηερ ΔΤΓΑΠ 2012-2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Γεηθη. Γελ. 

Ρεπζη. 

1,66 2,86 6,98 6,16 4,88 

Γεηθη. Άκεζεο 

Ρεπζη. 

1,60 2,78 6,78 6,01 4,77 

Γεηθη. Κπθι. 

Σαρ. Απνζεκ. 

11,76 12,06 12,87 14,86 14,74 

Γεηθη Κπθι. 

Σαρ. 

Απαηηήζεωλ 

1,14 1,65 1,61 1,44 1,59 

Γεηθη. Σαρ. 

Δμνθι. Βξαρ. 

Τπνρξεώζεωλ 

0,75 0,96 2,66 2,15 1,67 

Γεηθη. 

Μηθηνύ 

Πεξηζ. 

Κέξδνπο 

41,37% 43,31% 43,31% 42,68% 44,46% 

Γεηθη. Απνδ. 

Ιδίωλ 

Κεθαιαίωλ 

6,25% 8,71% 4,48% 4,62% 2,57% 

Γεηθη. Απνδ. 

Δλεξγεηηθνύ  

4,43% 3,27% 3,20% 2,77% 3,22% 

Γεηθη. Ιδίωλ 

πξνο πλ. 

Κεθάιαηα 

52,85% 57,57% 59,75% 61,31% 58,30% 

Γεηθη. Ιδίωλ 

πξνο Ξελ. 

Κεθαιαίωλ 

41,27% 25,59% 13,20% 15,48% 18,69% 
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Ο δείθηεο Γεληθήο ή Έκκεζεο Ρεπζηφηεηαο κεηξά ηελ ηθαλφηεηα ηεο εηαηξίαο λα 

θαιχπηεη ηηο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο ηεο κε ηελ αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ. Ιδαληθέο ηηκέο ζεσξνχληαη απηέο πνπ βξίζθνληαη 

θνληά ζην 2, ελψ ε δηαρξνληθή πηψζε ησλ ηηκψλ ζηνλ δείθηε καξηπξά αδπλακία ηεο 

εηαηξίαο λα θαιχςεη ηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο κέζσ ησλ άκεζα ξεπζηνπνηήζηκσλ 

ζηνηρείσλ. (Νηάξρνο,2004/Ννχιαο,2015). Ο δείθηεο απηφο ππνινγίδεηαη σο εμήο:  

 

 

 

Γιάγπαμμα 20: Γιασπονική ποπεία δείκηη Γενικήρ Ρεςζηόηηηαρ ΔΤΓΑΠ 2012-2016 

 

 

Σν παξαπάλσ δηάγξακκα καο δείρλεη φηη ε εηαηξία, κε εμαίξεζε ηελ πξψηε ρξνληά, νη 

ηηκέο ηνπ δείθηε είλαη κεγαιχηεξεο απφ ην 2. Χζηφζν, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

πεληαεηίαο νη εηαηξία θαιχπηεη ηηο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο κε ηελ αμία ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ. Σέινο, ε ηάζε ηνπ δείθηε εκθαλίδεηαη 

αλνδηθή κέρξη θαη ην 2014 ελψ ζηε ζπλέρεηα θαη κέρξη ην 2016 ε ηάζε είλαη 

θαζνδηθή.   

Ο δείθηεο Άκεζεο Ρεπζηφηεηαο κεηξά ηελ ηθαλφηεηα ηεο εηαηξίαο λα θαιχπηεη ηηο 

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο ηεο κε ηελ αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Κπθινθνξνχληνο 

Δλεξγεηηθνχ, ρσξίο φκσο λα ζπλππνινγίδεη ηα Απνζέκαηα. Ιδαληθέο ηηκέο είλαη απηέο 
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πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην 1, ελψ αλ νη ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά απφ απηέο ηνπ πξνεγνχκελνπ, ηφηε πξνθαλψο ε εηαηξία βαζίδεηαη 

ζεκαληηθά ζηε ρξήζε ησλ Απνζεκάησλ γηα ηελ απφθηεζε ξεπζηφηεηαο. Δπηπιένλ, 

νδείθηεο απηφο πξνζπαζεί λα ιχζεη ην κεηνλέθηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ δείθηε 

(Νηάξρνο,2004/ Ννχιαο,2015). Ο δείθηεο απηφο ππνινγίδεηαη σο εμήο:  

 

 

 

Γιάγπαμμα 21: Γιασπονική ποπεία δείκηη Άμεζηρ Ρεςζηόηηηαρ ΔΤΓΑΠ 2012-2016 

 

 

Σν παξαπάλσ δηάγξακκα καο δείρλεη φηη ν δείθηεο είλαη δηαρξνληθά πάλσ απφ ην 1, 

γεγνλφο φηη ε εηαηξία θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη 

ηηο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο ηεο κε ηελ αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ, ρσξίο λα βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πψιεζε 

ησλ Απνζεκάησλ ηνπ. Απηφ θαίλεηαη ζην γεγνλφο φηη ν δείθηεο απηφο είλαη πνιχ 

θνληά κε ηνλ πξνεγνχκελν δείθηε ηεο Γεληθήο Ρεπζηφηεηαο. Σέινο, ε ηάζε ηνπ 

δείθηε αθνινπζεί ηελ ηάζε ηνπ πξνεγνχκελνπ δείθηε, δειαδή έρεη αλνδηθή ηάζε 

κέρξη θαη ην 2014 ελψ ζηε ζπλέρεηα θαη κέρξη ην 2016 έρεη πησηηθή ηάζε. 

Ο δείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο Απνζεκάησλ καο δείρλεη πφζεο θνξέο ην ρξφλν 

ηα απνζέκαηα κεηαηξέπνληαη ζε πσιήζεηο θαζψο επίζεο κεηξά ηελ ηαρχηεηα κε ηελ 

νπνία ε εηαηξία αλαλεψλεη ηα απνζέκαηά ηεο. ζν πην γξήγνξα απηά αλαλλεφλνληαη, 

ηφζν πην γξήγνξα ε εηαηξία πξνβαίλεη ζε πσιήζεηο ( Νηάξρνο,2004/ Ννχιαο,2015). Ο 

δείθηεο απηφο ππνινγίδεηαη σο εμήο:  
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Γιάγπαμμα 22: Γιασπονική ποπεία δείκηη Κςκλοθοπιακήρ  Σασύηηηαρ Αποθεμάηων ΔΤΓΑΠ 

2012-2016 

  

 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη φηη ν δείθηεο έρεη αλνδηθή ηάζε κέρξη θαη ην 2015 

ελψ ζηε ζπλέρεηα έρεη κηα πνιχ κηθξή πηψζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε εηαηξία αλαλεψλεη 

αξθεηά γξήγνξα ηα απνζέκαηά ηεο.  

Ο δείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο Απαηηήζεσλ κεηξάεη ηελ ηαρχηεηα κε ηελ 

νπνία ε εηαηξία εηζπξάηηεη ηηο απαηηήζεηο απφ ηνπο πειάηεο ηεο. ζν πην γξήγνξα 

απηέο εηζπξάηηνληαη, ηφζν πην γξήγνξα ε εηαηξία απνθηά ηελ νθεηιφκελε ζε απηή 

ξεπζηφηεηα (Δπζχκνγινπ & Λαδαξίδεο,2000/ Νηάξρνο,2004). Ο δείθηεο απηφο 

ππνινγίδεηαη σο εμήο:  
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Γιάγπαμμα 23: Γιασπονική ποπεία δείκηη Κςκλοθοπιακήρ  Σασύηηηαρ Απαιηήζεων ΔΤΓΑΠ 

2012-2016 

 

 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη φηη ν δείθηεο έρεη αλνδηθή ηάζε κέρξη ην 2013 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε εηαηξία εηζέπξαηηε κε κεγαιχηεξε ηαρχηεηα ηηο 

απαηηήζεηο ηεο απφ ηνπο πειάηεο ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο. Έπεηηα θαη 

κέρξη ην 2015 αθνινπζεί πησηηθή ηάζε θαη ηέινο ην 2016 έρεη αλνδηθή ηάζε ρσξίο 

φκσο λα μεπεξλά ηελ ηηκή ηνπ 2013. 

Ο δείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο Δμνθιήζεσο Βξαρππξφζεζκσλ Τπνρξεψζεσλ 

κεηξά ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ε εηαηξία αλαλέσζε ηε ιήςε βξαρππξφζεζκεο 

πίζησζεο απφ πξνκεζεπηέο ηεο, Τςειέο ηηκέο ζηνλ δείθηε ππνδειψλνπλ φηη ε 

εηαηξία πξνβαίλεη ζε ηαθηηθή ιήςε ησλ βξαρππξφζεζκεο πίζησζεο (Νηάξρνο,2004). 

Ο δείθηεο απηφο ππνινγίδεηαη σο εμήο: 
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Γιάγπαμμα 24: Γιασπονική ποπεία δείκηη  Σασύηηηαρ Δξοθλήζεωρ Βπασ. Τποσπεώζεων 

ΔΤΓΑΠ 2012-2016 

 

 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη φηη ν δείθηεο έρεη αλνδηθή ηάζε κέρξη ην 2014 

γεγνλφο πνπ δειψλεη φηη ε εηαηξία αλαλεψλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηηο βξαρπρξφληεο 

πηζηψζεηο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί πησηηθή ηάζε πξάγκα πνπ δειψλεη φηη ε εηαηξία 

αλαλέσλαη φιν θαη ιηγφηεξν ηηο βξαρπρξφληεο πηζηψζεηο ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνεγνχκελεο ρξνληέο. 

Ο δείθηεο Μηθηνχ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο καο δείρλεη ην πνζνζηφ ησλ εζφδσλ πνπ 

απνκέλεη ζηελ εηαηξία αθνχ έρεη πιεξψζεη ην θφζηνο πξντφλησλ. ζν πςειφηεξνο 

είλαη ν δείθηεο, ηφζν ην θαιχηεξν γηα ηελ εηαηξία. Δθθξάδεη επίζεο, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πνιηηηθή θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ (Ννχιαο,2015). Ο 

δείθηεο απηφο ππνινγίδεηαη σο εμήο: 
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Γιάγπαμμα 25: Γιασπονική ποπεία δείκηη  Μικηού Πεπιθωπίος Κέπδοςρ  ΔΤΓΑΠ 2012-2016 

 

 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη φηη ν δείθηεο έρεη αλνδηθή ηάζε κέρξη θαη ην 2013 

έπεηηα παξακέλεη ζηαζεξφο γηα ηελ επφκελε ρξνληά ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεη κηα 

πηψζε ην 2015 θαη ηέινο ην 2016 έρεη αλνδηθή ηάζε. 

Ο δείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ (Return on Equity – ROE) κεηξά ηελ 

απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Γεδνκέλνπ φηη ν ζθνπφο κηαο επηρείξεζεο είλαη λα 

κεγηζηνπνηήζεη ηνλ πινχην ησλ κεηφρσλ, ν δείθηεο ηεο απφδνζεο ηδίσλ θεθαιαίσλ 

είλαη ζεκαληηθφο γηα ηνπο κεηφρνπο. Δίλαη θαλεξφ φηη νη πςειέο ηηκέο ζην δείθηε 

απηφ ππνδειψλνπλ φηη ε εηαηξία ρξεζηκνπνηεί απνδνηηθά ηα Ίδηα Κεθάιαηά ηεο γηα 

λα δεκηνπξγήζεη θέξδνο (Νηάξρνο,2004/ Ννχιαο,2015). Ο δείθηεο απηφο 

ππνινγίδεηαη σο εμήο: 
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Γιάγπαμμα 26: Γιασπονική ποπεία δείκηη Απόδοζηρ Ιδίων Κεθαλαίων  ΔΤΓΑΠ 2012-2016 

 

 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη φηη ν δείθηεο παξνπζηάδεη αχμεζε ην 2013 κε ηελ 

πςειφηεξε ηηκή ηνπ δείθηε πνπ ζεκαίλεη φηη ε εηαηξία βξίζθεηαη ζε θάζε 

θεξδνθνξίαο πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ρξεζηκνπνηεί πνιχ απνδνηηθά ηα Ίδηα 

Κεθάιαηά ηνπ. ηε ζπλέρεηα θαη κέρξη ην 2016 ν δείθηεο αθνινπζεί πησηηθή πνξεία 

πνπ ζεκαίλεη φηη ε εηαηξία δελ βξίζθεηαη ζε κεγάιε θεξδνθνξία πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη δελ ρξεζηκνπνηεί πνιχ απνδνηηθά ηα Ίδηα Κεθάιαηά ηεο. 

Ο δείθηεο Απνδνηηθφηεηαο ηνπ πλφινπ ηνπ Δλεξγεηηθνχ (Return on Assets – ROA) 

κεηξά ηελ ηθαλφηεηα ηεο δηνίθεζεο λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο πφξνπο ηεο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε θεξδψλ. ζν κεγαιχηεξνο ν δείθηεο ηφζν απνηειεζκαηηθφηεξα 

δηνηθείηαη ε εηαηξία (Νηάξρνο,2004/ Ννχιαο,2015). Ο δείθηεο απηφο ππνινγίδεηαη σο 

εμήο: 
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Γιάγπαμμα 27: Γιασπονική ποπεία δείκηη Απόδοζηρ Δνεπγηηικού  ΔΤΓΑΠ 2012-2016 

 

 

ην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλεηαη φηη ν δείθηεο έρεη πησηηθή ηάζε κέρξη θαη ην 2015 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε εηαηξία δελ θαηφξζσζε λα ρξεζηκνπνηήζεη πνιχ 

απνδνηηθά ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία. Σέινο, ην 2016 παξνπζηάδεη αλνδηθή ηάζε 

ρσξίο λα μεπεξλά ηελ πςειφηεξε ηηκή πνπ είρε ν δείθηεο ην 2012. 

Ο δείθηεο Ιδίσλ πξνο πλνιηθψλ Κεθαιαίσλ εθηηκά ηε ζρέζε αλαινγία ηεο ρξήζεο 

Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ηα πλνιηθά, δειαδή εθηηκά ηη ηκήκα ησλ πλνιηθψλ 

Κεθαιαίσλ θαηαιακβάλνπλ ηα Ίδηα. ζν κηθξφηεξεο ηηκέο θέξεη ν δείθηεο, ηφζν 

κεγαιχηεξε εμάξηεζε έρεη ε εηαηξία απφ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ (Νηάξρνο,2004). Ο 

δείθηεο απηφο ππνινγίδεηαη σο εμήο: 
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Γιάγπαμμα 28: Γιασπονική ποπεία δείκηη Ιδίων ππορ ςνολικά Κεθάλαια ΔΤΓΑΠ 2012-2016 

 

 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη φηη ν δείθηεο έρεη αλνδηθή ηάζε κέρη θαη ην 2015 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη απμάλεη ζπλερψο ηελ αλαινγία ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ζηα 

πλνιηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ζηε ζπλέρεηα ην 2016 αθνινπζεί πησηηθή ηάζε. 

Ο δείθηεο Ξέλσλ πξνο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ εθηηκά ηε ζρέζε ησλ Ξέλσλ θαη ησλ Ιδίσλ 

Κεθαιαίσλ, δειαδή εθηηκά θαηά πφζν ηα Ξέλα Κεθάιαηα ππεξβαίλνπλ ησλ Ιδίσλ. 

ζν κεγαιχηεξεο ηηκέο θέξεη ν δείθηεο, ηφζν νινέλα κεγαιχηεξε ρξήζε Ξέλσλ 

Κεθαιαίσλ θάλεη ε εηαηξία (Δπζχκνγινπ & Λαδαξίδεο,2000/ Νηάξρνο,2004). Ο 

δείθηεο απηφο ππνινγίδεηαη σο εμήο: 
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Γιάγπαμμα 29: Γιασπονική ποπεία δείκηη Ιδίων ππορ Ξένα  Κεθάλαια ΔΤΓΑΠ 2012-2016 

 

 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη φηη ν δείθηεο έρεη κηα πησηηθή ηάζε κέρξη θαη ην 

2014 πξαγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε εηαηξία δελ πξνβαίλεη ζηε ρξήζε Ξέλσλ Κεθαιαίσλ 

ζηε ζπλέρεηα φκσο ν δείθηεο θαίλεηαη λα έρεη αλνδηθή ηάζε κέρξη θαη ην 2016. 
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Κεθάιαην 6: Απνηίκεζε ηεο εηαηξίαο ΔΤΓΑΠ κε ηε κέζνδν ηεο 

Πξνεμόθιεζεο Σακεηαθώλ Ρνώλ 

 

6.1 Πεξηγξαθή ζηαδίωλ απνηίκεζεο 

 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ Οκίινπ ΔΤΓΑΠ κε ηελ κέζνδν ησλ 

Διεχζεξσλ Πξνεμνθιεκέλσλ Σακεηαθψλ Ρνψλ, φια ηα απαξαίηεηα κεγέζε πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα ζα εθηηκεζνχλ κε βάζε ηα φζα ζεσξεηηθά 

αλαιχζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ γηα ηελ πεληαεηία 2012 – 2016. Δηδηθφηεξα, νη πξνβιέςεηο 

ζα ιάβνπλ ρψξα γηα ηελ επεξρφκελε πεληαεηία 2017 – 2021. Έηζη, ηα βήκαηα πνπ ζα 

ιάβνπλ ρψξα σο ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ Οκίινπ είλαη ηα αθφινπζα: 

 Τπνινγηζκφο ηνπ ξπζκνχ g1 θαη g2, 

 Τπνινγηζκφο ησλ FCFF γηα ηελ πεξίνδν 2017 – 2021 θαη ζην δηελεθέο, 

 Τπνινγηζκφο ηνπ WACC, 

 Τπνινγηζκφο ησλ παξνπζψλ αμηψλ ησλ FCF κε πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ην 

WACC, 

 Δθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο εηαηξίαο, 

 χγθξηζε ζεσξεηηθήο θαη πξαγκαηηθήο ηηκήο αλά κεηνρή. 

 

6.2 Τπνινγηζκόο ηνπ ξπζκνύ g1 θαη g2  

 

Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζζνχλ νη αλακελφκελεο FCFF γηα κηα κειινληηθή ρξνληθή 

πεξίνδν, ν ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα πξνβεί ζε ζρεηηθέο πξνβιέςεηο φισλ ησλ 

βαζηθψλ κεγεζψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε απηψλ. Έηζη, νη ζρεηηθέο 

πξνβιέςεηο αθνξνχλ ηνλ ξπζκφ g (growth rate) πνπ ηα αληίζηνηρα κεγέζε 

αλακέλνληαη λα κεηαβιεζνχλ ηελ ππφ κειέηε πεξίνδν. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, 

ην g ηζνχηαη κε ην γηλφκελν (Damodaran, 2011): 

 

πνπ 
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Λφγσ φκσο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηε ρψξα καο ηα 

ηειεπηαία ηξία ρξφληα γηα ιφγνπο απινχζηεπζεο ηεο δηαδηθαζίαο ν ξπζκφο g1 ζα 

ππνινγηζηεί κε βάζε ην κέζν φξν κεηαβνιήο ηνπ αξηζκνδείθηε Μηθηνχ Πεξηζσξίνπ 

Κέξδνπο θαζψο θαη κε ηηο πξνβιέςεηο πνπ παξέρεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ην 

2018 θαη 2019. Με βάζε ινηπφλ φια ηα πξνεγνχκελα ν ξπζκφο αχμεζεο g1 είλαη 

2,5% (Γηαδηθηπαθφο ηφπνο http://www.cnn.gr/oikonomia/story/104946/anaptyxi-1-6-

to-2017-kai-2-5-to-2018-vlepei-i-komision-gia-tin-ellada). 

Αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν ζηάδην πνπ αθνξά ηελ κεγέζπλζε ησλ FCF ζην δηελεθέο 

θαη ζπλεπψο έλαλ δεχηεξν ξπζκφ αλάπηπμεο απηψλ, g2, ε πξνεγνχκελε ζηξαηεγηθή 

θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε έδεημε φηη ν κηινο ηελ πεξίνδν 2015 – 2016 

παξνπζίαδε αχμεζε ζηα Μηθηά Κέξδε θαζψο θαη ζηνλ Κχθιν Δξγαζηψλ. Η 

θαηάζηαζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο φκσο θξίλεηαη πην ζχλζεηε ιφγσ ηεο 

χθεζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε Διιεληθή νηθνλνκία, ηε κεησκέλε ξεπζηφηεηα ζηελ 

αγνξά, γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα πνιιψλ εηαηξηψλ. Παξφια απηά 

ην ΓΝΣ πξνβιέπεη φηη ε Διιεληθή νηθνλνκία ζα κπεη ζε ηξνρηά αλάπηπμεο 

πξνβιέπνληαο φηη ην ΑΔΠ ζα απμεζεί ζην 1,5% γηα ην 2022 (Γηαδηθηπαθφ ηφπνο 

http://neaselida.news/oikonomia/provlepsis-dnt-gia-ypsiloteri-anaptyxi-2017-stin-

ellada-pio-esiodoxo-tamio-ke-apo-elliniko-ypik/). Γεδνκέλσλ φισλ ησλ παξαπάλσ 

θξίλεηαη ζθφπηκε ε πηνζέηεζε ελφο ξπζκνχ αλάπηπμεο g2 ελδερνκέλσλ ησλ εμειίμεσλ 

απηψλ, ρακειφηεξνπ χςνπο απφ ην g1, ην νπνίν ζα δηαηεξείηαη ζηαζεξφ ζην δηελεθέο. 

Έηζη ηίζεηαη φηη ην g2 ηζνχηαη κε 1,5%. 

 

6.3 Τπνινγηζκόο ηωλ FCFF γηα ηελ πεξίνδν 2017 - 2021  

 

Βάζεη ηεο πιεξνθφξεζεο απηήο, νη αλακελφκελεο FCFF ζα ππνινγηζηνχλ κε 

γλψκνλα ηηο παξαθάησ κεηαβνιέο εηεζίσο γηα ηα πεξηιακβαλφκελα κεγέζε: 

 

 

 

 

 

http://www.cnn.gr/oikonomia/story/104946/anaptyxi-1-6-to-2017-kai-2-5-to-2018-vlepei-i-komision-gia-tin-ellada
http://www.cnn.gr/oikonomia/story/104946/anaptyxi-1-6-to-2017-kai-2-5-to-2018-vlepei-i-komision-gia-tin-ellada
http://neaselida.news/oikonomia/provlepsis-dnt-gia-ypsiloteri-anaptyxi-2017-stin-ellada-pio-esiodoxo-tamio-ke-apo-elliniko-ypik/
http://neaselida.news/oikonomia/provlepsis-dnt-gia-ypsiloteri-anaptyxi-2017-stin-ellada-pio-esiodoxo-tamio-ke-apo-elliniko-ypik/
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Πίνακαρ 12:Τποθέζειρ ανάπηςξηρ μεγεθών πος πεπιλαμβάνονηαι ζηον ςπολογιζμό ηων 

αναμενόμενων FCFF – ΔΤΓΑΠ 2017 - 2021 

 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e Γηελεθέο 

Κέξδε πξν 

θφξσλ, 

ρξεκαηνδ. 

απνηει. 

2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 1,5% 

Φφξνο 

Δηζνδήκαηνο 

29% 29% 29% 29% 29% 29% 

Καζαξά Κέξδε 

κεηά θφξνπ 

2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 1,5% 

Κεθαιαηνπρηθέο 

Γαπάλεο 

2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 1,5% 

Απνζβέζεηο 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 1,5% 

Μεηαβνιή ζην 

Κεθ. Κίλεζεο 

2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 1,5% 

 

 

Πίνακαρ 13: Δκηίμηζη μεηαβολήρ Κεθαλαίος Κίνηζηρ ΔΤΓΑΠ 2012 - 2016 

ε ρηι. € 2012 2013 2014 2015 2016 

Αχμεζε/Μείσζε 

Απαηηήζεσλ 

-40.564,00 375.065,00 -12.686,00 -31.283,00 5.843,00 

Αχμεζε/Μείσζε 

πιηθψλ 

-1.348,00 1.842,00 1.789,00 1.828,00 121,00 

Αχμεζε/Μείσζε 

Τπνρξεψζεσλ 

-5.409,00 35.537,00 -111.401,00 -12.825,00 2.056,00 

Αχμεζε/Μείσζε 

εγγπήζεσλ 

150,00 115,00 87,00 84,00 85,00 

Αχμεζε/Μείσζε 

εηζθνξψλ εξγαδ. 

622,00 1.164,00 1.758,00 1.618,00 1.911,00 

Μεη. Κεθ. Κίλ. -46.549,00 413.723,00 -120.453,00 -40.578,00 10.016,00 



88 

 

Βάζεη φισλ απηψλ θαη ηεο αλαιπζείζαο ζεσξίαο ησλ δχν ζηαδίσλ, νη αλακελφκελεο 

FCFF γηα ηελ πεληαεηία 2017 – 2021 γηα ηνλ φκηιν ΔΤΓΑΠ έρνπλ σο εμήο: 

 

Πίνακαρ 14:Τπολογιζμόρ ηων αναμενόμενων FCFF – ΔΤΓΑΠ 2017 – 2021   

ε ρηι. € 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 

Κέξδε πξν 

θφξσλ, ρξεκαη. 

απνηειεζκάησλ 

49.931,00 51.179,28 52.458,76 53.770,23 55.114,48 56.492,34 

-Φφξνο 

εηζνδήκαηνο 

14.799,99 14.841,99 15.213,04 15.593,37 15.983,20 16.382,78 

=Καζαξά 

Κέξδε κεηά 

θφξνπ 

35.451,01 36.337,29 37.245,72 38.176,86 39.131,28 40.109,56 

-

Κεθαιαηνπρηθέ

ο Γαπάλεο 

8.442,00 8.653,05 8.869,38 9.091,11 9.318,39 9.551,35 

+Απνζβέζεηο 45.539,00 46.677,48 47.844,41 49.040,52 50.266,54 51.523,20 

-Μεηαβνιή ζην 

Κεθ. Κίλεζεο 

10.016,00 10.266,40 10.523,06 10.786,14 11.055,79 11.332,18 

FCFF 62.532,01 64.095,31 65.697,69 67.340,14 69.023,64 70.749,23 

   

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Τπνιεηκκαηηθήο Αμίαο (ΤΑ), απαηηείηαη αξρηθά ε εθηίκεζε 

ηεο ζπλνιηθήο αμία ησλ FCFF ζην δηελεθέο (πεξίνδνο πνπ ζεσξείηαη φηη μεθηλά κεηά 

ην 2021), ρξεζηκνπνηψληαο ηελ FCFF ηνπ 2021 θαη ηνλ ξπζκφ g2 πνπ ηζρχεη έθηνηε, 

εθηηκάηαη φηη ην πξψην έηνο ηεο πεξηφδνπ ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ – 2022, ε 

αλακελφκελε FCFF ζα έρεη σο εμήο: 

FCFF2022 = FCFF2021  * (1 + g2) = 70.749,23 * 1,015 = 71.810,47 ρηι.€ 
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6.4 Τπνινγηζκόο ηνπ WACC  

 

Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ην WACC ηνπ νκίινπ ΔΤΓΑΠ, ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία 

ηνπ ηχπνπ ππνινγηζκνχ ηνπ εθηηκψληαη κε ηνλ παξαθάησ καζεκαηηθφ ηχπν, ηνπ 

νπνίνπ θάζε παξάγνληαο ζα εθηηκεζεί παξαθάησ: 

 

WACC = weke + wdkd(1-T) 

Η βηβιηνγξαθία αλαθέξεη φηη κία απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο κεζφδνπο εχξεζεο ηνπ 

θφζηνπο απφδνζεο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ (ke) είλαη ην Τπφδεηγκα Απνηίκεζεο 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ (CAPM). Σν ηειεπηαίν ρξεζηκνπνηείηαη απφ επελδπηέο γηα 

λα ζπζρεηίδνπλ ηελ πξνζδνθψκελε απφδνζε ηνπ ζηνηρείνπ ( ζην νπνίν επελδχνπλ ή 

ελδηαθέξνληαη λα επελδχζνπλ) κε ηνλ θίλδπλν πνπ ην ραξαθηεξίδεη. Καζφηη ε κεηνρή 

είλαη ηκήκα ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ κηαο εηαηξίαο, ε αλακελφκελε απφδνζε απηήο 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ απφδνζε ησλ θεθαιαίσλ απηψλ (Πεηξάθεο, 1999). Σν CAPM 

ππνζηεξίδεη φηη: 

E(ri) = Rf + bi * (ERm – Rf) 

πνπ 

E(ri) = ε αλακελφκελε απφδνζε ηεο κεηνρήο ή αιιηψο ke 

Rf = ε απφδνζε ηνπ αθίλδπλνπ ρξενγξάθνπ 

bi = ν ζπληειεζηήο beta ηεο κεηνρήο  

ERm = ε απφδνζε ηεο αγνξάο 

ERm – Rf = αζθάιηζηξν θηλδχλνπ αγνξάο 

 

Χο Rf ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε απφδνζε ηνπ 10εηνχο Διιεληθνχ νκνιφγνπ, σο ζηνηρεία 

κε κεδεληθφ θίλδπλν. Καζψο ε απφδνζε απηψλ αιιάδεη κεληαία ζα ππνινγίζνπκε ηνλ 

κέζν φξν ηνπ εμακήλνπ ηνπ 10εηνχο Διιεληθνχ νκνιφγνπ, βάζεη ησλ απνδφζεσλ πνπ 

έρνπλ δεκνζηεπζεί απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα ηνπο ηειεπηαίνπ 6 κήλεο:  
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Πίνακαρ 15: Τπολογιζμόρ Rf 

 Μάηνο 

2017 

Ινχληνο 

2017 

Ινχιηνο 

2017 

Αχγνπζηνο 

2017 

επηέκβξηνο 

2017 

Οθηψβξηνο 

2017 

ΜΟ 

εμακήλνπ 

Απφδνζε 

10εηνχο 

Διιεληθνχ 

νκνιφγνπ 

0,0568 0,0576 0,0533 0,0555 0,0556 0,0559 0,0561 

 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αζθάιηζηξνπ θηλδχλνπ ηεο αγνξάο, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα 

δεδνκέλα απφ ην δηαδηθηπαθφ ηφπν http://www.market-risk-premia.com/gr.html έηζη 

ην αζθάιηζηξν θηλδύλνπ Risk Premium ζα ηζνύηαη κε 10,22%. 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηνλ ζπληειεζηή b ηνπ νκίινπ, εθηειέζηεθε γξακκηθή 

παιηλδξφκεζε κεηαμχ ησλ απνδφζεσλ ησλ ηηκψλ θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ΔΤΓΑΠ 

γηα ηελ ηειεπηαία πεληαεηία θαη ησλ απνδφζεσλ ησλ ηηκψλ θιεηζίκαηνο ηνπ Γεληθνχ 

Γείθηε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν (ζπγθεθξηκέλα 

9/11/2012 κε 9/11/2017). Σα απνηειέζκαηα ηεο παιηλδξφκεζεο παξαηίζεληαη ζην 

παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο θαη ζχκθσλα κε απηά, εθηηκήζεθε ε ηηκή ηνπ beta ίζε κε 

0,9214.  

Βάζεη φισλ ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ, ην ke ηνπ νκίινπ ηζνχηαη κε: 

Ke = 5,61% + 0,09214 * 10,22% = 15,03% 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ kd ηνπ νκίινπ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν κέζνο φξνο ηνπ πειίθνπ 

Σφθνη/Καζαξά Γάλεηα ηεο πεληαεηίαο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.market-risk-premia.com/gr.html
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Πίνακαρ 16: Τπολογιζμόρ kd 

 2012 2013 2014 2015 2016 ΜΟ 5εηίαο 

Υξεσζη. 

Σφθνη 

θαη ζπλ. 

έμνδα 

17.229,00 8.501,00 559,00 1.240,00 4.431,00 6.392,00 

Βξαρ. 

θαη 

Μαθξ. 

Τπνρξ.  

363.828,00 243.283,00 121.662,00 149.664,00 169.123,00 209.512,00 

Σφθνη/ 

Καζ. 

Γαλ. 

     0,031 ή 3,1% 

 

Έηζη, ην kd ηνπ νκίινπ ηζνύηαη κε 3,1% 

Σέινο, παξαθάησ εθηηκάηαη ν κέζνο φξνο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ Ιδίσλ θαη 

Ξέλσλ Κεθαιαίσλ γηα ηελ πεληαεηία 2012 – 2016: 

 

Πίνακαρ 17: Τπολογιζμόρ we, wd 

 2012 2013 2014 2015 2016 ΜΟ 

5εηίαο 

Ίδηα/πλ. 

Κεθάιαηα 

52,85 57,57 59,75 61,31 58,30 57,96 

Ξέλα/πλ. 

Κεθάιαηα 

47,14 42,42 40,25 38,68 41,69 42,04 

 

Γεδνκέλσλ φισλ ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ θαη γλσξίδνληαο φηη ν θνξνινγηθφο 

ζπληειεζηήο είλαη ίζνο κε 29%, ην WACC ηνπ νκίινπ ζα ηζνχηαη κε: 

WACC = 57,96% * 15,03% + 42,04% * 3,1% * (1-0,29) = 9,62% 

 

 



92 

 

6.5 Τπνινγηζκόο – Απνηίκεζε αμίαο νκίινπ ΔΤΓΑΠ 

 

Βάζεη ηεο πξνεγεζείζαο αλάιπζεο ζρεηηθά κε ηελ ζεσξεηηθή επηζθφπεζε ηεο 

κεζφδνπ ησλ Διεχζεξσλ Πξνεμνθιεκέλσλ Σακεηαθψλ Ρνψλ (FCFF) θαη ησλ 

παξαπάλσ εθηηκεζέλησλ  ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ, ε αμία ηεο εηαηξίαο ηζνχηαη κε ην 

άζξνηζκα ησλ παξνπζψλ αμηψλ ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

ζην πξψην θαη δεχηεξν ζηάδην ρξεζηκνπνηψληαο ην WACC σο επηηφθην 

πξνεμφθιεζεο. πγθεθξηκέλα, ζην δεχηεξν ζηάδην, ε εθηίκεζε ηεο ΤΑ βαζίζηεθε 

ζην ππφδεηγκα ζηαζεξήο αλάπηπμεο ηνπ Gordon (Penman,2010), ζχκθσλα κε ην 

νπνίν: 

ΤΑ = FCFF2022 / (WACC – g2)  

ΤΑ = 71.810,47 / (9,62% - 0,015) = 884.504,22 ρηι. € 

Έηζη, αλαθνξηθά κε ηνλ νξίδνληα πξνβιέςεσλ ηεο επεξρφκελεο πεληαεηίαο 2017 – 

2021 θαη επίζεο ζην δηελεθέο, ε απνηίκεζε ηνπ νκίινπ ΔΤΓΑΠ έρεη σο εμήο: 

 

Πίνακαρ 18: Δθαπμογή μεθόδος FCFF για αποηίμηζη αξίαρ ηος ομίλος ΔΤΓΑΠ 

 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e Γηελεθέο 

FCFF ζε ρηι. € 64.095,31 65.697,69 67.340,14 69.023,64 70.749,23 884.504,22 

πλη. 

Πξνεμφθιεζεο 

0,912 0,832 0,759 0,693 0,632 0,632 

Παξνχζα Αμία 

FCFF ζε ρηι. €  

58.471,13 54.673,97 51.096,07 47.803,41 44.699,02 558.825,44 

Αμία Δηαηξίαο 

ζε ρηι. € 

     815.569,05 

  

Καηφπηλ, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ε Καζαξή Αμία ηνπ νκίινπ θαη ζηε ζπλέρεηα ε 

αμία αλά κεηνρή, νη Μαθξνπξφζεζκεο θαη νη Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο (Ξέλα 

Κεθάιαηα) γηα ην έηνο 2016 ζα αθαηξεζεί απφ ηελ παξαπάλσ ππνινγηζζείζα αμία: 

Καζαξή Αμία = 815.569,05 – 169.123,00 = 646.446,05 

Καζψο φπσο δειψλεηαη ζην δηθηπαθφ ηφπν 

http://www.capital.gr/finance/quote/%CE%95%CE%A5%CE%94%CE%91%CE%A

0 , ν φκηινο ΔΤΓΑΠ δηαζέηεη 106.500 ρηιηάδεο κεηνρέο ζε θπθινθνξία, ε εθηηκψκελε 

αμία αλά κεηνρή ηζνχηαη κε: 

http://www.capital.gr/finance/quote/%CE%95%CE%A5%CE%94%CE%91%CE%A0
http://www.capital.gr/finance/quote/%CE%95%CE%A5%CE%94%CE%91%CE%A0
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Αμία αλά Μεηνρή = 646.446,05 / 106.500,00 = 6,07 € 

 

6.6 ύγθξηζε ζεωξεηηθήο θαη πξαγκαηηθήο ηηκήο αλά κεηνρή 

 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ ππνινγηζκψλ, ε αμία ηνπ νκίινπ ΔΤΓΑΠ φπσο απηή 

ππνινγίζηεθε κε ηελ κέζνδν FCFF, βξέζεθε ίζε κε 646.446,05 ρηι. €. Σελ εκέξα πνπ 

νινθιεξψζεθε ε παξνχζα κειέηε (15/11/2017), ν αξηζκφο ησλ κεηνρψλ ζε 

θπθινθνξία ήηαλ ίζνο κε 106.500 ρηι. κεηνρέο (Γηθηπαθφο ηφπνο 

http://www.capital.gr/finance/quote/%CE%95%CE%A5%CE%94%CE%91%CE%A

0). Γηαηξψληαο ηελ Καζαξή αμία ηεο εηαηξίαο κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ, έρνπκε σο 

απνηέιεζκα ηελ αμία αλά κεηνρή ηνπ νκίινπ ΔΤΓΑΠ. Η εθηίκεζε πνπ έγηλε 

ππνινγίδεη φηη ε ηηκή αλά κεηνρή κέζσ ηεο ζεσξίαο πνπ εθαξκφζηεθε ησλ FCFF 

ηζνχηαη κε 6,07 €. πγθξίλνληαο απηή κε ηελ πξαγκαηηθή ηηκή ηεο αμίαο ηεο θάζε 

κεηνρήο πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ ίδηα εκεξνινγηαθή κέξα ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αμηψλ Αζελψλ, ε νπνία ηζνχηαη κε 5,78 € εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε ηηκή ηεο 

κεηνρήο ηνπ νκίινπ είλαη ππνηηκεκέλε πεξίπνπ θαηά 4,8%. 

http://www.capital.gr/finance/quote/%CE%95%CE%A5%CE%94%CE%91%CE%A0
http://www.capital.gr/finance/quote/%CE%95%CE%A5%CE%94%CE%91%CE%A0
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πκπεξάζκαηα  

 

Η απνηίκεζε κηαο εηαηξίαο απνηειεί κία ππνθεηκεληθή δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηνπ 

εθάζηνηε αλαιπηή. Οη επελδπηέο θαη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε έρνπλ ζηελ δηάζεζή ηνπ 

δηάθνξεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο θαηαλφεζεο θαη κειέηεο ηφζν ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εθάζηνηε εηαηξίαο, φζν θαη εξγαιεία 

πξαγκαηνπνίεζεο ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο. Με φια ηα παξαπάλσ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κηα αληηθεηκεληθή εηθφλα ηεο πνξείαο ηεο εηαηξίαο θαη λα απνηειέζεη ζεκαληηθή 

βνήζεηα ζηελ ιήςε απφθαζεο επέλδπζεο ή φρη ζηελ ζπγθεθξηκέλε κεηνρή ή ζε 

νπνηνδήπνηε άιιν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ηεο εηαηξίαο. 

Η ζηξαηεγηθή αλάιπζε έρεη ζαλ ζηφρν ηε κειέηε ηφζν ηνπ εμσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ 

εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο εηαηξίαο θαη κε ηε βνήζεηα νξηζκέλσλ ηερληθψλ 

απνζθνπεί ζηνλ εληνπηζκφ ζηνηρείσλ θαη παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνξεία 

ηεο εηαηξίαο είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά. 

ζνλ αθνξά ηε κειέηε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 

βαζηθά κεγέζε ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηηο επίζεκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο θαη σο ζηφρν έρνπλ ηελ παξαηήξεζε θάπνησλ ζηνηρείσλ 

πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ. Δπίζεο, νη επελδπηέο θξίλνπλ πνιιέο θνξέο αλαγθαίν 

λα εθηηκήζνπλ ηελ αμία πνπ έρεη φιε ε επηρείξεζε, ψζηε λα ππνινγίζνπλ ηελ αμία 

αλά κεηνρή ζε θπθινθνξία, πιεξνθνξία ε νπνία είλαη ρξήζηκε γηα ηελ αγνξά ηεο 

κεηνρήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίαο. Η δηαδηθαζία απηή νξίδεηαη σο απνηίκεζε αμίαο 

εηαηξίαο θαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηεζλψο είλαη δηάθνξεο. 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία σο κέζνδνο απνηίκεζεο επηιέρζεθε ε κέζνδνο ησλ 

πξνεμνθιεκέλσλ ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Η κέζνδνο απηή απνηειεί κία απφ ηηο 

πιένλ απνδεθηέο θαη αμηφπηζηεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο κηαο εηαηξίαο. Αλαγλσξίδεη 

ηηο επηρεηξήζεηο σο δσληαλνχο νξγαληζκνχο αλεμάξηεηα απφ ηα πεξηνπζηαθά ηνπο 

ζηνηρεία θαη ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηηο κειινληηθέο αλακελφκελεο απνδφζεηο ηνπο. 

Δπηπιένλ, εθηηκά ηνλ ρξφλν ζαλ παξάγνληα ηεο αμίαο ηεο εηαηξίαο θαη ζπζρεηίδεη ηα 

νηθνλνκηθά δεδνκέλα κε ηελ αμία ηεο εηαηξίαο.      

Η εηαηξία ΔΤΓΑΠ απνηειεί κηα γλσζηή εηαηξία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν 

ηεο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ζηελ Διιάδα δηαγξάθνληαο κηα ζεηηθή πνξεία. Η 

ζηξαηεγηθή αλάιπζε ηνπ νκίινπ έδεημε πσο αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε 

πνπ καζηίδεη ηε ρψξα θαη ην αζηαζέο πνιηηηθφ θιίκα δελ απνηεινχλ επλντθνχο 

παξάγνληεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ νκίινπ. Παξφια απηά φκσο ε ΔΤΓΑΠ δηαγξάθεη 

θεξδνθφξα πνξεία. Η δηνίθεζε ρξεζηκνπνηψληαο ζσζηά ηηο ηερληθέο ζηξαηεγηθήο 

αλάιπζεο θαηάθεξε λα πεξηνξίζεη ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο απεηιέο πνπ αληηκεηψπηδε ν 

φκηινο θαη λα εθκεηαιιεπηεί ζην έπαθξν φιεο ηηο επθαηξίεο θαη ηα δπλαηά ζεκεία πνπ 

ηελ ραξαθηεξίδνπλ. 
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ηα πιαίζηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο γηα ηελ πεξίνδν 2012 – 2016, ν 

φκηινο θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ζε πνιχ θαιά επίπεδα ξεπζηφηεηαο φπσο απηφ θαίλεηαη 

απφ ηνπο δείθηεο Γεληθήο θαη Άκεζεο ξεπζηφηεηαο. Ο φκηινο έρεη θάπνηεο 

απμνκεηψζεηο ζην ξπζκφ κε ηνλ νπνίν εηζπξάηηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ θη απηφ είλαη 

δηαθξηηφ απφ ην δείθηε θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο απαηηήζεσλ . Δπίζεο, θαίλεηαη λα 

έρεη πξφβιεκα ζηελ αμηνπνίεζε ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ θαζψο ν δείθηεο ROE είλαη 

πησηηθφο απφ ην 2013 θαη κεηά, ζε αληίζεζε κε ην δείθηε ROA πνπ παξνπζηάδεη 

άλνδν απφ ην 2015 θαη κεηά πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ν φκηινο ρξεζηκνπνηεί ηνπο 

πφξνπο ηνπ γηα ηε δεκηνπξγία θεξδψλ. Σέινο, παξαηεξνχκε φηη ν φκηινο γηα ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ δελ εμαξηάηαη απφ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ θαζψο ν δείθηεο Ιδίσλ 

πξνο ζπλνιηθά θεθάιαηα είλαη αλνδηθφο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην δείθηε Ιδίσλ πξνο 

μέλα θεθάιαηα θαηαιήγνπκε ζην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα. 

Η απνηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ νκίινπ κε ηε κέζνδν ησλ ειεχζεξσλ πξνεμνθιεκέλσλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ έιαβε ρψξα κε ρξνληθφ νξίδνληα ηελ επεξρφκελε πεληαεηία 2017 – 

2021. Η κέζνδνο πεξηιακβάλεη ηελ εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ κε ηε ρξήζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο g, θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

Μέζνπ ηαζκηθνχ Κφζηνπο (WACC). Η πξνεμφθιεζε ησλ ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ κε 

ηε ρξήζε ηνπ WACC εμήγαγε σο απνηέιεζκα φηη ε αμία αλά κεηνρή ηνπ νκίινπ είλαη 

6,07 €. πγθξίλνληαο ηε ζεσξεηηθή απηή αμία αλά κεηνρή κε ηελ πξαγκαηηθή αμία 

πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ (5,78 €), θαηαιήγνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε κεηνρή είλαη ππνηηκεκέλε.             
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

Παξαθάησ παξαζέηνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηε γξακκηθή παιηλδξφκεζε πνπ έγηλε 

γηα ηελ εχξεζε ηνπ ζπληειεζηή beta ηεο κεηνρήο ΔΤΓΑΠ γηα ηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη απνδφζεηο ησλ ηηκψλ θιεηζίκαηνο γηα ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 

ηφζν ηεο κεηνρήο ΔΤΓΑΠ φζν θαη ηνπ δείθηε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ 

(Υ.Α.Α.).  

 

Απνηειέζκαηα Γξακκηθήο Παιηλδξόκεζεο 

 

ΈΞΟΓΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΟ 

 
 

Στατιςτικά παλινδρόμηςησ   

Πολλαπλό R 0,833020216 

R Τετράγωνο 0,69392268 

Προςαρμοςμζνο R Τετράγωνο 0,693670557 

Τυπικό ςφάλμα 0,021906467 

Μζγεθοσ δείγματοσ 1216 

 

ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ 

 

  βαθμοί ελευθερίασ SS MS F Σημαντικότητα F 

Παλινδρόμηςη 1 1,320819012 1,320819012 2752,318047 0 

Υπόλοιπο 1214 0,582590476 0,000479893     

Σφνολο 1215 1,903409488       

 
 

  Συντελεςτζσ 
Τυπικό 

ςφάλμα t τιμή-P 

Τεταγμζνη επί την αρχή 0,000463962 0,000628316 0,738421506 0,460401073 

Μεταβλητή X 1 0,921378336 0,017562595 52,46253947 0 

 
 

Κατώτερο 95% Υψηλότερο 95% 
Κατώτερο 

95,0% Υψηλότερο 95,0% 

-0,000768744 0,001696669 -0,000768744 0,001696669 

0,88692193 0,955834741 0,88692193 0,955834741 

 

 



101 

 

 

 

 

Δπίζεκεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νκίινπ ΔΤΓΑΠ 2012-2016 
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