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ΕΙΣΑΓΩΓΗ   
 
Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβούλιου της Εταιρίας 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. για τα Πεπραγμένα της χρήσης από την 1η Ιανουαρίου 2018 μέχρι και την 
31η Δεκεμβρίου 2018 είναι η παρουσίαση της δραστηριότητας της εταιρίας καθώς και 
σημαντικών γεγονότων μέχρι την ημερομηνία έκδοσής της. Στην έκθεση παρουσιάζονται επίσης 
οι προοπτικές και το πρόγραμμα δράσης για το επόμενο διάστημα. 
 
 
1. Η ΕΤΑΙΡΙΑ  
 
Η Εγνατία Οδός Α.Ε. ιδρύθηκε το 1995 με βάση το νόμο 2229/94 και τον 2190/20, με τη 
Δ14α/02/69/ΦΝ380/10-11-1994 (ΦΕΚ Β 846/14-11-1994) ΚΥΑ των υπουργών ΥΠΕΘΟ, 
Οικονομικών και ΥΠΕΧΩΔΕ, για την ανάθεση της μελέτης, επίβλεψης, κατασκευής, συντήρησης, 
εξοπλισμού και εκμετάλλευσης της Εγνατίας οδού και των οδικών αξόνων που την εξυπηρετούν 
καθώς και άλλων έργων εντός ή εκτός της ελληνικής επικράτειας που της ανατίθενται με Κοινές 
Υπουργικές Αποφάσεις.  
Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει μορφή Ανώνυμης Εταιρείας με μοναδικό 
μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών. 
Με την υπ΄ αρ. 195/27-10-2011 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και 
Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ Β’ 2501/4-11-2011) παραχωρούνται στο «Ταμείο Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ» (ΤΑΙΠΕΔ), τα δικαιώματα του ελληνικού δημοσίου 
άσκησης ψήφου επί ποσοστού 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 
Α.Ε.», μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκρατικοποίησης της εταιρείας, όπως αυτή 
περιγράφεται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. Με την υπ΄ αρ. 215/2012 απόφαση της Διυπουργικής 
Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ Β’ 2316/10-08-2012) περιήλθε στο 
ΤΑΙΠΕΔ, το δικαίωμα για τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου και 
τριών κάθετων αξόνων. 

Η Εταιρία το 2013 με το Ν. 4141/2013 υπάχθηκε εκ νέου στο ν. 3429/2005 περί ΔΕΚΟ.   Η Εταιρία 
την 31-12-2014 εντάχθηκε στο Μητρώο Φορέων γενικής Κυβέρνησης από την Ελληνική 
Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). 
 
Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. αποτελεί ευέλικτο σχήμα με ουσιαστική και καθοριστική συμβολή στην 
αποκέντρωση της διοίκησης των δημόσιων έργων, τόσο σε τομεακό όσο και σε γεωγραφικό 
επίπεδο. Αποτελεί επίσης, την αιχμή στην προσπάθεια αναβάθμισης του τρόπου παραγωγής 
δημοσίων έργων, η οποία επικεντρώνεται στην αξιοποίηση σύγχρονων χρηματοδοτικών 
εργαλείων και νέων οικονομικών και επιχειρησιακών στρατηγικών, στον ολιστικό γενικό 
σχεδιασμό των έργων, στον έλεγχο και στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος, του κόστους και 
της κατασκευής έργων υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών. Στην αναβάθμιση αυτή, μεταξύ 
των άλλων, συμβάλλουν: 
 η επιδιωκόμενη ολοκληρωμένη μελετητική ωρίμανση και υψηλή ποιότητα των μελετών, 
 η πληρότητα των τευχών δημοπράτησης και γενικότερα η καλή προετοιμασία των συμβατικών 
όρων κατασκευής έργων, 
 η εφαρμογή δομημένου και πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, 
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 η χρήση σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων διοίκησης και διαχείρισης των έργων, 
 η πολυετής εμπειρία και τεχνογνωσία του δυναμικού της. 

1.1. Οργάνωση και Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου 
Τo Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας πραγματοποίησε 36 συνεδριάσεις κατά τη διάρκεια του 
έτους 2018 και 42 συνεδριάσεις κατά το έτος 2019 κατά τις οποίες έλαβε 395 και 376 
αποφάσεις, αντίστοιχα. 

 
Η σύνθεση του Δ.Σ. από 01-01-2018 έως 29-01-2018 ήταν η κάτωθι:  
Πρόεδρος: Απόστολος Αντωνούδης 
Διευθύνων Σύμβουλος: 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Γλυκερία Καλφακάκου 
Μερσίνα Παυλούδη 

Εντεταλμένος Σύμβουλος : Γεώργιος Κολλιόπουλος 
Μέλη : Ιωάννης Ιωακειμίδης 
 Αθανάσιος Ζιάγκας  

 
Στην υπ. αριθμ. 942/9/5-3-2018 συνεδρίαση του Δ.Σ. έγινε ομόφωνα αποδεκτή η παραίτηση της 
Διευθύνουσας Συμβούλου Γλυκερίας Καλφακάκου και πραγματοποιήθηκε η ανασυγκρότηση του 
Δ.Σ. σε σώμα. Η σύνθεση του Δ.Σ από 5-3-2018 έως 18-6-2018 ήταν η κάτωθι:  
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος  Απόστολος Αντωνούδης 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Μερσίνα Παυλούδη 
Εντεταλμένος Σύμβουλος : Γεώργιος Κολλιόπουλος 
Μέλη : Ιωάννης Ιωακειμίδης 
 Αθανάσιος Ζιάγκας  
  

Κατά την πραγματοποιηθείσα στις 19-06-2018, στην Αθήνα, Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, εκλέχθηκαν δύο νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
αυτής προκειμένου να αντικατασταθούν τα παραιτηθέντα μέλη αυτού η κ. Γλυκερία 
Καλφακάκου (παραιτηθείσα με την από 28-02-2018 επιστολή της) και ο κ. Ιωάννης Ιωακειμίδης 
(παραιτηθείς με την από 12-06-2018 επιστολή του). Με την υπ. αριθμ. 949/05-07-2018 
συνεδρίαση του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε 
σώμα ως κάτωθι:   
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Απόστολος Αντωνούδης 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Μερσίνα Παυλούδη 
Εντεταλμένος Σύμβουλος : Γεώργιος Κολλιόπουλος 
Μέλη : Αθανάσιος Ζιάγκας  
 Ανάργυρος Οικονόμου 
 Νικόλαος Ζαχαριάδης  

 
Στις 07-08-2018 ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Γεώργιος Κολλιόπουλος απέστειλε προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας την παραίτησή του από τη θέση του Εντεταλμένου 
Συμβούλου για την Παραχώρηση και τα Έργα Εξωτερικού όσο και από τη θέση μέλους του Δ.Σ. 
Με την υπ. αριθμ. 951α/27-08-2018 συνεδρίαση του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε η ανασυγκρότηση 
του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Η σύνθεση του Δ.Σ από 27-08-2018 έως 21-09-2018 ήταν 
η κάτωθι:  
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Απόστολος Αντωνούδης 
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Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Μερσίνα Παυλούδη 
Μέλη : Αθανάσιος Ζιάγκας  
 Ανάργυρος Οικονόμου 
 Νικόλαος Ζαχαριάδης  

 
Κατά την πραγματοποιηθείσα στις 24-09-2018, στην Αθήνα, Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ», εκλέχθηκε νέο 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής προκειμένου να αντικατασταθεί το παραιτηθέν μέλος 
Δ.Σ. που έφερε και την ιδιότητα του Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Γεώργιος Κολλιόπουλος 
(παραιτηθείς με το από 7-8-2018 ηλεκτρονικό του μήνυμα). Στις 8-10-2018 το μέλος του Δ.Σ. κ. 
Αθανάσιος Ζιάγκας απέστειλε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας την παραίτησή του 
από τη θέση του. Με την υπ. αριθμ. 954/09-10-2018 συνεδρίαση του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε η 
ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Η σύνθεση του Δ.Σ από 09-10-2018 έως 
19-10-2018 ήταν η κάτωθι:  
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Απόστολος Αντωνούδης 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Μερσίνα Παυλούδη 
Εντεταλμένος Σύμβουλος : Πέτρος Μαλλίνης 
Μέλη : Ανάργυρος Οικονόμου 
 Νικόλαος Ζαχαριάδης  

 
Κατά την πραγματοποιηθείσα στις 29-10-2018, στην Αθήνα, Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ», εκλέχθηκε νέο 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής προκειμένου να αντικατασταθεί το παραιτηθέν μέλος 
Δ.Σ. κ. Αθανάσιος Ζιάγκας. Με την υπ. αριθμ. 955β/01-11-2018 συνεδρίαση του Δ.Σ. 
πραγματοποιήθηκε η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Η σύνθεση του Δ.Σ 
από 01-11-2018 έως 01-02-2019 ήταν η κάτωθι:  
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Απόστολος Αντωνούδης 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Μερσίνα Παυλούδη 
Εντεταλμένος Σύμβουλος : Πέτρος Μαλλίνης 
Μέλη : Ανάργυρος Οικονόμου 
 Νικόλαος Ζαχαριάδης  
 Αθανάσιος Σαββάκης 

 
Με την υπ. αριθμ. 965/11-02-2019 συνεδρίαση του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε η ανασυγκρότηση 
του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Η σύνθεση του Δ.Σ από 11-02-2019 έως 07-03-2019 ήταν 
η κάτωθι:  
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Απόστολος Αντωνούδης 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Μερσίνα Παυλούδη 
Εντεταλμένος Σύμβουλος : Πέτρος Μαλλίνης 
Μέλη : Ανάργυρος Οικονόμου 
 Αθανάσιος Σαββάκης 

 
Με την υπ. αριθμ. 970/15-03-2019 συνεδρίαση του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε η ανασυγκρότηση 
του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Η σύνθεση του Δ.Σ από 11-02-2019 έως 07-06-2019 ήταν 
η κάτωθι:  
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Απόστολος Αντωνούδης 
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Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Μερσίνα Παυλούδη 
Εντεταλμένος Σύμβουλος : Πέτρος Μαλλίνης 
Μέλη : Ανάργυρος Οικονόμου 
 Αθανάσιος Σαββάκης 

 
Κατά την πραγματοποιηθείσα στις 10-6-2019, στην Αθήνα, Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας εκλέχθηκαν τρία (3) νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
αυτής προκειμένου να αντικατασταθούν τα δύο μη εκτελεστικά μέλη, ήτοι ο κ. Νικόλαος 
Ζαχαριάδης, ο οποίος παραιτήθηκε με την από 08-02-2019 επιστολή του και ο κ. Αθανάσιος 
Σαββάκης ο οποίος παραιτήθηκε  με την από 12-03-2019 επιστολή του. Ορίστηκε επίσης νέος 
Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας μετά την από 04-06-2019 επιστολή παραίτησης του κ. 
Απόστολου Αντωνούδη μόνο από το αξίωμα του Διευθύνοντος Συμβούλου, το οποίο κατείχε 
προσωρινά και παράλληλα με τη θέση του προέδρου, κατόπιν της από 28-02-2018 παραίτησης 
της κας Γλυκερίας Καλφακάκου. 
 
Με την υπ. αριθμ. 978/16-06-2019 συνεδρίαση του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε η ανασυγκρότηση 
του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Η σύνθεση του Δ.Σ από 16-06-2019 ήταν η κάτωθι :  
Πρόεδρος  Απόστολος Αντωνούδης 
Διευθύνων Σύμβουλος Αθανάσιος Σχίζας  
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Μερσίνα Παυλούδη 
Εντεταλμένος Σύμβουλος : Πέτρος Μαλλίνης 
Μέλη : Ανάργυρος Οικονόμου 
 Αιμίλιος Στασινάκης 
 Βασίλειος Παπάς 

 
Με την υπ. αριθμ. 986/27-09-2019 συνεδρίαση του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε η ανασυγκρότηση 
του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Η σύνθεση του Δ.Σ από 27-09-2019 έως σήμερα είναι η 
κάτωθι :  
Πρόεδρος  Γεώργιος Κωνσταντόπουλος 
Διευθύνων Σύμβουλος Κωνσταντίνος Κουτσούκος 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ιωάννης Χατζόπουλος 
Εντεταλμένος Σύμβουλος : Βασιλική Ευταξά 
Μέλη : Αντώνιος Πασχάλης 
 Απόστολος Πρόιος 
 Βασίλειος Παπάς 

 
Στο πλαίσιο λειτουργίας του Δ.Σ. λειτουργούν επίσης: 
1. Η Διευθύνουσα Επιτροπή ως εξής: 
Από  01-01-2018 έως 08-10-2018 με 3 μέλη του Δ.Σ. και 2 υπηρεσιακά στελέχη. Μετά την 
παραίτηση του ενός μέλους του ΔΣ, στις 08-10-2018, δε συνεδρίασε ξανά  η Διευθύνουσα 
Επιτροπή μέχρι τέλους του έτους 2018. Με την ολική τροποποίηση του καταστατικού της ΕΟΑΕ 
προς εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, η Διευθύνουσα Επιτροπή 
αντικαταστάθηκε από την  Εκτελεστική Επιτροπή (ΕΕ). Με την υπ΄ αριθμ. 970/4/15-03-2019 
απόφαση Δ.Σ. συγκροτήθηκε η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελούμενη από δύο μέλη Δ.Σ. και δύο 
υπηρεσιακά στελέχη. Οι συνεδριάσεις της ΕΕ ξεκίνησαν 08-04-2019. Με την υπ΄ αριθμ. 
978/8/13-06-2019 απόφαση Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε ανασυγκρότηση της ΕΕ και πλέον 
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αποτελείται από τρία μέλη Δ.Σ. (δύο εκτελεστικά μέλη και ένα μη εκτελεστικό) και δύο 
υπηρεσιακά στελέχη. 
Με την υπ΄ αριθμ. 986/9/27-09-2019 απόφαση Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε ανασυγκρότηση της ΕΕ 
και πλέον αποτελείται από τρία μέλη Δ.Σ. (ένα εκτελεστικό μέλος και δύο μη εκτελεστικά) και 
δύο υπηρεσιακά στελέχη. 

 
2. Η Επιτροπή Επικοινωνίας από 01-01-2018 έως 31-12-2018 με την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και 2 
μέλη του Δ.Σ.  
Με την υπ΄ αριθμ. 986/10/27-09-2019 απόφαση Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε ανασυγκρότηση της 
Επιτροπής Επικοινωνίας και πλέον αποτελείται από δύο μέλη Δ.Σ. (ένα εκτελεστικό μέλος και 
ένα μη εκτελεστικό). 
 
Το Δ.Σ. επικουρείται επίσης από τη Γραμματεία Δ.Σ. και το Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου το 
οποίο λειτουργεί με συμβάσεις συμβούλων.  

1.2. Διάρθρωση και στελέχωση  
Η διάρθρωση και η στελέχωση της Εταιρίας αποτυπώνονται στο εκάστοτε ισχύον οργανόγραμμα 
το οποίο εγκρίνεται από το Δ.Σ.  
 
Το τελευταίο οργανόγραμμα της Εταιρίας εγκρίθηκε το Φεβρουάριο του 2020 και αναθεώρησε 
το προηγούμενο οργανόγραμμα του Νοεμβρίου 2016.  
 
Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η σημερινή συνοπτική οργανωτική δομή της:  

 

ΝΟΜΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ   

ΝΗΣΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΟΔΙΚΗΣ  

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΟΔΙΩΝ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

- ΕΣΗΔΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΔΙΕΥΘΥΝOΝΤΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

Τεχνική Υποστήριξη 

 
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
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1.3. Ανθρώπινο Δυναμικό και εργασιακά ζητήματα 
Η Εγνατία Οδός Α.Ε. υιοθετεί τις αξίες παροχής ίσων ευκαιριών, σεβασμού των δικαιωμάτων των 
εργαζόμενων και της συνδικαλιστικής τους ελευθερίας και μεριμνά για τη διασφάλιση της 
υγείας, της υγιεινής και της ασφάλειάς τους. 
Ακολουθεί τις οδηγίες που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με το θέμα της ισότητας 
των φύλων και της αποφυγής οποιασδήποτε διάκρισης: 
1. Ισότιμη μεταχείριση των εργαζομένων ως προς τις συλλογικές συμβάσεις 
2. Ίση αμοιβή για ίδια ή ίσης σημασίας εργασία 
3. Ισότιμη μεταχείριση στο χώρο εργασίας. 
Στα πλαίσια αυτά, εφαρμόζει διαδικασίες πρόσληψης, εκπαίδευσης και αξιολόγησης που είναι 
ενταγμένες στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ακολουθεί (ISO 9001:2000), 
δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο το πλαίσιο για την εύρυθμη λειτουργία της αλλά και τις 
βάσεις για την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού ευέλικτου σε προσαρμογές. 

 
Συνέπεια των ανωτέρω, είναι ένας οργανισμός με ανθρώπινο δυναμικό ικανό να ανταποκριθεί 
στις υφιστάμενες υποχρεώσεις και έτοιμο να αναλάβει νέα αντικείμενα. Στόχος της Εταιρίας 
είναι η μεγιστοποίηση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών ο οποίος θα επιτευχθεί 
μέσα από την αξιοποίηση ενός ανθρώπινου δυναμικού που είναι άρτια εκπαιδευμένο και 
υπερήφανο για την ταυτότητά του και το οποίο λειτουργεί μέσα σ' ένα εργασιακό περιβάλλον 
υποστηρικτικό και ευαισθητοποιημένο στην ικανοποίηση των αναγκών του.  
 
Όσον αφορά στην εκπαίδευση του προσωπικού οι βασικοί άξονες είναι οι εξής: 
- Η διαχείριση των έργων (μελέτης, κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας).  
- Θέματα Φορολογικά–Οικονομικά & διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. 
- Η εφαρμογή/χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών. 
- Διασφάλιση Ποιότητας & Διασφάλιση Υγιεινής & Ασφάλειας. 
 
Για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής ακολουθείται η εσωτερική «Διαδικασία 
Εκπαίδευσης Προσωπικού». Η εκπαίδευση του προσωπικού υλοποιείται με σεμινάρια, 
εκπαιδευτικές επισκέψεις, συμμετοχή σε συνέδρια. 
 
Η ΕΟΑΕ, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη λήψη και τήρηση κάθε μέτρου για την προστασία της 
υγείας και της ασφάλειας κάθε ατόμου και την προστασία έναντι φθοράς ή καταστροφής κάθε 
υλικού αγαθού από τις δραστηριότητες υλοποίησης των έργων της. Βούληση της Εταιρίας είναι 
η προστασία κάθε ατόμου, εργαζόμενου ή μη σε αυτήν και εµπλεκoµένου ή μη στο έργο της. Για 
την υλοποίηση της βούλησης αυτής, συνέταξε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Επαγγελµατικής Υγείας 
και Ασφάλειας, στο οποίο προδιαγράφεται κάθε διοικητικό, οργανωτικό και λειτουργικό μέτρο 
και μέσο πρόληψης που απαιτείται να ληφθεί, σε κάθε φάση του έργου. Όλοι οι εργαζόμενοι και 
οι άλλοι συνεργάτες της ΕΟΑΕ, γνωρίζουν τις απαιτήσεις αυτού του Συστήματος. 
 
Τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων προστατεύονται από το Σύνταγμα και τους 
νόμους και τα οριζόμενα από αυτούς τηρούνται απαρέγκλιτα από την ΕΟΑΕ. Σε αυτά τα πλαίσια, 
ιδρύθηκε το 1999 το Σωματείο Εργαζομένων της ΕΟΑΕ (ΣΕΤΕΟ) με σκοπό τη διαφύλαξη και 
προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών 
συμφερόντων των εργαζομένων και συνεχίζει μέχρι σήμερα την πορεία του μέσα από μια 
συνεχή και αρμονική -τις περισσότερες φορές- συνεργασία με τη Διοίκηση της Εταιρίας. 
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1.3.1. Αντιμετώπιση πανδημίας COVID-19 

Με σκοπό την απόκριση της εταιρίας στα νέα δεδομένα και στα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης 
της πανδημίας COVID-19 η EOAE προχώρησε στις παρακάτω δράσεις: 
Α. Μέτρα χρήσης τεχνολογιών και πρακτικών ψηφιακής διακυβέρνησης:  
- παροχή υπηρεσιών απομακρυσμένης πρόσβασης των στελεχών στα πληροφοριακά συστήματα 

της εταιρίας μέσω ασφαλούς καναλιού επικοινωνίας (Virtual Private Network - VPN). 
Εγκαταστάσεις λογισμικού και σύνδεση 90 απομακρυσμένων χρηστών. 

- προμήθεια 20 φορητών Η/Υ, λογισμικού και υπηρεσιών προς διευκόλυνση της παροχής εξ’ 
αποστάσεως εργασίας και δημιουργία περιβάλλοντος αυξημένης προστασίας. 

- προετοιμασία περιβάλλοντος συνεργασίας ομάδων μέσω τηλεδιασκέψεων αξιοποιώντας 
ειδικές προσφορές παρόχων και πλατφόρμες που παρέχει το Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης. 

Β. Μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας 
σύμφωνα με κατευθυντήριες οδηγίες του Ελληνικού Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας 
(ΕΛΙΝΥΑΕ), του Ιατρού Εργασίας καθώς και των αποφάσεων των αρμόδιων Υπουργείων: 
- Χορήγηση ειδικών αδειών (ειδικού σκοπού, ευπαθών ομάδων κλπ.) και κατάρτιση 

προγράμματος εκ περιτροπής/εξ αποστάσεως εργασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
- Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση κατά τη διάρκεια της ημέρας, των κοινόχρηστων χώρων 

(κουζίνες, wc) καθώς και απολυμάνσεις από εξειδικευμένα συνεργεία στα κτίρια των κεντρικών 
εγκαταστάσεων. 

- Συνεργασία με το γιατρό εργασίας για έλεγχο και έγκριση των δράσεων για την τήρηση των 
μέτρων προστασίας των εργαζομένων (καθημερινή θερμομέτρηση, τήρηση αποστάσεων και 
αποφυγή συναθροίσεων, συχνές ενημερώσεις για ορθές πρακτικές ατομικής υγιεινής και άλλες 
οδηγίες). 

- Παροχή απαιτούμενων υλικών ατομικής υγιεινής για κοινή χρήση (αντισηπτικά διαλύματα, 
γάντια και μάσκες μίας χρήσης). 

1.3.2. Στελέχωση της Εταιρίας 

Η στελέχωση της εταιρίας γίνεται με τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικού: 
α/α Κατηγορία Προσωπικού Αριθμός υπαλλήλων 

1 Μόνιμοι Υπάλληλοι Δεν υπάρχουν 
2 Υπάλληλοι Αορίστου Χρόνου 143 
3 Υπάλληλοι Ορισμένου Χρόνου 0 
4 Αποσπασμένοι Δημόσιοι Υπάλληλοι 2 
5 Με Διάθεση 4 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 149 
 
Συνολικά, το 2018 αποχώρησαν 60 εργαζόμενοι και το 2019 αποχώρησαν 36 εργαζόμενοι. 
 
Κατά τη διάρκεια των ετών 2018 και 2019, στα πλαίσια της συνεργασίας της εταιρίας με 
ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η ΕΟΑΕ απασχόλησε 3 φοιτητές για την πρακτική 
τους άσκηση για χρονικό διάστημα από δύο έως έξι μήνες. 
 

1.3.3. Εκπαίδευση 
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Κατά τα έτη 2018 & 2019 παρακολούθησαν συνολικά 65 εργαζόμενοι 45 
σεμινάρια/συνέδρια/προγράμματα σπουδών. Το συνολικό κόστος εκπαίδευσης για το έτος 2018 
(συμπεριλαμβανομένων συνεδρίων, σεμιναρίων & μεταπτυχιακών) ανέρχεται στα 2.640,00 € & 
για το έτος 2019 (συμπεριλαμβανομένων συνεδρίων & σεμιναρίων) ανέρχεται στα 2.882,50 €.  
 
Η σχετική ανάλυση φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Σεμινάρια/συνέδρια έτους 2018 & 2019 ανά κατηγορία: 
ΘΕΜΑ ΑΤΟΜΑ 

 Δημόσιες Συμβάσεις 19 
 Διοικητικά θέματα 11 
 Λοιπά Θέματα 10 
 Νομικά θέματα 1 
 Οικονομική Διαχείριση 15 
 Τεχνικά θέματα 9 

ΣΥΝΟΛΟ 65 
 
2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

2.1. Χρηματοδότηση της Εταιρίας 
Ο τρόπος χρηματοδότησης της Εταιρίας καθορίσθηκε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
ιδρυτικού Νόμου 2229/94, με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών ΥΠΕΘΟ, Οικονομικών 
και ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 799/96, ΚΥΑ Δ17α/02/68/ΦΝ393/9-9-96). Σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ, η 
χρηματοδότηση των έργων και της λειτουργίας της Ανώνυμης Εταιρίας γίνεται με διαδοχικές 
αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου, το οποίο τροφοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ). Η καταβολή των δόσεων καθορίζεται ότι θα γίνεται “ανάλογα με την πρόοδο 
υλοποίησης του έργου και τις δημιουργούμενες ανάγκες πληρωμών”. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. τροφοδοτείται, κατά βάση, από το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ 
και κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις ειδικών έργων, από εθνικό ΠΔΕ. Η χρηματοδότηση μέρους 
των λειτουργικών δαπανών της εταιρίας, καθώς και των εξόδων συντήρησης και λειτουργίας, 
πέραν των αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου, πραγματοποιείται και από τα συνολικά έσοδά της 
που προέρχονται κυρίως από τη λειτουργία των Σταθμών Διοδίων αλλά και από συμβάσεις 
έργων του εξωτερικού και έσοδα εκμετάλλευσης από μισθώσεις των υποδομών της ΕΟ.  

2.2. Χρηματοδότηση Έργων 
Από την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και μετέπειτα μέχρι και την τρέχουσα περίοδο 
2014-2020, η χρηματοδότηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, μετά από την υλοποίηση του 
Κεντρικού λογαριασμού ΕΣΠΑ, γίνεται από δύο ενάριθμα ανά συγχρηματοδοτούμενο έργο και 
συγκεκριμένα από την ΣΑ /9 για το επιλέξιμο τμήμα του προϋπολογισμού του έργου και από την 
ΣΑ /4 για το μη επιλέξιμο τμήμα (ΦΠΑ συμβάσεων όταν κύριος του έργου είναι η εταιρία, 
Συμπληρωματικές συμβάσεις, Δαπάνες Διαχείρισης και επίβλεψης έργων που μεταβιβάστηκαν 
με ΚΥΑ). Από την ΣΑ/4 χρηματοδοτούνται και όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα εκτός του 
ΕΣΠΑ. Η χρηματοδότηση των έργων όπου η εταιρία δεν είναι κύριος του έργου γίνεται με 
επιχορήγηση της ΕΟΑΕ από το ΠΔΕ κατά τον ίδιο τρόπο που γίνεται η χρηματοδότηση και για το 
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με τη διαφορά ότι τα ποσά δεν αυξάνουν το μετοχικό κεφάλαιο. 
Δε συμπεριλαμβάνεται στις ως άνω χρηματοδοτήσεις η δαπάνη για την απόκτηση γης. Οι 
απαλλοτριώσεις υλοποιούνται από το ΥΠ.Υ.ΜΕ. και χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ από 
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ενάριθμα του Υπουργείου Υποδομών ή των Περιφερειών και δεν βαρύνουν το Μετοχικό 
Κεφάλαιο της εταιρίας. Τέλος, η βαριά συντήρηση της οδού και η κατασκευή των σταθμών 
διοδίων χρηματοδοτείται από το εθνικό ΠΔΕ μέσω αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου. 

2.3. Χρηματοδότηση της Εταιρίας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)  
Εντός του 2018 από το ΠΔΕ καταβλήθηκαν συνολικά 34,8 εκατ. € (1,1 εκ. € από το Εθνικό ΠΔΕ 
και 33,7 εκ. € από το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ) μετά από σχετικά αιτήματα χρηματοδότησης, 
εκ των οποίων 3,5 εκ. € έγιναν με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τα υπόλοιπα 31,3 εκ. € 
με επιχορήγηση της εταιρίας.  

Εντός του 2019 από το ΠΔΕ καταβλήθηκαν συνολικά 21,7 εκατ. € (σχεδόν το σύνολο από το 
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ και μόλις τα 32,5 χιλιάδες € από το Εθνικό ΠΔΕ). Από το 
σύνολο των 21,7 εκ. € τα 4,3 εκ. € έγιναν με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τα υπόλοιπα 
17,4 εκ. € με επιχορήγηση της εταιρίας.   

2.3.1 Αυξήσεις & Καταβολές Μετοχικού Κεφαλαίου 

Ύστερα από σειρά αυξήσεων, από την έναρξη λειτουργίας το 1996 έως σήμερα, το Μετοχικό 
Κεφάλαιο της Εταιρίας έφθασε τα 7.179 εκατ. ευρώ. Η τελευταία αύξηση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου της Εταιρίας ήταν το Φεβρουάριο του 2019 κατά 167,5 εκ. ευρώ. Εκ της αύξησης 
αυτής, ποσό 124.990.695,44 ευρώ καταβλήθηκε με κεφαλαιοποίηση του ήδη καταβληθέντος 
ποσού των 124.990.695,44 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό καταβλήθηκε μερικώς και 
συγκεκριμένα το ποσό των 4.253.004,56 ευρώ σε μετρητά. Σήμερα το καταβεβλημένο και 
πιστοποιημένο κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 7.179.243.700 ευρώ διαιρούμενο σε 
71.792.437 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία. 

2.3.2 Επιχορηγήσεις λοιπών έργων 

Η χρηματοδότηση των έργων, όπου η εταιρία δεν είναι κύριος του έργου, γίνεται με 
επιχορήγηση της ΕΟΑΕ από το ΠΔΕ. Η μεταβίβαση αρμοδιότητας των έργων αυτών από 
Υπουργεία, Περιφέρειες ή Δήμους γίνεται με έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων ή/και με 
υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων. Πρόκειται για έργα στα νησιά του Βορείου και Νοτίου 
Αιγαίου, στις Περιφέρειες της Μακεδονίας και Θράκης (για έργα επί των καθέτων αξόνων), για 
έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ, για μελέτες οδικής ασφάλειας για το σύνολο των νομών της χώρας 
κλπ.  
 
2.4. Η διάρθρωση της χρηματοδότησης των έργων μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  

Η ΕΟ και οι βασικοί κάθετοι άξονες, εντάσσονται στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΔΔΜ) 
ως έργα πρώτης προτεραιότητας. Για την υλοποίησή τους έχει εξασφαλισθεί συγχρηματοδότηση 
από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής, ΔΔΜ) ύψους 3,6 δις € ενώ η 
αντίστοιχη εθνική συμμετοχή ανέρχεται σε 3,6 δις € (χωρίς ΦΠΑ). Για την κάλυψη της εθνικής 
συμμετοχής το Ελληνικό Κράτος υπέγραψε έξι (6) δάνεια από το 1997 έως το 2005 με την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συνολικού ύψους 2.240 εκ.€. Τα δάνεια αυτά κατεβλήθησαν 
από την ΕΤΕπ προς το Ελληνικό Δημόσιο με τμηματικές δανειακές συμβάσεις. Η αποπληρωμή 
των δανείων γίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τα εκάστοτε προβλεπόμενα 
στις επιμέρους δανειακές συμβάσεις. 

 

2.5. Χρηματοδότηση στα πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.  
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Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται αναλυτικά οι νέες εντάξεις έργων στα Προγράμματα 
της περιόδου 2014-2020 και η Β΄ φάση των συνεχιζόμενων έργων (phasing): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 - Εγκρίσεις της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014 - 2020 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 

 Ε.Π. Υ.Μ.Ε.ΠΕΡ.Α.Α.  

1 
Κάθετος Άξονας 70 Εγνατίας Οδού Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα: 
Τμήμα Δημάριο-Σύνορα (χ.θ. 8+172-χ.θ.16+147)-Κατασκευή του υποτμήματος 
από χ.θ. 8+172 έως χ.θ. 12+820 

13.402.691,19 

2 
Βελτίωση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων και Δίκτυο 
Αποχέτευσης Σκάλας Πάτμου 

6.887.323,03 

3 Αποχέτευση και ΕΕΛ Πηγαδιών Καρπάθου 3.413.428,25 

4 
Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού Σιάτιστα-
Κρυσταλλοπηγή,Τμήμα:Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή (45.4.5)-Φάση Β΄ 42.880.418,45 

5 
Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και έργα διάθεσης πόλης Τήνου - Φάση 
Β΄ 

6.014.749,55 

6 
Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη-Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια: 
Βελτίωση-διαπλάτυνση τμήματος Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια-Φάση Β΄ 

31.767.592,90 

7 Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού 1.186.742,00 

8 Κατασκευή ΧΥΤΑ Κέας 5.927.426,03 

9 Κατασκευή ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου – Φάση Β΄ 5.505.171,73 

10 
Κάθετος Άξονας 56 Εγνατίας Οδού Ολοκλήρωση εργασιών σύνδεσης 6ου 
Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης με τον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την 
Εγνατία Οδό 

87.697.916,67 

 ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας  

11 
Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη–
Πολύγυρος (ΕΟ 16), Τμήμα : Θέρμη–Γαλάτιστα - Φάση Β΄ 45.484.840,07 

12 
Βελτίωση/αναβάθμιση της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού 
Θεσσαλονίκης από πέρας κόμβου Κ16 (Λαχαναγορά) έως κόμβο Κ5 
(Νοσοκομείο Παπαγεωργίου) - Φάση Β' 

84.633.009,57 

 ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης  

13 Κατασκευή  Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) ΒΙΠΕ Κομοτηνής στην Εγνατία Οδό 4.040.261,75 

14 Κάθετος Άξονας 80 Εγνατίας Οδού Αρδάνιο – Ορμένιο: Τμήμα Αρδάνιο - 
Μάνδρα (Κωδ. 80.1.2) - Φάση Β΄ 

45.216.145,38 

15 
Κάθετος Άξονας Ε61 Εγνατίας Οδού Καβάλα-Δράμα-Σέρρες:Τμήμα Δράμα-
Καβάλα 

63.298.883,67 

 ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου  

16 
Κατασκευή οδικού δικτύου Αεροδρόμιο - Φηρά - Βουρβούλο - Οία ν.Θήρας - 
Φάση Β΄ 

5.922.726,83 

17 Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Σίφνου 2.555.552,12 
 ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου  

18 Έργα αποχέτευσης και ΕΕΛ Δήμου Ευεργέτουλα - Φάση Β΄ 1.683.794,57 

 ΠΕΠ Ιονίων Νήσων  

19 Δράσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 4.160.000,00 

 Connecting Europe Facility (CEF)  
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Επιπρόσθετα στην τρέχουσα περίοδο ολοκληρώθηκε το έργο «Ολοκλήρωση του τμήματος 
Μάνδρα – Ψαθάδες του  Κάθετου άξονα Εγνατίας οδού «Αρδάνιο – Ορμένιο» συνολικής 
δημόσιας δαπάνης 47.042.665 € του επιχειρησιακού προγράμματος «Μακεδονία-Θράκη» της 
προηγούμενης χρηματοδοτικής περιόδου 2007-2013 το οποίο ήταν «ημιτελές».   
 
2.6. Χρηματοδότηση - Εθνικοί Πόροι (ΠΔΕ)  

Στους πίνακες που ακολουθούν αναφέρονται αναλυτικά τα έργα που έχουν εξασφαλισμένη 
χρηματοδότηση από το Εθνικό ΠΔΕ (Συλλογική Απόφαση Ένταξης (ΣΑΕ). 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 – Εθνικοί Πόροι / Έργα τρίτων 

20 CROCODILE II 600.000,00 

 INTERREG Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία "Ελλάδα Βουλγαρία 2014-2020"  

21 
Aiming at Improving Cross Border Accessibility- Κατασκευή τμήματος Δημάριο-
Σύνορα (χ.θ. 8+172-χ.θ.16+147)-Κατασκευή του υποτμήματος από χ.θ. 12+820 
έως χ.θ. 16+147 

25.454.165,80 

 INTERREG Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία "Ελλάδα Αλβανία 2014-2020"  

22 
Mobility on the Ionian coast -COMOBILION- Μελέτες για τα τμήματα : 
Παράκαμψη Ηγουμενίτσας και Ηγουμενίτσα -Σαγιάδα Μαυρομάτι 

6.051.808,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  493.784.647,56 

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ CEDEFOP 

3.000.000 

2 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
Τ.Ε.1990ΣΕ07300000 (ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ) 300.000 

3 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ 
ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 80.000 

4 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε."  ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
Α΄ΦΑΣΗΣ Α/Κ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ" 4.500.000 

5 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ Α) ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΗΠΩΝ Ν. ΈΒΡΟΥ Β) ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΗΠΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΈΒΡΟΥ ΚΑΙ Γ) ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΘΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 2.500.000 

6 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΈΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ: «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΗΜΙΚΟΜΒΟΥ ΠΕΡΝΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΚΟΜΒΟ, ΣΤΟ 
ΤΜΗΜΑ "ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ" (ΤΜΗΜΑ 14.1.1) ΠΕΡΙ ΤΗ Χ.Θ. 
494+250 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ» 282.355 

7 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΈΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΣ ΗΜΙΚΟΜΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ  OΙΚΙΣΜΟΥ 
ΟΦΡΥΝΙΟΥ, ΠΕΡΙ ΤΗ Χ.Θ. 420+000 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ» 291.514 

8 
ΑΝΑΘΕΣΗ, ΈΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ» 2.000.000 



 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 – Εθνικοί Πόροι / Εγνατία Οδός  και Κάθετοι Άξονες 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΞΑΝΘΗΣ» ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΆΞΟΝΑ «ΞΑΝΘΗ - ΕΧΙΝΟΣ 
- ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ» 3.452.900 

10 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 70 
ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΞΑΝΘΗ-ΕΧΙΝΟΣ - ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ: ΤΜΗΜΑ 
ΜΕΛΙΒΟΙΑ-ΔΗΜΑΡΙΟ" 40.500.000 

11 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«ΑΝΤΛΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΠΗΝΕΙΟ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
Τ.Κ.ΚΟΙΛΑΔΑΣ Δ.Ε.ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & Τ.Κ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
Δ.Ε.ΚΡΑΝΝΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» 1.692.600 

12 

 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑ 
ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΛΕΛΕΡ - ΧΑΛΚΗ- ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ  
ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ» 614.250 
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ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ Α/Κ 5 ΕΩΣ 
ΤΟΝ Α/Κ 12 ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ Κ12 ΜΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 3.000.000 

 
14 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 

1.714.946 

 ΣΥΝΟΛΟ 
63.928.565 

α/α ΤΙΤΛΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 

1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 
ΚΑΘΕΤΟΥΣ ΆΞΟΝΕΣ ΤΗΣ 32.957.200 

2 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘ. ΑΞΟΝΩΝ 58.000.000 

3 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

2.232.000 

 ΣΥΝΟΛΟ 93.189.200 
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3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
 
Το Πρόγραμμα Έργων που κλήθηκε να εκτελέσει η Εταιρία, από την έναρξη της λειτουργίας της 
έως σήμερα, περιλαμβάνει κυρίως την κατασκευή 1000 περίπου χλμ. νέου οδικού δικτύου στην 
Βόρειο Ελλάδα και συγκεκριμένα την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού 
(657χλμ.) και των κάθετων αξόνων της. Παράλληλα, με την κατασκευή των αξόνων αυτών, στο 
πρόγραμμα έργων της Εταιρίας περιλαμβάνονται τα έργα που ανατέθηκαν με διάφορες ΚΥΑ και 
αφορούν σε νέα έργα των Περιφερειών της Βορείου Ελλάδας και των Νησιών Βορείου και 
Νοτίου Αιγαίου καθώς και άλλα έργα όπως συνδέσεις με λιμάνια & αεροδρόμια, παρεμβάσεις 
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, βελτιώσεις του υφιστάμενου οδικού δικτύου, έργα οδικής 
ασφάλειας, αποκαταστάσεις ΧΑΔΑ, έργα μέσω προγραμματικών συμβάσεων κλπ. 

Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων  Έργων Πρόσφατες σημαντικές νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με 
Έργα της ΕΟΑΕ (Από 2013 -) 

Ακολουθούν σχετικά πρόσφατες αποφάσεις (ΚΥΑ, ΦΕΚ κλπ) που αφορούν στη μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. για μελέτη, κατασκευή και διαχείριση έργων στην 
Επικράτεια.  

 ΚΥΑ Δ1/3305/8-10-2013 (ΦΕΚ Β’ 2577/11-10-2013) «Οδικός Άξονας Γιαννιτσά – 
Αλεξάνδρεια – Α/Κ Νησελίου επί της Εγνατίας Οδού».  
 ΚΥΑ Δ1/ο/3806/8-10-2013 (ΦΕΚ Β’ 2577/11-10-2013) «Οδικός άξονας Νιγρίτα – Σοχός – 
Ασκός – Α/Κ Βαϊοχωρίου επί της Εγνατίας Οδού». 
 ΚΥΑ Δ1/ο/3306/8-10-2013 (ΦΕΚ Β’ 2577/11-10-2013) «Κάθετος Άξονας Δράμα – Αμφίπολη 
τμήμα εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 
 ΚΥΑ Δ1/ο/3303/8-10-2013 (ΦΕΚ Β’ 2577/11-10-2013) «Κάθετος Άξονας Δράμα – Αμφίπολη 
τμήμα εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». 
 ΚΥΑ Δ1/ο/3556/24-09-2013 (ΦΕΚ Β’ 2466/2-10-2013) «Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία 
Θεσσαλονίκης». 
 Έργο: «Οδικός Άξονας Ηγουμενίτσα − Σαγιάδα − Μαυρομάτι / Παράκαμψης Ηγουμενίτσας» 
της Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ Β’ 670/18-03-2014). 
 Έργο: «Ξύλινο Κατάστρωμα επί πασσάλων (ντεκ) στην Παλιά Παραλία Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 
B’ 2698/ 9-7-2018).  
 KYA ΓΔΣΥ/οικ.4089/18-12-2019 με αριθμ. ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4863/30-12-2019  Διαδικασίες, 
αρμόδια όργανα και φορείς για τη διαχείριση, υλοποίηση και χρηματοδότηση του 
Προγράμματος Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας. 
 

3.1. Ο αυτοκινητόδρομος «Εγνατία Οδός»  
Η κατασκευή του κλειστού αυτοκινητόδρομου «Εγνατία Οδός», που διασχίζει τη Βόρεια Ελλάδα 
από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας έως τους Κήπους του Έβρου στα ελληνοτουρκικά σύνορα, 
μήκους 657 χλμ., δόθηκε σταδιακά στην κυκλοφορία από το 2001 έως το τέλος του 2009 με 
εξαίρεση μικρά τμήματα της οδού (πχ. γέφυρας Τ9-Τ11 Άραχθος–Περιστέρι, Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. 
Κομοτηνής) τα οποία δόθηκαν στην κυκλοφορία από το 2014 έως το 2017.  

3.2. Κάθετοι άξονες 
Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. έχει την ευθύνη διαχείρισης της μελέτης και της κατασκευής των 
παρακάτω βασικών 9 κάθετων αξόνων:  
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1) «Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή»: Ολοκληρωμένο. 
2) «Λάρισα – Κοζάνη – Νίκη», Τμήμα «Όρια Νομού Λάρισας – Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκη»: Το 

υποτμήμα «Φλώρινα – Νίκη» είναι ολοκληρωμένο, ενώ τα υποτμήματα «Πτολεμαΐδα – Ξινό 
Νερό» και «Ξινό Νερό – Αμμοχώρι» είναι υπό μελέτη. 

3) «Α/Κ Κλειδίου – Α/Κ Αξιού – Εύζωνοι»: Σε κυκλοφορία (απαιτείται αναβάθμιση). 
4) «Θεσσαλονίκη – Μουδανιά – Ποτίδαια»: Το μεγαλύτερο μέρος έχει ολοκληρωθεί, εντός του 

καλοκαιριού 2020 θα ξεκινήσει η κατασκευή του τελευταίου τμήματος (1,2 χλμ).  
5) «Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προμαχών»: Ολοκληρωμένο. 
6) «Σέρρες – Δράμα – Καβάλα»: Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες της Περιαστικής Σερρών. Σε 

φάση περαίωσης οι μελέτες του υποτμήματος «Δράμα – Καβάλα». 
7) «Ξάνθη –  Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα»: οι εργασίες κατασκευής του βόρειου τμήματος 

«Δημάριο - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» βρίσκονται σε εξέλιξη από το Μάιο 2018. 
Προγραμματίζεται η δημοπράτηση του τμήματος «Παράκαμψη Μελιβοίων – Δημάριο» εντός 
του 2020. 

8) «Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα»: Ολοκληρωμένο. 
9) «Αρδάνιο – Ορμένιο»: σε εκκρεμότητα είναι τα υπόλοιπα εργασιών κατασκευής 

/αναβάθμισης στο τμήμα από Αρδάνιο έως Μάνδρα τα οποία θα δημοπρατηθούν εντός του 
2020. 

3.3. Υλοποίηση έργων στα νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου 
Το 2010 ανατέθηκαν στην ΕΟΑΕ οι αρμοδιότητες υλοποίησης 33 έργων στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου και 6 έργων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Τα έργα υποδομής αφορούσαν 
αποχετεύσεις, Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), αφαλατώσεις, ΧΥΤΑ, οδοποιίες, 
Λιμενικά έργα, σχολεία, Προστασία Περιβάλλοντος. Σήμερα έχουν ολοκληρωθεί όλα τα έργα 
στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου ενώ παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά τα έργα που 
ολοκληρώθηκαν     

 
3.4. Διαγωνισμοί / Σύναψη Συμβάσεων Έργων, Υπηρεσιών, Λειτουργίας & Συντήρησης 
Τη διετία 2018 & 2019 υπογράφτηκαν οι συμβάσεις συνολικού ύψους 172 εκ. € περίπου (με 
ΦΠΑ):  

 
 
 
 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 
 

ΝΗΣΙΑ ΚΑΘΕΤΟΙ  
ΑΞΟΝΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΔΙΟΔΙΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΙΟΔΙΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΟΥ 

Ανοιχτή Διαδικασία  
Δημοπράτησης 

10  1  1 8 

Συμπληρωματικές  
συμβάσεις 

3 1 2    

Επιμέρους συμβάσεις 
συμφωνιών πλαίσιο 

23   23   

Συνολικό Συμβατικό 
Αντ/νο 
(εκατ. € με ΦΠΑ) 

171,42 0,85 30,92 39,23 1,03 99,39 
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Σήμερα σε εξέλιξη είναι ο διαγωνισμός κατασκευής του έργου «Ολοκλήρωση σύνδεσης 
αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ και ΕΟ με τον 6ο προβλήτα λιμένα Θεσ/νίκης και το οδικό δίκτυο 
περιοχής Καλοχωρίου» προϋπολογισμού 80 εκ. € (με ΦΠΑ) το οποίο χρηματοδοτείται από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ.  
 
Σε εξέλιξη είναι επίσης δύο μεγάλοι διαγωνισμοί επιλογής αναδόχων λειτουργίας και 
συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου ΕΟ, συνολικού προϋπολογισμού 140 εκ. € περίπου (με 
ΦΠΑ). 
 
Τέλος σε εξέλιξη είναι οι διαγωνισμοί επιλογής αναδόχων για μελέτες του ΚΑ 30 "Ηγουμενίτσα - 
Σαγιάδα - Μαυρομάτι / Παράκαμψη Ηγουμενίτσας" της ΕΟ, συνολικού προϋπολογισμού 
820.000 € περίπου (με ΦΠΑ), στο πλαίσιο του διακρατικού έργου “Mobility in the Ionian Cost 
(COMOBILION) / Κινητικότητα στις Ακτές του Ιονίου’’ με χρηματοδότηση από το  Πρόγραμμα 
INTERREG ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020.  
 

3.5. Συμβάσεις σε Εξέλιξη  
Συνοπτικά οι δράσεις που αφορούν στα έργα/ μελέτες/ υπηρεσίες που βρίσκονται σήμερα σε 
εξέλιξη, παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5.1 – Συμβάσεις σε εξέλιξη 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ 
(σε χιλ. € με ΦΠΑ) 

Κατασκευές 8 124.896 
Μελέτες                       91* 22.458 
    
Έργα & Υπηρεσίες ΛΕΣ** 7 127.016 
Έργα ΛΕΣ** βαριάς συντήρησης 3 18.109 
ΣΥΝΟΛΟ 109 292.479 

 
*Στον αριθμό των συμβάσεων οι Συμφωνίες – Πλαίσιο λογίζονται ως μία (1) σύμβαση (χωρίς ανάλυση σε επιμέρους 
συμβάσεις) και αναφέρεται το συνολικό ποσό τους. 
**ΛΕΣ : Λειτουργία, Εκμετάλλευση και Συντήρηση 

 

Επίσης τα έργα κατασκευής που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη παρατίθενται στον παρακάτω 
πίνακα:  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5.2 - Έργα κατασκευής σε εξέλιξη 
 

α/α Έργο 
Πρόγραμμα 

Χρηματοδότησης 
Συμβατικό Κόστος (σε 

χιλ. €) 

  Έργα Καθέτων Αξόνων     

1 ΚΑ 70 Τμήμα Δημάριο - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα 
(5526Α01, 5526Α02)  

Ε.Π. Υ.Μ.Ε.ΠΕΡ.Α.Α  &  
INTERREG Ελλάδα-Βουλγαρία 

36.775 
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2 
Βελτίωση - διαπλάτυνση τμήματος Ν. Μουδανιά-

Ποτίδαια από χ.θ 4+120 έως χ.θ 5+240 
Ε.Π. Υ.Μ.Ε.ΠΕΡ.Α.Α   5.266 

  Άλλα Έργα     

3 
Βελτίωση - Αναβάθμιση Δυτικής Εσωτερικής 

Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης (5209A01, 
5209A02, 5209A03) 

Ε.Π. ΠΕΠ Κ.Μ. 53.655 

4 
Έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης (C5442A01, C5442A02) 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2.717 

5 

Εργασίες ολοκλήρωσης του έργου «Βελτίωση του 
επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα 

Θεσσαλονίκη–Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τμήμα Θέρμη–
Γαλάτιστα 

Ε.Π. Π.Κ.Μ. 14.116 

  Έργα Νοτίου Αιγαίου     

6 Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής 
απορριμμάτων Δήμου Σίφνου  (5151Α01, 5151Α02)  

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 3.072 

7 ΕΕΛ Τήνου Ε.Π. Υ.Μ.Ε.ΠΕΡ.Α.Α 5.106 

8 Δίκτυα αποχέτευσης Σκάλας Πάτμου Ε.Π. Υ.Μ.Ε.ΠΕΡ.Α.Α  4.189 

  ΣΥΝΟΛΟ   124.896 

 
3.6. Έργα Κατασκευής που ολοκληρώθηκαν από 2018 μέχρι σήμερα 
 
Τα παρακάτω έργα ολοκληρώθηκαν και αποδόθηκαν πλήρως σε λειτουργία εντός των ετών 
αναφοράς και μέχρι σήμερα: 
a. «Αναβάθμιση της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης από Κ16 έως Α/Κ 

Μακρυγιάννη» (διακοπή/διάλυση 8-8-2019) 
b. «Κάθετος άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο Ορμένιο: Τμήμα Μάνδρα – Ψαθάδες» - (περαίωση 

30-06-2018) 
c. «Κάθετος άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο Ορμένιο: Τμήμα Αρδάνιο – Μάνδρα» - (περαίωση 

Ιανουάριος 2019 χωρίς διοικητική πράξη) 
d.  «Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Ρόδου» (περαίωση 02-02-2018) 
e. «Δίκτυα μεταφοράς λυμάτων Δήμου Καρπάθου» (περαίωση 30-03-2018) 
f. «Βελτίωση ΕΕΛ και έργα διάθεσης λυμάτων Σκάλας Πάτμου» (περαίωση 30-12-2018) 
g. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός Διάθεσης Πηγαδίων 

Καρπάθου» (περαίωση 15-08-2019) 
h. ΧΥΤΑ Κέας (περαίωση 27-2-2020) 
i. «Κατασκευή οδικού δικτύου Αεροδρόμιο - Φηρά - Βούρβουλο -Οία ν. Θήρας» (διάλυση 

σύμβασης 01-10-2020). 

3.7. Ωρίμανση Νέων Έργων 
Η κύρια αρτηρία (αυτ/μος Εγνατία Οδός), σε επίπεδο μελετών, είναι περαιωμένη στο σύνολό 
της. Μελέτες εκπονούνται για τους Κάθετους Άξονες, τα προς δημοπράτηση έργα και τα νέα 
έργα. 

3.7.1 «Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Προμαχώνας» 

Για την αναβάθμιση των τμημάτων Ριζιανά-Στρυμονικό και Χριστός - Κ. Αμπέλα, είχε 
εξασφαλιστεί χρηματοδότηση μελετών ύψους  4,7 εκ. € από τα ΔΔΜ (2007-2013). Για την 
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εκπόνηση των μελετών του πρώτου τμήματος, υπεγράφησαν οι αντίστοιχες συμβάσεις,  εκ των 
οποίων ολοκληρώθηκε η μία (προκαταρκτικές μελέτες τεχνικών) ενώ οι υπόλοιπες έχασαν τη 
χρηματοδότηση, λόγω μη ολοκλήρωσης του αντικειμένου τους και βρίσκονται υπό διάλυση. Οι 
μελέτες του δεύτερου τμήματος ολοκληρώθηκαν, εκτός από τις οριστικές μελέτες τεχνικών, 
γεωτεχνικών και σήμανσης/ασφάλισης οι οποίες δεν ανατέθηκαν λόγω έλλειψης 
χρηματοδότησης. 

3.7.2 «Σέρρες – Δράμα – Καβάλα» 

1. Περιαστική οδός Σερρών: Πρόκειται για το πρώτο τμήμα του Οδικού Άξονα Ε7 που συνδέει 
τον Κάθετο Άξονα Θεσσαλονίκης – Προμαχώνα στην περιοχή της πόλης των Σερρών με την ΕΟ 
στην περιοχή της πόλης της Καβάλας. Ο άξονας αυτός ανήκει στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα και 
ενισχύει ιδιαίτερα την πόλη της Δράμας, καθώς της προσφέρει συνδέσεις με την ΕΟ και τον 
λιμένα Καβάλας, καθώς και προς τον κεντρικό άξονα Θεσσαλονίκη – Σόφια – Παραδουνάβιες 
Περιοχές. Το τμήμα της Περιαστικής Σερρών λειτουργεί ως Περιφερειακή Οδός. Στο τμήμα αυτό 
ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες μελέτες, ύψους 1,3 εκ. € και εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί 
Όροι. 
2. Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη-Ν. Μπάφρα: Στο τμήμα αυτό δεν εκπονούνται μελέτες, λόγω 
έλλειψης χρηματοδότησης. Το εκτιμώμενο κόστος μελετών είναι 12,84 εκ. € για χάραξη μήκους 
45χλμ, τετράιχνης διατομής 17μ, με ανισόπεδους κόμβους. 
3. Ν. Μπάφρα-Δράμα (συμπίπτει με το αντίστοιχο υποτμήμα του άξονα Δράμα- Αμφίπολη): 
Στο τμήμα αυτό εκπονούνται μελέτες από τη ΔΜΕΟ για το τμήμα Ν. Μπάφρα-Μαυρολεύκη και 
από τη ΔΔΕ της Περιφέρειας ΑΜΘ για το τμήμα Δράμα-Μαυρολεύκη. Το αυτό ισχύει και για το 
αντίστοιχο υποτμήμα του άξονα, Δράμα- Αμφίπολη. Την ολοκλήρωση των μελετών την έχει 
αναλάβει η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου (Δ.Ο.Υ.) 
4. Νοτιοανατολική Παράκαμψη Δράμας: Το τμήμα αυτό ανήκει στον Άξονα 61 και συνδέει τα 
οδικά τμήματα «Δράμα-Αμφίπολη» και «Δράμα-Καβάλα». Εκπονήθηκε με ευθύνη της ΕΟΑΕ 
προωθημένη αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας προκειμένου να αποκτήσει διατομή τετράιχνης 
οδού με διαχωρισμένα οδοστρώματα, καθώς και προκαταρκτικές μελέτες Αν. Κόμβων. 
5. Δράμα-Αμφίπολη: Έχει εκπονηθεί ήδη μέρος των μελετών υπό την ευθύνη άλλων φορέων 
(ΔΔΕ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ΔΜΕΟ) και αναζητείται 
χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση των μελετών. 
6. Δράμα-Καβάλα (μήκος 28 χλμ. - διατομή 17μ.): Αναβάθμιση υφιστάμενης οδού μερικώς με 
νέα χάραξη. Μελετητικά διαχωρίστηκε σε τρία υποτμήματα: 
Α΄υποτμήμα "Δράμα-Άγιος Αθανάσιος", μήκος 12χλμ - μερική μελετητική ωριμότητα.  
Β΄υποτμήμα "Άγιος Αθανάσιος-Κρηνίδες", μήκος 8,7 χλμ. - πλήρης μελετητική ωριμότητα. 
Γ΄υποτμήμα "Κρηνίδες-Αγ.Σύλλας" (σύνδεση με ΕΟ), μήκος 8 χλμ. - πλήρης μελετητική 
ωριμότητα στα πρώτα 5,5 χλμ (έως τον κόμβο Σταυρού). Στα υπόλοιπα 2,5 χλμ. υπάρχει εμπλοκή 
με το Αισθητικό Δάσος Καβάλας. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για μέρος του Β΄ και Γ΄ 
υποτμήματος. 

 
3.7.3 «Κοζάνη – Πτολεμαΐδα - Φλώρινα – Νίκη»:  
Το τμήμα «Φλώρινα – Νίκη» είναι ολοκληρωμένο και σε κυκλοφορία. Το τμήμα «Ξινό Νερό-
Αμμοχώρι» βρίσκεται υπό μελέτη. Υπάρχει εγκεκριμένη προωθημένη Αναγνωριστική μελέτη 
Οδοποιίας. Προγραμματίζεται η ένταξή του για χρηματοδότηση στο ΕΠ της ΠΔΜ του ΕΣΠΑ 2021-
2027. 
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3.7.4 «Γιαννιτσά – Αλεξάνδρεια – Α/Κ Νησελίου»:  

Έχει εκπονηθεί η προωθημένη  αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας. Συντάχθηκε Τεχνικό Δελτίο για 
Χρηματοδότηση. 

3.7.5 Οδικός Άξονας “Παράκαμψη Ηγουμενίτσας”/“Ηγουμενίτσα-Σαγιάδα -Μαυρομάτι”»  
Υπάρχει εγκεκριμένη χρηματοδότηση 4,9 εκ. ευρώ  (INTERREG «ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020» 
για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών.  
α) Για την παράκαμψη Ηγουμενίτσας (μήκος 4,5χλμ, τετράιχνη διατομή  διαχωρισμένης 
κυκλοφορίας, χωρίς ΛΕΑ) υπάρχει εγκεκριμένη προκαταρκτική μελέτη οδοποιίας, έχει ανατεθεί 
η ΜΠΕ μετά από προκήρυξη διαγωνισμού, έχουν ανατεθεί η Τοπογραφική αποτύπωση,  η 
Προμελέτη Οδοποιίας και Υδραυλικών με συμβάσεις Σ-Π, ολοκληρώνονται οι διαγωνισμοί για τις 
γεωερευνητικές εργασίες Α΄φάσης και τις γεωλογικές – γεωτεχνικές μελέτες Α΄φάσης και 
δρομολογείται η ανάθεση των υπόλοιπων μελετών. 
β) Για το τμήμα Ηγουμενίτσα - Σαγιάδα - Μαυρομάτι (μήκος 20χλμ, τρίιχνη (β2+1) διατομή 
ενιαίου οδοστρώματος) υπάρχει εγκεκριμένη προωθημένη αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας, 
έχει ανατεθεί η ΜΠΕ μετά από προκήρυξη διαγωνισμού, έχει ανατεθεί η Τοπογραφική 
αποτύπωση κατά το ήμισυ με Σ-Π και κατά το ήμισυ μετά από προκήρυξη διαγωνισμού, 
ολοκληρώνονται οι διαγωνισμοί για τις γεωερευνητικές εργασίες Α΄φάσης και τις γεωλογικές – 
γεωτεχνικές μελέτες Α΄φάσης και δρομολογείται η ανάθεση των υπόλοιπων μελετών. 
 

3.7.6 Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών Μεταφορών Θεσσαλονίκης 

Ειδικά στην Κεντρική Μακεδονία, μεταβιβάσθηκαν στην ΕΟΑΕ αρμοδιότητες για την εκπόνηση 
των μελετών και την υλοποίηση σημαντικού μέρους των έργων που περιλαμβάνονται στο 
«Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών Μεταφορών της Θεσσαλονίκης», όπως η βελτίωση και 
αναβάθμιση της Εσωτερικής Περιφερειακής, η κατασκευή του Εξωτερικού Οδικού Δακτυλίου 
Θεσσαλονίκης και η σύνδεσή του με το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ καθώς και τα λοιπά έργα για 
την ολοκλήρωση του εσωτερικού και εξωτερικού δακτυλίου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος 
Θεσσαλονίκης  (ΠΣΘ) και των ακτινικών τους συνδέσεων. Η Εταιρία στο πλαίσιο αυτών των 
αρμοδιοτήτων, σε συνέργεια με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Δήμο Θεσσαλονίκης 
και άλλους ΟΤΑ και συναρμόδιους φορείς, στη βάση Προγραμματικών συμβάσεων, μελετά και 
ωριμάζει μια σειρά έργων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.  
Στην παρούσα φάση ολοκληρώνεται η κατασκευή της αναβάθμισης της Δυτικής Εσωτερικής 
Περιφερειακής Οδού (ΔΕσΠερ).  
Είναι επίσης σε εξέλιξη οι μελέτες των εξής: 
1. Αναβάθμιση της  Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής – Fly Over:  
Πρόκειται για αναβάθμιση/διαπλάτυνση της υφιστάμενης Περιφερειακής οδού (επίπεδο 0) και 
κατασκευή γέφυρας διπλής κατεύθυνσης στο επίπεδο +1.  Η ΕΟΑΕ ανέλαβε την ολοκλήρωση των 
μελετών του Έργου σε στάδιο προμελέτης, την τροποποίηση της υπάρχουσας οριστικής μελέτης 
Οδοποιίας και την Επικαιροποίηση της Περιβαλλοντικής  Μελέτης για την έκδοση Απόφασης 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.  
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2. Εξωτερικός Οδικός Δακτύλιος (ΕξΟΔ) Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης από Α/Κ 
Γηροκομείου έως Αεροδρόμιο Μακεδονία: 
Η ΕΟΑΕ μεριμνά για την ολοκλήρωση των μελετών του ΕξΟΔ που έχουν ήδη ανατεθεί στο 
παρελθόν. Για την πλήρη μελετητική ωρίμανση του έργου του ΕξΟΔ απαιτείται περαιτέρω 
χρηματοδότηση.  
 
3.7.7 Δράσεις Οδικής Ασφάλειας 
Το Υπουργείο Υποδομών επεξεργάσθηκε ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσεων Οδικής 
Ασφάλειας σε Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο, το οποίο εγκρίθηκε επί της αρχής από την 
Επιτροπή Μεγάλων Έργων της Κυβέρνησης ως «Μεγάλο έργο εθνικού επιπέδου και υψηλής 
προτεραιότητας». Φορέας υλοποίησης του Προγράμματος αυτού ορίσθηκε η ΕΟΑΕ με την 
υποστήριξη της Δ/νσης Μελετών Οδικών έργων (ΔΜΕΟ) της Γ.Γ.Δ.Ε.  
Ειδικότερα, η ΕΟΑΕ ολοκλήρωσε τις δύο πρώτες δράσεις του προγράμματος (αναφορικά με τις 
βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες επεμβάσεις). Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκε η 
εκπόνηση εξήντα (60) Μελετών Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας (ΜΕΒΟΑ), που 
αφορά σε όλους τους Νομούς της χώρας, για το σύνολο του Εθνικού (μη Διευρωπαϊκού) οδικού 
δικτύου και τμήμα του Επαρχιακού οδικού δικτύου. 
Αναλυτικότερα: 
Έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. οικ. 18523/03-10-2018 του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών περί Έγκρισης του «Προγράμματος Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας 
(ΠΕΒΟΑ)». Έχει εκδοθεί επίσης η απόφαση με αρ. πρωτ. ΓΔΣΥ/οικ.3197/08-10-2019 του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία το Πρόγραμμα Επεμβάσεων Βελτίωσης 
Οδικής Ασφάλειας χαρακτηρίστηκε ως έργο Εθνικού Επιπέδου, Ειδικό και Σημαντικό. Έχει 
υπογραφεί τέλος η ΚΥΑ με αριθμ. ΦΕΚ Τεύχος Β’4863/30-12-2019 με την οποία εγκρίθηκαν οι 
διαδικασίες και τα αρμόδια όργανα και οι φορείς για τη διαχείριση, υλοποίηση και 
χρηματοδότηση του Προγράμματος Επεμβάσεων Βελτίωσης οδικής ασφάλειας.  
Είναι σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις μεταξύ των Υπουργείων Οικονομίας & Ανάπτυξης, Υποδομών 
& Μεταφορών, της ΕΟΑΕ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη σύναψη 
δανείου για την υλοποίηση των έργων που προκύπτουν από την ΚΥΑ. 
Στις 24-11-2020 υπεγράφη δανειακή σύμβαση μεταξύ της ΕΤΕΠ και της ΕΟΑΕ, ύψους 235 εκ. 
ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό θα αποτελέσει πολύ σημαντικό αντικείμενο για την ΕΟΑΕ, έχει 
καθοριστική σημασία για τη μετέπειτα πορεία της εταιρείας και επιπλέον θα επιφέρει αμοιβή 
στην εταιρεία 4% επί του προϋπολογισμού του προγράμματος. 
 
3.7.8 Δράσεις Χ.Α.Δ.Α.  
Με την ΚΥΑ 17/02/112/ΦΝ393 (ΦΕΚ Β 1819 12-08-2011), δόθηκε στην ΕΟΑΕ η δυνατότητα να 
αναλαμβάνει από τους κατά νόμο αρμόδιους για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων φορείς 
(Δήμους ή ΦΟΔΣΑ), τη μελέτη και κατασκευή των έργων αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. της χώρας, 
εκτός των Περιφερειών Αττικής και Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα έχουν ολοκληρωθεί δύο έργα 
αποκατάστασης ΧΑΔΑ σε 17 θέσεις στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Σερρών και Έβρου με 
μοναδική εκκρεμότητα το Χ.Α.Δ.Α. Αλεξανδρούπολης όπου λόγω συνέχισης της λειτουργίας του 
ΧΑΔΑ μέχρι τον Απρίλιο του 2016 έχουν δημιουργηθεί επιβαρημένες συνθήκες και η 
αντιμετώπισή τους σχεδιάζεται σήμερα μέσω προγραμματικής σύμβασης. 
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3.8. Απαλλοτριώσεις  
Κατά τα έτη 2018–2019 η Εταιρία πραγματοποίησε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 
υποστήριξη του Υπουργείου για την έκδοση έξι (6) Υ.Α. Απαλλοτριώσεων, που αφορούν σε έργα 
αρμοδιότητάς της στον Κύριο, τους Κάθετους Άξονες και τα Νησιά. Ύστερα από την έκδοση 
σχετικών δικαστικών αποφάσεων, αναγνωρίσθηκαν προς παρακατάθεση το 2018 -2019 από το 
Υπουργείο για αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων γης και επικειμένων έργων της ΕΟΑΕ, ποσά 
συνολικού ύψους 10.380.874,43€ για αποζημιώσεις γης από δικαστικές αποφάσεις. 

3.9. Μνημόνια Συνεργασίας – Προγραμματικές Συμβάσεις 
Έχουν υπογραφεί ή/και είναι σε εξέλιξη η υπογραφή μνημονίων συνεργασίας και Προγραμματικών 
Συμβάσεων στα ακόλουθα έργα:  
 
1. ΟΛΘ-Σύνδεση του Λιμένα Θεσσαλονίκης με την Εγνατία Οδό και τον ΠΑΘΕ 
Στο πλαίσιο Συμφώνου Συνεργασίας με τον ΟΛΘ ΑΕ, η ΕΟΑΕ κατά την περίοδο αναφοράς, 
ολοκλήρωσε τη μελετητική ωρίμανση του έργου σύνδεσης 6ου προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης με 
τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την ΕΟ, ύψους 704.000€ περίπου. Το έργο κατασκευής 
προκηρύχθηκε τον Μάρτιο 2020 με προϋπολογισμό 80,6 εκ. € με ΦΠΑ και σήμερα είναι σε εξέλιξη η 
διαγωνιστική διαδικασία. 

 
2. Σύνδεσμος Δήμων Δυτ. Θεσσαλονίκης - Κοιμητήρια Δυτικής Θεσσαλονίκης 
Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης με το Σύνδεσμο Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης 
ολοκληρώθηκαν οι μελέτες για την κατασκευή ταφικών τμημάτων και των αναγκαίων, για την 
πρόσβαση και τη λειτουργικότητα αυτών, έργων υποδομής στα Κοιμητήρια Δυτικής Θεσσαλονίκης, 
ύψους 180.000€. Αναζητείται χρηματοδότηση για την κατασκευή. 

 
3. Δήμος Σερρών - Αυτοκινητοδρόμιο Δήμου Σερρών  
Η Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Σερρών για την υλοποίηση του έργου «Εκσυγχρονισμός 
Αυτοκινητοδρομίου Δήμου Σερρών» έχει υπογραφεί στις 10-10-2017 με προϋπολογισμό 18.000€ με 
ΦΠΑ.  Ο διαγωνισμός του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη.   

 
4. ΠΑΜΘ - Γέφυρα Καβάλας  
Υπογράφτηκε τον Οκτώβριο 2019 η προγραμματική σύμβαση με την ΠΑΜΘ για την εκπόνηση από 
την ΕΟΑΕ των αναγκαίων μελετών προϋπολογισμού 830.000 € περίπου για την αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας στην Καβάλα, η οποία διακόπηκε με την αστοχία τμήματος της γέφυρας της οδού 
Νυρεμβέργης μπροστά από το παλαιό νοσοκομείο. Μετά τον Έλεγχο και αξιολόγηση της στατικής και 
λειτουργικής επάρκειας της υφιστάμενης γέφυρας, θα εξαρτηθεί η περαιτέρω διερεύνηση για μερική 
ή ολική (νέα γέφυρα) αποκατάστασή της. Έως σήμερα έχει υποβληθεί η ΜΠΕ η οποία εκπονείται 
μέσω Σ-Π, ενώ παράλληλα έχουν προκηρυχθεί και βρίσκονται προς ολοκλήρωση οι σχετικοί 
διαγωνισμοί για τις  γεωερευνητικές εργασίες και για τη μελέτη, αξιολόγηση και αποτίμηση της 
δομικής επάρκειας της υφιστάμενης γέφυρας και την εκπόνηση των λοιπών συνοδών μελετών.  
 
5. Δήμος Πυλαίας - Διαπολιτισμικό Σχολείο 
Στο πλαίσιο των Προγραμματικών Συμβάσεων με το Δήμο Πυλαίας & το ΑΠΘ, έχουν ολοκληρωθεί οι 
μελέτες που αφορούν στην «Ανάπλαση & Αξιοποίηση του Διαπολιτισμικού Σχολείου Πυλαίας για 
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τη στέγαση χώρων έκθεσης & διδασκαλίας του Κέντρου Εκπαίδευσης παιδιού & παιχνιδιού» . 
Αναμένεται η σύμφωνη γνώμη του Δήμου. 
 
6. Δήμος Κέας- Νέα δημοτική οδός Αγ. Σπυρίδωνα – Αγ. Γεωργίου Κορρησίας 

Υπογράφηκε τον Ιούνιο 2019 η Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κέας για την υλοποίηση του 
έργου «Νέα δημοτική οδός Αγ. Σπυρίδωνα – Αγ. Γεωργίου Κορρησίας», η οποία περιλάμβανε 
ολοκλήρωση μελετών και κατασκευή οδού μήκους 770μ, προϋπολογισμού 507.484,46€. Μετά 
την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού μελετών στις 06-11-2020 υπεγράφη η σχετική 
σύμβαση και οι μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη.  
7. Δήμος Θεσσαλονίκης – Πλατεία Διοικητηρίου 

Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για τη μελέτη ανάπλασης με κατασκευή νέας Πλατείας 
Διοικητηρίου και ανάδειξη των αρχαιοτήτων, καθώς η Μητροπολιτική Επιτροπή ενέκρινε τη 
σύναψη της σχετικής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της ΕΟΑΕ και του Δήμου Θεσσαλονίκης. 
Επίκειται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης. 

 
8. Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης - Τεχνική υποστήριξη για μελέτη και κατασκευή Έργων ΚΑΘ για 

το έτος 2018» 
Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης που υπογράφηκε με την ΚΑΘ ΑΕ τον Μάρτιο του 2018 για 
«Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης στις διαδικασίες εκπόνησης μελετών και κατασκευής έργων της 
Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης ΑΕ», ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση (μελετών) και στη συνέχεια το 
έργο διεκόπη.     
 
9. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Γέφυρα Κρεμαστής 
Υπογράφηκε τον Φεβρουάριο του 2018 Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 
για την υλοποίηση του έργου: «Μελέτη επισκευής, δομικής ενίσχυσης και διαπλάτυνσης της γέφυρας 
Κρεμαστής, επί της επαρχιακής οδού Ιαλυσού – αεροδρομίου Διαγόρα Ρόδου», η οποία έληξε στις 
αρχές του 2019 χωρίς να πάρει παράταση. Σε εκκρεμότητα είναι η πληρωμή των γεωτρήσεων από 
την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου που εκτελέσθηκαν από Ανάδοχο της  ΕΟΑΕ.  

 
10. Δήμος Ηράκλειας Σερρών – Ενεργειακή Αναβάθμιση 
Υπεγράφη  Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Ηράκλειας για την ωρίμανση – προώθηση και 
υλοποίηση των Έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας– Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων και 
Εκσυγχρονισμό Δικτύου Οδοφωτισμού. Έχουν ολοκληρωθεί τα στάδια 1 & 2 της προγραμματικής 
σύμβασης. 

 
11. Δήμος Λαγκαδά - Ενεργειακή Αναβάθμιση 
Έχει συνταχθεί Μνημόνιο Συνεργασίας με το Δήμο Λαγκαδά για έργα Αγροτικής οδοποιίας, ύδρευσης 
και αποχέτευσης, Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού οδικού δικτύου, Αναβάθμιση / επέκταση 
σχολικής στέγης Δήμου Λαγκαδά. Στα πλαίσια του παραπάνω Μνημονίου Συνεργασίας, έχει 
υπογραφεί Προγραμματική σύμβαση για την «Αναβάθμιση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού του 
Δήμου Λαγκαδά με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας», προϋπολογισμού 24.800 € . Δεν έγινε 
καμία άλλη ενέργεια μέχρι σήμερα.  
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12. Δήμος Λάρισας - Ενεργειακή Αναβάθμιση & Κατασκευή Κόμβων και Γεφυρών 
Στο πλαίσιο της Προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Λάρισας, η ΕΟΑΕ ανέλαβε τη:  
α) Μελέτη οδοφωτισμού για όλο το Δήμο, Μελέτες φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη 
μέρους των ενεργειακών αναγκών της ΔΕΥΑΛ και επικαιροποίηση μελέτης παραγωγής ενέργειας από 
φωτοβολταϊκό 20ΜW του Δήμου 
β) Μελέτη & κατασκευή  5 κυκλικών κόμβων και 3 γεφυρών στο οδικό δίκτυο του Δήμου  & την 
Αναβάθμιση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας 
Έως το τέλος του 2019 υλοποιήθηκαν τα στάδια 1 & 2 του α) αντικειμένου. Το β) αντικείμενο δεν θα 
υλοποιηθεί . Ο Δήμος Λάρισας ζήτησε τη λύση της σύμβασης.  

 
13. Δήμος Πέλλας – Ιστορική Διαδρομή, Ανάδειξη μνημείων 
Έχει υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Πέλλας για το μελετητικό αντικείμενο 
«Δημιουργία ιστορικής διαδρομής – ανάδειξη μνημείων και ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής της 
οδού Στράντζης της πόλης των Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας». Έχουν ανατεθεί η οριστική 
αρχιτεκτονική και μελέτη εφαρμογής της ανάδειξης μνημείων της οδού Στράντζης. Βρίσκεται προς 
υπογραφή η 1η τροποποίηση του Τεχνικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης. 

 
14. Σαμοθράκη – Αποκατάσταση φυσικών καταστροφών   
Μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις του Σεπτεμβρίου 2017, κλήθηκε η ΕΟΑΕ από το Υπουργείο 
Υποδομών και Μεταφορών να συνδράμει στην καταγραφή των καταστροφών που σημειώθηκαν 
στο οδικό δίκτυο και σε λοιπές υποδομές (κτιριακά, αποχετεύσεις κλπ.). Μετά την καταγραφή 
άρχισαν οι διαδικασίες σύναψης προγραμματικής σύμβασης σε συνεννόηση με το Υπουργείο 
και το Δήμο Σαμοθράκης. Η σχετική Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών, του Δήμου Σαμοθράκης και της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ υπεγράφη στις 28-09-2020. 
 
15. Τουρκία - Διασυνοριακή Γέφυρα «Κήπων- Υψάλων» 
Στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας των αρμόδιων 
Υπουργείων με την Τουρκική Αρχή Αυτοκινητοδρόμων για την κατασκευή νέας (δεύτερης) 
διασυνοριακής οδικής γέφυρας στην περιοχή της συνοριακής διόδου «Κήπων –Υψάλων». Η 
ΕΟΑΕ ανέλαβε τη διαχείριση εκπόνησης των μελετών για τη μελετητική ωρίμανση του έργου για 
τη δημοπράτηση κατασκευής του.  
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16. ΠΑΜΘ - Μεθοριακός σταθμός Κήπων - Έβρου 
Με μέριμνα της Περιφέρειας ΑΜΘ εκπονήθηκε αρχιτεκτονική προμελέτη Νέου Μεθοριακού 
Σταθμού. Η ΕΟΑΕ έχει την αρμοδιότητα μελετητικής ωρίμανσης του Έργου «Νέος Μεθοριακός 
Σταθμός Κήπων» και διερευνά οικονομικότερη λύση από αυτή του αρχικού σχεδιασμού.  
 
17. Μελέτη Κόμβων Οδικού Δικτύου δήμου Σερρών. 
Στις 14/9/2020 υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σερρών και της Ε.Ο.Α.Ε. 
για το σχεδιασμό 9 Ισόπεδων Κόμβων εντός της Πόλης των Σερρών και τη  μελετητική ωρίμανση 
του Έργου με προϋπολογισμό 571.700€. Γίνεται η προετοιμασία των σχετικών διαγωνισμών 
μελετών. 
 
18. Επιθεώρηση Οδικής Ασφάλειας, Διερεύνηση και Ανάλυση Δεδομένων Τροχαίων 
Ατυχημάτων και Διαμόρφωση προτάσεων Αποκατάστασης του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας 
στον Οδικό Άξονα «Χαλάστρα – Εύζωνοι» αρμοδιότητας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.  
Στις 11/01/2019 υπεγράφη η σχετική Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Ειδικού Λογαριασμού 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 
Το αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης έχει υλοποιηθεί. Επίκειται η έγκριση του 
τελευταίου σταδίου της σύμβασης που αφορά τη διαμόρφωση  προτάσεων αποκατάστασης του 
επιπέδου Οδικής Ασφάλειας προκειμένου να ολοκληρωθεί η Προγραμματική Σύμβαση. 

3.10. Άλλες Δραστηριότητες – Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου 

3.10.1 Έργα στο εξωτερικό  

Οι δράσεις της ΕΟΑΕ στο χώρο της παροχής υπηρεσιών συμβούλου στο εξωτερικό, αφορούν στη 
διαχείριση των έργων τα οποία έχει αναλάβει, αλλά και την περαιτέρω διερεύνηση δυνατοτήτων 
ανάληψης έργων στον ευρύτερο χώρο της ΝΑ Ευρώπης, καθώς και στην περιοχή του Καυκάσου 
και την Αφρική. Διερευνά τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς παροχής υπηρεσιών 
συμβούλου διαχείρισης και επίβλεψης μεγάλων έργων υποδομής, είτε ανεξάρτητα, είτε σε Κ/Ξ 
με μεγάλες και αξιόπιστες διεθνείς και ελληνικές εταιρίες του χώρου (και πάντα σύμφωνα με τη 
Στρατηγική Συνεργασιών για τα Έργα Εξωτερικού, όπως έχει ορισθεί από τη Διοίκηση της 
Εταιρίας).  
 
Τα έργα τα οποία έχει αναλάβει και δραστηριοποιήθηκε την περίοδο αναφοράς είναι τα εξής: 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Η Εγνατία Οδός Α.Ε. υπέγραψε, στις 15-11-2013, σύμβαση με την Αντιπροσωπία της ΕΕ στην 
Αλβανία, για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την «Επίβλεψη της κατασκευής της 
περιφερειακής οδού της Αυλώνας», μήκους 29 χλμ. Η εταιρία ανακηρύχθηκε μειοδότης κατόπιν 
διεθνούς διαγωνισμού, ως επικεφαλής της Κ/Ξ «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.-PLANET S.A.»,  όπου η 
Εγνατία Οδός Α.Ε. συμμετέχει ως Επικεφαλής (Leader). Η διάρκεια της σύμβασης ήταν 30 μήνες 
και το συμβατικό αντικείμενο ανερχόταν σε 1.663.300€. Η διαδικασία επιλογής αναδόχου 
κατασκευής ολοκληρώθηκε εντός του 2015 και η σύμβαση του συμβούλου ενεργοποιήθηκε το 
Μάρτιο 2015. Ο εργολάβος κηρύχθηκε έκπτωτος το Μάιο 2017, αλλά η εταιρία υπέγραψε με την 
Αναθέτουσα Αρχή αρχικά σύμβαση 4 μηνών, για την παροχή προσωρινών εγκαταστάσεων 
επίβλεψης, ενώ στη συνέχεια εγκρίθηκε και η απασχόληση των εμπειρογνωμόνων της, για τη 
συνέχιση των συμβατικών υποχρεώσεων της υπάρχουσας σύμβασης και την υποστήριξη της 
Αναθέτουσας Αρχής, μέχρι τέλος Απριλίου 2018.  
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Μετά την ολοκλήρωση δημοπράτησης των υπολειπόμενων εργασιών κατασκευής από την 
Προϊσταμένη Αρχή, στις 08-11-2018 υπογράφηκε νέα σύμβαση κατασκευής, διάρκειας 27 
μηνών, αξίας 35,8 εκ ευρώ (χρηματοδότηση ΕΕ, EBRD & EIB). Η Επίβλεψη των υπολειπόμενων 
εργασιών δεν επαναδημοπρατήθηκε, αλλά ανατέθηκε εκ νέου στην Κ/Ξ «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.- 
PLANET S.A.» η συνέχιση, με παράταση της Αρχικής Σύμβασης έως την 30-11-2021. Το επί 
πλέον ποσό που ανατέθηκε ήταν 1.495.220 € (χρηματοδότηση Ε.Ε.). Έτσι, το συνολικό 
συμβατικό ποσό για την παροχή υπηρεσιών επίβλεψης ανέρχεται πλέον σε 3.158.500 €. Η 
υπογραφή της σύμβασης με την European Union Delegation to Albania πραγματοποιήθηκε στις 
12-11-2018.  
Οι εργασίες τόσο της κατασκευής όσο και της επίβλεψης εκτελούνται κανονικά χωρίς 
προβλήματα κατά την τρέχουσα περίοδο. 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Βρίσκονται σε εξέλιξη οι παρακάτω συμβάσεις με τη Ρουμάνικη Εθνική Εταιρία 
Αυτοκινητοδρόμων και Εθνικών Οδών της Ρουμανίας:  

1. Υπηρεσίες επίβλεψης για το έργο «Αποκατάσταση Οδών, Baia Mare – Iacobeni», 
προϋπολογισμού: 7.017.698,023€ (3 Συμβάσεις Κατασκευής). Αφού ολοκληρώθηκαν  α) η Α΄ 
φάση των συμβάσεων, που αφορούσε στην εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και προμελετών 
οδοποιίας, υδραυλικών, τεχνικών κλπ, β) η σύνταξη των συμβατικών τευχών, γ) η διαδικασία 
επιλογής των αναδόχων «Μελέτης – Κατασκευής» των προαναφερόμενων έργων, ξεκίνησε, τον 
Οκτώβριο 2011. Αναλυτικότερα: Lot 1 (6R11): Το αντικείμενο της επίβλεψης διεκόπη το Μάιο 
2015, λόγω έλλειψης πόρων, ενώ η κατασκευή του έργου συνεχίστηκε και εντός του 2019. Η 
ΕΟΑΕ συνεχίζει τις υποχρεώσεις της στη φάση DNP (συντήρησης) και μετά το τέλος κατασκευής. 
Lot 2 (6R12): Ολοκληρώθηκε η περίοδος συντήρησης εντός του 2016 και η ΕΟΑΕ ολοκλήρωσε τις 
σχετικές συμβατικές της υποχρεώσεις, πλην της υποβολής της τελικής έκθεσης λόγω εμπλοκών 
με τα άλλα δύο τμήματα (Lot 1 και Lot3). Lot 3 (6R13): Έγινε διακοπή της σύμβασης κατασκευής 
εντός του 2014 και έκτοτε μας αφαιρέθηκαν οι αρμοδιότητες του επιβλέποντος ενώ η Υπηρεσία 
προχώρησε στη δημοπράτηση 3 νέων εργολαβιών κατασκευής.  

Το αίτημα της ΕΟΑΕ για συναινετική διάλυση της σύμβασης απορρίφθηκε και υπό την απειλή 
της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΕΟΑΕ, ύψους 240.000€ περίπου, υπεγράφη, το 
Δεκέμβριο 2017, νέα παράταση της σύμβασης (Addendum 10), έως το Δεκέμβριο 2020, χωρίς 
επιπλέον οικονομικό όφελος, για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων μας κατά την περίοδο 
συντήρησης των δύο τμημάτων 6R11 και 6R13, που κατασκευάζονται πλέον από 5 εργολαβικές 
συμβάσεις. Ως εκ τούτου, τον περασμένο Δεκέμβριο ζητήθηκε και η ανανέωση της εγγυητικής 
επιστολής, η οποία ισχύει πλέον μέχρι το Δεκέμβριο 2020. Η ΕΟΑΕ έχει κλιμακώσει την 
προσπάθειά της για επανέναρξη των εργασιών στα πλαίσια της σύμβασης, απευθύνοντας προς 
τον ΚτΕ αναλυτικές επιστολές με πάγιο αίτημα αφενός την έναρξη της περιόδου συντήρησης 
(DNP) για τα ολοκληρωμένα έργα και, αφετέρου, την αναδιάταξη του υπολειπόμενου 
συμβατικού προϋπολογισμού προς όφελος της αποτελεσματικότερης χρηματοδότησης βάσει 
των πραγματικών αναγκών του αντικειμένου που υπολείπεται. Επίσης τέθηκε ζήτημα 
απελευθέρωσης μέρους της Εγγύησης της Σύμβασης και προσαρμογής της αναλόγως του 
υπολειπόμενου αντικειμένου. Δυστυχώς για την ώρα η προσπάθεια αυτή δεν έχει βρει 
ουσιαστική ανταπόκριση. 
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2. Επίβλεψη κατασκευής του τμήματος Bacau Bypass, προϋπολογισμού: €440.000. Η Εγνατία 
Οδός Α.Ε. συμμετείχε, ως μέλος, στην Κ/Ξ «Primacons SRL – Egnatia Odos SA». Η σύμβαση 
υπογράφηκε τον Ιούλιο του 2014, ενεργοποιήθηκε εντός του 2016 και τερματίστηκε τον Απρίλιο 
2017, λόγω τερματισμού της αντίστοιχης σύμβασης κατασκευής. Στις 14-01-2019 διαλύθηκε 
συναινετικά και η σύμβαση επίβλεψης. 
 

ΣΕΡΒΙΑ 
Βρίσκεται σε εξέλιξη η σύμβαση παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Επίβλεψης για το έργο 
οδοποιίας (Grdelica - Vladicin Han), μήκους 25 χιλιομέτρων, αρχικού προϋπολογισμού 
2.208.710€ (χρηματοδότηση από Ε.Ε).  
Η ΕΟΑΕ συμμετέχει ως μέλος της Κ/Ξ «Louis Berger FR - ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. - Louis Berger d.o.o. 
(RS)» με ποσοστό συμμετοχής 40%. Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών συμβούλου επίβλεψης 
ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2016, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η αντίστοιχη σύμβαση 
κατασκευής.  
Για το λόγο αυτό συνάφθηκε νέα σύμβαση της Κ/Ξ με την Υπηρεσία (Koridori Srb) για τη 
συνέχιση της επίβλεψης, από Οκτώβριο 2016 έως Ιούνιο 2018, συμπεριλαμβανομένης και της 
περιόδου συντήρησης του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 1.176.187,51€. Τον Οκτώβριο 
2017 η Κ/Ξ ‘’Louis Berger FR - ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. - Louis Berger d.o.o. (RS)’’ προέβη στην 
υπογραφή 3ης σύμβασης, λόγω νέων καθυστερήσεων στην κατασκευή του έργου, 
προϋπολογισμού 878,756.00 ευρώ, έως τον Ιούνιο του 2018, μη συμπεριλαμβανομένης της 
περιόδου συντήρησης, με χρηματοδοτικό φορέα την Παγκόσμια Τράπεζα.  
Λόγω ανάγκης αύξησης του παρεχόμενων ανθρωπομηνών, το Μάρτιο 2018 υπεγράφη η 1η 
τροποποίηση της σύμβασης, με αύξηση του προϋπολογισμού κατά 123.730,11€. Έκτοτε 
ακολούθησαν 3 ακόμα συμπληρωματικές συμβάσεις, λόγω παράτασης του χρόνου υλοποίησης, 
με αντίστοιχες αυξήσεις του οικονομικού αντικειμένου. Η τελευταία συμπληρωματική σύμβαση, 
με την οποία εγκρίνεται παράταση του έργου μέχρι το Δεκέμβριο του 2020, υπεγράφη στις 11-
03-2020 και πλέον το συνολικό συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται σε 2.956.620,27€, (ποσοστό 
της ΕΟΑΕ 40%).  
 
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου 
Στα πλαίσια συνεργασίας των κρατών μελών του οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου 
Πόντου (ΟΣΕΠ), η ΕΟΑΕ ανέλαβε την ευθύνη της Τεχνικής Γραμματείας για την υλοποίηση του 
Οδικού Δακτυλίου της Μαύρης Θάλασσας, ύστερα από Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφηκε 
από τους αρμόδιους Υπουργούς Εξωτερικών στις 07-04-2007 στο Βελιγράδι, αρμοδιότητα που 
εγκρίθηκε από την Ελληνική Βουλή με σχετική νομοθετική ρύθμιση το καλοκαίρι του 2008.  
 
Τον Ιανουάριο του 2009 πραγματοποιήθηκε, στην έδρα του ΟΣΕΠ στην Κωνσταντινούπολη, η 
πρώτη επίσημη συνεδρίαση της Διευθύνουσας Επιτροπής, η οποία αποτελείται από 
εκπροσώπους των χωρών μελών και έχει την ευθύνη υλοποίησης του έργου. Έκτοτε η Επιτροπή 
συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η τελευταία της συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε το 
Νοέμβριο του 2019. Πρωταρχικός στόχος της Επιτροπής είναι η οριστικοποίηση της χάραξης του 
ΟΔΜΘ και οι σχετικές διεργασίες και επαφές με τις χώρες μέλη είναι σε εξέλιξη.  
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3.10.2 Δημόσια Έργα με Συμβάσεις Παραχώρησης  

Με την υπ΄αριθμ. ΔΟ/0/28/2/Φ.1332/10-04-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 668/Β/16-04-2008), είχαν εκχωρηθεί 
στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. οι αρμοδιότητες για την υλοποίηση τριών έργων μέσω Συμβάσεων 
Παραχώρησης και συγκεκριμένα για τα Έργα Ράχες Μαλιακού – Κλειδί του αυτοκινητόδρομου 
Π.Α.Θ.Ε, Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) από Λαμία έως Παναγιά και συντήρηση του 
τμήματος του ΠΑΘΕ από Σκάρφεια έως Ράχες και Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης. Το 
Νοέμβριο του 2012 με την ΚΥΑ Δ17α/07/173/ΦΝ380/14-11-2012 (ΦΕΚ 3017Β΄/ 14-11-2012) 
αποφασίστηκε η μερική ανάκληση της ανωτέρω ΚΥΑ και παρέμεινε στην ΕΟΑΕ η αρμοδιότητα 
για το Έργο της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης (ΥΑΘ), της οποίας η Σύμβαση έχει 
διακοπεί και εκκρεμούν δικαστικές υποθέσεις. 
 
Η Σύμβαση Παραχώρησης της ΥΑΘ καταγγέλθηκε στις 30-07-2009 από τον Παραχωρησιούχο. 
Κατόπιν της έκδοσης 7 Διαιτητικών Αποφάσεων, έναντι των απαιτήσεων του Παραχωρησιούχου 
που ανέρχονταν σε 504.928.394 €, το Δημόσιο όφειλε να του καταβάλει το συνολικό ποσό των 
67.886.659,23€ (43.748.474,80€+ 20.442.781,16€+3.695.403,27€) - σε κάποιες περιπτώσεις 
νομιμοτόκως - ως συνολική αποζημίωσή του λόγω καταγγελίας της Σύμβασης και λόγω 
Γεγονότων Καθυστέρησης για την χρονική περίοδο από 16-08-2007 έως 31-08-2009. Το Νομικό 
Συμβούλιο του Κράτους του Υπουργείου Υποδομών άσκησε για λογαριασμό του Ελληνικού 
Δημοσίου αγωγές ακύρωσης κατά και των 7 Διαιτητικών Αποφάσεων ενώπιον του Εφετείου 
Αθηνών, λόγω μη νομίμου συγκροτήσεως των διαιτητικών δικαστηρίων και το Εφετείο 
αποφάσισε την ακύρωσή τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εκ νέου διενέργεια διαιτησιών, με 
σύσταση νέων Διαιτητικών Δικαστηρίων τα οποία εξέδωσαν εντός του έτους 2019 την από 03-
01-2019 Διαιτητική Απόφαση (αρ. πρωτ. ΕΟΑΕ 69002/ID99116/15-02-2019) βάσει της οποίας το 
Ελληνικό Δημόσιο οφείλει να καταβάλει στη Θερμαϊκή Οδός Α.Ε.:  

α.  ποσό 43.355.031 € με τον τόκο και το επιτόκιο που καθορίζονται στα άρθρα 30.3.1.c της 
Σύμβασης Παραχώρησης, 

β.  πόσο 21.819.003,46 € με το νόμιμο τόκο υπερημερίας του Ελληνικού Δημοσίου από 30-01-
2011 και μέχρι την εξόφλησή του. 

 
Στη συνέχεια η Θερμαϊκή Οδός Α.Ε., υπέβαλε την 01-03-2019 αίτημα διενέργειας νέας 
διαιτησίας για διαφορές που ενώ περιλαμβάνονταν στην Ανταίτησή της, με την από 03-01-2019 
Απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου απορρίφθηκαν ως αόριστες. Η απόφαση του διαιτητικού 
δικαστηρίου για τη νέα διαιτησία δεν έχει εκδοθεί. 
 
Επιπλέον, λάβαμε γνώση ότι η παραχωρησιούχος «Θερμαϊκή Οδός Α.Ε.» στράφηκε κατά του  
Ελληνικού Δημοσίου με 5 αιτήσεις διενέργειας Διαιτησίας λόγω απόρριψης από τη ΔΟΥ ΦΑΕ 
Θεσσαλονίκης αιτήσεών της για επιστροφή ΦΠΑ που αφορά πέντε διαχειριστικές περιόδους 
από 14-08-2006 έως 31-12-2011 και ζητά να της επιστραφεί και να της καταβληθεί εντόκως ΦΠΑ 
συνολικού ποσού 969.756,14€ (173.256,79€ + 95.004,14€ + 430.924,37€ + 248.835,11€ + 
21.735,73€). Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών ζήτησε για 
λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου την απόρριψη όλων των αιτημάτων του 
Παραχωρησιούχου και οι υποθέσεις συνεκδικάζονται προκειμένου να εκδοθούν οι αντίστοιχες 
Διαιτητικές Αποφάσεις. Την 31-12-2014 εκδόθηκε μερική διαιτητική απόφαση βάσει της οποίας 
αναβαλλόταν η οριστική κρίση του Διαιτητικού Δικαστηρίου μέχρι να διερευνηθεί αν ορισμένα 
από τα αιτούμενα προς επιστροφή ποσά έχουν ήδη επιδικαστεί ως αποζημίωση στην 
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παραχωρησιούχο μέσω άλλων διαιτησιών. Έκτοτε, η ΕΟΑΕ δεν έλαβε καμία περαιτέρω 
ενημέρωση για την πορεία των 5 διαιτησιών.  
 
Τον Απρίλιο του 2020 με ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄/1521/22-04-2020, αποφασίστηκε η 
ανάκληση των αρμοδιοτήτων της Εγνατία Οδός Α.Ε. στη Σύμβαση Παραχώρησης του Έργου 
Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης. Αμέσως μετά, η Εγνατία Οδός Α.Ε. με την υπ΄αρ. πρωτ. 
85117/ID123439/08-05-2020 επιστολή της προς την υπηρεσία που αναλαμβάνει τις 
αρμοδιότητες του έργου (ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ) ζήτησε τον ορισμό ημερομηνίας για την παράδοση του 
αρχείου του έργου. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει κάποια απάντηση.  
 
Συνεπώς, οι εκχωρηθείσες από το 2008 αρμοδιότητες της Εγνατία Οδός Α.Ε. για τα έργα 
παραχώρησης έχουν ανακληθεί στο σύνολό τους. 
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4. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

4.1. Νομική Υπηρεσία 
Σε ό,τι αφορά τις δικαστικές υποθέσεις, η Νομική Υπηρεσία κατά τα έτη 2018-2019 
πραγματοποίησε 302 παραστάσεις ενώπιον πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, του 
Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Από τις αμέσως παραπάνω 
υποθέσεις, είτε σε πρώτο είτε σε δεύτερο βαθμό, συζητήθηκαν 115 υποθέσεις, ενώ 
αναβλήθηκαν 148 και ματαιώθηκαν 39.  
 
Αξιολογώντας τις αποφάσεις που εκδόθηκαν τα έτη 2018-2019 (ασχέτως του χρόνου 
συζητήσεως της αντίστοιχης υπόθεσης) καθώς και τις αποφάσεις που εκδόθηκαν επί πολιτικών 
υποθέσεων που συζητήθηκαν τα εν λόγω έτη και που είχαν οικονομικό αντικείμενο, 
συμπεραίνεται, ότι αποκρούστηκαν επιτυχώς οικονομικές αξιώσεις ανερχόμενες στα 
7.265.085,59 ευρώ ενώ η εταιρία μας υποχρεώθηκε να καταβάλει το ποσό των 4.104.031,99 
ευρώ. Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2018 αποκρούσθηκαν επιτυχώς οικονομικές αξιώσεις 
ανερχόμενες στα 2.406.462,27 ευρώ ενώ η εταιρία μας υποχρεώθηκε να καταβάλει το ποσό των 
4.072.090,14 ευρώ ενώ κατά το έτος 2019 αποκρούσθηκαν επιτυχώς οικονομικές αξιώσεις 
ύψους 4.858.623,32 ευρώ ενώ υποχρεώθηκε να καταβάλει το ποσό των 31.941,85 ευρώ, 
αντιστοίχως.  
 
Επιχειρώντας ένα συνολικό απολογισμό σε ότι αφορά στις εργολαβικές υποθέσεις που είναι και 
οι πλέον σημαντικές από απόψεως οικονομικού αντικειμένου, σημειώνεται ότι στις 169 
υποθέσεις εργολάβων, επί των οποίων εκδόθηκαν τελεσίδικες ή αμετάκλητες αποφάσεις και 
αφορούσαν στο συμβατικό στάδιο των συμβάσεών τους, η εταιρία μας κέρδισε 132 φορές, 
αποκρούοντας διεκδικήσεις συνολικού ποσού 199.577.225 ευρώ ενώ ηττήθηκε σε 30, χάνοντας 
ποσό 29.697.638,80 ευρώ.  
 
Η Νομική Υπηρεσία, εξάλλου, χειρίστηκε 100 εξωδικαστικές υποθέσεις της εταιρίας κατά το έτος 
2018 και 60 κατά το έτος 2019, απαντώντας γραπτά σε αντίστοιχα ερωτήματα.  
 
Τέλος, εκπροσώπηση της Νομικής Υπηρεσίας υπήρξε σε συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου καθώς και σε πολυάριθμες τεχνικές συσκέψεις στελεχών της εταιρίας. 
 
4.2. Διαχείριση Ποιότητας 

Κατά το έτος 2018, αναθεωρήθηκαν 30 και εκδόθηκαν 2 νέες Λειτουργικές Διαδικασίες. Επίσης, 
αναθεωρήθηκε και επανεκδόθηκε το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος. Κατά 
το έτος 2019, αναθεωρήθηκαν 4 και εκδόθηκαν 4 νέες Λειτουργικές Διαδικασίες. Αυτή τη στιγμή, 
το ΣΔΠ περιλαμβάνει 155 Λειτουργικές Διαδικασίες και Οδηγίες Εργασίας.  

Εντός του έτους 2018, η EUROCERT A.E. διεξήγαγε Επιθεώρηση Επαναπιστοποίησης του 
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της ΕΟΑΕ για τη συμμόρφωση με το πρότυπο EN ISO 
9001:2015. Η επιθεώρηση είχε πολύ θετικά αποτελέσματα και η EUROCERT A.E. χορήγησε στην 
ΕOΑΕ Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο έχει τριετή 
ισχύ. 
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Εντός του έτους 2019 η EUROCERT A.E. διεξήγαγε την 1η Επιθεώρηση Επιτήρησης του 
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) της ΕΟΑΕ. Επιθεωρήθηκαν τα Κεντρικά Γραφεία 
(Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας, Τμήμα Υγείας και Ασφάλειας, Διεύθυνση Μελετών), καθώς και η 
Διευθύνουσα (Περιφερειακή) Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας (Δερβένι) και το Εργαστήριο 
Δερβενίου. Στις 30-9-2019 πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση στη Διευθύνουσα (Περιφερειακή) 
Υπηρεσία Κομοτηνής. Η επιθεώρηση είχε πολύ θετικά αποτελέσματα.  

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε η Επιθεώρηση Αρχικής Αξιολόγησης του Συστήματος 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) της ΕΟΑΕ για τη συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 
14001:2015. Επιθεωρήθηκαν τα Κεντρικά Γραφεία, η Διευθύνουσα (Περιφερειακή) Υπηρεσία 
Κεντρικής Μακεδονίας (Δερβένι), το Εργαστήριο Δερβενίου καθώς και η Διευθύνουσα 
(Περιφερειακή) Υπηρεσία Κομοτηνής. Η επιθεώρηση είχε θετικά αποτελέσματα και η EUROCERT 
A.E. χορήγησε στην ΕOΑΕ το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015. 

Στο πλαίσιο λειτουργίας του ΣΔΠ και προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το σύστημα διοικείται 
όπως προδιαγράφεται, εντός του έτους 2018 διεξήχθησαν από το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας 
συνολικά 46 επιθεωρήσεις, εκ των οποίων 42 σε Διευθύνσεις/ Τμήματα της Εταιρίας και 4 σε 
Κλιμάκια Επίβλεψης/ Εργοτάξια & Εργαστήρια, με θετικά αποτελέσματα, ενώ το έτος 2019 
διεξήχθησαν συνολικά 31 επιθεωρήσεις, εκ των οποίων 30 σε Διευθύνσεις/Τμήματα της 
Εταιρίας και 1 σε σύμβαση του Ανάδοχου Συντήρησης. 

4.3. Διαχειριστική Επάρκεια 
Για την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 η Εγνατία Οδός Α.Ε. μετά από σχετική 
αξιολόγηση από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ “Ενίσχυση Προσπελασιμότητας” και αφού 
ικανοποιούσε τις απαιτήσεις και τα κριτήρια που είχαν οριστεί, έλαβε το σχετικό πιστοποιητικό 
Διαχειριστικής Επάρκειας για το ΕΣΠΑ 2007-2013.  
 
Για την τρέχουσα χρηματοδοτική περίοδο αλλάζουν οι απαιτήσεις και το νέο ΣΔΕ του ΕΣΠΑ 2014-
2020 προβλέπει η Διαχειριστική Επάρκεια των Δικαιούχων να κρίνεται ανά Έργο/Πράξη. Η 
διαχειριστική Επάρκεια της Εγνατία Οδός Α.Ε. είναι διασφαλισμένη λόγω της τεράστιας 
εμπειρίας της σε μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα από το 1995 έως σήμερα. 

4.4. Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια  
Α. Προκειμένου για τη διασφάλιση της επαγγελματικής υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων της εταιρίας το τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας της ΕΟΑΕ: 
 Έχει καταρτίσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην 

Εργασία (ΣΔΥΑΕ) 
 Διενεργεί πρόγραμμα επιθεωρήσεων σε όλες τις θέσεις εργασίας  
 Διενεργεί αναγνώριση των πιθανών κινδύνων από την εργασία 
 Καταρτίζει εκτίμηση επικινδυνότητας από την εργασία 
 Εκπαιδεύει και ενημερώνει το Προσωπικό για θέματα ΕΥΑ 
 Συνεργάζεται με την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της ΕΟΑΕ 
 Ενημερώνει τη διοίκηση της εταιρίας για θέματα ΕΥΑ. 
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Β. Στα έργα, παρέχει βασική εκπαίδευση, συμβουλές και στήριξη σε θέματα Υγείας και 
Ασφάλειας στην εργασία στα στελέχη της επίβλεψης, των αναδόχων μελετητών ή 
κατασκευαστών, προκειμένου να εφαρμόσουν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Για τα 
αποτελέσματα των επιθεωρήσεων ενημερώνει τις αρμόδιες Διευθύνσεις και συντάσσει 
προτάσεις αντιμετώπισης καταστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποίησε 24 επιθεωρήσεις 
των εργοταξίων εντός του 2018 και  32 επιθεωρήσεις των εργοταξίων εντός του 2019 ελέγχοντας 
τη συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα και τις διαδικασίες περί Υγείας & Ασφάλειας της εργασίας. 
Αντίστοιχα, διεκπεραίωσε τον έλεγχο 14 ΣΑΥ–ΦΑΥ μελετών ή υποβολών αναδόχων έργων 
κατασκευής ή τελικών υποβολών ΦΑΥ σε έργα που περαιώθηκαν εντός του 2018 και 17 εντός 
του 2019 και πραγματοποίησε σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το 
προσωπικό (τακτικό ή μη) της ΕΟΑΕ. 
 

4.5. Δράσεις Προβολής & Δημοσιότητας 
Στόχος του Προγράμματος Επικοινωνίας είναι η προβολή των έργων και λοιπών δραστηριοτήτων 
της ΕΟΑΕ. Το κοινό αποκτά ολοκληρωμένη αντίληψη για τη σημασία των Έργων, τα 
πλεονεκτήματα, τη συμβολή και τις επιπτώσεις τους στη ζωή των πολιτών, τις δυσκολίες 
κατασκευής, τις πηγές χρηματοδότησης αλλά και την ανθρώπινη δυναμική που εμπεριέχει η 
συντήρηση και η λειτουργία ενός έργου, όπως η Εγνατία Οδός και οι Κάθετοι Άξονές της.  
  
Για το έτος 2018 εγκρίθηκε πρόγραμμα δραστηριοτήτων προβολής και επικοινωνίας της 
Εταιρίας, συνολικού προϋπολογισμού 73.000,00€ χωρίς ΦΠΑ από το οποίο απορροφήθηκαν 
35.557,74€. Οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν αφορούν σε:  
- Συμμετοχή της ΕΟΑΕ στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 
- Συμμετοχή στο συνέδριο TRA 2018 στη Βιέννη, 
- Καταχώριση προβολής στο περιοδικό Focus, 
- Προβολή στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας κοκ. 
 
Για το έτος 2019 εγκρίθηκε πρόγραμμα δραστηριοτήτων προβολής και επικοινωνίας της 
Εταιρίας, συνολικού προϋπολογισμού 98.200,00€ χωρίς ΦΠΑ από το οποίο απορροφήθηκαν 
42.755€. Οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν αφορούν σε: 
- Συμμετοχή της ΕΟΑΕ στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 
- Προβολή στην έκθεση Greek travel show, 
- Χορηγία σε ημερίδα για την Ανάπτυξη της εφημερίδας Μακεδονία, 
- Χορηγία στο συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών κοκ. 

 
 

4.6. Εξωτερικοί Έλεγχοι 

4.6.1.  ΕΣΠΕΛ 

Παραλήφθηκαν 8 Εκθέσεις Επιθεωρήσεων του ΕΣΠΕΛ που αφορούσαν σε ελέγχους έργων της 
ΕΟΑΕ, οι οποίοι διεξήχθησαν κατά το 2018 και 7 Εκθέσεις ΕΣΠΕΛ που αφορούσαν σε ελέγχους 
που διεξήχθησαν το 2019. Η κατάταξη των έργων ήταν ικανοποιητική (κατηγορία (i) (1)) σχεδόν 

                                                
1  Η κατηγορία (i) ορίζεται ως εξής: (βλ. Υπουργική Απόφαση  64517/Ε.Υ.Σ. 6195/2.10.03, Άρθρο 4: «περιπτώσεις 

που, σύμφωνα με αιτιολογημένη κρίση του, είτε δεν υπάρχουν καθόλου αστοχίες ή πλημμέλειες (σε οποιοδήποτε 
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σε όλες τις περιπτώσεις. Μόνο ένα (1) έργο κατατάχθηκε στην κατηγορία ii(2) το 2018 και στη 
συνέχεια επανελέγχθηκε το 2019 και κατατατάχθηκε στην κατηγορία (i). 
 

4.6.2.  Έλεγχοι συγχρηματοδοτούμενων δράσεων (Προληπτικοί & Κατασταλτικοί) 

A. Στο πλαίσιο των προληπτικών ελέγχων υποβλήθηκαν 40 αιτήσεις το 2018 και 36 αιτήσεις το 
2019 προς τις διαχειριστικές αρχές για σύμφωνες γνώμες, που αφορούσαν δημοπρατήσεις, 
υπογραφές και τροποποιήσεις συμβάσεων. Δόθηκαν σύμφωνες γνώμες για όλα τα 
παραπάνω.  

B. Στο πλαίσιο των κατασταλτικών ελέγχων των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων της ΕΟΑΕ 
κατά τα έτη 2018, 2019 και 2020 διενεργήθηκαν δεκαεπτά (17) έλεγχοι, εννέα (9), επτά (7) 
και ένας (1) αντίστοιχα, οι οποίοι αφορούσαν σε δράσεις συνολικού ελεγχόμενου 
προϋπολογισμού 314,27 εκ. € χωρίς Φ.Π.Α. Συγκεκριμένα διενεργήθηκαν οι έλεγχοι που 
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

                                                                                                                                                          
τμήμα του έργου και αν βρίσκονται), έχουν επουσιώδη χαρακτήρα, δηλαδή χωρίς ιδιαίτερες συνέπειες στην όλη 
ποιότητα των εργασιών ή μπορεί εύκολα να αποκατασταθούν από τον ανάδοχο.» 
Η κατηγορία (ii.)  (με την ίδια Υπουργική Απόφαση, Άρθρο 4) ορίζεται ως εξής: Έργα με ουσιώδη ελαττώματα, 
που όμως δεν επιφέρουν επιπτώσεις στην αντοχή και στατική επάρκεια των κατασκευών και εκτιμάται ότι θα 
οδηγήσουν σε ενωρίτερο χρόνο τη συντήρηση. 
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Γ. Δημοσιονομικές Διορθώσεις που προκύπτουν από Εξωτερικούς Ελέγχους 
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων 
 
Το 2018 & 2019 εκδόθηκαν αποφάσεις δημοσιονομικών διορθώσεων (ΔΔ) ως εξής: 
 
 Η με αριθμ. 5919/23-07-2018 ύψους 6.422,34€ για το έργο κατασκευής "Μουδανιά - 

Ποτίδαια". 

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔ

ΟΤΗΣΗ

ΜΕΤΡΟ / 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ 

ΥΠΟΕΡΓΑ

1 ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ 29/3/2018 30/3/2018 ΕΤΠΑ

ΑΝΑΤ ΜΑΚ & 
ΘΡΑΚ 2014-

2020

"Κάθετος Άξονας 80 Εγνατίας Οδού 
Αρδάνιο - Ορμένιο: Τμήμα Αρδάνιο - 
Μάνδρα-Φάση Β"

Υ-1, 4904A01,
Y-2, 
Aπαλλοτριώσεις
Υ-3, Εργασίες ΟΚΩ 47.324.322,05

2 ΕΥΔ ΕΠ ΠΝΑ 8/5/2018 9/5/2018 ΕΤΠΑ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

2014-2020

«Κατασκευή οδικού δικτύου 
Αεροδρόμιο - Φηρά – Βουρβούλο - 
Οία ν. Θήρας» - Φάση Β

Υ-1, 4961A01,
Y-2,ΟΚΩ 7.394.890,00

3 ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 17/5/2018 18/5/2018
ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ

ΕΠ ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ 
2014-2020

«Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού 
"Θεσσαλονίκη-Ν.Μουδανιά-Ποτίδαια": 
Βελτίωση – διαπλάτυνση τμήματος 
Ν.Μουδανιά-Ποτίδαια»- Φάση Β

Υ-1, 5185Α01
Υ-2, 5185Α03 13.745.850,28

4 ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ 30/5/2018 1/6/2018 ΕΤΠΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

2014-2020

"Βελτίωση/Αναβάθμιση Δυτικής 
Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού 
Θεσσαλονίκης από πέρας κόμβου 
Κ16 (Λαχαναγορά) έως κόμβο Κ5 
(Νοσοκομείο Παπαγεωργίου) - Φάση 
Β" Y-17, 5209Α01 41.428.108,00

5 ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ 18/6/2018 19/6/2018 ΕΤΠΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

2014-2020

"Βελτίωση του επιπέδου οδικής 
ασφάλειας στον οδικό άξονα 
Θεσσαλονίκη - Πολύγυρος (ΕΟ 16), 
Τμήμα: Θέρμη - Γαλάτιστα - Φάση Β"

Υ-1, 4601Α01
Υ-2, ΟΚΩ  
Υ-3, 
Απαλλοτριώσεις
Υ-4, Αρχαιολογία 28.198.832,43

6 ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 21/6/2018
22/6/2018 & 
27/06/2018

ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ

ΕΠ ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ 
2014-2020

"Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυμάτων και Έργα Διάθεσης Πόλης 
Τήνου - Φάση Β΄"

Υ-1, 5296Α01
Υ-4, 5288Α01 4.906.974,00

7 ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ
11/10/2018
18/10/2018

12/10/2018
19/10/2018

ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ

ΕΠ ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ 
2014-2020

«Βελτίωση Εγκαταστάσεων 
Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων 
και Δικτύου Αποχέτευσης Σκάλας 
Πάτμου - Φάση Β'»

Υ-1, 5267A01,
Y-2, 5291A01 5.972.203,00

8 ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 16/10/2018
16/10/2018 &

19/10/2018
ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ

ΕΠ ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ 
2014-2020 "Κατασκευή ΧΥΤΑ Κέας - Φάση Β΄" Υ-1, 5186Α01 3.212.101,00

9 ΕΔΕΛ
19/11/2018
21/11/2018

20/11/2018
23/11/2018 ΕΤΠΑ

ΑΝΑΤ ΜΑΚ & 
ΘΡΑΚ 2014-

2020

"Κάθετος Άξονας 80 Εγνατίας Οδού 
Αρδάνιο - Ορμένιο: Τμήμα Αρδάνιο - 
Μάνδρα-Φάση Β" Υ-1, 4904Α01 41.669.417,00

10 ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 14/5/2019 17/5/2019
ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ

ΕΠ ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ 
2014-2020

"Κάθετος Άξονας 70 Ξάνθη - Εχίνος - 
Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα: Τμήμα 
Δημάριο-Σύνορα (χθ.8+172 – 
12+820)" Υ-1, Α5526Α01 9.415.110,49

11 INTERREG CROSSBO 14/5/2019 17/5/2019 ΕΤΠΑ

ΕΕΣ ΕΛΛΑΔΑ - 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
2014-2020

"Aiming at Improving Cross-Border 
Accessibility - CrossBo  (χθ.12+820 - 
16+149)" Υ-1, Β5526Α01 10.366.772,79

12 ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 23/5/2019
24/05/2019

& 19/06/2019 ΕΤΠΑ

ΕΠ ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ 
2014-2020

"ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου" 

Υ-1, 5269Α01
Υ-2, Ηλεκτροδότηση 
ΧΥΤΑ 5.451.598,36

13 ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ
20/6/2019

26/06/2019

21/6/2019
28/06/2019 & 
09/07/2019 & 

24/07/2019 ΕΤΠΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

2014-2020

"Βελτίωση/Αναβάθμιση Δυτικής 
Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού 
Θεσσαλονίκης από πέρας κόμβου 
Κ16 (Λαχαναγορά) έως κόμβο Κ5 
(Νοσοκομείο Παπαγεωργίου) - Φάση 
Β"

Υ-16, 5210Α01
Y-17, 5209Α01
Υ-23, ΟΚΩ ΕΥΑΘ
Υ-34, 5209Α02 64.802.891,27

14 ΕΥΔ ΕΠ ΠΝΑ 4/7/2019 5/7/2019 ΕΤΠΑ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

2014-2020

"Κατασκευή οδικού δικτύου 
Αεροδρόμιο - Φηρά – Βουρβούλο - 
Οία ν. Θήρας" - Φάση Β

Υ-1, 4961A01,
Y-2,ΟΚΩ 7.394.890,00

15 ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 26/9/2019
27/09/2019 &

04/10/2019
ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ

ΕΠ ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ 
2014-2020 "Κατασκευή ΧΥΤΑ Κέας - Φάση Β΄" Υ-1, 5186Α01 3.212.101,00

16 ΕΔΕΛ 26/11/2019 29/11/2019 ΕΤΠΑ

ΕΕΣ ΕΛΛΑΔΑ - 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
2014-2020

"Aiming at Improving Cross-Border 
Accessibility - CrossBo  (χθ.12+820 - 
16+149)" Υ-1, Β5526Α01 10.366.772,79

17 ΕΔΕΛ
25/5/2020
09/07/2020

28/5/2020
10/07/2020

ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ

ΕΠ ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ 
2014-2020

"Κάθετος Άξονας 70 Ξάνθη - Εχίνος - 
Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα: Τμήμα 
Δημάριο-Σύνορα (χθ.8+172 – 
12+820)" Υ-1, Α5526Α01 9.415.110,49

ΣΥΝΟΛΟ 314.277.944,95  

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΡ/ΣΜΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ 
ΥΠΟΕΡΓΩΝ

ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς 
ΦΠΑ)
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 Η με αριθμ. 22491/12-03-2019 ύψους  69.618,56€ για το έργο AccessNet και αφορά τις 
μελέτες του ΚΑ «Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα». 

 Η με αριθμ. 39676/16-04-2019 ύψους  3.889.565,78€ για το έργο κατασκευής "Αρδάνιο - 
Μάνδρα". 

 Η με αριθμ. 3875/29-8-2019 ύψους  35.721,56€ για το έργο κατασκευής "Αρδάνιο - 
Μάνδρα". 

 Η με αριθμ. 4279/23-9-2019 ύψους  1.568.413,01€ για το έργο κατασκευής "Αρδάνιο - 
Μάνδρα". 

 
Από τα ποσά αυτά, τα 6.422,34€ έχουν ήδη πληρωθεί. Τα ποσά των 35.721,56€ και των 
1.568.413,01 έχουν βεβαιωθεί και έχουν πληρωθεί – συμψηφιστεί με ποσά επιστροφής ΦΠΑ 
παγίων. Τα υπόλοιπα δεν έχουν ακόμα βεβαιωθεί στην οικεία εφορία και δεν έχουν πληρωθεί. 
 
Επιπλέον, εκδόθηκαν οι παρακάτω τελεσίδικες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕλΣ), που 
δέχονται τις εφέσεις της ΕΟΑΕ και ακυρώνουν τρεις εκδοθείσες αποφάσεις Δημοσιονομικής 
Διόρθωσης, ως εξής: 
 

1. Η απόφαση ΕλΣ με αρ. 0878/2018 ακυρώνει την απόφαση ΔΔ με αρ. 1187/0052/11-06-
2013 ύψους 1.702.695,32€. 

2. Η απόφαση ΕλΣ με αρ. 1429/2018 ακυρώνει την απόφαση ΔΔ με αρ. 326/0052/01-03-
2012 ύψους 901.122,57€. 

3. Η απόφαση ΕλΣ με αρ. 1431/2018 ακυρώνει την απόφαση ΔΔ με αρ. 860/0052/04-05-
2012 ύψους 158.523,80€. 

 
Το ποσό των 1.702.695,32€ έχει ήδη επιστραφεί στο ταμείο της Εταιρίας. Η απόφαση για το 
ποσό των 901.122,57€ αναμένεται να εκτελεστεί ώστε να επιστραφεί το σχετικό ποσό. Το ποσό 
των 158.523,80€ έχει ήδη επιστραφεί μέσω συμψηφισμού από τη ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης.  

4.6.3.  Ελεγκτικό Συνέδριο  

Κατά το έτος 2018 υποβλήθηκαν για προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας στο Ελεγκτικό Συνέδριο 
οι διαδικασίες ανάθεσης ενός (1) έργου κάθετων αξόνων, τεσσάρων (4) έργων συντήρησης του 
άξονα, τριών (3) συμπληρωματικών συμβάσεων και δύο (2) επιμέρους συμβάσεων συμφωνίας 
πλαίσιο για τη λειτουργία Σταθμών Διοδίων και εκδόθηκαν θετικά πορίσματα.  
 
Κατά το έτος 2019 υποβλήθηκαν για προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας στο Ελεγκτικό Συνέδριο 
οι διαδικασίες ανάθεσης μίας Συμφωνίας Πλαίσιο και δύο (2) επιμέρους συμβάσεων αυτής για 
τη λειτουργία Σταθμών Διοδίων και εκδόθηκαν θετικά πορίσματα.  
 
Από τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιβεβαιώνεται η 
κατά κανόνα νομιμότητα και κανονικότητα των ενεργειών της εταιρίας. 

4.6.4.  Οικονομικός έλεγχος 

Κατά το διάστημα από 01-01-2018 έως 31-12-2019 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω έλεγχοι: 
1. Ορκωτοί Ελεγκτές 

 Τακτικός Έλεγχος για τη χρήση 2017. 
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2. Υπουργείο Οικονομικών 
 Έναρξη προσωρινού φορολογικού ελέγχου για την επιστροφή ΦΠΑ παγίων χρήσης 2016 

(Εντολή Ελέγχου Νο 08/1/12.03.2018 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) και μεταβίβασή του στο 
Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Εντολή Ελέγχου Νο 500/0/1118/27.07.2018) 

 Έναρξη προσωρινού φορολογικού ελέγχου για την επιστροφή ΦΠΑ παγίων χρήσης 2017  
από ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.  

 
Οι ανωτέρω έλεγχοι συνεχίστηκαν και κατά το έτος 2019 οπότε και ολοκληρώθηκαν. 

 

4.6.5.  Κοινοβουλευτικός Έλεγχος 

Για το έτος 2018 υποβλήθηκαν 88 και για το έτος 2019 υποβλήθηκαν 35 Κοινοβουλευτικές 
ερωτήσεις. Από αυτές τα 20 ερωτήματα του έτους 2018 και τα 4 ερωτήματα του έτους 2019 δεν 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», απαντήθηκαν ωστόσο, αρμοδίως με 
πρωτοκολλημένο έγγραφο. 
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5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

5.1. Δράσεις στα Πλαίσια της Αποκρατικοποίησης του Δικαιώματος Εκμετάλλευσης 
Σύμφωνα με απόφαση της διυπουργικής επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ 2316Β/2012), η 
ΕΟΑΕ έχει την υποχρέωση να διατηρεί τον αυτοκινητόδρομο «κατάλληλο για τον προορισμό του 
μέχρι την αξιοποίησή του από το ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ.». Η υποχρέωση αυτή συνδέεται με τις βασικές 
δράσεις τακτική συντήρηση, Ο.Κ.Ω., αποχιονισμός, συλλογή διοδίων.  

5.2. Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων ΛΕΣ (Από 2013 έως σήμερα) 
Πρόσφατες σημαντικές νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με ΛΕΣ της ΕΟΑΕ  
 Απόφαση Δ1/ο/3293/4-9-2013 Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ για ανάθεση των αρμοδιοτήτων της 

λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού 
«Κομοτηνή-Νυμφαία-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» και της κατασκευής σταθμού διοδίων επί 
του άξονα. 

 Σύμφωνα με το νόμο 4250/20-03-2014 (ΦΕΚ 74Α/26-03-2014) που αφορά στον 
εξορθολογισμό των δομών του Δημοσίου με τίτλο «Διοικητικές απλουστεύσεις – 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα –
Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», καταργήθηκε η 
«Ανώνυμη Εταιρία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων» με τον 
διακριτικό τίτλο «ΤΕΟ ΑΕ» Ως συνέπεια, η αρμοδιότητα είσπραξης διοδίων τελών στον 
σταθμό των Μαλγάρων μεταβιβάζεται στην ΕΟΑΕ η οποία προβαίνει στη σχετική είσπραξη 
για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και ως εντολοδόχος του ΤΑΙΠΕΔ. Παράλληλα 
μεταβιβάζεται στην ΕΟΑΕ η αρμοδιότητα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του 
τμήματος ΠΑΘΕ από Κλειδί έως Ευζώνους καθώς και η αρμοδιότητα είσπραξης διοδίων 
τελών στο σταθμό του Ακτίου και οι σχετικοί πόροι και μεταφέρεται η αρμοδιότητα 
λειτουργίας και συντήρησης της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου-Πρέβεζας.  

 ΚΥΑ Δ17α/05/43/ΦΝ 393/10-4-2014 (ΦΕΚ Β 963/16-4-2014) περί καθορισμού τελών διοδίων 
με την οποία αποφασίστηκε η υποχρέωση εγκατάστασης ολοκληρωμένου αναλογικού 
συστήματος διοδίων στην EO και στους κάθετους άξονες αυτής: (α) Α/Κ Σιάτιστας έως το 
Μεθοριακό Σταθμό Κρυσταλλοπηγής, (β) Α/Κ Λαγκαδά/Σερρών έως το Μεθοριακό Σταθμό 
Προμαχώνα, (γ) Α/Κ Χαλάστρας έως τον Μεθοριακό Σταθμό Ευζώνων, ώστε να 
εξασφαλίζεται η χρέωση των χρηστών ανάλογα με τη διανυόμενη απόσταση. 

 ΚΥΑ 6686 (ΦΕΚ Β 3086/17-11-2014), περί χωροθέτησης σταθμών διοδίων και καθορισμού 
τελών διοδίων στην EO στους κάθετους άξονες αυτής. Σύμφωνα με αυτή θα λειτουργήσουν 
18 συνολικά σταθμοί διοδίων εντός των ετών 2015 και 2016, έναντι των 7 που λειτουργούν 
σήμερα.  Tο ολοκληρωμένο αναλογικό σύστημα διοδίων στην ΕΟ θα εγκατασταθεί σταδιακά 
εντός του έτους 2017. Σε πρώτη φάση οι σταθμοί διοδίων που αντιστοιχούν στις περιαστικές 
περιοχές Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Ιωαννίνων (Παμβώτιδας) θα λειτουργήσουν με ειδικό 
σύστημα αναλογικής χρέωσης (rebate), μέθοδος με την οποία η χρέωση των οχημάτων που 
διαθέτουν πομποδέκτη (ηλεκτρονικοί χρήστες) θα γίνεται απολύτως αναλογικά και οι 
χρήστες αυτοί θα χρεώνονται μόνο για την απόσταση που διανύουν. 

 Απόφαση ΔΝΣγ/οικ/72333/ΦΝ 393 (ΦΕΚ 399/24-12-2014) περί Καθορισμού ορίων 
αρμοδιότητας λειτουργίας και συντήρησης της ΕΟ και των Κάθετων Αξόνων αυτής. Με την 
απόφαση καθορίζονται τα οδικά τμήματα για τα οποία η ΕΟΑΕ είναι υπεύθυνη για τον 
έλεγχο, τη συντήρηση, τη λειτουργία και την εκμετάλλευση. 
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 ΚΥΑ ΔΝΣγ/οικ.35897/ΦΝ 393 (ΦΕΚ Β 1867/29-05-2017), τροποποίησης της παραπάνω υπ. 
Αρ. απόφασης 6686/2014 των Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών και Μεταφορών περί 
χωροθέτησης σταθμών διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων στην ΕΟ και στους κάθετους 
άξονες αυτής και υιοθέτησης συστήματος ηλεκτρονικών διοδίων δορυφορικής τεχνολογίας. 
Σύμφωνα με αυτή θα λειτουργήσουν συνολικά 18 μετωπικοί και 43 πλευρικοί σταθμοί 
διοδίων. Tο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό αναλογικό σύστημα διοδίων δορυφορικής 
τεχνολογίας ή τεχνολογίας ασύρματης επικοινωνίας δεδομένων σε όλους τους 
αυτοκινητοδρόμους αλλά και στην ΕΟ και στους κάθετους αυτής άξονες, θα εγκατασταθεί 
σταδιακά και θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλους του έτους 2018. 

 ΚΥΑ ΔΝΣβ/οικ.27840/ΦΝ393/13-05-2020 (ΦΕΚ Β΄2018/25-05-2020) περί καθορισμού 
συστήματος χρέωσης τελών διοδίων στην Eγνατία Oδό και τους κάθετους άξονες (α) Α/Κ 
Σιάτιστας έως το Μεθοριακό Σταθμό Κρυσταλλοπηγής, (β) Α/Κ Λαγκαδά/Σερρών έως το 
Μεθοριακό Σταθμό Προμαχώνα, (γ) Α/Κ Χαλάστρας έως τον Μεθοριακό Σταθμό Ευζώνων και 
επαναχωροθέτησης μετωπικών και πλευρικών σταθμών διοδίων.  

 
5.3. Συντήρηση και Λειτουργία Αυτοκινητόδρομου & Υποδομών 
 
Όσον αφορά στη Λειτουργία και Συντήρηση των οδικών αξόνων αρμοδιότητας της ΕΟΑΕ, εντός 
των ετών 2018 & 2019 ήταν σε εξέλιξη τα εξής έργα λειτουργίας και συντήρησης:  
 
 "Εγνατία Οδός: Λειτουργία και Συντήρηση του Δυτικού Τομέα της Εγνατίας Οδού και των 

Καθέτων Αξόνων (2015-2018)" 
 "Εγνατία Οδός: Λειτουργία και Συντήρηση του Ανατολικού Τομέα της Εγνατίας Οδού και των 

Καθέτων Αξόνων (2015-2018)" 
 "Προμήθεια Υπηρεσιών Λειτουργίας & Συντήρησης της Υποθαλάσσιας Ζεύξης Ακτίου - 

Πρέβεζας (2016 - 2020) "  
 
Οι ανωτέρω δύο (2) συμβάσεις που αφορούν στην Εγνατία Οδό και τους Κάθετους Άξονες, 
έληξαν στις 16-4-2018 και 20-4-2018 αντίστοιχα, μετά από ολιγοήμερες παρατάσεις, βάσει 
σχετικών Αποφάσεων του Δ.Σ. της Εταιρίας. Με τη λήξη των ανωτέρω συμβάσεων λειτουργίας 
και συντήρησης της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων, και κατά το διάστημα 2018-2019 
ενεργοποιήθηκαν οι ακόλουθες συμβάσεις που αφορούν τη λειτουργία και συντήρηση και την 
κατασκευή σταθμών διοδίων, οι οποίες είναι σε εξέλιξη: 
 
 Λειτουργία, Συντήρηση της ΕΟ στον Δυτικό Τομέα, στους KA Α29 & Α25 και Κατασκευή 

Σταθμών Διοδίων (2018-2020)» (κωδ. 5600Α01) 
 Κατασκευή Μετωπικού Σταθμού Διοδίων Σιάτιστας και των προβλεπόμενων πλευρικών 

Σταθμών Διοδίων (κωδ. 5600Α02) 
 Λειτουργία, Συντήρηση της ΕΟ στον Δυτικό Τομέα, στους KA Α29 & Α25 και Κατασκευή 

Σταθμών Διοδίων (2018 – 2020) – Προαίρεση Α» (κωδ. 5600Α03) 
 Λειτουργία, Συντήρηση της ΕΟ στον Ανατολικό Τομέα, στους ΚΑ Α1 & Α23 και Κατασκευή 

Σταθμών Διοδίων (2018 – 2020)»( κωδ. 5601Α01) 
 Κατασκευή Μετωπικού Σταθμού Διοδίων Αρδανίου και των προβλεπόμενων πλευρικών 

Σταθμών Διοδίων» (κωδ. 5601Α02)  
 Λειτουργία, Συντήρηση της ΕΟ στον Ανατολικό Τομέα, στους ΚΑ & Α23 και Κατασκευή 

Σταθμών Διοδίων (2018 – 2020)» – Προαίρεση Α» (κωδ. 5601Α03) 
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Οι δαπάνες Λειτουργίας & Συντήρησης ανήλθαν, ανά έτος, σε περίπου 25 εκ € (με ΦΠΑ). Οι 
δαπάνες κατασκευής σταθμών διοδίων ανήλθαν σε περίπου 250 χιλ. € (με ΦΠΑ) το 2018 και 3,5 
εκ € (με ΦΠΑ) το 2019. 
 
Αναφορικά με τις εργασίες βαριάς συντήρησης (αποκατάσταση οδοστρωμάτων), εντός του 2018 
ολοκληρώθηκαν τα ακόλουθα έργα:  
 Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος στο τμήμα της Εγνατίας οδού "Α/Κ Αρδανίου – 

Κήποι", δαπάνης εργασιών 2.288.903 € (με ΦΠΑ) και με ημερομηνία περαίωσης την 11-08-
2019. 

 Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού 60 Δερβένι-Σέρρες-Προμαχώνας (Α25): Εργασίες 
αποκατάστασης οδοστρώματος στο τμήμα "Α/Κ Χριστού - Α/Κ Σιδηροκάστρου”, συνολικής 
δαπάνης εργασιών 2.350.044 € (με ΦΠΑ) και με ημερομηνία περαίωσης την 27-12-2018. 

 
Εντός του 2019 δημοπρατήθηκαν τα εξής έργα: 
 ΕΟ: Τμήμα από Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης έως Α/Κ Αρδανίου Εργασίες αποκατάστασης 

ασφαλτικών στρώσεων ανοικτής Οδοποιίας (15.7 - 15.8) προϋπολογισμού μελέτης 
13.700.000 € (με ΦΠΑ) και προϋπολογισμού έργου 5.193.670€ (με ΦΠΑ). Το έργο θα 
εκτελεστεί εντός του 2020. 

 ΕΟ: Τμήματα από Α/Κ Μετσόβου - Α/Κ Παναγιάς & από Α/Κ Πολυμύλου προς Α/Κ Κοίλων 
(περιοχή Βοσκοχωρίου) Εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών στρώσεων ανοικτής 
Οδοποιίας (3.2-3.5.2 & 4.3.1-4.3.2) προϋπολογισμού μελέτης 8.500.000 € (με ΦΠΑ) και 
προϋπολογισμού έργου 3.225.250€ (με ΦΠΑ). Το έργο θα εκτελεστεί εντός του 2020. 

 Αποκατάσταση ασφαλτικών στο τμήμα από Αμαξάδες (Χ.Θ. 535+000) έως Α/Κ Μέστης (Χ.Θ. 
593+000) (14.3.1-15.3) προϋπολογισμού μελέτης 23.000.000 € (με ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός του 
έργου πραγματοποιήθηκε εντός του 2020. 

 
Όσον αφορά στην Κατασκευή Σταθμών Διοδίων δημοπρατήθηκαν αυτοτελή έργα κατασκευής 
των μετωπικών Σταθμών. Εντός του 2018 κατασκευάστηκαν/ολοκληρώθηκαν τα ακόλουθα έργα 
κατασκευής των μετωπικών Σταθμών Διοδίων: 
 
 Κατασκευή Σταθμού Διοδίων Ασπροβάλτας επί της ΕΟ (11.2-11.3), προϋπολογισμού 

1.028.986 (με ΦΠΑ) και με ημερομηνία περαίωσης στις 5-9-2018. Εντός του 2018 η συνολική 
δαπάνη εργασιών ανήλθε σε 953.831 € (με ΦΠΑ). 

 Κατασκευή Σταθμού Διοδίων Θεσσαλονίκης επί της ΕΟ (8.2), προϋπολογισμού 3.342.875 € 
(με ΦΠΑ) και με ημερομηνία περαίωσης στις 19-7-2018. Εντός του 2018 η συνολική δαπάνη 
εργασιών ανήλθε σε 3.256.556,27€ (με ΦΠΑ). 

 
Περαιτέρω, κατά τα έτη 2018 και 2019, η κατασκευή μετωπικών και πλευρικών σταθμών 
διοδίων υλοποιείται και μέσω των προαναφερθεισών συμβάσεων με κωδ. αναφ. 5600 και 5601 
που έχουν ως κύριο αντικείμενο τη λειτουργία και συντήρηση της οδού. 
 
Στα πλαίσια της εργολαβίας Λ&Σ 5601Α01 υλοποιήθηκε εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών στα 
ακόλουθα τμήματα : 
 Σταθμός Διοδίων (ΣΔ) Μέστης – Κήποι, μήκους 77,7 km, μονόπλευρα 
 Α/Κ Αξιού – Συνοριακός Σταθμός (ΣΣ) Ευζώνων (Α1), μήκους 60 km, μονόπλευρα. 
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Στα πλαίσια της εργολαβίας Λ&Σ 5600Α01 υλοποιήθηκε εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών στα 
ακόλουθα τμήματα : 
 ΚΕΣ C&C T6 (Μπαλντούμας) – ΚΕΣ σήρ.Δεματίου/Τ8, μήκους 5,3 km, αμφίπλευρα 
 ΚΕΣ σήρ. Μαλακασίου Γ – Αν. ΚΕΣ σήρ. Παναγιάς, μήκους 4,5 km, αμφίπλευρα 
 Α/Κ Δυτ. Σιάτιστας – ΣΔ Ιεροπηγής (Α29), μήκους 62 km, μονόπλευρα 
 Α/Κ Λαγκαδά – ΣΣ Προμαχώνα (Α25), μήκους 95,5 km, μονόπλευρα 

5.3.1. Χειμερινή Συντήρηση  

Οι εργασίες χειμερινής συντήρησης και αποχιονισμού, περιλαμβάνονται στο αντικείμενο των 
ανωτέρω έργων συντήρησης και λειτουργίας. Πριν την έναρξη των χειμερινών περιόδων 
εγκρίθηκαν από τη Δ/νση Λειτουργίας & Συντήρησης Δικτύου και Παραχωρήσεων τα Ετήσια 
Σχέδια Αποχιονισμού των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Εταιρίας για τα οδικά τμήματα 
αρμοδιότητας τους, τα οποία κοινοποιήθηκαν στη Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, στις κατά τόπους 
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Αστυνομία, 
Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ κτλ.). 
 
Για τη χειμερινή περίοδο 2017-2018 και 2018-2019 τέθηκαν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα σε όλο 
το μήκος του αυτοκινητοδρόμου της ΕΟ και στους ΚΑ συνολικά 200 περίπου αποχιονιστικά 
οχήματα και 10 γερανοί απομάκρυνσης ακινητοποιημένων οχημάτων.  
 

5.3.2. Έλεγχος και Συντήρηση Κατασκευών 

Διεξαγωγή τακτικών οπτικών έλεγχων των γεφυρών, σηράγγων και γεωτεχνικών έργων του 
αυτοκινητοδρόμου. Εντοπισμός φθορών/βλαβών, μέτρηση εύρους ρωγμών, μέτρηση 
αποκλίσεων και βελών κάμψης, καθιζήσεων κτλ. Τοπογραφικές μετρήσεις/αποτυπώσεις. 
Συστηματικοί καταστροφικοί και μη καταστροφικοί έλεγχοι σκυροδέματος γεφυρών, με τον 
εξοπλισμό της Υ/δνσης Γεφυρών. Ενόργανη παρακολούθηση γεφυρών και τεχνικών έργων μέσω 
της λήψης μετρήσεων από εγκατεστημένα δίκτυα αισθητήρων. 
 
 
Οπτική Επιθεώρηση – Καταστροφικοί – μη καταστροφικοί έλεγχοι 
Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στις παλιότερες γέφυρες των τμημάτων Α/Κ Κλειδιού-Α/Κ Κ1 και Α/Κ 
Αξιού–Εύζωνοι, όπου διεξήχθησαν δεκάδες επιθεωρήσεις και οπτικοί έλεγχοι, το 2ο εξάμηνο του 
2018. Το 2018 έγιναν επίσης επιθεωρήσεις των εσωτερικών των κιβωτοειδών φορέων των 
χαραδρογεφυρών των οδικών τμημάτων Α/Κ Πολυμύλου – Α/Κ Βέροιας και Α/Κ Αράχθου – Α/Κ 
Παναγιάς της ΕΟ. 
 
Με τη συνδρομή του αναδόχου συντήρησης, έγιναν το 2019 (Μάιος έως Οκτώβριος 2019) σε 40 
παλιές γέφυρες εκατοντάδες καταστροφικές δειγματοληψίες σκυροδέματος, χάλυβα και 
ενέματος σωλήνων προέντασης και στη συνέχεια χημικές αναλύσεις για τον προσδιορισμό των 
περιεκτικοτήτων σε χλωριόντα, θειικά, και του Ph. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων με χρήση 
εργοεξέδρας ή τελεσκοπικού γερανού έγιναν εξ’επαφής οπτικοί και μη καταστροφικοί έλεγχοι 
σε μη προσβάσιμες περιοχές των γεφυρών αυτών [(γέφυρες Τ3, Τ4, Τ6 (Τμήμα 6), γέφυρες 
Λουδία, Αξιού, Γαλλικού, Χαλάστρας, Καλοχωρίου (Τμήμα 7), γέφυρες κάθετου άξονα Α1 και 
γέφυρες Κρουσοβίτη και Μελενικιτσίου (κάθετου άξονα Α25)]. 
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Συντάχθηκε Ετήσια Αναφορά για τα ευρήματα της οπτικής/ενόργανης επιθεώρησης των 
γεφυρών για το 2018 και το 2019 και επικαιροποιήθηκαν οι Αναφορές Επιθεώρησης γεφυρών 
που επιθεωρήθηκαν εντός διετίας. Επίσης συντάχθηκαν αναφορές με τα ευρήματα όλων των 
φάσεων καταστροφικών και μη καταστροφικών ελέγχων, εργαστηριακών ελέγχων και την 
αξιολόγηση τους. 
 
 
Έκτακτες επιθεωρήσεις μετά από καταστροφικά γεγονότα 
Το Νοέμβριο του 2018, έγινε αυτοψία μετά την κατάρρευση της γέφυρας Παλιού Νοσοκομείου 
Καβάλας. Επιτόπιοι έλεγχοι και σύνταξη Έκθεσης Αυτοψίας, με εντολή και για λογαριασμό του 
υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ. 
Έγινε επίσης αυτοψία, αξιολόγηση βλαβών από πυρκαγιά στην κάτω παρειά του φορέα της 
γέφυρας Μάνθειας, έκθεση με τα προτεινόμενα μέτρα αποκλεισμού κυκλοφορίας. Σχεδιασμός, 
επίβλεψη και αξιολόγηση εργασιών μη καταστροφικών, καταστροφικών και εργαστηριακών 
ελέγχων σκυροδέματος και οπλισμού των περιοχών με βλάβες. 
 
Δοκιμαστικές φορτίσεις 
Στις γέφυρες Γ4 στο τμήμα 1.1.3 και Στρυμόνα στο τμήμα 11.3 της ΕΟ, έγιναν δοκιμαστικές 
φορτίσεις σε διαδοχικές φάσεις, με χρήση έως 4 πενταξονικών φορτηγών (μέγιστου 
επιβαλλόμενου συνολικού φορτίου 180 τόνων), σε συνδυασμό με μέτρηση υψομετρίας (βελών 
κάμψης) με γεωδαιτικό σταθμό (στην γέφυρα Γ4 και με ψηφιακό χωροβάτη, στην γέφυρα 
Στρυμόνα και με ειδικό drone/ανακλαστήρα). Η ανάλυση των αποτελεσμάτων βοήθησε στην 
αναλυτική αξιολόγηση της σημερινής δομικής κατάστασης και επάρκειας των γεφυρών. 
 
Αξιολόγηση της δομικής και λειτουργικής επάρκειας γεφυρών  
Αξιολογήθηκε η σημερινή δομική κατάσταση και βαθμολογήθηκε η δομική και λειτουργική 
επάρκεια των γεφυρών βάσει των ευρημάτων της οπτικής επιθεώρησης, σε εφαρμογή του 
συστήματος αξιολόγησης και βαθμολόγησης κατάστασης της ΕΟΑΕ. 
 
Σχεδιασμός και διαχείριση της συντήρησης των γεφυρών  
Εξειδικεύθηκαν τα προβλεπόμενα έργα συντήρησης γεφυρών και τεχνικών (συντήρησης αρμών, 
αποχέτευσης καταστρώματος, επισκευών σκυροδέματος βάθρων και φορέα, υδραυλικής 
προστασίας κτλ) με προετοιμασία και σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων Εφαρμογής ανά θέση και 
είδος συντήρησης, που εστάλησαν στον ανάδοχο, στο πλαίσιο των δύο εργολαβιών λειτουργίας 
και συντήρησης της ΕΟ. Τα έργα τακτικής και βαριάς συντήρησης γεφυρών της ΕΟ, είναι 
προϋπολογισμού περίπου 10 εκ ευρώ στο πλαίσιο των νέων εργολαβιών λειτουργίας και 
συντήρησης της ΕΟ.  
 
Ενόργανη Παρακολούθηση 
Συστηματική σύνδεση, ρύθμιση, μεταφορά, αξιολόγηση και τήρηση δεδομένων μετρήσεων από 
τα εγκατεστημένα δίκτυα αισθητήρων στις γέφυρες Γ1, Γ7, Γ8, Μετσόβου, Καβάλας και 
Πολυμύλου. Στις γέφυρες Τ9 , Γ4 και Κρυσταλλοπηγής ήταν δυνατή μόνο η επιτόπια σειριακή 
σύνδεση λόγω αδυναμίας επικοινωνίας. Εγκατάσταση πυκνού δικτύου ενόργανης 
παρακολούθησης αισθητήρων παραμόρφωσης σε δοκούς και βάθρα της σύμμικτης γέφυρας Γ4 
Κρυσταλλοπηγής, με χρήση εργοεξέδρας. Ενόργανη παρακολούθηση γεφυρών με χρήση του 
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κινητού δικτύου αισθητήρων, στο πλαίσιο των δοκιμαστικών φορτίσεων της γέφυρας Στρυμόνα 
και Γ4.  
 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Συντήρησης Γεφυρών 
Τηρήθηκε και ενημερώθηκε το Ηλεκτρονικό Μητρώο Συντήρησης Γεφυρών και Ηλεκτρονική 
Βάση Γεωτεχνικών Μετρήσεων. Έγινε ανανέωση των εκδόσεων των Εγχειριδίων Οπτικής 
Επιθεώρησης και Αξιολόγησης Γεφυρών. Συνεχίστηκαν οι αναλυτικοί έλεγχοι ασφαλούς 
διέλευσης οχημάτων άνω των 40 τόνων από τις γέφυρες της ΕΟ. Διεξήχθησαν εκατοντάδες 
πρωτοβάθμιων και αναλυτικών στατικών δευτεροβάθμιων έλεγχων διέλευσης ειδικών 
οχημάτων άνω των 80 τόνων από τις γέφυρες της Εγνατίας Οδού. Από το Νοέμβριο του 2018 οι 
έλεγχοι για τις διελεύσεις στο οδικό τμήμα Α/Κ Κλειδιού – Α/Κ Κ1 και Α/Κ Αξιού – Εύζωνοι 
γίνεται για όλες τις διελεύσεις άνω των 40 τόνων. Ιδιαίτερα για τις γέφυρες των υπόψη οδικών 
τμημάτων γίνονται αναλυτικοί έλεγχοι και μελέτες στατικής τεκμηρίωσης αποκλεισμού λωρίδων 
κυκλοφορίας (Στρυμόνα, Γαλλικού, Αξιού) ή επιβολής ανώτατου ορίου μεικτού βάρους 
φορτηγών (Γέφυρες και Άνω Διαβάσεις). Στο πλαίσιο αυτό συντάχθηκαν δεκάδες επιστολές με 
συστάσεις για έλεγχο ή επιβολή περιορισμών διέλευσης βάρους, προς Περιφέρεια, Τροχαία, 
Στρατό, Δήμους. 
 
Έργα εκτός Εγνατίας Οδού 
Πραγματοποιήθηκε ενόργανη παρακολούθηση και δοκιμαστική φόρτιση της γέφυρας 
Ελασσονίτη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και δομική αξιολόγηση της παλιάς γέφυρας. Συντάχθηκε 
επίσης μελέτη αποτίμησης της υφιστάμενης κατάστασης και προμελέτη ενίσχυσης – 
διαπλάτυνσης της γέφυρας Κρεμαστής της Περιφέρειας Ν. Αιγίου στη Ρόδο. 
 
Επίβλεψη εργασιών συντήρησης 
Επιτόπιος έλεγχος και καταγραφή/αξιολόγηση βλαβών και φάσεων εφαρμογής των έργων 
συντήρησης στο πλαίσιο των συμβάσεων 5600 /5601 (γέφυρα Α/Δ Κλαδιού, γέφυρα Αξιού, 
γέφυρα Στρυμόνα, γέφυρες Ανατολής και Δύσης όπου έγιναν έργα συντήρησης). Ιδιαίτερα 
αναφέρεται η παροχή υποστήριξης κατά την επισκευή και βαφή των μεταλλικών δοκών των 
σύμμικτων γεφυρών Τ9/Τ11 και Χρυσοβίτσας (Μετσοβίτικου), κατά τις εργασίες σφράγισης 
ρωγμών σε δεκάδες γέφυρες, κατά τη επισκευή- βαφή των εφεδράνων και κατά τις εργασίες 
υδραυλικής προστασίας της γέφυρας Προφήτη Ηλία. 
 
Μελέτες τεκμηρίωσης φέρουσας ικανότητας και επεμβάσεων αποκατάστασης - ενίσχυσης 
Στο πλαίσιο της προαίρεσης των συμβάσεων λειτουργίας και συντήρησης 5600 και 5601 (2018-
2020), προετοιμάσθηκε το αντικείμενο και ο προϋπολογισμός των απαιτούμενων μελετών 
αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας παλιών γεφυρών της ΕΟ καθώς και των μελετών 
αναβάθμισης των γεφυρών που χρήζουν ενίσχυσης, ύψους 600.000€. Ανατέθηκαν και 
ολοκληρώθηκαν οι αποτιμήσεις της φέρουσας ικανότητας των γεφυρών Λουδία, Αξιού, 
Γαλλικού, Στρυμόνα, ΑΔ Α1, Καλοχωρίου, ΑΚ Αξιού, Χαλάστρας κ.α. Ανατέθηκαν οι μελέτες 
αναβάθμισης ενίσχυσης των γεφυρών Αξιού (δεξ. Κλάδου), Γαλλικού (δεξ. & αρ. κλάδου) και 
Στρυμόνα (αρ. κλάδου). 
 
Έγιναν αναλύσεις τεκμηρίωσης βλαβών ή ενίσχυσης των γεφυρών Άνω Διάβασης Α1, Στρυμόνα, 
Αξιού και Γαλλικού. Έγινε επιθεώρηση υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου καθώς και σχεδιασμός, 
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πρόταση αντικειμένου νέας επιθεώρησης και αξιολόγηση των ευρημάτων των οπτικών και  
ενόργανων ελέγχων. 
 
Έγινε τεχνική επισκόπηση και έγκριση των στατικών μελετών σταθμών δεκάδων σταθμών 
διοδίων, ΣΕΑ, γεφυρών σήμανσης στο πλαίσιο των εργολαβιών συντήρησης και λειτουργίας 
καθώς και Τεχνική επισκόπηση και έγκριση μελετών τεχνικών έργων από σκυρόδεμα σε έργα 
ευθύνης της εταιρίας στα νησιά του Νότιου Αιγαίου. 
 
Εκπροσώπηση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Δράση COST ACTION TU1406 (2015-2019) με στόχο 
την ομογενοποίηση των προδιαγραφών επιθεώρησης και ελέγχου γεφυρών σε Ευρωπαϊκό 
Επίπεδο. Συμμετοχή στην ΕΕ 4 – selection of use cases και στις Επιτροπές και στις διεθνείς 
συναντήσεις εργασίας, με κάλυψη των εξόδων από την ΕΕ. 
 
5.4. Λειτουργία Διοδίων – ΣΕΑ - ΧΣΑ 
 
Διόδια 
Το 2018 διήλθαν από τους δεκατρείς σταθμούς διοδίων: Τύρια, Παμβώτιδα, Μαλακάσι, 
Πολύμυλος, Μάλγαρα, Ανάληψη, Μουσθένη, Ίασμος, Μέστη, Προμαχώνας, Εύζωνοι, Ιεροπηγή 
και Άκτιο - 40.860.026 οχήματα. Τα έσοδα από τη λειτουργία αυτών των δεκατριών σταθμών 
διοδίων για το 2018 ανήλθαν σε 98.272.609,60€ (με ΦΠΑ), από τα οποία το ποσό των 
8.226.670,20 € που εισπράχθηκε από τα διόδια Προμαχώνα και το ποσό των 1.308.135,20 € που 
εισπράχθηκε από τα διόδια Ιεροπηγής, διατέθηκε απευθείας για την πληρωμή του Δημόσιου 
Χρέους της χώρας, (τα ποσά είναι με Φ.Π.Α.).  
 
Το 2019 διήλθαν από τους δεκατρείς σταθμούς διοδίων: Τύρια, Παμβώτιδα, Μαλακάσι, 
Πολύμυλος, Μάλγαρα, Ανάληψη, Μουσθένη, Ίασμος, Μέστη, Προμαχώνας, Εύζωνοι, Ιεροπηγή 
και Άκτιο - 43.664.452 οχήματα. Τα έσοδα από τη λειτουργία αυτών των δεκατριών σταθμών 
διοδίων για το 2019 ανήλθαν σε 98.969.940,10€ (με ΦΠΑ), από τα οποία το ποσό των 
7.878.546,50€ που εισπράχθηκε από τα διόδια Προμαχώνα και το ποσό των 1.340.991,60€ που 
εισπράχθηκε από τα διόδια Ιεροπηγής, διατέθηκε απευθείας για την πληρωμή του Δημόσιου 
Χρέους της χώρας, (τα ποσά είναι με Φ.Π.Α.).  
 
Το Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2019 τέθηκαν σε λειτουργία δύο νέοι σταθμοί διοδίων 
Θεσσαλονίκης και Ασπροβάλτας, τα έσοδα των οποίων ανήλθαν στο ποσό των 1.115.274,10 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
Τον Ιανουάριο του 2020 τέθηκε σε λειτουργία ο σταθμός διοδίων Στρυμωνικό και το Νοέμβριο 
του 2020 τέθηκαν σε λειτουργία 11 Πλευρικών Σταθμοί Διοδίων (ΠΣΔ) ως εξής: Παναγιά 1 ΠΣΔ, 
Καλαμιά 2 ΠΣΔ, Προφήτη 2 ΠΣΔ,  Βαγιοχώρι 2 ΠΣΔ, Γαληψώ 2 ΠΣΔ,  Μέστη 2 ΠΣΔ.  
 
Συνεχίζονται έως σήμερα οι συντονισμένες προσπάθειες για τη μείωση των παραβάσεων (μη 
καταβολή αντιτίμου διοδίων) στους σταθμούς διοδίων. Συγκεκριμένα το 2018 σε δεκατρείς 
σταθμούς διοδίων έγιναν 12.464 παραβάσεις ενώ το 2019 έγιναν 12.008 παραβάσεις. Η 
επιτυχημένη προσπάθεια μείωσης των παραβάσεων ξεκίνησε το 2013, όπου κατά την χρονική 
εκείνη περίοδο έγιναν 25.000 παραβάσεις σε πέντε σταθμούς διοδίων. Η προσπάθεια είχε ως 
αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων από διόδια και απέδειξε ότι η εταιρία μπορεί να 
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διαχειριστεί με επιτυχία την παραβατικότητα στις διελεύσεις διοδίων και τη διεκδίκηση των 
εσόδων από τους παραβάτες. 
 
Με τη ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ 600, «Λειτουργία Σταθμών Διοδίων» (ΣΤ αναθεώρηση) είναι δυνατή η 
παροχή εκπτωτικής πολιτικής προς τους χρήστες της οδού. Η εκπτωτική πολιτική αποτελεί ένα 
αίτημα της ΕΟΑΕ από το 2010 και μετά από την πρώτη λειτουργία του σταθμού διοδίων στον 
Πολύμυλο. Από το 2014 ολοκληρώθηκε η μελέτη εκπτωτικής πολιτικής και εγκαταστάθηκε με 
επιτυχία το σύστημα συλλογής διοδίων σε όλους τους σταθμούς διοδίων. Η μελέτη εκπτωτικής 
πολιτικής επικαιροποιήθηκε το 2019. 
 
 
Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)  
Σύμφωνα με το νόμο 3212/2003, ο οποίος συμπλήρωσε το νόμο 2229/1994 ιδρυτικό της EOAE, η 
Εταιρία έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα λειτουργίας και εκμετάλλευσης της ΕΟ και των 
παρόδιων εκτάσεων, που ανήκουν στο Δημόσιο, καθώς και το δικαίωμα να παραχωρεί μέρος ή 
το σύνολο των δραστηριοτήτων αυτών σε τρίτους. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕΑ 
 

α/α Ονομασία/Θέση ΣΕΑ Παραχωρησιούχος 
Ημ/νια 

Υπογραφής 
Οικονομική 
Προσφορά 

Περίοδος 
Παραχ/σης 

Κατάσταση 

1 
Πλατάνου 
(Τμήμα 6.0 της ΕΟ, κωδ. 
συμβ. 3895) 

«AVINOIL ΑΕ» 6.11.2008 5.1 % 25 έτη Σε λειτουργία 

2 
Ελευθεροχωρίου 
(Τμήμα 1.1.6 της ΕΟ κωδ. 
συμβ. 4860) 

"ΑΕΓΕΚ Κατ/κή ΑΕ" 21.02.2011 2,319% 30 έτη 

Αποφασίσθηκε 
από το ΔΣ της 
ΕΟΑΕ η 
υποκατάσταση του 
αναδόχου 

3 
Αρδανίου 
(Τμήμα 15.8 της ΕΟ κωδ. 
συμβ. 4862) 

"ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ" 21.02.2011 0,501% 30 έτη 

Αποφασίσθηκε 
από το ΔΣ της 
ΕΟΑΕ η 
υποκατάσταση του 
αναδόχου 

4 
Σώστη 
(Τμήμα 14.3 της ΕΟ κωδ. 
συμβ. 4861) 

"ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ" 14.11.2011 3,211% 30 έτη 

Αποφασίσθηκε 
από το ΔΣ της 
ΕΟΑΕ η 
υποκατάσταση του 
αναδόχου 

5 
Ωραιοκάστρου  
(ΕΟ κωδ. συμβ. 5119) 

"ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ" 23.07.2012 1,60% 30 έτη 

Αποφασίσθηκε 
από το ΔΣ της 
ΕΟΑΕ η 
υποκατάσταση του 
αναδόχου.  

 
 
Χώροι στάθμευσης & αναψυχής (ΧΣΑ) 
Μέχρι σήμερα κατασκευάστηκαν δέκα (10) Χώροι Στάθμευσης και Αναψυχής (ΧΣΑ), για την 
εξυπηρέτηση των χρηστών της Εγνατίας Οδού. Στα πλαίσια των εργασιών λειτουργίας και 
συντήρησης του οδικού δικτύου οι εγκαταστάσεις των ΧΣΑ συντηρούνται και καθαρίζονται 
τακτικά από αποκλειστικό προσωπικό των αναδόχων. 
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5.5. Διαχείριση Κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό & στους Κάθετους Άξονες 
 Διαχείριση συστήματος μέτρησης κυκλοφορίας κατά μήκος της ΕΟ, των Κάθετων Αξόνων της 

και άλλων βασικών αξόνων της Β. Ελλάδας (ΣΜΚ) – 52 οδικά τμήματα, 66 σταθμοί (εποπτεία 
και ρύθμιση των σταθμών μέτρησης, αποκατάσταση προβλημάτων λειτουργίας, 
μεταφόρτωση, επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση των κυκλοφοριακών στοιχείων - 
συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων κυκλοφορίας που συλλέγονται στους σταθμούς 
διοδίων). Εκτιμάται ότι το 2019, στο σύνολο του δικτύου αρμοδιότητας της ΕΟΑΕ (920χλμ), 
διανύθηκαν 3,35 δισεκατομμύρια οχηματοχιλιόμετρα.  

 Συλλογή/εξασφάλιση στοιχείων κυκλοφοριακών μετρήσεων/ερευνών από άλλα 
συστήματα/δράσεις (π.χ. στοιχεία βρόχων σηράγγων – TMS, στοιχεία συστημάτων φωτεινής 
σηματοδότησης, στοιχεία μετρήσεων και ερευνών κλπ). 

 Σχεδιασμός για την υλοποίηση νέων συστημάτων μέτρησης χαρακτηριστικών της 
κυκλοφορίας (σύστημα καταγραφής χρόνων και προέλευσης-προορισμού διαδρομών 
διερχόμενων οχημάτων με Bluetooth στα περιαστικά της Θεσσαλονίκης τμήματα του 
αυτοκινητοδρόμου, σύστημα μέτρησης βάρους διερχόμενων φορτηγών εν κινήσει-WIM και 
αναγνώρισης των υπέρβαρων, σύστημα μέτρησης φόρτων και ταχύτητας κυκλοφορίας μέσω 
καμερών). 

 Έναρξη πιλοτικής διάθεσης κυκλοφοριακών δεδομένων στο ευρύ κοινό μέσω της 
πλατφόρμας (National Access Point) που αναπτύσσεται στο Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ) 
για λογαριασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στα πλαίσια του 
συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού έργου CROCODILE 2. Στο επόμενο διάστημα 
προγραμματίζεται ο εμπλουτισμός των δεδομένων που θα διατίθενται ενώ κάποια από αυτά 
θα παρέχονται σε πραγματικό χρόνο. 

 Διαχείριση του κυκλοφοριακού μοντέλου πρόβλεψης μετακινήσεων της Βόρειας Ελλάδας 
που διαθέτει η ΕΟΑΕ (ΕΤΜ). 

 Υποστήριξη της Εταιρίας με την παροχή στοιχείων/εκτιμήσεων και την εκπόνηση 
κυκλοφοριακών αναλύσεων σε θέματα όπως (ενδεικτικά) τα παρακάτω: 
- Προϋπολογισμός εσόδων διοδίων επόμενων ετών.  
- Εκτιμήσεις μελλοντικών φόρτων/εσόδων για εναλλακτικά σενάρια ύψους χρέωσης 

σταθμών διοδίων.  
- Θέματα σχεδιασμού οδού (απαιτήσεις φωτισμού, απαιτήσεις Η/Μ εξοπλισμού οδού και 

σηράγγων, αριθμός απαιτούμενων θυρίδων στους νέους σταθμούς διοδίων κλπ). 
- Θέματα μελετών (μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτες σκοπιμότητας και 

χρηματοοικονομικές για την υποστήριξη των αιτήσεων χρηματοδότησης της κατασκευής 
οδικών τμημάτων κλπ). 

- Θέματα διαχείρισης κυκλοφορίας (π.χ. αναλύσεις για τις επιπτώσεις στην κυκλοφορία 
λόγω προσωρινών διακοπών κυκλοφορίας κατά την πραγματοποίηση αποκλειστικών 
διελεύσεων ειδικών μεταφορών). 

- Συντήρηση υφιστάμενων και σχεδιασμός νέων οδοστρωμάτων (αναλύσεις για τον 
υπολογισμό των Ισοδύναμων Τυπικών Αξόνων στα επιμέρους οδικά τμήματα). 

- Συμπλήρωση τυποποιημένων πινάκων στατιστικών στοιχείων και αποτελεσμάτων που 
δίνονται από την Εταιρία σε εξωτερικούς φορείς (Hellastron, Asecap κλπ).  

- Συγκοινωνιακά θέματα του Παρατηρητηρίου (υπολογισμός συγκοινωνιακών δεικτών 
Παρατηρητηρίου σε ετήσια βάση και σύνταξη των δελτίων αποτελεσμάτων). 

 Χορήγηση αδειών διέλευσης για ειδικές μεταφορές (υπέρβαρα/ υπερμεγέθη οχήματα και 
μηχανήματα έργων): 
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- Διαχείριση θέματος έκδοσης ειδικών αδειών με τη χρήση της ειδικής εφαρμογής (VPMS & 
Web-VPMS) που έχει αναπτυχθεί εσωτερικά στην εταιρία. Συνολικά κατά τα έτη 2018 και 
2019 εκδόθηκαν 22.719 άδειες (12.478 το 2018 και  10.241 το 2019). Ημερησίως 
εκδόθηκαν κατά μέσο όρο 47 ειδικές άδειες διέλευσης. 

-  Ανάλυση και παρουσίαση των στοιχείων των ειδικών διελεύσεων που πραγματοποιούνται 
στα τμήματα αρμοδιότητας της ΕΟΑΕ.  

- Διερεύνηση θεμάτων βελτιστοποίησης των διαδικασιών έκδοσης των ειδικών αδειών. 
 Συνδρομή στην ανάπτυξη, τον έλεγχο και τη βελτίωση των επιμέρους συστημάτων 

διαχείρισης κυκλοφορίας TMS στα οδικά τμήματα αρμοδιότητας της ΕΟΑΕ. Το 2019 ξεκίνησε 
η αναβάθμιση των επιμέρους συστημάτων στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου 
ευρωπαϊκού έργου CROCODILE 2, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τόσο την επίτευξη 
ομοιομορφίας μεταξύ τους όσο και τη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων και πληροφοριών 
σχετικά με την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο και διάθεσής τους στο κοινό.   

 
5.6. Οδική Ασφάλεια και Εποπτεία Ανοικτής Οδοποιίας 
 
Οδική Ασφάλεια 
Διαχείριση αποζημιώσεων για φθορές που προκαλούν οι χρήστες σε εξοπλισμό της οδού, σε 
συνεργασία με τις Π.Υ. της ΕΟΑΕ. Το 2018 απεστάλησαν 320 περίπου αξιώσεις από τις οποίες 
βεβαιώθηκαν περίπου 245.000€ και το 2019 380 περίπου αξιώσεις από τις οποίες βεβαιώθηκαν 
περίπου 200.000€ 
 
Εποπτεία οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΕΟΑΕ για τη συλλογή και παροχή πληροφοριών σχετικά 
με την κυκλοφορία και την ασφάλεια, σύμφωνα με τη ΛΔ-ΛΕΣ-480. 
 
Στο τέλος του 2019 το σύνολο του δικτύου αρμοδιότητας της ΕΟΑΕ όσον αφορά τη συντήρηση 
και λειτουργία ανήλθε σε 920χλμ. Τα έτη 2018 και 2019, στο δίκτυο αυτό, καταγράφηκαν τα 
ατυχήματα του παρακάτω πίνακα (θανατηφόρα, τραυματισμοί ή υλικές ζημιές): 
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2018 2019 

Οδικός Άξονας 
Θανατηφόρ
ο ατύχημα 

Ατύχημα με 
τραυματισμούς 

Ατύχημα 
υλικών 
ζημιών 

Θανατηφόρο 
ατύχημα 

Ατύχημα με 
τραυματισμο

ύς 

Ατύχημα 
υλικών 
ζημιών 

Εγνατία Οδός Α2 (634χλμ) 10 114 480 12 123 489 

Ηγουμενίτσα-Παναγιά (121χλμ)  16 79 2 12 69 

Παναγιά-Κλειδί (168χλμ) 2 19 111 2 33 103 

Κ1-Αγ. Ανδρέας (143χλμ) 4 39 153 4 48 161 

Αγ. Ανδρέας – Κήποι (202χλμ) 4 40 137 4 30 156 
Κοινό τμήμα ΠΑΘΕ Α1 & Εγνατία 
Οδός Α2 ( 24χλμ) 

 6 40 1 9 27 

Δυτ. Είσοδος Θεσ/νίκης (6,5χλμ) 1 6 8  2 11 
Κ4-Κ5 (συνδ. εξ. περ. Θεσ/νίκης) 
(3χλμ) 

 4 22  3 11 

ΚΑ Ευζώνων Α1 (60χλμ) 2 6 11 1 6 12 

ΚΑ Νυμφαίας (22χλμ) 1 2 5  3 2 

ΚΑ Σερρών Α25 (96χλμ) 4 10 43 2 14 54 

ΚΑ Καστοριάς Α29 (70χλμ)  2 19 2 2 18 

Υποθ. ζεύξη Ακτίου (~4χλμ)       
Σύνολο 18 150 628 18 162 623 

 
Εποπτεία Ανοικτής Οδοποιίας 
 
Διαχείριση Συντήρησης & πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Συντήρησης Οδού (RMMS)  
 
Για την αποτελεσματική διαχείριση, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο της (στοιχειώδους) 
συντήρησης του οδικού δικτύου της ΕΟ και των KA, η ΕΟΑΕ προμηθεύτηκε και λειτουργεί (από 
το 2004) πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Συντήρησης Οδού (RMMS – Road Maintenance 
Management System). Στο RMMS τηρούνται δεδομένα για το Μητρώο Οδού (εξοπλισμός), την 
κατάσταση του δικτύου (επιθεωρήσεις, φθορές και αποκαταστάσεις), τις εντολές εργασιών, τις 
σχετικές δαπάνες κ.λπ. προκειμένου να παρακολουθούνται και να ελέγχονται οι εργασίες 
συντήρησης των σχετικών έργων. 
 
Αναφορικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της ΕΟAΕ, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που τηρούνται στο RMMS: 
 το 2018 καταγράφηκαν συνολικά 3.634 βλάβες/φθορές (Κατ 1: 2.915 + Κατ 2: 719). 
 το 2019 καταγράφηκαν συνολικά 4.201 βλάβες/φθορές (Κατ 1: 3.172 + Κατ 2: 1029). 
 
Ειδοποίηση βλαβών μέσω Internet  
Συμπληρωματικά στο RMMS λειτουργεί η εφαρμογή του "Συστήματος Ειδοποίησης Βλαβών 
Αυτοκινητόδρομου (MDNS)", για το δίκτυο της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων Α25, 
Α29, Α23 και Α1 (στο σύνδεσμο “Αναφορά Βλάβης από τους οδηγούς”, στην ιστοσελίδα της 
ΕΟΑE). Οι αναφορές των οδηγών/χρηστών σχετικά με την ύπαρξη προβλημάτων στην οδό 
διαβιβάζονται απευθείας στις Διευθύνουσες (περ.) Υπηρεσίες Έργων, προς σχετικές ενέργειες. 
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5.7. Λειτουργία Οδού (Συστήματα & Ενέργεια)  
 Διαχείριση τεχνικών θεμάτων συμβάσεων μίσθωσης χώρων για εγκατάσταση και λειτουργία 

σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας επί της οδού. 
 Διαχείριση θεμάτων τιμολογίων ΟΚΩ (ηλεκτρική ενέργεια, τηλεφωνία, ύδρευση) για τις 

ανάγκες της Εγνατίας οδού (κύριος άξονας, κάθετοι άξονες Α23, Α29, Α25, Α1, τμήμα Άκτιο-
Πρέβεζα, τμήμα Α/Κ Κλειδίου – Οδός Δάφνης).  

 Διαχείριση θεμάτων ραδιοσυχνοτήτων ειδικών ραδιοδικτύων για τις ανάγκες λειτουργίας & 
συντήρησης οδού και σηράγγων με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων 
(ΕΕΤΤ) (ραδιοσυχνότητα συντήρησης σηράγγων, ραδιοσυχνότητα «Lightnet» Ανατολικού 
Τομέα). 

 Διαχείριση θεμάτων αριθμού έκτακτης ανάγκης Εγνατίας οδού 1077. Συνολικά 
εξυπηρετήθηκαν από τα κατά τόπους Κέντρα Ελέγχου Κυκλοφορίας 31.893 κλήσεις το 2018 
και 32.608 κλήσεις το 2019. 

 Συνδρομή των Περιφερειακών Υπηρεσιών σε θέματα βελτιώσεων και αναβαθμίσεων 
συστημάτων SCADA, CCTV, δικτύων (τηλεπικοινωνιακά, δικτύων οπτικών ινών, κλπ.) και 
γενικά Η/Μ συστημάτων με επισκόπηση σχετικών υποβολών Αναδόχων Λ&Σ. 

 Σχεδιασμός/μελέτη εφαρμογών ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων επικοινωνίας για τις 
ανάγκες λειτουργίας της οδού (μελέτη εγκατάστασης 40 παρόδιων καμερών για τις ανάγκες 
σχετικού υποέργου του προγράμματος Crocodile2, χωροθέτηση εξοπλισμού πεδίου και 
μελέτη του Κέντρου Ελέγχου για τη δημιουργία του Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας/ΚΕΚ 
Θεσσαλονίκης, μελέτη εγκατάστασης του Δικτύου Οπτικών Ινών της ΕΟ, μελέτες σύνδεσης 
των Πλευρικών Σταθμών Διοδίων στους Μετωπικούς ΣΔ της οδού, μελέτες υλοποίησης 
περιφερειακών δικτύων για τη σύνδεση νέου παρόδιου εξοπλισμού προς τα ΚΕΚ, 
επισκόπηση του κώδικα των λογισμικών συστημάτων TMS των ΚΕΚ της οδού και σχεδιασμός 
της αναβάθμισής τους, μελέτες αναβάθμισης του παρόδιου εξοπλισμού και των κεντρικών 
συστημάτων των ΚΕΚ κλπ.). 

 Υποστήριξη της υλοποίησης ηλεκτρονικών έργων για την επιτήρηση/έλεγχο της οδού, τη 
συλλογή δεδομένων κλπ. (επίβλεψη υποέργου προγράμματος Crocodile2 για την 
αναβάθμιση λογισμικών TMS των ΚΕΚ της οδού και την κεντρική συλλογή δεδομένων, 
υλοποίηση εφαρμογής δημοσίευσης δεδομένων από μετεωρολογικούς σταθμούς, πινακίδες 
VMS κλπ. στο υπό ανάπτυξη Εθνικό  Σημείο Πρόσβασης/ΝΑΡ, επισκόπηση μελετών και 
υποστήριξη των Περιφερειακών Υπηρεσιών στην υλοποίηση έργων αναβάθμισης των 
συστημάτων της οδού και των ΚΕΚ κλπ.). 

 Συμμετοχή/ Εκπροσώπηση σε Ομάδες Εργασίας/ Επιτροπές: 
i. στην Ομάδα Εργασίας για την κατάρτιση και επικαιροποίηση των επιμέρους αντικειμένων 

των Φακέλων Ασφάλειας Σηράγγων (αρ. απόφασης ΓΔ Α339053/15-10-2012 και απόφαση 
Χ00/065/ΜΜ/2257/ετ/24-12-2014). 

ii. ως εθνικός εκπρόσωπος του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ITS για 
θέματα σχετικά με την Οδηγία 2010/40/ΕΕ «περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων 
Ευφυών Μεταφορών» (απόφ. Δ11δ/455/3/12-10-2010, ΕΟΑΕ Α272152/15-10-2010), έως 
τέλος 2018. 

iii. ως εμπειρογνώμονας (expert) του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ σε συναντήσεις για θέματα 
σχετικά με την Οδηγία 2010/40/ΕΕ «περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών 
Μεταφορών» (Δ11δ/514/4/31-10-2011, ΕΟΑΕ Α308816/03-11-2011), έως τέλος του 2018. 

iv. στις εργασίες Επιτροπής του ΥΜΕ για τη σύνταξη «Νέου Κανονισμού Μελετών Φωτισμού 
Υπαίθριων Οδικών Έργων και Σηράγγων».  
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v. στην ομάδα εργασίας WG2-TF5 “Technical Aspects-Cross Testing and Validation” της 
ευρωπαϊκής πλατφόρμας C-ROADS. 

 
6. ΕΞΕΛΙΞΗ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

6.1. Αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών  
Η ΕΟΑΕ έχει αναπτύξει ένα σύνολο πληροφοριακών συστημάτων κατάλληλων για τη βελτίωση 
της ποιότητας του παραγόμενου έργου.  

6.1.1. Στα θέματα διαχείρισης έργων 

Η ΕΟΑΕ είναι από τις πρωτοπόρους Εταιρίες στα θέματα Διοίκησης-Διαχείρισης Έργων. Στο 
πλαίσιο αυτό διαθέτει ειδικές οργανωτικές δομές και έχει εφαρμόσει συστήματα τα οποία 
ακολουθούν τις διεθνείς μεθόδους και πρακτικές όπως: 
 Tο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα έργων (Project Information System - PIS).  
 Ο Χρονικός Προγραμματισμός και ο Έλεγχος Κόστους των έργων γίνεται με αυτόνομες 

εφαρμογές που αναπτύχθηκαν με χρήση του λογισμικού Primavera Expedition και Primavera 
Project Management. 

 Η διαχείριση των τεχνικών εγγράφων/μελετών (Document/Design Control) γίνεται με το 
σύστημα Primavera Expedition.  

 Η διαχείριση των εγγράφων/αλληλογραφίας γίνεται με το DMS & Workflow της 
Hummingbird. 

 Ειδικό λογισμικό χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των μελετών, την εκτίμηση κόστους των 
έργων, τη διαχείριση των γεφυρών και των λοιπών τεχνικών έργων. 

 Η «Γεωπύλη – Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
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6.1.2. Στα Διοικητικά Θέματα 

Έχουν εφαρμοστεί διάφορα συστήματα για τη διευκόλυνση των διοικητικών λειτουργιών όπως η 
χρηματοοικονομική διαχείριση, η διαχείριση ανθρώπινων πόρων, η διαχείριση των εσόδων (π.χ. 
τέλη διοδίων) γίνεται μέσω του συστήματος SolutionERP της SingularLogic. Αντίστοιχες 
εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί για τη διαχείριση του προϋπολογισμού, τα πάγια, τη διαχείριση 
εξόδων, τον έλεγχο του χρόνου εργασίας, τη διαχείριση δαπανών δημοσίων σχέσεων. Η 
διαχείριση των εκτυπώσεων γίνεται μέσω ολοκληρωμένου συστήματος υπηρεσιών (managed 
print services) ελέγχου του κόστους των εκτυπώσεων ανά χρήστη. Τέλος υπάρχει δυνατότητα 
πρόσβασης σε πληροφορίες, συνεργασία ομάδων, διαχείριση του εξοπλισμού πληροφορικής και 
τη διαχείριση κλήσεων μέσω εφαρμογών του Intranet. 

6.1.3. Στη Λειτουργία και Συντήρηση της Οδού 

Έχουν αναπτυχθεί ένα σύνολο πληροφοριακών συστημάτων κατάλληλων για την 
παρακολούθηση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες της οδού και την 
εποπτεία των εργασιών λειτουργίας και συντήρησης στο δίκτυο ευθύνης της ΕΟΑΕ όπως: 

 Σύστημα Διαχείρισης Συντήρησης Γεφυρών (BMS), που περιλαμβάνει Βάση Δεδομένων και 
Λογισμικό προγραμματισμού και βελτιστοποίησης της συντήρησης των γεφυρών και τεχνικών 
έργων του αυτοκινητόδρομου  

 Σύστημα Διαχείρισης Συντήρησης Οδοστρωμάτων (PMS) 
 Σύστημα ενόργανης παρακολούθησης της μηχανικής (δυναμικής και στατικής) συμπεριφοράς 

17 γεφυρών της Εγνατίας Οδού, με μόνιμα και κινητά δίκτυα αισθητήρων επιτάχυνσης, 
παραμόρφωσης, μετακίνησης, θερμοκρασίας, ανέμου 

 Σύστημα Παρακολούθησης Γεωτεχνικών 
 Σύστημα Διαχείρισης (Στοιχειώδους) Συντήρησης Οδού (RMMS) 
 Σύστημα Διαχείρισης Αξιώσεων Οδού (RCMS) & Αδειών Διέλευσης (VPMS) 
 Αναφορά Βλαβών Οδού από Χρήστες (MDNS) (μέσω του διαδικτύου) 
 Κυκλοφοριακό Μοντέλο Βόρειας Ελλάδας (ETM) & Σύστημα Μέτρησης Κυκλοφορίας (ΣΜΚ) 

 Λειτουργία Κέντρου Εποπτείας Δικτύου. 

Ειδικές εφαρμογές οι οποίες αποτελούν καινοτόμες μεθόδους διαχείρισης της λειτουργίας και 
συντήρησης οδικών αξόνων και εφαρμόζονται με επιτυχία στο οδικό δίκτυο ευθύνης της 
Εταιρίας έχουν επίσης αναπτυχθεί για: 

 Τη διαχείριση φορητού εξοπλισμού, τα Τροχαία Ατυχήματα, τη διαχείριση τιμολογίων και 
καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Την έγκαιρη προειδοποίηση για καταστροφικές σεισμικές και άλλες δράσεις σε τεχνικά έργα 
του αυτοκινητόδρομου μέσω μόνιμης και έκτακτης παρακολούθησης της μηχανικής 
απόκρισης 17 γεφυρών με αισθητήρες τοποθετημένους στο φορέα και στα βάθρα γεφυρών. 

 Την μοναδική στην Ελλάδα αναλυτική και πειραματική εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας 
των γεφυρών σε φορτία κυκλοφορίας και τον έλεγχο ασφαλούς διέλευσης ειδικών οχημάτων 
μεγάλου βάρους, με λογισμικό και εξοπλισμό της εταιρίας. 

 Τη διαχείριση της κυκλοφορίας σε σήραγγες και σε κρίσιμα τμήματα του οδικού δικτύου 
μέσω συστημάτων και εξειδικευμένων λογισμικών διαχείρισης της κυκλοφορίας TMS (Traffic 
Management System) και διαχείρισης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού SCADA, τα 
οποία λειτουργούν στα Κέντρα Ελέγχου Κυκλοφορίας. Αντίστοιχα συστήματα παρακολουθούν 
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τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση της οδού (RWIS) με σκοπό τη μεγιστοποίηση της 
ασφάλειας των οδηγών μέσω της έγκαιρης προειδοποίησης και ενημέρωσης. Τα συστήματα 
αυτά εποπτεύονται και παρακολουθούνται από τους χειριστές των ΚΕΚ και το αρμόδιο 
προσωπικό του Αναδόχου Λειτουργίας και Συντήρησης υπό την επίβλεψη των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών της Εταιρίας. 

6.1.4. Στην εκμετάλλευση της οδού 

Η λειτουργία των σταθμών διοδίων γίνεται με χρήση ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής 
διοδίων που λειτουργεί με κεντρική βάση δεδομένων. Το σύστημα επιτρέπει τη διαχείριση 
πολλαπλών κατηγοριών οχημάτων ενώ η εποπτεία γίνεται με τη μετάδοση video και η 
υποστήριξή του μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης σε όλες τις λωρίδες κυκλοφορίας. 
Πρόσφατα έχουν εγκατασταθεί τερματικές συσκευές POS για την πληρωμή τελών διοδίων μέσω 
πιστωτικών-χρεωστικών καρτών. Σχεδιάζεται και μελετάται η εφαρμογή της «αναλογικής» 
χρέωσης με τη χρήση κλειστού τύπου ηλεκτρονικού συστήματος. Η δυνατότητα αναλογικής 
χρέωσης θα αναφέρεται αρχικά σε κατόχους πομποδεκτών, με την εγκατάσταση ηλεκτρονικών 
λωρίδων (ETC) που θα επιτρέπουν διελεύσεις με χρήση πομποδέκτη (transponder). Επίσης 
εγκαταστάθηκαν εξοπλισμοί αυτόματης κατηγοριοποίησης, συστήματα καμερών και βίντεο σε 
όλους τους υφιστάμενους σταθμούς ενώ λειτουργούν τρία (3) κέντρα εγγραφής και 
εξυπηρέτησης συνδρομητών (ΣΕΣ) για την έκδοση καρτών διέλευσης (e-egnatia). Η διαχείριση 
των παραβάσεων – αδυναμιών πληρωμής γίνεται επίσης μέσω λογισμικού που αναπτύχθηκε για 
το σκοπό αυτό και συνδέεται με το ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής διοδίων. Επιπλέον από το 
Σεπτέμβριο του 2020 είναι διαθέσιμη και λειτουργεί σε όλους τους σταθμούς διοδίων της 
«Εγνατία Οδός Α.Ε.», καθώς και στην υποθαλάσσια Σήραγγα Ακτίου Πρέβεζας, η υπηρεσία 
EgnatiaPass που επιτρέπει τους χρήστες να χρησιμοποιούν τις αυτόματες ηλεκτρονικές λωρίδες 
πληρωμής τέλους διοδίου, χωρίς να χρειάζεται συναλλαγή με εισπράκτορα. Ήδη άλλωστε από 
τις αρχές Νοεμβρίου του 2020 τέθηκε σε πλήρη λειτουργία η διαλειτουργικότητα των 
ηλεκτρονικών διοδίων σε όλους τους αυτοκινητόδρομους της Ελλάδας που δίνει τη δυνατότητα 
στους πολίτες να διέρχονται από όλους τούς αυτοκινητοδρόμους της χώρας με ένα ενιαίο 
πομποδέκτη, το ενιαίο e-pass. 

6.1.5. Τεχνολογικές υποδομές 

Το Data Center της εταιρίας είναι σε θέση να φιλοξενήσει και να διαχειριστεί με ασφάλεια 
μεγάλο όγκο δεδομένων, τα οποία τηρούνται σε βάσεις δεδομένων υψηλής διαθεσιμότητας. 
Παράλληλα η υπηρεσία Helpdesk παρέχει κεντρική υποστήριξη σε όλα τα σημεία παρουσίας της 
εταιρίας. Η πρόσβαση στα απομακρυσμένα σημεία (περιφερειακά γραφεία, σταθμοί διοδίων, 
κέντρα ελέγχου σηράγγων, κλιμάκια επίβλεψης) γίνεται μέσω ιδιωτικού δικτύου (VPN). Με την 
εγκατάσταση οπτικών ινών κατά μήκος της οδού θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο κορμού υψηλών 
ταχυτήτων που θα επιτρέπει την ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών τόσο για ίδια χρήση όσο και 
για χρήση από άλλους φορείς. 

6.1.6. Πεπραγμένα τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών 2018 & 2019 

Το έτος 2018 υλοποιήθηκαν δράσεις σχετικές με την αναβάθμιση εξοπλισμού που 
χρησιμοποιείται από το προσωπικό της εταιρίας με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας. 
Συγκεκριμένα: 
 Eπεκτάθηκε η χρήση λειτουργιών private cloud με μεταφορά περισσότερων φυσικών 

συστημάτων σε virtual στα κεντρικά συστήματα του data center. 
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 Ολοκληρώθηκε η προμήθεια και η εγκατάσταση φωτοτυπικών-εκτυπωτικών συστημάτων 
των οποίων η διαχείριση γίνεται κεντρικά (managed print services). 

 Ολοκληρώθηκε η προμήθεια λογισμικού Microsoft για τα κεντρικά συστήματα και τους 
προσωπικούς υπολογιστές. Παράλληλα, ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανανέωση των 
υποδομών πληροφορικής που θα στεγάσουν το νέο λογισμικό. 

 Ανατέθηκε σε ανάδοχο, κατόπιν διαγωνισμού, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την 
προσαρμογή της ΕΟΑΕ στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (General Data Protection – 
GDPR). 

 Επεκτάθηκε η χρήση τεχνολογιών δικτυακής πρόσβασης μέσω terminal services με σκοπό τη 
διατήρηση της συμβατότητας στο λογισμικό κατά την εγκατάσταση νέων υποδομών. 

 Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες απόκτησης ψηφιακής υπογραφής από 100 περίπου στελέχη 
της εταιρίας. 

Αναβαθμίστηκε η λειτουργία των σταθμών διοδίων που διαχειρίζεται η εταιρία μέσω της 
βελτίωσης του λειτουργικού λογισμικού των Η/Υ: 

 Έγιναν αναβαθμίσεις λειτουργικού συστήματος (νέα διαμόρφωση) στους σταθμούς διοδίων 
της ΕΟ με σκοπό τη βελτίωση της αξιοπιστίας της λειτουργίας των λωρίδων 

 Έγιναν αναβαθμίσεις στις υποδομές καταγραφής video μέσω καμερών (VIPS/VES) στους 
σταθμούς (λωρίδες) διοδίων της ΕΟ με σκοπό τη βελτίωση της αξιοπιστίας της λειτουργίας 
τους  

 Εγκαταστάθηκε σύστημα cluster server στην κεντρική υποδομή για την υποστήριξη της 
λειτουργίας εφαρμογών mobile για τους χρήστες του αυτοκινητοδρόμου. 

Έγιναν τέλος οι δοκιμές για την παραγωγική λειτουργία του προσαρμοσμένου συστήματος 
οικονομικής διαχείρισης και προμηθειών της εταιρίας στις απαιτήσεις των Ν.4270/2014, 
Ν.4412/2016 και του Μητρώου Δεσμεύσεων που τηρείται από τους Φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης. 

Το 2019 η εταιρία προχώρησε σε έργα μεταφοράς των υποδομών σε virtualized περιβάλλον με 
σκοπό τον περιορισμό των φυσικών μηχανών στο data center, έγιναν σημαντικές αλλαγές με 
σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης των δεδομένων σε επίπεδο storage space, του backup, της 
διαχείρισης του δικτύου. Έγιναν αναβαθμίσεις συστημάτων με σκοπό την αύξηση της ταχύτητας 
επεξεργασίας και προετοιμάστηκε νέα διαμόρφωση των προσωπικών υπολογιστών. Έγιναν 
εγκαταστάσεις συστημάτων και τηλεπικοινωνιακών υποδομών σε τρεις (3) νέους σταθμούς 
διοδίων, αναβαθμίστηκαν οι χωρητικότητες των κυκλωμάτων στο VPN και Internet. Προχώρησαν 
οι εργασίες υλοποίησης του δικτύου οπτικών ινών στον οριζόντιο άξονα και τους κάθετους 
άξονες της Εγνατίας οδού. Η εταιρία συμμετέχει επίσης στην υλοποίηση του συστήματος 
διαλειτουργικότητας GRITS που επιτρέπει τη διέλευση των οχημάτων από όλους τους 
Ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους με τον ίδιο πομποδέκτη. 

Η εταιρία, για να βελτιώσει το επίπεδο ασφαλούς λειτουργίας των συστημάτων και υποδομών 
πληροφορικής και επικοινωνιών πρόκειται να αναθέσει σε εξωτερικούς αναδόχους και 
συμβούλους (outsourcing) μέρος των λειτουργιών της. 

6.2. Η «Γεωπύλη» της Εγνατία Οδός Α.Ε.  

Η ΕΟΑΕ αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Γεωπληροφορικής, 
βάση της εικοσαετούς και πλέον εμπειρίας στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), 
σχεδίασε και υλοποίησε από το 2016 τη σύγχρονη Γεω-Πύλη συνεργασίας του φορέα με άλλους 
φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς) για τη διαλειτουργικότητα των ψηφιακών υπηρεσιών, το 
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συντονισμό και την τεκμηρίωση των εργασιών, σύμφωνα με την εναρμόνιση των επιταγών 
ν.3882/2010.  

Το Γεωπληροφοριακό Σύστημα της Γεωπύλης προκειμένου να καλύψει όλες τις ανάγκες 
πληροφόρησης αποτελείται από δύο κύρια αυτόνομα υποσυστήματα, το εξωτερικό ή πρώτο 
υποσύστημα, που αποτελεί την πύλη εισόδου, προσφέροντας πρόσβαση στους εξωτερικούς 
φορείς, επαγγελματίες και πολίτες και το εσωτερικό ή δεύτερο υποσύστημα, που εξυπηρετεί τις 
εσωτερικές διεργασίες του προσωπικού του φορέα, αποτελώντας με αυτόν τον τρόπο, το 
περιβάλλον διεπαφής, όλων των ενδοϋπηρεσιακών διεργασιών.  

Εκτός από τις υπηρεσίες υποστήριξης της διοίκησης και στελεχών της ΕΟΑΕ, οι δράσεις που 
υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2018 & 2019 είναι οι ακόλουθες: 

 Δημιουργία νέων εφαρμογών για την υποστήριξη του τεχνικού συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ, για 
πρόσβαση στις τεχνικές πληροφορίες του έργου. 

 Εκπαίδευση των χρηστών και των διαχειριστών των εφαρμογών της Γεωπύλης. 
 Πρόσβαση στο ευρύ κοινό των τρισδιάστατων πανοραμικών λήψεων αποτύπωσης του 

κύριου άξονα της Εγνατία Οδού, μέσω κατάλληλης εφαρμογής της Γεωπύλης. 
 Αναθεώρηση της Πολιτικής Διάθεσης Γεωχωρικών Δεδομένων της εταιρίας 
 Δημιουργία νέων WebGIS εφαρμογών της Γεωπύλης κάλυψης νέων αιτημάτων των χρηστών 

για την υποστήριξη νέων έργων μελέτης, κατασκευής και αποκατάστασης. 
 Ανάδειξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών του έργου Mobile Egnatia (Γεωπύλη Πολιτισμικής 

Εγνατίας). 

6.3. Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού 

Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η καταγραφή στοιχείων κινητικότητας και 
προσπελασιμότητας, περιβαλλοντικών πιέσεων και επιπτώσεων, καθώς και των αναπτυξιακών, 
κοινωνικών και χωροταξικών-πολεοδομικών μεταβολών, και στη συνέχεια η ολοκληρωμένη 
ανάλυση και αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων της ΕΟ και των Καθέτων Αξόνων.  

Με την υπ. αριθμ. 906/15/28-09-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας 
εγκρίθηκε ο στρατηγικός προγραμματισμός του Παρατηρητηρίου της ΕΟΑΕ για την περίοδο 
2016-2023, με συνολικό προϋπολογισμό 1.400.000 € (χωρίς ΦΠΑ).  

Το 2017 εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της υλοποίησης του Δράσεων του Παρατηρητηρίου της 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., για το διάστημα 2016-2023 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), με συνολικό 
προϋπολογισμό 957.050 € (χωρίς ΦΠΑ) και ποσοστό κοινοτικής χρηματοδότησης 85%. 

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της διετίας 2018-2019 στο πλαίσιο υλοποίησης 
των Υποέργων της συγχρηματοδοτούμενης πράξης είναι οι ακόλουθες: 

- Ολοκληρώθηκε η σύμβαση με αντικείμενο τη «Μελέτη Δεικτών Προσπελασιμότητας για τους 
Τόπους Ειδικού Ενδιαφέροντος», συμβατικής αμοιβής 43.300,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).  

- Ολοκληρώθηκε η σύμβαση με αντικείμενο τη «Μελέτη Μεταβολών Χρήσεων Γης, 
Εγκατάστασης Επιχειρήσεων και Αξιών Γης», συμβατικής αμοιβής 73.750,00 Ευρώ (χωρίς 
ΦΠΑ).   

- Ολοκληρώθηκε η σύμβαση με αντικείμενο την «Προμήθεια Δορυφορικών Εικόνων για τις 
ανάγκες της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ», συμβατικής αμοιβής 10.850,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).   

- Διενεργήθηκε ανοιχτός διαγωνισμός για σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «Υπηρεσίες 
Συμβούλου Χωροταξίας – Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης για την παρακολούθηση 
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Δεικτών και την ανάλυση – αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων της Εγνατίας Οδού», 
προϋπολογισμού 125.000,00€ (πλέον ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 
2019, η σύμβαση υπεγράφη στις 15-5-2019 και οι εργασίες της είναι σε εξέλιξη. 

- Διενεργήθηκε ανοιχτός διαγωνισμός για την υπ. αριθμ. 5623 σύμβαση με αντικείμενο 
«Υπηρεσίες Συμβούλου για την οργάνωση και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος 
διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων (GIS) του Παρατηρητηρίου», προϋπολογισμού 75.000 € 
(πλέον ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2019, η σύμβαση υπεγράφη 
στις 15/5/2019 και οι εργασίες της είναι σε εξέλιξη. 

Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη ετήσια συντήρηση των 42 σταθμών μέτρησης 
κυκλοφοριακών φόρτων που είναι εγκατεστημένοι σε 33 τμήματα του οδικού δικτύου της 
Βόρειας Ελλάδας, και ειδικότερα στην Εγνατία Οδό, στους Κάθετους Άξονες και σε επιλεγμένα 
τμήματα του εναλλακτικού-συμπληρωματικού της Εγνατίας Οδού εθνικού οδικού δικτύου. 

Έγινε χαρτογραφική ενημέρωση του ελληνικού οδικού δικτύου, ειδικά με βάση την πρόοδο των 
έργων στους αυτοκινητοδρόμους που ανήκουν στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών και την 
εφαρμογή χάρτη online «Οδοί με απαγόρευση κυκλοφορίας για βαρέα οχήματα (ΦΕΚ 
Β΄3769/26-10-2017)». Επίσης δημιουργήθηκε διακριτό σύνολο δεδομένων με περιεχόμενα 
στοιχεία Λειτουργίας και Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων αρμοδιότητας ΕΟΑΕ. Αναλόγως 
αναρτήθηκαν ως «Ανοιχτά Δεδομένα» 3 επιπλέον διαθέσιμα σύνολα δεδομένων (σε 
μηχαναγνώσιμη μορφή). 

Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου τα παραδοτέα (με τη μορφή 
εκθέσεων, δεδομένων, δελτίων αποτελεσμάτων και χαρτών) για τους παρακάτω δείκτες: (α) 
ENV07 Πιέσεις Μεταβολής Χρήσεων Γης, (β) SET16 Μεταβολή Αστικής Γης, (γ) SET17 Μεταβολή 
Βιομηχανικής και Εμπορικής Γης, (δ) SET18 Μεταβολή Αξίας Γης των Παρόδιων Οικοπέδων, (ε) 
SET19 Εγκατάσταση Επιχειρήσεων, (στ) SET06: Προσπελάσιμα Μέσα Μεταφοράς, (ζ) SET07: 
Προσπελάσιμες Αναπτυξιακές Ζώνες, (η) SET08: Προσπελάσιμοι τόποι τουριστικού 
ενδιαφέροντος. 

Δημοσιεύτηκε μία επιστημονική εργασία στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χωροταξίας-Πολεοδομίας 
και έγινε αποδεκτή μία επιστημονική εργασία στο 9ο Διεθνές Συνέδριο για τις Μεταφορές στην 
Ελλάδα. Επίσης εκδόθηκαν τρία Θεματικά Κείμενα Εργασίας στον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου 
που αφορούν τα θέματα των αδειών διέλευσης και την ανάλυση του μητρώου επιχειρήσεων στη 
ζώνη επιρροής της Εγνατίας Οδού. 

Συντάχθηκαν και απεστάλησαν τρία e-newsletters σε περίπου 1.000 εγγεγραμμένους αποδέκτες. 
Όλα τα δεδομένα, τα αποτελέσματα και οι εκθέσεις ερευνών και μελετών του Παρατηρητηρίου 
διατίθενται σε όλους από τον ιστότοπο http://observatory.egnatia.gr.  

6.4. Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου 

Το εργαστήριο της Εγνατία Οδός Α.Ε. δημιουργήθηκε το Φεβρουάριο του 2006 με βασικό στόχο 
τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων (τύπου Γ) στα έργα που κατασκευάζει η ΕΟΑΕ, τόσο στον 
άξονα της Εγνατίας Οδού όσο και στις κάθετους οδούς. Το εργαστήριο στεγάζεται σε χώρο 
~350m2 στην Περιφερειακή Υπηρεσία Θεσσαλονίκης στο Δερβένι. Το σύνολο του εξοπλισμού 
ανανεώθηκε με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2007-2013, αξίας περί του 1,0 εκ. € και διαθέτει 
συσκευές τελευταίας τεχνολογίας για διεξαγωγή δοκιμών τόσο εντός αυτού όσο και επί τόπου 
των έργου. Διαθέτει επίσης εξειδικευμένο λογισμικό PMS (software) Διαχείρισης Οδοστρωμάτων 
καθώς και δύο συστήματα ψηφιακής απεικόνισης (laser scanner). 
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Το εργαστήριο δραστηριοποιείται σε δοκιμές υλικών στους τομείς Χωματουργικών, Αδρανών 
Υλικών, Σκυροδέματος και Ασφαλτικών, καθώς επίσης και σε ελέγχους και αξιολογήσεις των 
λειτουργικών και δομικών χαρακτηριστικών των κυκλοφορούμενων οδοστρωμάτων. Συμμετέχει 
στις επιθεωρήσεις που απαιτούνται από το σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου της Εταιρίας, καθώς και 
στους ελέγχους από τον ΕΣΠΕΛ, στα υπό κατασκευή έργα της. Η εύρυθμη λειτουργία του 
εργαστηρίου της Εταιρίας επιδρά θετικά στην ποιότητα των έργων και συμβάλει στην καλύτερη 
τεκμηρίωση των αναγκών βαριάς/προγραμματισμένης συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου. 

Με την υπ’ αριθ. 917/3/08-02-2017 Απόφαση του Δ.Σ. της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” εγκρίθηκε η 
στρατηγική λειτουργίας του Εργαστηρίου σύμφωνα με την οποία το Εργαστήριο πέραν της 
υποστήριξης της εταιρίας στη φάση κατασκευής και συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου, να 
αδειοδοτηθεί ώστε να μπορεί να παράσχει υπηρεσίες-τεχνική υποστήριξη προς τρίτους (φορείς 
του δημοσίου, παραχωρησιούχους, έργα εξωτερικού, κλπ). 

Στο παραπάνω πλαίσιο το χρονικό διάστημα 2018 έως σήμερα: 
 Ολοκληρώθηκε ο ανοικτός διαγωνισμός για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την 

υποστήριξη της λειτουργίας του εργαστηρίου της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας». Η σύμβαση υπογράφηκε στις 3-4-2018 με λήξη στις 2-4-2020. 

 Ολοκληρώθηκε ο συνοπτικός διαγωνισμός για «Παροχή υπηρεσιών διακριβώσεων οργάνων 
του εργαστηρίου της “Εγνατία Οδός Α.Ε” στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».  Η 
σύμβαση υπογράφηκε στις 27-9-2018 με λήξη στις 26-9-2020.  

 Ολοκληρώθηκε ο συνοπτικός διαγωνισμός για «Προμήθεια αναλώσιμων του εργαστηρίου της 
“Εγνατία Οδός Α.Ε” στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». Η σύμβαση υπογράφηκε στις 
11-12-2018 με λήξη στις 10-12-2020. 

 Έγινε προμήθεια 30 Προτύπων από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Α.). 
 Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της λειτουργικής και δομικής κατάστασης των οδοστρωμάτων κατά 

μήκος του Κυρίου Άξονα της Εγνατίας οδού με το αντιολισθηρόμετρο (Grip Tester), το 
ομαλόμετρο (Laser profiler) και το παραμορφωσίμετρο πιπτόντος βάρους (Falling Weight 
Deflectometer). Όλες οι μετρήσεις πραγματοποιούνται στη λωρίδα βαριάς κυκλοφορίας της 
οδού. 
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6.5. Συμμετοχή της ΕΟΑΕ  στην «HELLASTRON»  
Η μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ΟΔΟΙ ΜΕ ΔΙΟΔΙΑ», με 
διακριτικό τίτλο «HELLASTRON» (HELLENIC ASSOCIATION of TOLL ROAD NETWORK) είναι ο νέος 
φορέας που ιδρύθηκε στα τέλη του 2014 με τη συμμετοχή όλων των σύγχρονων 
αυτοκινητοδρόμων και υποδομών με διόδια που λειτουργούν στην Ελλάδα. Ειδικότερα, στον 
φορέα που λειτουργεί με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας, συμμετέχουν ως μέλη: 
η Αττική Οδός, η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, η Εγνατία Οδός, η Νέα Οδός, η Ολυμπία Οδός και οι 
Αυτοκινητόδρομοι Μορέας, Αιγαίου, και Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65).  
Ο φορέας δημιουργήθηκε με γενικό στόχο την προώθηση των οδικών μεταφορών στην Ελλάδα 
και στο πλαίσιο αυτό επιδιώκει μεταξύ άλλων: 
 Τη συνεχή βελτίωση των οδικών υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους 

χρήστες, 
 Την προώθηση της οδικής ασφάλειας, 
 Την προώθηση της έρευνας σε θέματα μεταφορών μέσω συνεργασιών με σχετικούς Φορείς 

και Ινστιτούτα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 
 Την ανάπτυξη της επιστήμης της κατασκευής και διαχείρισης οδικών υποδομών, τη 

δημιουργία ικανών και ενημερωμένων στελεχών και την ανταλλαγή ανάλογης τεχνογνωσίας, 
 Τη συμμετοχή στους αντίστοιχους φορείς στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο και στοχεύει στην 

προβολή της Ελλάδας ως συγκοινωνιακού οδικού κόμβου, λόγω γεωγραφικής θέσης. 
 

Ο φορέας πέτυχε το στόχο της διαλειτουργικότητας σε όλους τους αυτοκινητόδρομους της 
χώρας στις 4 Νοεμβρίου 2020. Η ΕΟΑΕ από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 λειτούργησε την υπηρεσία 
EgnatiaPass σε όλους τους σταθμούς διοδίων της, ενώ από τις 4 Νοεμβρίου 2020 μπορεί και 
χρησιμοποιείται την υπηρεσία αυτή σε ολόκληρο το δίκτυο αυτοκινητόδρομων με διόδια της 
χώρας.   
 
Ο φορέας, έχει ήδη γίνει αποδεκτός και έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στους αντίστοιχους 
Ευρωπαϊκούς και Παγκόσμιους Οργανισμούς, καθώς θα εκπροσωπεί εφεξής την Ελλάδα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση Αυτοκινητοδρόμων με Διόδια (γνωστή ως ASECAP / Association Européenne 
des Concessionnaires d’ Autoroutes et d’ Ouvrages à Péage) με έδρα τις Βρυξέλλες και στο 
Διεθνή Οργανισμό Γεφυρών, Σηράγγων και Αυτοκινητοδρόμων (γνωστού ως “ΙΒΤΤΑ” / 
International Bridge, Tunnel and Turnpike Association) με έδρα την Ουάσινγκτον των ΗΠΑ. 
 
Μέσω των συμμετοχών αυτών θα δοθεί η δυνατότητα συνεργειών και συνεργασιών στο διεθνή 
χώρο, η μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών από το εξωτερικό στην Ελλάδα, ενώ 
ταυτόχρονα θα δοθεί η δυνατότητα στη χώρα μας να προβάλει διεθνώς την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί στον τομέα των αυτοκινητοδρόμων και τη συνεχιζόμενη προσπάθεια δημιουργίας 
δικτύου αυτοκινητοδρόμων, το οποίο με την ολοκλήρωσή του θα προσεγγίζει τα 2,5 χιλιάδες 
χιλιόμετρα. 

6.6. Ερευνητική Δραστηριότητα της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.  
Κατά την υλοποίηση του τεχνικά δυσχερούς και μεγάλης κλίμακας για τα ελληνικά δεδομένα  
έργου της Εγνατίας Οδού, χρειάσθηκε να δοθούν καινοτόμες λύσεις σε όλες τις φάσεις του, στη 
μελέτη, στην κατασκευή και στη συντήρησή του. Η καινοτόμα τεχνολογία που ενσωματώθηκε 
στο έργο, η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων αιχμής και η 
ανάγκη διαχείρισης του μεγάλου έργου κατά τη φάση λειτουργίας του, αποτέλεσαν το γόνιμο 
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έδαφος και το εφαλτήριο εφαρμοσμένης έρευνας πολλών επιστημονικών ειδικοτήτων. Επίσης 
το έργο με βάση όλα τα παραπάνω αποδείχθηκε ότι είναι υψηλής επιλεξιμότητας για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο ερευνητικών κοινοπραξιών εφαρμοσμένης έρευνας, από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων – πλαισίων χρηματοδότησης, 
όπως το ΕΠΑΝ, το 6ο και 7ο προγραμματικά πλαίσια ευρωπαϊκής έρευνας και άλλα πλαίσια 
διακρατικής ερευνητικής δράσης.  
 
Πρόσφατα ερευνητικά προγράμματα της ΕΟΑΕ που εγκρίθηκε η χρηματοδότησή τους, ή είναι σε 
εξέλιξη ή ολοκληρώθηκαν τη διετία 2018-2019:  
 Ερευνητικό Πρόγραμμα AEROBI (HORIZON 2020): Προϋπολογισμού (της εταιρίας) 216.000€. 

(70% χρηματοδότηση από την ΕΕ). Αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή εναέριου 
ρομποτικού συστήματος επιθεώρησης και δομικής αξιολόγησης γεφυρών. Τον Οκτώβριο του 
2018 έγιναν με επιτυχία δοκιμαστικές φορτίσεις στη γέφυρα Στρυμόνα, στο πλαίσιο της 
τελικής αξιόλογης – επαλήθευσης της εναέριας πλατφόρμας επιθεώρησης γεφυρών – τόσο 
της οπτικής όσο και της μετρητικής – τοπογραφικής παρακολούθησης (με χρήση δύο 
διαφορετικών drones) και επίδειξη εναέριας οπτικής επιθεώρησης στη γέφυρα Τ6. H εταιρία 
μας ήταν επικεφαλής των ενοτήτων εργασίας που αφορούσαν τον προσδιορισμό των 
τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος και των δοκιμών πεδίου. Το ερευνητικό 
πρόγραμμα ελέγχθηκε οριστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έρευνας το 2019 και 
ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και σημαντικό θετικό οικονομικό αποτέλεσμα για την 
εταιρία καθώς διεξήχθη από το επιστημονικό προσωπικό της. 

 Ερευνητικό πρόγραμμα SENSKIN. Προϋπολογισμού (της εταιρίας) 186.000€ (100% 
χρηματοδότηση από την ΕΕ). Αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή σε γέφυρα της Εγνατίας 
Οδού καινοτόμου αισθητήρα μέτρησης παραμόρφωσης. Το 2ο εξάμηνο του 2018 
τοποθετήθηκαν σε θέσεις σύμμικτου φορέα και βάθρων (βάσεις) 26 αισθητήρες νέου τύπου 
σε παράλληλη διάταξη με ηλεκτρικούς αισθητήρες παραμόρφωσης συμβατικού τύπου, στη 
γέφυρα Γ4 (τμήμα 1.1.6) της ΕΟ. Το Σεπτέμβριο του 2018 διοργανώθηκε η τελική επίδειξη και 
ο τελικός έλεγχος πεδίου του αισθητήρα στο πλαίσιο διήμερων δοκιμαστικών φορτίσεων 
που διεξήχθησαν στη γέφυρα με χρήση ζυγισμένων φορτηγών. Τα αποτελέσματα των 
δοκιμών αυτών βοήθησαν στην αξιολόγηση του αισθητήρα. Το δίκτυο θα παραμείνει και 
μετά το τέλος του ερευνητικού προγράμματος στην υπηρεσία της ενόργανης 
παρακολούθησης της γέφυρας. Το ερευνητικό πρόγραμμα ελέγχθηκε επιτυχώς το καλοκαίρι 
του 2019 και ολοκληρώθηκε επιτυχώς και με σημαντικό θετικό οικονομικό αποτέλεσμα για 
την εταιρία, καθώς διεξήχθη από το επιστημονικό προσωπικό της. 

 Το 2ο εξάμηνο του 2018 μετά από επιτυχή διεκδίκηση (με συμμετοχή της εταιρίας από τη 
φάση συγγραφής της ερευνητικής πρότασης), εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση και ξεκίνησαν 
δύο νέα ερευνητικά προγράμματα HORIZON 2020, παρόμοια σε επιστημονικούς και 
ερευνητικούς στόχους, σχετικά με τη διαχείριση της αύξησης της αναταξιμότητας των 
τεχνικών υποδομών (γεφυρών – σηράγγων – οδών) (resilience), από τις συνέπειες φυσικών ή 
ανθρωπογενών καταστροφικών γεγονότων (σεισμών, κατολισθήσεων, τρομοκρατικών 
ενεργειών, κυβερνο-επιθέσεων κ.α.). Τα δύο ερευνητικά προγράμματα είναι το «RESilient 
transport Infrastructure to extreme events” RESIST»,  (H2020) και το «Development of a 
Decision Support System for increasing the Resilience of Road Infrastructure based on 
combined use of terrestrial and airborne sensors and advanced modeling tools-PANOPTIS» 
(H2020), τριετούς διάρκειας και προϋπολογισμού (της εταιρίας) 312.500 και 225.625€, 
αντίστοιχα (100% χρηματοδότηση από την ΕΕ). Η εταιρία θα συμμετέχει ενεργά στις 
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προδιαγραφές ανάπτυξης του συστήματος και στην προετοιμασία, διενέργεια και τελική 
αξιολόγηση της επίδοσης των τελικών προϊόντων, με διεξαγωγή δοκιμών πεδίου στα τεχνικά 
έργα του Δυτικού Τομέα της Εγνατίας Οδού. 

 
 To 2ο εξάμηνο του 2019, μετά από επιτυχή διεκδίκηση (με συμμετοχή της εταιρίας από τη 

φάση συγγραφής της ερευνητικής πρότασης), εγκρίθηκε για χρηματοδότηση και θα ξεκινήσει 
τον Ιανουάριο του 2020, ένα τρίτο νέο ερευνητικό πρόγραμμα HORIZON 2020, το PILOTING, 
τριετούς διάρκειας και προϋπολογισμού (της εταιρίας) 235.000€ (100% χρηματοδότηση από 
την ΕΕ). Αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή επίγειων και εναέριων ρομποτικών 
πλατφορμών επιθεώρησης, αποτύπωσης, ελέγχου, τριών διαφορετικών τύπων τεχνικών 
υποδομών, διυλιστηρίων, σιδηροδρομικών γεφυρών και οδικών σηράγγων. Η εταιρία θα 
συμμετέχει ενεργά στις προδιαγραφές ανάπτυξης του συστήματος και στην προετοιμασία, 
διενέργεια και τελική αξιολόγηση της επίδοσης των τελικών ρομποτικών οχημάτων, για την 
επιθεώρηση των σηράγγων, με διεξαγωγή δοκιμών πεδίου στη σήραγγα Μετσόβου. 

 Στην ερευνητική δραστηριότητα της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η 
υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνών-μελετών του Παρατηρητηρίου, που απαιτούν νέες 
μεθοδολογίες και τεχνικές μέτρησης, καινοτόμα εργαλεία και μοντέλα ανάλυσης, σε 
συνδυασμό με αξιοποίηση των ΤΠΕ, και αφορούν ιδιαίτερα επιστημονικά αντικείμενα όπως 
η προσβασιμότητα και η κινητικότητα, οι μεταβολές χρήσεων και αξιών γης, οι 
πολυτροπικές, διασυνοριακές και εμπορευματικές μετακινήσεις, η μέτρηση και 
παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η αξιολόγηση των επιδράσεων με βάση 
την αρχή της εδαφικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης, η ανάπτυξη σχετικών λειτουργικών 
βάσεων γεωχωρικών δεδομένων, κλπ.  

 Συμμετοχή της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» στην ανάπτυξη του προτύπου DATEX II. Το DATEX είναι 
ένα πλαίσιο ανταλλαγής ITS πληροφοριών μεταξύ των κέντρων ελέγχου κυκλοφορίας ή / και 
άλλων συστημάτων ITS. Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 4εκ.€ και ίδια συμμετοχή 50% 
που θα κατανεμηθεί στους 14 συμμετέχοντες σε ορίζοντα 5 ετών (2016 -2020). Υλοποιείται 
υπό την εποπτεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού CEDR. Ο προϋπολογισμός για την Ελλάδα 
είναι 161.845,02 € και δικαιούχος η ΕΟΑΕ.  

 Συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό έργο “CROCODILE 2” συνολικού προϋπολογισμού 
1.461.000€ (χρηματοδότηση 20% από την ΕΕ) και διάρκειας από 22-12-2015 έως 31-12-2019, 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος CEF (Connecting Europe Facility). Η Εταιρία 
συμμετέχει ως φορέας υλοποίησης του ΥΜΕ με προϋπολογισμό 600.000€ (χωρίς ΦΠΑ) στα 
πλαίσια Προγραμματικής Συμφωνίας. Σκοπός του έργου CRODODILE 2 είναι η εκπλήρωση 
των απαιτήσεων της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2010/40/ΕΕ 
(Π.Δ. 50/2012) και των κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμών αυτής, για την παροχή σε επίπεδο 
Ένωσης υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο (Καν. 
ΕΕ/962/2015), τη δωρεάν, ενδεχομένως, παροχή στους χρήστες ελάχιστων καθολικών 
πληροφοριών για την κυκλοφορία σχετικών με την οδική ασφάλεια (Καν. ΕΕ/886/2013), 
καθώς και για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για ασφαλείς και προστατευμένες 
θέσεις στάθμευσης φορτηγών και εμπορικών οχημάτων (Καν. ΕΕ/885/2013). Η υλοποίηση 
του αντικειμένου, εξειδικεύτηκε στην προγραμματική συμφωνία και στο Τεχνικό Δελτίο 
Πράξης με τη δημοπράτηση των παρακάτω υποέργων: 
o «Προμήθεια και εγκατάσταση καμερών CCTV με δυνατότητα ανάλυσης περιεχομένου 

video (VCA) επί της Εγνατία οδού και των καθέτων αξόνων» αξία σύμβασης 186.880€ 
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o «Υλοποίηση κεντρικού σημείου πρόσβασης δεδομένων της Εγνατία οδού και προμήθεια 
υπηρεσιών αναβάθμισης λογισμικών διαχείρισης κυκλοφορίας των Κέντρων Ελέγχου 
Κυκλοφορίας της Εγνατίας οδού για τη μεταφορά δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με 
την κυκλοφορία», αξία σύμβασης 271.800€ 

 Συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό έργο “C-ROADS GREECE” (CEF-2018, αριθ. δράσης 2018-
EL-ΤΜ-0072-S) συνολικού προϋπολογισμού 2.569.300 € (χρηματοδότηση 50% από την ΕΕ) 
και διάρκειας 01-06-2019 έως 31-12-2023 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος CEF 
(Connecting Europe Facility). Η Εταιρία συμμετέχει ως φορέας υλοποίησης του ΥΜΕ στα 
πλαίσια Προγραμματικής Συμφωνίας/ Σύμβασης με προϋπολογισμό 335.000 € (χωρίς ΦΠΑ). 
Σκοπός του έργου είναι η μελέτη, ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή συνεργατικών ευφυών 
συστημάτων μεταφορών (C-ITS) σε τμήματα του κύριου οδικού άξονα της χώρας (core TEN-T 
network) και την εναρμόνιση με τις αντίστοιχες πιλοτικές δοκιμές στα άλλα Κράτη Μέλη 
(μέσω του C-Roads) ώστε να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών αυτών. Το 
έργο θα εστιάσει κυρίως στις C-ITS υπηρεσίες της «1ης ημέρας» (Day 1) και σε ορισμένες 
υπηρεσίες της «1.5 ημέρας» (Day 1.5) στην Ευρώπη και θα μελετήσει την ευρεία και 
αρμονική εφαρμογή αυτών των υπηρεσιών στην Ελλάδα. 

 
Η Εγνατία Οδός Α.Ε. συμμετείχε επίσης με σημαντικό αριθμό προτάσεων στην ενιαία δράση «Ερευνώ 
– Δημιουργώ – Καινοτομώ». 
 
Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί προς υλοποίηση τα ακόλουθα έργα: 
(1) «Αυτόνομο Σύστημα Αδιάλειπτης Παραγωγής και Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με 

χρήση φωτοβολταϊκών σε αυτοκινητοδρόμους–ΣΕΛΑΣ» προϋπολογισμού 731.252,20€. 
Πρόκειται για τη μελέτη, εκμετάλλευση και ενσωμάτωση νέας τεχνολογίας Φ/Β συστημάτων 
σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις και υποδομές αυτοκινητοδρόμων (π.χ. μπάρες 
ασφαλείας/στηθαία, στοιχεία χοανών διοδίων, χώροι στάθμευσης αυτοκινητιστών (ΧΣΑ), 
κλπ.), για την κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών αυτών. Επίσης, για πρώτη φορά 
παγκοσμίως, θα εξετασθεί η εφαρμογή και αποδοτική λειτουργία των νέων αυτών Φ/Β 
συστημάτων κατά τη διάρκεια της νύχτας  (Photovoltaics in the night). 

(2) «eξυπνη ΧωροχροΝικΗ οΛοκλήρωση περιβΑλλοντικών πολιΤιστικών και τουριστικών 
διαδρομών περιήγΗΣης – eχνηλάτης» προϋπολογισμού: 588.760,00€. Το αντικείμενο του έργου 
είναι η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 
οπτικοακουστικών, με έμφαση στην ενίσχυση εμπειρίας του τελικού χρήστη και σκοπό την 
ανάδειξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, του σύγχρονου πολιτισμού και του 
τουριστικού προϊόντος. 

(3) «Ολιστική Διαχείριση πόρων και εκτάκτων καταστάσεων σε αυτοκινητοδρόμους και 
Οδικές Σήραγγες μέσω ενός ολοκληρωμένου ευφυούς τεχνολογικού συστήματος (ΟΔΟΣ)» 
(Τ1ΕΔΚ-02374) προϋπολογισμού 628.952,30€, διάρκειας 31-7-2018 έως 31-7-2021 εκ των 
οποίων για την Εταιρία 150.000€. 

6.7. Περιβαλλοντικά Ζητήματα 

6.7.1. Περιβαλλοντική Παρακολούθηση  

Ο προγραμματισμός, οργάνωση, υλοποίηση, ανάλυση και στατιστική επεξεργασία 
περιβαλλοντικών παραμέτρων (αέρια ρύπανση, ηχορρύπανση, ρύπανση υδάτων, απόβλητα, 
ενέργεια, κλιματική αλλαγή, κλπ.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοινοτικής και Εθνικής 
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Νομοθεσίας καθώς και η παροχή υποστήριξης στα θέματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης 
κατά τη λειτουργία και συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου αποτελούν προτεραιότητα για την 
Εταιρία. 
 
Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιoύνται περιβαλλοντικά προγράμματα για: 
 την παρακολούθηση του Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου, την χαρτογράφησή του και τη 

λήψη μέτρων ηχοπροστασίας. 
 τη μέτρηση των Αέριων Ρύπων, τόσο στον αυτοκινητόδρομο, όσο και εντός σηράγγων και 

λήψη μέτρων προστασίας, καθώς και της Ποιότητας των Υδάτων απορροής και των υδάτων 
παρακείμενων υδατορεμάτων και λήψη μέτρων προστασίας.  

 τη διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται κατά τη λειτουργία του οδικού δικτύου της 
Εγνατίας οδού και των κάθετων αξόνων. Από τις αρχές του 2013 ξεκίνησαν οι εργασίες 
καθαρισμού και συντήρησης των Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης (ΜΕΡ) και διαχείρισης των 
συλλεγόμενων από αυτές επικίνδυνων αποβλήτων. 

Η ΕΟΑΕ διαθέτει κινητό εργαστήριο πραγματοποίησης περιβαλλοντικών μετρήσεων που με τον 
εξοπλισμό του παρακολουθούνται κυρίως επί της Εγνατίας οδού, αλλά και όπου αλλού ζητηθεί, 
βασικοί περιβαλλοντικοί δείκτες όπως η αέρια ρύπανση, η ρύπανση των υδάτων, η 
ηχορρύπανση κτλ. Διαθέτει επίσης συστήματα διαχείρισης των παραγόμενων ποσοτήτων 
απορριμμάτων και ανάπτυξη μοντέλου βέλτιστης διαχείρισης των απορριμμάτων/αποβλήτων σε 
αυτοκινητοδρόμους. 
 
Η ΕΟΑΕ διαθέτει συστήματα παρακολούθησης των επιπτώσεων του αυτοκινητόδρομου στην 
ποιότητα της ατμόσφαιρας, στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και της κλιματικής αλλαγής και 
υπολογισμού του Ανθρακικού Αποτυπώματος. Τα συστήματα αυτά έχουν τεθεί σε εφαρμογή για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα σε επίπεδο λειτουργίας αυτοκινητοδρόμου, μέσω καινοτόμου 
λογισμικού. 

6.7.2. Πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος 

Η ΕΟΑΕ ως πρωτοπόρος εταιρία του ελληνικού δημοσίου στη διαχείριση του σχεδιασμού, της 
κατασκευής, της λειτουργίας, της συντήρησης και της εκμετάλλευσης αυτοκινητοδρόμων 
συμμετέχει σε διακρατικά χρηματοδοτικά Προγράμματα, σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή 
περιβαλλοντική πολιτική για Αειφόρο Ανάπτυξη και Πράσινες Υποδομές αλλά και με την Εθνική 
πολιτική για την Αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην 
Ελλάδα, με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και στη συνέχεια τη μεταφορά της τεχνογνωσίας σε 
άλλα έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
 
Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE Nature and Biodiversity, η ΕΟΑΕ συμμετέχει ως 
εταίρος στο Έργο “Preventing Animal-Vehicle Collisions – Demonstration of Best Practices 
targeting priority species in SE Europe” με ακρωνύμιο “LIFE – SAFE CROSSING”, με συνολικό 
προϋπολογισμό 4.224.070€, από τα οποία 284.205€ αφορούν τις δράσεις που έχει αναλάβει η 
ΕΟΑΕ. Στο έργο συμμετέχουν 13 εταίροι από τις χώρες: Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία, Ελλάδα και τo 
ποσοστό συγχρηματοδότησης του έργου για την ΕΟΑΕ είναι 61,29%.  
 
Στόχος του Έργου για την Ελλάδα είναι η λήψη μέτρων για τη μείωση των οδικών ατυχημάτων με 
την καφέ αρκούδα σε περιοχές που εθνικές/επαρχιακές οδοί και τμήματα αυτοκινητοδρόμων 
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διασχίζουν το ενδιαίτημά της. Οι δράσεις του Έργου εντοπίζονται στην περιοχή της Δυτικής 
Μακεδονίας, και συγκεκριμένα στις ΠΕ Καστοριάς και Φλώρινας. 
 
Μεταξύ των δράσεων του έργου στις οποίες εμπλέκεται η ΕΟΑΕ είναι : 
 Ανάλυση και καταγραφή των υφιστάμενων διαβάσεων του Κάθετου Άξονα 45 «Σιάτιστα–
Καστοριά–Κρυσταλλοπηγή» της ΕΟ από Σιάτιστα έως Κορομηλιά για πιθανή χρήση από τα είδη 
πανίδας στα οποία στοχεύει το Έργο. 
 Αναγνώριση των υφιστάμενων τεχνικών (διαβάσεων, οχετών) που έχουν ικανοποιητικά 
χαρακτηριστικά για χρήση από την καφέ αρκούδα που αποτελεί είδος-στόχο για το Έργο, ώστε 
με συγκεκριμένες παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το Έργο να γίνουν ελκυστικά για τη 
διάβαση της οδού από τα ζώα. 

6.8. Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Για το 2018, οι συνδέσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας στο δίκτυο της ΔΕΗ για τις ανάγκες της 
Εγνατίας οδού, των κάθετων αξόνων (Α23, Α25, Α1, Α29, 80) και της υποθαλάσσιας Ακτίου, 
ανήλθαν σε 627 εκ των οποίων οι 53 είναι μέσης τάσης (ΜΤ) και οι 574 χαμηλής τάσης (ΧΤ). 
Εντός του 2018, είχαμε συνολικά 4 νέες συνδέσεις εκ των οποίων και οι 4 στη χαμηλή τάση 
καθώς και 2 συνδέσεις χαμηλής τάσης που καταργήθηκαν. Η συνολική κατανάλωση ενέργειας το 
2018 ήταν 66.224.173 kWh και το συνολικό πληρωτέο ποσό 9.164.637,73€ (με ΦΠΑ). 
Για το 2019, οι συνδέσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας στο δίκτυο της ΔΕΗ για τις ανάγκες της 
Εγνατίας οδού, των κάθετων αξόνων (Α23, Α25, Α1, Α29, 80) και της υποθαλάσσιας Ακτίου, 
ανήλθαν σε 588 εκ των οποίων οι 53 είναι μέσης τάσης (ΜΤ) και οι 535 χαμηλής τάσης (ΧΤ). 
Εντός του 2019 είχαμε μία νέα σύνδεση στη χαμηλή τάση ενώ 39 συνδέσεις χαμηλής τάσης του 
Κάθετου άξονα 80 (Αρδάνιο – Ορμένιο) μεταβιβάστηκαν στην Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης. Η συνολική κατανάλωση ενέργειας το 2019 ήταν 64.319.842 kWh με 
συνολικό πληρωτέο ποσό 9.190.551,06€ (με ΦΠΑ).  
 
Εντός του 2019, ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση φωτιστικών νατρίου ΧΠ 180W, στο τμήμα 
ανοικτής οδοποιίας της παράκαμψης Καστανιάς (Πολύμυλος – Βέροια) με φωτιστικά νέας 
τεχνολογίας τύπου LED ισχύος 83W-103W. Επίσης σε όλους τους σταθμούς διοδίων 
(υφιστάμενους, νέους και υπό κατασκευή) ο οδοφωτισμός προσβάσεων υλοποιείται με 
φωτιστικά νέας τεχνολογίας τύπου LED. 

6.9. Πολιτιστική διαδρομή Εγνατίας Οδού 

Η EOAE διερευνά την υλοποίηση του έργου «πολιτιστική διαδρομή της Εγνατίας Οδού» μέσω 
του οποίου θα αναδειχθεί και θα προστατευθεί το πολιτιστικό και περιβαλλοντικό απόθεμα της 
Βόρειας Ελλάδας.  

Η ΕΟΑΕ επίσης εντάχθηκε στην Ομάδα Υποστήριξης του έργου "CULTRING: Cultural Routes as 
Investments for Growth and Jobs», που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG 
EUROPE 2014-2020. 

6.10. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

Η υιοθέτηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ως κουλτούρας και πρακτικής της εταιρίας μπορεί να 
συμβάλει σημαντικά, στην αντιμετώπιση των κρίσιμων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων 
Η ΕΟΑΕ δραστηριοποιείται στο χώρο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και στοχεύει στην περαιτέρω 
ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού προφίλ. 
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Στο πλαίσιο αυτό επιπρόσθετα υπέγραψε μνημόνια συνεργασίας για την από κοινού υλοποίηση 
δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με: 

(1) την εταιρία ΕΡΤ ΑΕ/ΕΡΤ3 που αποτελεί σημαντικό φορέα επικοινωνίας τόσο στην Βόρεια Ελλάδα 
όσο και στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας και  

(2)  Το ερευνητικό κέντρο ΑΘΗΝΑ το οποίο μέσα από εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα, και άλλες 
δράσεις στοχεύει στη συνεργασία για την ενίσχυση της συμμετοχής της χώρας στην στρατηγική 
“Ευρώπη 2020” καθώς και στην παγκόσμια απαίτηση για έξυπνη και αειφόρο ανάπτυξη για όλους. 

Η ΕΟΑΕ συμμετέχει επίσης στο σωματείο εταιριών «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ» (CSR HELLAS) και στο σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ που είναι ένα μη κερδοσκοπικό 
σωματείο με στόχο την προστασία, την ανάδειξη και τη διάδοση των αξιών της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, στο οποίο συμμετέχει το σύνολο των φορέων διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων και 
εταιριών μεταφορών στην Ελλάδα. 

Στις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα ακόλουθα: 

 Συμμετοχή στις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της HELLASTRON. 
 Διάθεση ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε σχολεία, φορείς, οργανισμούς. 
 Υποδοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών για πρακτική άσκηση. 
 Χορηγίες σε συνέδρια, φεστιβάλ, φορείς, σωματεία, κλπ. 
 Εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης επικίνδυνων και μη αποβλήτων σε συνεργασία με 

εναλλακτικά συστήματα διαχείρισης και διαχειριστές αποβλήτων. 
 Περιβαλλοντική παρακολούθηση αέριας ρύπανσης, ηχορρύπανσης, ρύπανσης υδάτων, 

παραγωγής αποβλήτων. 
 Ανάπτυξη συστήματος ποιότητας περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
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7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  
 
7.1. Στρατηγική τετραετίας  
 
Το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής αποτελεί το τεύχος (έγγραφο) της 
Εταιρίας, το οποίο περιλαμβάνει τον στόχο της και την πορεία προσαρμογής της σε αυτόν τον 
στόχο για τα επόμενα τέσσερα χρόνια (going concern). 

 
Περιλαμβάνει: 
α)  τους ετήσιους στόχους ελλείμματος ή πλεονάσματος,  
β) τις ποσοτικές επιπτώσεις των προβλεπόμενων μέτρων πολιτικής που θα λάβει η Εταιρία επί 
του Ισοζυγίου της για τα επόμενα 4 χρόνια. 

 
Βάσει του άρθρου 45 του Ν.4270/2017, για τους σκοπούς της κατάρτισης του ΜΠΔΣ και τους 
επεξηγηματικούς του πίνακες, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) εκδίδει οδηγίες σχετικά 
με τις διαδικασίες μεθοδολογίες και τους κανόνες για την κατάρτιση προβλέψεων εσόδων, 
δαπανών και άλλων οικονομικών δεδομένων. Η συλλογή και η αποστολή στο Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους των προβλέψεων της Εταιρίας  γίνονται μέσω του ΓΔΟΥ του Υπουργείου. Το ΓΛΚ 
ζητά κάθε απαραίτητη πληροφορία από το Φορέα πριν την έγκριση του ΜΠΔΣ. 

 
Η Εταιρία μας είχε ήδη υποβάλλει το ΜΠΔΣ για τα έτη 2020-2023 στο εποπτεύον Υπουργείο (αρ. 
απόφασης Δ.Σ. 973/2/19-4-2019). Σε αυτό αποτυπώνεται ευκρινώς ότι η Εταιρία συνεχίζει την 
λειτουργία της και διατηρεί τον αυτοκινητόδρομο  «κατάλληλο για τον προορισμό του μέχρι την 
αξιοποίηση του από το ΤΑΙΠΕΔ»  ΦΕΚ 2316 Β/2012. Ως εκ τούτου, διατηρεί το πάγιο της και 
συνδέει τη λειτουργία της με αυτό για την επόμενη τετραετία (τακτική συντήρηση , ΟΚΩ, 
αποχιονισμός, συλλογή διοδίων). Η οποιαδήποτε αλλαγή στην ανωτέρω δεδομένη κατάσταση 
θα έχει επίπτωση στην κατάρτιση του ΜΠΔΣ , το οποίο ακολουθώντας τα άρθρα 47, 48 του Ν. 
4270/2014 δύναται να αναθεωρηθεί. 

 
Ο προϋπολογισμός κάθε έτους της ΕΟΑΕ τηρεί τα δεσμευτικά όρια και παραδοχές που θέτει το 
ΜΠΔΣ το οποίο εγκρίθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών. Ο λειτουργικός σχεδιασμός της ΕΟΑΕ 
για την επίτευξη των Στρατηγικών Στόχων της εταιρείας για την περίοδο 2020 – 2023 αφορά τις 
κύριες δραστηριότητές της: Διαχείριση Έργων, Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, 
Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση αυτοκινητοδρόμων. Επιπρόσθετα, η εταιρεία έχει 
υποβάλλει το ΜΠΔΣ για τα έτη 2021 – 2024 στο εποπτεύον Υπουργείο αλλά λόγω της 
υγειονομικής κρίσης έχει καθυστερήσει η έγκρισή του. 
Στο ΦΕΚ 4863Β/30.12.2019 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. ΓΔΣΥ/οικ. 4089 (5) «Διαδικασίες και 
αρμόδια όργανα και φορείς για την διαχείριση, υλοποίηση και χρηματοδότηση του 
Προγράμματος Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας (Π.Ε.Β.Ο.Α.)» με την οποία ορίζεται η 
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» ως φορέας διαχείρισης (project coordinator) του προγράμματος, καθώς 
επίσης και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία των υποστηρικτικών συμβάσεων του Προγράμματος 
(τεχνικοί και λοιποί σύμβουλοι, προμήθειες). Επίσης, ορίζεται και ως Φορέας Κατασκευής ή 
Εργοδότης και Προϊσταμένη Αρχή των έργων του Προγράμματος σε συγκεκριμένες 
Περιφερειακές Ενότητες που θα καθορισθούν από τον Υπουργό ΥΜΕ. 
Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία των υποστηρικτικών συμβάσεων του Προγράμματος (τεχνικοί και 
λοιποί σύμβουλοι, προμήθειες), σύμφωνα με την περίπτωση 4 της παραγράφου 3 του άρθρου 2 
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του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/ 147), ορίζεται η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., μόνο για αυτές που αφορούν στο 
άρθρο 3 της παρούσας, ανεξαρτήτως εάν ο Φορέας Κατασκευής ή Εργοδότης και Προϊσταμένη 
Αρχή των έργων ή η Διευθύνουσα Υπηρεσία των έργων είναι Υπηρεσία άλλη και όχι η ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟΣ Α.Ε. 
Στις 24-11-2020 υπεγράφη δανειακή σύμβαση μεταξύ της ΕΤΕΠ και της ΕΟΑΕ, ύψους 235 εκ. 
ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό θα αποτελέσει πολύ σημαντικό αντικείμενο για την ΕΟΑΕ, έχει 
καθοριστική σημασία για τη μετέπειτα πορεία της εταιρείας και επιπλέον θα επιφέρει αμοιβή 
στην εταιρεία 4% επί του προϋπολογισμού του προγράμματος. 
 
Οι στόχοι έχουν ως εξής: 

7.2. Πρόγραμμα δράσεων επόμενης περιόδου 

7.2.1. Εκτέλεση Έργων  

Όσον αφορά την εκτέλεση Έργων συνεχίστηκε η υλοποίηση έργων που δεν είχαν ολοκληρωθεί  
μέχρι το τέλος του 2016 με τη διαδικασία του phasing και νέων έργων στο ΕΣΠΑ 2014-2020. 
Παράλληλα, συνεχίζεται η διεκδίκηση έργων που μπορούν να υλοποιηθούν στα πλαίσια του 
ΕΣΠΑ 2014-2020, του νέου μηχανισμού χρηματοδοτικής διευκόλυνσης C.E.F. (Connecting Europe 
Facility) καθώς και η διεκδίκηση νέων έργων στα πλαίσια του επόμενης χρηματοδοτικής 
περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027.  
 
7.2.1.1. Ολοκλήρωση Προγραμματισμένων Έργων με εξασφαλισμένη χρηματοδότη 
Πρόκειται για τα Έργα αρμοδιότητας της ΕΟΑΕ, που είναι ενταγμένα σε χρηματοδοτικά 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007–2013 & 2014-2020 ή εθνικούς πόρους και βρίσκονται σε φάση 
μελέτης, δημοπράτησης ή κατασκευής. Τα έργα αυτά υλοποιούνται στους κάθετους άξονες της 
ΕΟ καθώς και στην υπόλοιπη Ελλάδα με έργα υποδομών οδοποιίας, αποχέτευσης, 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, οδικής ασφάλεια, ΧΥΤΑ/ΧΑΔΑ.  
 
7.2.1.2. Εξασφάλιση Χρηματοδότησης και Υλοποίηση Έργων αρμοδιότητας της ΕΟΑΕ  
Πρόκειται για τα Έργα αρμοδιότητας της ΕΟΑΕ, με δυνατότητα ένταξης σε κάποιο Ευρωπαϊκό 
Χρηματοδοτικό πρόγραμμα (νέο ΕΣΠΑ, Διασυνοριακά Προγράμματα Interreg κλπ) ή Εθνικούς 
Πόρους. Τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται σε φάση μελέτης και αφορούν κυρίως έργα 
οδοποιίας στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Αν. Μακεδονίας & Θράκης  
 
Στους παρακάτω Πίνακες παρουσιάζονται τα Έργα και τα οικονομικά στοιχεία τους (με 
ημερομηνία αναφοράς το πρώτο εξάμηνο του 2020), αρμοδιότητας της ΕΟΑΕ που 
περιλαμβάνονται στους δύο παραπάνω Στόχους.   
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Πίνακας 7.1. Προϋπολογισμός έργων Κατασκευής  
 

ΕΡΓΟ Κόστος Σύμβασης*
Πιστοποιηθείσες 

πληρωμές*
Υπόλοιπο 
Σύμβασης*

ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΑ 70 Τμήμα Δημάριο - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα (ΧΘ 8+172 - ΧΘ 
12+820) -ΤΜΗΜΑ Α 11.675 6.441 5.234

ΚΑ 70 Τμήμα Δημάριο - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα (ΧΘ 12+820 - ΧΘ 
16+147) - ΤΜΗΜΑ Β 12.855 5.932 6.923

Βελτίωση - Αναβάθμιση Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού 
Θεσσαλονίκης από Α/Κ Κ5 (Χ.Θ. 0+000 - περιοχή Νοσ. Παπαγεωργίου) 

έως Α/Κ Μακρυγιάννη (Χ.Θ. 3+200) (5209) 51.319 47.060 4.259
Βελτίωση - Αναβάθμιση Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού 

Θεσσαλονίκης από Α/Κ Κ5 (Χ.Θ. 0+000 - περιοχή Νοσ. Παπαγεωργίου) 
έως Α/Κ Μακρυγιάννη (Χ.Θ. 3+200) (5209Α02) 1.011 1.006 5

Βελτίωση - Αναβάθμιση Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού 
Θεσσαλονίκης από Α/Κ Κ5 (Χ.Θ. 0+000 - περιοχή Νοσ. Παπαγεωργίου) 

έως Α/Κ Μακρυγιάννη (Χ.Θ. 3+200) (5209Α03) 1.325 748 577

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

NR16.10/20 Θέρμη - Γαλάτιστα 14.116 14.116

56.2 Ολοκλήρωση 6ου Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης 32.556 32.556
58.4.1 Αναβάθμιση τμήματος Μουδανιά - Ποτίδαια  από Χθ 4+200-5+300 - 

1ΧΛΜ 5.266 5.266
ΚΑ 70 Τμήμα Δημάριο - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα (ΧΘ 12+820 - ΧΘ 

16+147) - ΤΜΗΜΑ Β  5526Α02 12.290 12.290

ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
Προϋπολογισμός 

Έργου **

Πτολεμαϊδα - Φλώρινα: Κατασκευή τμήματος Ξυνό Νερό - Φλώρινα 37.500 37.500
57.4 ΕσΠερ: Σύμβαση κατασκευής πεζογέφυρας και ολοκλήρωσης 

εργασιών 4.000 4.000
Κάθετος Άξονας 61 "Σέρρες - Δράμα - Καβάλα": Υποτμήματα Α/Κ Κρηνίδες 

- Σταυρός του τμήματος 61.5 Δράμα-Καβάλα 56.730 56.730
ΚΑ 70 Τμήμα Μελίβοια - Δημάριο 37.500 37.500

ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Αρδάνιο - Μάνδρα 48.608 48.608
58.4.1 Προσαρμογή και ενσωμάτωση του Α/Κ Μουδανιών στον οριστικό 
σχεδιασμό του οδικού έργου τμήμα Α/Κ Μουδανιών -Γέφυρα Ποτίδαιας 

(ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ) 5.500 5.500
ΚΑ75 Κομοτηνή-Νυμφαία, Εκτέλεση εργασιών πρασίνου για την 

αποκατάσταση πρανών σε περιοχές του άξονα 2.000 2.000

ΣΥΝΟΛO 334.250 61.187 273.064  
* Όλα τα ποσά είναι σε χιλ.€ με ΦΠΑ. Ημερομηνία αναφοράς 25-06-2020. 
** Έχει υπολογισθεί μία έκπτωση της τάξεως του 25% 
 
Πίνακας 7.2. Προϋπολογισμός έργων Νοτίου Αιγαίου 
 

ΕΡΓΑ ΧΑΔΑ
Κόστος 

Σύμβασης*
Πιστοποιηθείσες 

πληρωμές*
Υπόλοιπο 
Σύμβασης*

ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ του Δήμου Αλεξανδρούπολης 1.189 372 817

1η ΣΣ Έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης 1.528 91 1.438

ΣΥΝΟΛO 2.717 462 2.255  
* Όλα τα ποσά είναι σε χιλ.€ με ΦΠΑ. Ημερομηνία αναφοράς 25-06-2020.  
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Πίνακας 7.3. Προϋπολογισμός έργων ΧΑΔΑ 
 

ΕΡΓΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Κόστος 

Σύμβασης*
Πιστοποιηθείσες 

πληρωμές*
Υπόλοιπο 
Σύμβασης*

ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής απορριμάτων δήμου 
Σίφνου (5151) 2.223 2.096 126

Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής απορριμάτων δήμου 
Σίφνου (5151Α02) - 1η ΣΣΕ 850 828 22

Κατασκευή οδικού δικτύου Αεροδρόμιο - Φηρά - 
Βούρβουλο -Οία ν. Θήρας (4961) 8.992 7.148 1.844

ΕΕΛ Τήνου (5296) 5.106 4.537 569

Δίκτυα αποχέτευσης Σκάλας Πάτμου (5291) 4.189 1.905 2.284

ΜΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Οδοποιία ΧΥΤΑ Κέας 1.700 1.700

ΣΥΝΟΛΟ 23.059 16.514 6.545  
* Όλα τα ποσά είναι σε χιλ.€ με ΦΠΑ. Ημερομηνία αναφοράς 25-06-2020.  
 
 
Πίνακας 7.4. Συνολικός Προϋπολογισμός έργων της ΕΟΑΕ 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΕΩΣ 
25/06/2020

ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΜΗ 
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟΙ 334.250 61.187 16.998 191.838

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 23.059 16.514 4.845 1.700

ΕΡΓΑ ΧΑΔΑ 2.717 462 2.255 -

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 360.027 78.163 24.097 193.538  
 
* Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες € και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ημερομηνία αναφοράς 25-06-2020.  
 
7.2.1.3. Κυριότεροι κίνδυνοι  
Στον έλεγχο που διενεργήθηκε από την ΕΔΕΛ το Νοέμβριο 2018, στο έργο κατασκευής «Αρδάνιο 
– Μάνδρα» προέκυψαν ΔΔ ύψους 5,4 εκ. €. Σημαντική σύσταση σε αυτόν τον έλεγχο ήταν το 
έργο/πράξη να τεθεί σε επιτήρηση, μια αυστηρή διαδικασία παρακολούθησης της προόδου 
μέχρι το τέλος της χρηματοδοτικής περιόδου. Απαιτείται η άμεση δημοπράτηση του 
υπολειπόμενου αντικειμένου μέχρι το τέλος του 2020. Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης, 
υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας του συνόλου της χρηματοδότησης. 
 
Σημαντική επίσης θεωρείται η άμεση δημοπράτηση των παρακάτω έργων ώστε να 
ολοκληρωθούν λειτουργικά τα σχετικά έργα/πράξεις και να μη τεθεί σε κίνδυνο η 
χρηματοδότηση που έχει διασφαλιστεί: 
1. Έργο Οδοποιίας προς ΧΥΤΑ Κέας 
2. Υπολειπόμενες εργασίες στη ΔΕΣΠΕΡ. 
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7.2.1.4. Προτεινόμενα έργα ΕΟΑΕ για ΕΣΤΥΜ 2021-2027 
 
Η ΕΟΑΕ έχει προτείνει στην Επιτελική Δομή του Υπουργείου Υποδομών, μελλοντικά έργα 
αρμοδιότητάς της προϋπολογισμού περίπου 2 δις ευρώ προκειμένου να ληφθούν υπ' όψη στην 
κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Υποδομών και Μεταφορών  για την επόμενη 
προγραμματική περίοδο 2021-2027 (ΕΣΤΥΜ 2021-2027), υπό την προοπτική 
υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων και δράσεων μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027 και άλλων 
χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα. 
 
Πίνακας 7.5. Προτεινόμενα έργα για ΕΣΤΥΜ 2021-2027 
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7.2.1.5. Ανάληψη νέων αρμοδιοτήτων - Νέα Έργα   
Η ΕΟΑΕ διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία και οργάνωση για να αναλάβει νέα Έργα και 
εξειδικευμένες Υπηρεσίες κυρίως στους τομείς υποδομών μεταφορών και περιβάλλοντος στη 
Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα και στα νησιά του Αιγαίου, με δυνατότητα επέκτασης και σε άλλες 
κατηγορίες έργων υποδομής, καθώς και σε όλη τη χώρα. 
Ενδεικτικά τα αντικείμενα στα οποία μπορεί να δραστηριοποιηθεί η ΕΟΑΕ στην επόμενη 
περίοδο είναι: 
 Σύνθετα Έργα υποδομών μεταφορών περιφερειακής και τοπικής διοίκησης, μέσω 

προγραμματικών συμβάσεων 
 Διαχείριση Συμβάσεων ή Ανεξάρτητος Μηχανικός στις Συμβάσεις Παραχώρησης 

Αυτοκινητοδρόμων και σε νέες Συμβάσεις Παραχώρησης Υποδομών. 
 Έργα ΣΔΙΤ 
 
Αναπτυξιακή - Καινοτομική - Ερευνητική Δραστηριότητα  
Η ΕΟΑΕ για να διατηρήσει την ηγετική θέση στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια όσον αφορά την 
τεχνογνωσία σε εξειδικευμένα θέματα στο σχεδιασμό, υλοποίηση και λειτουργία μεγάλων 
έργων υποδομής μεταφορών και να ενδυναμώσει το ρόλο της ως Τεχνικός/Τεχνολογικός 
Σύμβουλος του Υπουργείου Υποδομών, θα πρέπει να συνεχίσει με μεγαλύτερη ένταση τις μέχρι 
σήμερα αναπτυξιακές, καινοτομικές/ερευνητικές δραστηριότητες, δίνοντας έμφαση στην 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους. 
 
Ενδεικτικές δράσεις στη προσπάθεια αυτή: 
Καινοτόμες μέθοδοι ελέγχου, παρακολούθησης, αξιολόγησης και συντήρησης τεχνικών 
υποδομών (γεφυρών, σηράγγων, γεωτεχνικών έργων, οδοστρωμάτων) με χρήση νέων 
τεχνολογιών (ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, drones (UAV), συμβολομετρία, νέας γενιάς 
αισθητήρες κ.α.). 
 Μετεξέλιξη Παρατηρητηρίου ΕΟΑΕ σε "Παρατηρητήριο αυτοκινητοδρόμων & Εθνικών Οδών"  

και ανάπτυξη Εθνικού Κυκλοφοριακού Μοντέλου – Δικτύου μετρητών κυκλοφορίας 
 Ειδικές Μελέτες μεγάλων έργων υποδομής 
 Ανάπτυξη πιλοτικών – καινοτόμων συστημάτων οδικής ασφάλειας, περιβαλλοντικής 

προστασίας, διαχείρισης κυκλοφορίας. 
 
Στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης και αποτελεσματικής προώθησης τέτοιων καινοτόμων δράσεων, 
χρειάζεται η δημιουργία R&D Οργανικής Δομής καθώς και συμμετοχή της ΕΟΑΕ σε σχετικά 
ερευνητικά χρηματοδοτικά προγράμματα (CEF, HORIZON 2020, INTERREG, LIFE) και η 
συνεργασία με ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και 
διεθνείς φορείς διοίκησης – διαχείρισης υποδομών μεταφορών. 
 
7.2.2. Λειτουργία, Εκμετάλλευση, Συντήρηση 
 
7.2.2.1. Λειτουργία νέων Σταθμών Διοδίων  
Η λειτουργία των νέων Σταθμών Διοδίων σύμφωνα με τις ΚΥΑ με αριθμ. ΔΝΣ/52058/ΦΝ 393 
(ΦΕΚ Β 4156/29-11-2017), ΔΝΣ β/οικ42900/ΦΝ 393 (ΦΕΚ Β 2090/7-6-2018) και 
ΔΝΣβ/οικ.27840/ΦΝ393/13-05-2020 (ΦΕΚ Β΄2018/25-05-2020) περί χωροθέτησης και 
επαναχωροθέτησης μετωπικών και πλευρικών σταθμών διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων 
στην Εγνατία Οδό και στους κάθετους άξονες αυτής βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.  
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7.2.2.2. Λειτουργία του συνόλου των προγραμματισμένων Σ.Ε.Α. 
Σε όλο το μήκος της Εγνατίας Οδού λειτουργεί σήμερα μόνο ένας Σταθμός Εξυπηρέτησης 
Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α. Πλατάνου), ενώ υπάρχει προγραμματισμός για επιπλέον 10 Σ.Ε.Α., 
Ελευθεροχωρίου, Αρδανίου, Σώστη, Ωραιοκάστρου, Περιστερίου, Ταξιάρχη, Σιάτιστας, 
Πολυμύλου, Καβάλας, Καρβάλης.  
 
Θα πρέπει να γίνουν ενέργειες για να καταστεί εφικτή η έναρξη λειτουργίας όλων των 
παραπάνω Σ.Ε.Α. ώστε να παρέχονται οι απαιτούμενες υπηρεσίες και συνθήκες ασφάλειας και 
άνεσης στους χρήστες της οδού. 
 
7.2.2.3. Διατήρηση του Αυτοκινητόδρομου στο υψηλότατο επίπεδο τεχνικής κατάστασης, 
περιβαλλοντικής προστασίας και οδικής ασφάλειας 
Η ΕΟΑΕ πρέπει να συνεχίσει να εξασφαλίζει για τον αυτοκινητόδρομο ΕΟ και τις καθέτους του, 
για όλη την επόμενη περίοδο και μακροπρόθεσμα, το ανώτατο δυνατόν επίπεδο τεχνικής 
κατάστασης, περιβαλλοντικής προστασίας και οδικής ασφάλειας, μέσω της υλοποίησης των 
δράσεων : 
 Τακτικής (στοιχειώδους) συντήρησης (με συνεχείς επιθεωρήσεις, εργασίες επισκευής / 

αποκατάστασης και βελτίωσης, χειμερινή συντήρηση, αποχιονισμό). 
 Κύριας Συντήρησης – συστηματικοί  έλεγχοι (οπτικοί και ενόργανοι) των τεχνικών έργων 

(γεφυρών, σηράγγων, γεωτεχνικών έργων, οδοστρωμάτων). Επεμβάσεις προληπτικής 
συντήρησης και αποκατάστασης – ενίσχυσης τεχνικών έργων. 

 Κύριας Συντήρησης – έλεγχος κατασκευών. 
 Έλεγχο κυκλοφορίας - αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.  
 Συντήρηση – αποκατάσταση, λόγω φυσικών καταστροφών.  
 Ανανέωση – επεκτάσεις εγκαταστάσεων.  
 Ανάπτυξη υπηρεσιών εργαστηρίου. 

 
7.2.2.4. Αξιοποίηση άλλων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου 
Θα πρέπει να δρομολογηθεί η αξιοποίηση άλλων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης του 
αυτοκινητόδρομου, με σκοπό την αύξηση των εσόδων, αλλά κυρίως για λόγους αναπτυξιακούς, 
όπως: 
 Ανάπτυξη υποδομών ελέγχου διακινούμενων φορτίων λόγω στρατηγικής της διασύνδεσης με 

τις πύλες εισόδου-εξόδου της χώρας (Ηγουμενίτσα, Κρυσταλλοπηγή, Νίκη Φλώρινας, 
Εύζωνοι, Προμαχώνας, Εχίνος, Νυμφαία, Ορμένιο, Κήποι Έβρου), 

 Εκμίσθωση της υποδομής οπτικών ινών σε Παρόχους τηλεπικοινωνιών. 

7.2.3. Έργα Εξωτερικού  

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο εξωτερικό 
Οι νέοι στόχοι αφορούν στην επέκταση των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών συμβούλου σε 
έργα μηχανικού  στον ευρύτερο χώρο των υποδομών (τεχνική βοήθεια - μελέτες, επίβλεψη νέων 
έργων και έργων ελέγχου – αξιολόγησης συντήρησης και αναβάθμισης υφισταμένων υποδομών, 
κλπ.) και επέκταση σε νέες περιοχές – στόχους με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης στην 
επόμενη δεκαετία – ειδικά στα Βαλκάνια και στην ΝΑ Ευρώπης. 
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Συγκεκριμένα, θα πρέπει να συνεχίσει τη συστηματική προσπάθεια για συμμετοχή σε 
διαγωνισμούς Υπηρεσιών Συμβούλου που αφορούν στις χώρες που έχει ολοκληρώσει ή υλοποιεί 
σχετικές Συμβάσεις και διατηρεί Υποκαταστήματα της εταιρίας. Αλβανία, Ρουμανία, Σερβία. 
Παράλληλα θα πρέπει να συνεχίσει να προσπαθεί να εισέλθει στην αγορά των υπόλοιπων 
χωρών των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης, Ευρασίας, Μέσης Ανατολής και Βορείου 
Αφρικής, με συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Διεθνών Οργανισμών (ΕΕ, EBRD, WB, EIB, κλπ.), ή 
διαγωνισμούς εθνικών – τοπικών φορέων στην περίπτωση ενταγμένων χωρών στην ΕΕ 
(Βουλγαρία, Κροατία, Σλοβενία, Κύπρος).   
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8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 

8.1. Πληροφορίες που αφορούν στην εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των 
δραστηριοτήτων της εταιρίας και της θέσης της 
Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας στη χρήση 2018 ανήλθε στο ποσό των 80.541.450,09 € το 
μεγαλύτερο μέρος του οποίου προέρχεται από έσοδα Διοδίων ποσού ύψους 79.852.177,50€.  
 
Στο τέλος της χρήσης 2018 δεν υπάρχει δανεισμός της εταιρίας. Συγκεκριμένα από ποσό ύψους 
41.655.289,72€ την 31-12-2017, το οποίο αποπληρώθηκε μέχρι το τέλος του 2018 οπότε και το 
υπόλοιπο του δανεισμού της εταιρίας την 31-12-2018 είναι μηδενικό.  
 
 
Στο πλαίσιο αξιολόγησης της οικονομικής θέσης της εταιρίας, όπως αυτή εμφανίζεται στην 
εξεταζόμενη χρήση (01/01-31/12/2018) προσδιορίσαμε και τους  αριθμοδείκτες: 
 

1) 
                 . . ,

                                  . . . ,
  =   4,76% 

 
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το βαθμό της οικονομικής αυτάρκειας της                 
οικονομικής μονάδας. 
 

2) 
                    . . ,

                                                                      . . ,
  = 228,42% 

 
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει τη γενική ρευστότητα της εταιρίας. Από το αποτέλεσμα του 
αριθμοδείκτη αυτού φαίνεται ότι η γενική ρευστότητα της εταιρίας είναι εξαιρετική. Τα άμεσα 
διαθέσιμα στοιχεία του ενεργητικού και αυτά που μπορούν να είναι διαθέσιμα εντός 1 έτους, 
είναι υπεραρκετά από την απαιτούμενη ρευστότητα για την κάλυψη των υποχρεώσεων για το 
ίδιο διάστημα. 
 

3)  
                                    . . ,

           . . ,
    =  27,63% 

 
Η λογιστική ζημία ύψους 59.097.580,20€ που εμφανίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις, δεν 
απεικονίζει την πραγματική απόδοση της Εταιρίας το 2018. Η ζημία δεν προέρχεται από τη 
Λειτουργία και Εκμετάλλευση του Οδικού Άξονα, αλλά κατά κύριο λόγο από τις αποσβέσεις του 
παγίου (85.048.872,59) και τις προβλέψεις για την επιστροφή του μη επιλέξιμου ΦΠΑ, από 
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα. Ο Δείκτης Λειτουργικής Κερδοφορίας EBITDA 2018 ύψους                            
€ 22.257.127,42 υποδηλώνει βιωσιμότητα της επιχείρησης και μεσοπρόθεσμα, καθώς  
ρευστότητα προς επένδυση. Ο δείκτης παρουσιάζεται αρκετά αυξημένος συγκριτικά με τον 
δείκτη του έτους 2017, ο οποίος ανερχόταν σε ποσό ύψους € 17.807.444,04. 
 

Ο Πρόεδρος Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
Γεώργιος Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος Κουτσούκος 

ΑΔΤ: Τ 448807 ΑΔΤ: Τ 797083 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 
Προς το Μέτοχο της Εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» 

 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη με επιφύλαξη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» , οι 
οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τις 
καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές 
επεξηγηματικές πληροφορίες. 
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος (1) και τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων (2) 
και (3), που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι 
συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 
οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις 
ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως  αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
  
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη 

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 

1. Στο κονδύλι των ενσώματων παγίων περιλαμβάνεται ποσό 5.152 εκ. ευρώ που αφορά αναπόσβεστη 
αξία κόστους κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας οδού και των τριών καθέτων οδικών αξόνων 
αυτής.  Με βάση την υπ΄αριθμό  215/2012 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και 
Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ Β΄2316/10-08-2012)), η διαχείριση των δικαιωμάτων χρήσης των εν λόγω 
περιουσιακών στοιχείων έχει περιέλθει στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ 
«ΤΑΙΠΕΔ», το οποίο διατηρεί το δικαίωμα για περαιτέρω παραχώρηση αυτών. Η διαδικασία επιλογής 
επενδυτικού σχήματος για παραχώρηση των δικαιωμάτων αυτών βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει 
υλοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της παρούσης Έκθεσης Ελέγχου. Η Εταιρεία «Εγνατία Οδός 
Α.Ε» παραμένει στη    διοίκηση και διαχείριση των Δικαιωμάτων, ως εντολοδόχος του Ταμείου, χωρίς 
αμοιβή, με την υποχρέωση να τα διατηρεί κατάλληλα για τον προορισμό τους μέχρι την αξιοποίηση αυτών   
από το Ταμείο. Η διαδικασία επιλογής επενδυτικού σχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει υλοποιηθεί 
μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της παρούσης Έκθεσης Ελέγχου. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, η 
Εταιρεία δεν θα έπρεπε να αναγνωρίζει στα περιουσιακά της στοιχεία τα προαναφερόμενα ενσώματα πάγια 
συνολικού ποσού 5.152 εκ. ευρώ με συνέπεια τα μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία και τα Ίδια 
Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα  
 

2. Στο κονδύλι του Ενεργητικού «Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις» περιλαμβάνεται ποσό ευρώ 78,8 
εκ. περίπου , το οποίο αφορά απαίτηση της Εταιρείας από το Ελληνικό Δημόσιο από εκταμίευση για 
αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, βάσει απόφασης Γενικής 
Συνέλευσης του Μετόχου της 10/12/1998. Επειδή δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε επαρκή και 
κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την ανακτησιμότητα της απαίτησης αυτής, διατηρούμε 
επιφύλαξη για την αξία αυτού του περιουσιακού στοιχείου και την ενδεχόμενη επίδραση στα αποτελέσματα  
και στα Ίδια Κεφάλαια.   
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3. Σε απαντητική επιστολή βεβαίωσης υπολοίπων και υποχρεώσεων εγχώριου Χρηματοπιστωτικού 
Ιδρύματος με ημερομηνία 07/01/2020, η οποία μας κοινοποιήθηκε από την Εταιρεία, σημειώνεται μεταξύ 
άλλων ότι την 31.12.2018  υφίσταται ληξιπρόθεσμη υποχρέωση της Εταιρείας ποσού ευρώ 42,9 εκ. από 
ανεξόφλητες ομολογίες, στο πλαίσιο του από 12/10/2006 εκδοθέντος από την Εταιρεία ομολογιακού 
Δανείου. Η σύμβαση του ομολογιακού Δανείου καταγγέλθηκε από το εν λόγω Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 
την 20/09/2012.Για την παραπάνω υπόθεση, υφίστανται εκατέρωθεν αγωγές, οι οποίες μετά από αναβολές 
συζητήθηκαν τον Οκτώβριο του 2019 και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Η Εταιρεία δεν αναγνώρισε την 
υποχρέωση αυτή των ευρώ 42,9 εκ. στις Οικονομικές της καταστάσεις την 31.12.2018 . Επειδή δεν κατέστη 
εφικτό να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για το βάσιμο ή όχι λόγο της 
υποχρέωσης αυτής καθώς και της πιθανής έκβασης των υφιστάμενων αγωγών διατηρούμε επιφύλαξη 
σχετικά με την εν λόγω υποχρέωση και την ενδεχόμενη επίδραση στα αποτελέσματα και στα Ίδια Κεφάλαια 
της Εταιρείας.  
 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 
περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για 
Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας 
υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα 
Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να 
παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη. 
 
Έμφαση Θέματος 
 
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση με αριθμό 27 επί των οικονομικών καταστάσεων,     όπου 
γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι υφίστανται αγωγές , προσφυγές, αιτήσεις εναντίον της Εταιρείας η τελική 
έκβαση των οποίων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται 
επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 
 
Άλλες πληροφορίες 
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες     περιλαμβάνονται στην 
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί 
Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, στις Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 
αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. 
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε 
με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις 
άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς 
ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται 
να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο 
συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να 
αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό. 
  
 
Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των   
χρηματοοικονομικών  καταστάσεων  σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από   
την    Ευρωπαϊκή Ένωση,  όπως   και  για εκείνες τις δικλείδες  εσωτερικού  ελέγχου  που  η  
 
 
 
 



 

78 

 
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε  λάθος. 
Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για     την 
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει  τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου 
συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση 
της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να 
ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική 
επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες. 

 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι    χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες     σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη 
είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η       οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη 
διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού    επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται 
σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα 
ουσιώδες     σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και 
θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι   θα 
επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’      όλη τη διάρκεια του 
ελέγχου.  Επίσης: 
 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις         χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας         και διενεργώντας ελεγκτικές 
διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι 
επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για          την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού 
ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη      είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, 
καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς 
διαβεβαιώσεις ή             παράκαμψη των δικλείδων εσωτερικού ελέγχου. 
 Κατανοούμε τις δικλείδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας των δικλείδων εσωτερικού ελέγχου της   Εταιρείας. 
 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που           χρησιμοποιήθηκαν και το 
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών   γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  
 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης   της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν      για το εάν υπάρχει 
ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα 
ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται 
ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις 
σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις     είναι 
ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται     σε ελεγκτικά 
τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή.       Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή 
συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα. 
 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματο- οικονομικών 
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το  κατά πόσο οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές   και τα γεγονότα με τρόπο που 
επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 
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 Συλλέγουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την   χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την έκφραση γνώμης επί των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την  καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της 
Εταιρείας. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη. 
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του 
ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών 
ελλείψεων στις δικλείδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης   Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5     του άρθρου 2  (μέρος Β) του 
Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί  σύμφωνα με τις 
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις 
συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της   χρήσης που έληξε την 31/12/2018 
β)  Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» και το 
περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην   Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της 
Συμβουλίου. 
 
 
Θεσσαλονίκη  09 Δεκεμβρίου 2020 

 
 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 17081 
 
ΣΟΛ Α.Ε. 
Μέλος Δικτύου Crowe Global 
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 

 
 
 
 

 

 
 
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E. 
Μέλος της Crowe Horwath International 
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 80 έως 126  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων  

Σημ.
01.01 - 

31/12/2018
01.01 - 

31/12/2017

Κύκλος εργασιών 4α 80.541.450,09 69.105.197,52
Κόστος Πωληθέντων 4β -126.019.777,03 -116.101.047,24
Μικτές ζημιές -45.478.326,94 -46.995.849,72

Λοιπά έσοδα 4γ 4.191.955,25 2.450.838,41
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 4δ -7.809.257,38 -7.427.264,61
Εξοδα συντήρησης και λειτουργίας 4ε -6.029.384,16 -7.112.113,65
Λοιπά έξοδα 4στ -11.381.029,98 -18.992.419,94
Ζημίες προ φόρων και τόκων -66.506.043,22 -78.076.809,52

Χρηματοοικονομικά έσοδα 4ζ 7.761.956,84 2.278.068,39
Χρηματοοικονομικά έξοδα 4ζ -160.532,87 -296.665,96
Ζημιές πρό φόρου -58.904.619,25 -76.095.407,09

Φόρος Εισοδήματος 5 -18.521,45 -46.671,16

Ζημιές μετά από φόρους (A) -58.923.140,70 -76.142.078,25

Λοιπά συνολικά έσοδα

Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) που δεν 
αναταξινομούνται στα αποτελέσματα σε μεταγενέστερες 
περιόδους:
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) από επαναμέτρηση προκαθορισμένων 
παροχών

16 -167.912,42 8.634,60

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής υποκαταστημάτων εξωτερικού -6.527,08 -7.671,95

Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) μετά από φόρους (Β) -174.439,50 962,65

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά απο φόρους (Α)+(Β) -59.097.580,20 -76.141.115,60

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 26 22.257.127,42 17.807.444,04

IFRS
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Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 80 έως 126 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

31.12.2018 31.12.2017
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σημ.
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 6 5.833.686.603,33 5.899.159.927,27
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 186.367,69 213.184,28
Συμμετοχές σε θυγατρικές και κοινοπραξίες 8 1.342,75 1.342,75
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 9 79.694.568,77 79.692.856,80
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 5.913.568.882,54 5.979.067.311,10

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικές απαιτήσεις 10 446.564,43 387.767,77
Λοιπές απαιτήσεις 11 114.781.314,07 106.649.601,45
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 12 289.724.532,64 299.564.536,38
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 404.952.411,14 406.601.905,60
Σύνολο ενεργητικού 6.318.521.293,68 6.385.669.216,70

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο 13 7.050.000.000,00 7.050.000.000,00
Αποθεματικά 14 93.029.520,81 214.477.221,19
Αποτελέσματα εις νέο -1.111.537.748,19 -1.052.440.167,99
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6.031.491.772,62 6.212.037.053,20

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 15 1.032.407,58 918.372,49
Λοιπές Προβλέψεις 16 13.430.731,48 15.127.004,46
Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 17 95.156.148,01 48.530.276,35
Λοιπές μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 19 129.585,68 129.585,68
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 109.748.872,75 64.705.238,98

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις 20 17.763.102,78 17.140.904,40
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 21 159.517.545,53 50.130.730,40
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 18 0,00 41.655.289,72
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 177.280.648,31 108.926.924,52
Σύνολο υποχρεώσεων 287.029.521,06 173.632.163,50
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 6.318.521.293,68 6.385.669.216,70

 
 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01/01/2018 – 31/12/2018 
(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

        
    01.01 - 31.12.2018 01.01 - 31.12.2017 

  Σημ.     

Λειτουργικές Δραστηριότητες       

Ζημίες προ φόρων   -58.904.619,25 -76.095.407,09 

Προσαρμογές για συμφωνία κέρδους προ φόρων με καθαρές ταμειακές ροές:       
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 4θ, 6 85.163.414,43 85.947.949,74 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 4θ,7 206.716,72 71.898,56 
Αποσβέσεις επιχορηγούμενων παγίων 4γ, 16 -145.209,54 -145.209,56 
Ζημία από πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων 4στ, 6 0,47 134.220,54 
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής υποκαταστημάτων εξωτερικού   -6.527,08 -7.671,95 
Χρηματοοικονομικά έσοδα 4ζ -7.761.956,84 -2.278.068,39 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 4ζ 160.532,87 296.665,96 
Πρόβλεψη επισφαλών εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων 4στ, 10 42.813,88 42.147,80 
Μη χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 9 0,00 0,00 
Προβλέψεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 4η, 16 -11.686,65 70.404,14 

Λοιπές προβλέψεις 17 0,00 0,00 

Πρόβλεψη μη επιλέξιμου ΦΠΑ 4στ, 22 3.393.039,49 9.864.405,26 

Μη χρησιμοποιηθείσες λοιπές προβλέψεις 17 0,00 0,00 

Προσαρμογές κεφαλαίου κίνησης:       

Αύξηση εμπορικών απαιτήσεων   -58.796,66 -97.767,73 

Μείωση/(Αύξηση) λοιπών απαιτήσεων   -4.863.963,17 93.356.867,48 

Μείωση εμπορικών υποχρεώσεων   622.198,38 -6.091.800,55 

(Μείωση)/Αύξηση λοιπών υποχρεώσεων   114.963.672,12 -27.186.754,33 

Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού και λοιπές προβλέψεις 15, 17 -42.190,68 -132.069,00 

    132.757.438,49 77.749.810,88 

Τόκοι πληρωθέντες   -160.524,87 -396.652,73 

Φόροι πληρωθέντες 5 -18.521,45 -46.671,16 

Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες   132.578.392,17 77.306.486,99 

        

Επενδυτικές Δραστηριότητες       

Τόκοι εισπραχθέντες 4ζ 7.761.956,84 2.278.068,39 

Εισπράξεις επιχορηγήσεων παγίων 18 46.783.001,40 4.404.564,00 

Επιστροφή επιχορήγησεων 18 -11.920,20 -61.165.050,16 

Αγορά ενσώματων & αύλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 6, 7 -33.848.443,85 -42.696.767,54 

Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες   20.684.594,19 -97.179.185,31 

        

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες       

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 12 0,00 130.126.585,87 

Καταθέσεις για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 15 -121.447.700,38 121.447.700,38 

Καθαρή μεταβολή μακροπροθέσμων δανειακών υποχρεώσεων 19 -41.655.289,72 -41.075.185,29 

Αποπληρωμή δανέιων       

Μερίσματα πληρωθέντα   0,00 0,00 

Καθαρές ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες   -163.102.990,10 210.499.100,96 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   -9.840.003,74 190.626.402,64 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της χρήσης 12 299.564.536,38 108.938.133,74 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της χρήσης 12 289.724.532,64 299.564.536,38 

Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 80 έως 126 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων 
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ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01/01/2018 – 31/12/2018 

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 80 έως 126 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις 

νέον
Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων
Υπόλοιπα 01.01.2017 7.050.000.000,00 95.541.682,53 -976.299.052,39 6.169.242.630,14
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως μετά από φόρους -76.142.078,25 -76.142.078,25
Λοιπές συνολικά κέρδη μετά από φόρους 962,65 962,65
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους -76.141.115,60 -76.141.115,60
Μείωση αποθεματικών μεταβιβαζόμενων έργων ΥΠΕΧΩΔΕ -2.512.161,72 -2.512.161,72
Κατάθεση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 121.447.700,38 121.447.700,38
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31.12.2017 7.050.000.000,00 214.477.221,19 -1.052.440.167,99 6.212.037.053,20

Υπόλοιπα 01.01.2018 7.050.000.000,00 214.477.221,19 -1.052.440.167,99 6.212.037.053,20
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως μετά από φόρους -58.923.140,70 -58.923.140,70
Λοιπές συνολικές ζημίες μετά από φόρους -174.439,50 -174.439,50
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους -59.097.580,20 -59.097.580,20
Μείωση αποθεματικών μεταβιβαζόμενων έργων ΥΠΕΧΩΔΕ 0,00
Κατάθεση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου -121.447.700,38 -121.447.700,38
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31.12.2018 7.050.000.000,00 93.029.520,81 -1.111.537.748,19 6.031.491.772,62



 

84 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία») ιδρύθηκε το 1995,  κατά εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2229/94, για τη μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, 
συντήρηση, εξοπλισμό και εκμετάλλευση της Εγνατίας οδού και των οδικών αξόνων που 
την εξυπηρετούν καθώς και άλλων έργων εντός ή εκτός της ελληνικής επικράτειας που 
της ανατέθηκε με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και έχει διάρκεια 50 έτη. Είναι νομικό 
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει μορφή Ανώνυμης Εταιρείας, με μοναδικό μέτοχο το 
Ελληνικό Δημόσιο, που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών & 
Δικτύων,  ενώ με την υπ’ αρ. 195/27-10-2011 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής 
Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Β’ 2501) περιήλθε στο «Ταμείο Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ», το δικαίωμα για τη λειτουργία, συντήρηση και 
εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου και τριών κάθετων αξόνων. 
 
Η Εταιρεία το 2013 με τον Ν. 4141/2013 υπάχθηκε εκ νέου στον  Ν. 3429/05 περί ΔΕΚΟ. Η 
Εταιρεία την 31.12.2016 εντάχθηκε στο Μητρώο Φορέων γενικής Κυβέρνησης από την 
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 042051506000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34047/62/Β/95/210). 
 
Με το άρθρο 6 του κεφαλαίου Β του Ν. 4250 (ΦΕΚ Α 74/26.03.2016) καταργήθηκε η 
Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων Τ.Ε.Ο. 
Α.Ε. και μεταφέρθηκαν αρμοδιότητες της στην Εταιρεία. 
Ειδικότερα στην Εταιρεία μεταφέρθηκαν βασικά οι κατωτέρω αρμοδιότητες: α) είσπραξη 
διοδίων τελών στο σταθμό των Μαλγάρων για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και 
ως εντολοδόχος του ΤΑΙΠΕΔ και η είσπραξη διοδίων τελών στο σταθμό του Ακτίου, β) η 
βεβαίωση παραβάσεων και η καταβολή προστίμων που αφορούν στη μη καταβολή 
διοδίων, γ) η λειτουργία συντήρησης της ΠΑΘΕ από Κλειδί έως Ευζώνους ενώ όλα τα 
υπόλοιπα οδικά τμήματα μεταφέρθηκαν στην ΕΥΔΕ Σ.Α. της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων, δ) η είσπραξη τελών μηχανημάτων έργου, ε) η διαχείριση 
κυκλοφοριακών συνδέσεων περιλαμβανομένων της είσπραξης των μισθωμάτων από 
νόμιμες και των αποζημιώσεων για αυθαίρετες κυκλοφοριακές συνδέσεις, στ) η Εταιρεία 
υποκαθίσταται στο σύνολο των συμβάσεων μίσθωσης στις οποίες συμβάλλεται ως 
εκμισθώτρια από την Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε., η οποία υπεισέρχεται στο σύνολο των υποχρεώσεων 
και δικαιωμάτων της Εταιρίας, ζ) η λειτουργία και συντήρηση υποθαλάσσιας σήραγγας 
Ακτίου – Πρέβεζας μαζί με την κοινοπραξία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΟ Α.Ε. – ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ε.Ε.-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΤΗΣΗ 
ΥΠΟΘΑΛΛΑΣΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΠΡΕΒΕΖΗΣ». 
Το σύνολο του προσωπικού, ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης, που υπηρετούσε στους 
σταθμούς διοδίων των Μαλγάρων και του Ακτίου μεταφέρθηκε στην Εταιρεία με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε θέση αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου 
και ειδικότητας.    
 
Η Εταιρεία είναι ο οριζόντιος οδικός άξονας που διασχίζει τη Βόρεια Ελλάδα από το 
λιμάνι της Ηγουμενίτσας έως τους Κήπους, στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Έχει μήκος 670 
χλμ., κατασκευάστηκε ως κλειστός αυτοκινητόδρομος διεθνών προδιαγραφών με δύο 
λωρίδες κυκλοφορίας, λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ) ανά κλάδο κυκλοφορίας και 
κεντρική διαχωριστική νησίδα. Η Εγνατία Οδός είναι ένα από τα μεγαλύτερα οδικά έργα 
που κατασκευάστηκε τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Πρόκειται για ένα έργο 
εξαιρετικά σημαντικό τόσο για την ανάπτυξη των Περιφερειών που διασχίζει όσο και για 
τη σύνδεση της χώρας με τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 
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Η Εταιρεία έχει αναλάβει, παράλληλα με τον κύριο άξονα, τη διαχείριση της μελέτης και 
της κατασκευής των παρακάτω κάθετων αξόνων:  
1) «Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή» 
2) «Φλώρινα – Νίκη» 
3) «Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προμαχών» 
4) «Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα» 
5) «Αρδάνιο – Ορμένιο» 
6) «Σωζόπολη – Μουδανιά – Ποτίδαια» 
7) «Ξάνθη- Εχίνος» 
 
Η Εταιρεία αποτελεί ευέλικτο σχήμα με ουσιαστική και καθοριστική συμβολή στην 
αποκέντρωση της διοίκησης των δημόσιων έργων, τόσο σε τομεακό όσο και σε 
γεωγραφικό επίπεδο. Αποτελεί, επίσης, την αιχμή στην προσπάθεια αναβάθμισης του 
τρόπου παραγωγής δημοσίων έργων, η οποία επικεντρώνεται στον έλεγχο και στην 
τήρηση του χρονοδιαγράμματος και του κόστους κατασκευής έργων υψηλής ποιότητας 
και προδιαγραφών. Στην αναβάθμιση αυτή, μεταξύ των άλλων, συμβάλλουν: 
 
• η επιδιωκόμενη υψηλή ποιότητα και πληρότητα των μελετών 
• η καλή προετοιμασία των συμβατικών όρων κατασκευής έργων 
• η εφαρμογή δομημένου και πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 
• η χρήση σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων διοίκησης και διαχείρισης των έργων 
• η πολυετής εμπειρία του δυναμικού της. 
 
Το Σεπτέμβριο του 2010 μεταβιβάστηκαν στην Εταιρεία οι αρμοδιότητες για τη μελέτη 
και κατασκευή νέων οδικών έργων στις τρεις (3) περιφέρειες της Μακεδονίας και Θράκης 
που εκτός από τα έργα στους Κάθετους Άξονες της Εγνατίας περιλαμβάνει και την 
κατασκευή νέων αξόνων όπως «Α/Κ Κλειδίου – Α/Κ Αξιού – Εύζωνοι» «Σέρρες – Δράμα – 
Καβάλα», καθώς και σε κατασκευή περιφερειακών δακτυλίων μεγάλων αστικών κέντρων 
(Καβάλα, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη).  
 
Στο πλαίσιο αυτό, ειδικά στην Κεντρική Μακεδονία, μεταβιβάσθηκαν στην Εταιρεία 
αρμοδιότητες για την εκπόνηση των μελετών και την υλοποίηση σημαντικού μέρους των 
έργων που περιλαμβάνονται στο «Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Υποδομών Μεταφορών 
Θεσσαλονίκης», όπως η βελτίωση και αναβάθμιση της Εσωτερικής Περιφερειακής, η 
κατασκευή της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσ/νίκης και της σύνδεσής της με το 
αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ καθώς και τα λοιπά έργα για την ολοκλήρωση του εσωτερικού 
και εξωτερικού δακτυλίου του ΠΣΘ και των ακτινικών τους συνδέσεων.  
 
Στις 29.11.2017 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4156 η απόφαση για έναρξη της λειτουργίας και 
καθορισμού τελών διοδίων στα ακόλουθα τμήματα του Κάθετου Άξονα της Εγνατία Οδού 
α) Α/Κ Αξιού – Εύζωνοι, Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Ευζώνων, β) Α/Κ Δυτ. Κομοτηνής – 
Α/Κ/ Αλεξανδρούπολης, Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Μέστης, γ) Α/Κ Χρυσούπολης – Α/Κ 
Δυτ. Κομοτηνής (Τροποποίηση τιμήματος), Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Ιάσμου και δ) 
Α/Κ Καστοριάς (Δυτ. Σιάτιστας) – Μεθοριακός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής, Μετωπικός 
Σταθμός Διοδίων Ιεροπηγής. Ως χρόνος έναρξης είσπραξης των καθοριζόμενων διοδίων 
τελών για τους τρεις νέους σταθμούς ορίστηκε η 14.12.2017. 
       Στις 18.11.2019 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4183 η απόφαση για έναρξη της λειτουργίας 
και καθορισμού τελών διοδίων στα ακόλουθα τμήματα: Α/Κ Καλοχωρίου – Α/Κ 
Ευκαρπίας σταθμός διοδίων Θεσσαλονίκης, Α/Κ Ρεντίνας – Α/Κ Στρυμόνα σταθμός 
διοδίων Ασπροβάλτας και Α/Κ Λαγκαδά – Α/Κ Στρυμονικού σταθμός διοδίων 
Στρυμονικού.  



 

86 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα  παροχής υπηρεσιών τεχνικού 
συμβούλου και εκτός των ελληνικών συνόρων στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων. 
Συμμετέχει σε διαγωνισμούς και ήδη ανέλαβε συμβάσεις διαχείρισης και επίβλεψης 
μεγάλων έργων υποδομής στη Σερβία, στη Ρουμανία και την Αλβανία, όπου διατηρεί 
υποκαταστήματα.  
 
Πιο συγκεκριμένα η Εταιρεία έχει τρία υποκαταστήματα με λογιστική αυτοτέλεια που 
ενσωματώνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας: 
 το υποκατάστημα στη Ρουμανία, που ιδρύθηκε με την 546/07.04.08 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με επωνυμία «EGNATIA ODOS SA GRECIA 
SUCURSALA ROMANIA» και έδρα το Βουκουρέστι Α.Φ.Μ 23961882/28/05/2008  

  το υποκατάστημα στην Αλβανία, που ιδρύθηκε με την 542/13.03.08 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με επωνυμία «EGNATIA ODOS AE ALBANIAN 
BRANCH» και έδρα τα Τίρανα Α.Φ.Μ K91404021G/04.02.2009 

 το υποκατάστημα στη  Σερβία, που ιδρύθηκε με την 825/11.04.14 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με επωνυμία «OGRANAK EGNATIA ODOS 
BEOGRAD» και έδρα το Βελιγράδι Α.Φ.Μ 108575373/26.06.2016  

 
Το κύριο πεδίο δραστηριότητας των υποκαταστημάτων είναι οι αρχιτεκτονικές-μηχανικές 
δραστηριότητες και σχετικές τεχνικές υπηρεσίες συμβούλου. 
 
Ο τρόπος χρηματοδότησης της Εταιρείας καθορίσθηκε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
του ιδρυτικού Νόμου 2229/94, με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών ΥΠΕΘΟ, 
Οικονομικών και ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 799/96, ΚΥΑ Δ17α/02/68/ΦΝ393/9.9.96). Σύμφωνα με 
την ως άνω ΚΥΑ, η χρηματοδότηση των έργων και της λειτουργίας της Ανώνυμης 
Εταιρείας γίνεται με διαδοχικές αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου, το οποίο 
τροφοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Η καταβολή των 
δόσεων καθορίζεται ότι θα γίνεται “ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του έργου και 
τις δημιουργούμενες ανάγκες πληρωμών”.  
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. τροφοδοτείται, κατά βάση, από το 
συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ (ΣΑΕ 071/4, 071/7 και 071/9 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ), και κατ’ 
εξαίρεση, σε περιπτώσεις ειδικών έργων, από εθνικό ΠΔΕ ( ΣΑΕ 071/5, 073/5 και 076/5 
για Λειτουργία –Συντήρηση-Εκμετάλλευση, Αποκατάσταση κτιρίου CEDEFOP και για έργα 
αποκατάστασης ζημιών στις Κυκλάδες  αντίστοιχα κλπ.).   
 
Με την  Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31 Μαρτίου 2003 αποφασίστηκε από τον Μέτοχο 
η ανάληψη από την Εταιρεία της διαχείρισης των έργων κατεπείγουσας αποκατάστασης 
ζημιών στις Κυκλάδες από φυσικές καταστροφές. Η χρηματοδότηση έγινε μέσω του 
Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί λογιστικά να 
συμψηφιστεί η χρηματοδότηση, με τις αντίστοιχες δαπάνες που έγιναν για την 
αποκατάσταση των ζημιών. H δαπάνη για το εν λόγω έργο συνολικού ύψους Ευρώ 
77.907.352,83 απεικονίζεται στις συσσωρευμένες ζημίες εις νέο της 31.12.2018 και 2017. 
 
Το Πρόγραμμα Έργων που κλήθηκε να εκτελέσει η Εταιρεία, από την έναρξη της 
λειτουργίας της έως σήμερα, περιλαμβάνει κυρίως την κατασκευή 1000 περίπου χλμ. 
νέου οδικού δικτύου στην Βόρειο Ελλάδα και συγκεκριμένα την κατασκευή του 
αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού (670χλμ.) και των κάθετων αξόνων της. 
Παράλληλα, με την κατασκευή των αξόνων αυτών, στο πρόγραμμα έργων της Εταιρείας 
περιλαμβάνονται τα έργα που ανατέθηκαν με διάφορες ΚΥΑ κατά την διάρκεια του 2010 
και αφορούν σε νέα έργα των Περιφερειών της Βορείου Ελλάδας και των Νησιών 
Βορείου και Νοτίου Αιγαίου καθώς και άλλα έργα όπως συνδέσεις με λιμάνια & 
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αεροδρόμια, παρεμβάσεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, βελτιώσεις του υφιστάμενου 
οδικού δικτύου, έργα οδικής ασφάλειας κλπ. 
 
Λαμβανομένου υπόψη του Ν. 3429/2005, όπως τροποποιήθηκε και με τον Ν. 4337/2017, 
η Εταιρία καθώς αποτελεί δημόσια επιχείρηση, υποχρεώθηκε στην κατάρτιση 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015. Η ημερομηνία 
μετάβασης ήταν η 1η Ιανουαρίου 2014. 
 
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, για 
τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο 
στις 03 Δεκεμβρίου 2020 και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων.  
 
 

2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
 

a. Πλαίσιο Κατάρτισης και Βάση παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων:  
 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) καθώς και σύμφωνα με τις σχετικές Διερμηνείες 
τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών Προτύπων του 
Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ΣΔΛΠ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται υποχρεωτικά για τις χρήσεις που λήγουν την 
31 Δεκεμβρίου 2018. Δεν υπάρχουν πρότυπα και διερμηνείες προτύπων που να έχουν 
εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους. 

 
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του 
ιστορικού κόστους και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας («going concern»). 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ που είναι το νόμισμα του 
πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.  
 
       

2.2     Σημαντικές Κρίσεις, Εκτιμήσεις και Υποθέσεις  
 
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς απαιτεί όπως η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε 
σημαντικές παραδοχές και λογιστικές εκτιμήσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των 
λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόμενων 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών 
καταστάσεων, καθώς και τα παρουσιαζόμενα έσοδα και έξοδα κατά την υπό εξέταση 
χρήση. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή 
γνώση της Διοίκησης σε σχέση με τις περιστάσεις και τις τρέχουσες συνθήκες  τα 
πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. Οι 
εκτιμήσεις και οι κρίσεις αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα 
και άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά 
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γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες. Η Διοίκηση της 
Εταιρείας εκτιμά ότι δεν υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό 
κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των 
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.   
 
Οι τομείς όπου απαιτείται υψηλότερου βαθμού κρίση και όπου οι υποθέσεις και οι 
εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως 
ακολούθως: 
 
Ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 
 
Η Διοίκηση προβαίνει σε ορισμένες εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των 
αποσβέσιμων πάγιων περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες επανεκτιμώνται περιοδικά 
για να εκτιμηθεί κατά πόσο συνεχίζουν να είναι κατάλληλες. Περισσότερες 
πληροφορίες παρατίθενται στην παράγραφο 3β. 
 
 
Προβλέψεις για εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις – Λοιπές Προβλέψεις 

 
Η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της 
πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις καθώς και των λοιπών προβλέψεων 
λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας τα οποία προκύπτουν βάσει 
επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που 
διαχειρίζεται (σημείωση 10, 11, 17).  
 
Προγράμματα καθορισμένων παροχών 
 
Το κόστος ωφελημάτων για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών υπολογίζεται 
χρησιμοποιώντας αναλογιστικές εκτιμήσεις, κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται 
παραδοχές για τους προεξοφλητικούς συντελεστές, το ρυθμό αύξησης των μισθών και 
τα ποσοστά θνησιμότητας. Λόγω της μακροχρόνιας φύσης των προγραμμάτων, οι 
παραδοχές αυτές υπόκεινται σε σημαντική αβεβαιότητα (σημείωση 16). 
 
Φόρος εισοδήματος 

Απαιτείται κρίση από την Εταιρεία για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο 
εισοδήματος. Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με 
εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει 
τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους 
φόρους που πιθανόν να προκύψουν από μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους. Εάν ο 
τελικός φόρος είναι διαφορετικός από τον αρχικά αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα 
επηρεάσει το φόρο εισοδήματος στη χρήση που ο προσδιορισμός των φορολογικών 
διαφορών θα λάβει χώρα. 
 
Ενδεχόμενα γεγονότα 
 
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που 
ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν 
καταχωρούνται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον 
η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 
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Πηγές αβεβαιότητας εκτιμήσεων 
 
Δεν υπάρχουν σημαντικές παραδοχές οι οποίες να έγιναν σχετικά με το μέλλον ή άλλες 
πηγές αβεβαιότητας των εκτιμήσεων και που να μπορούν να προκαλέσουν σημαντικό 
κίνδυνο για ουσιώδη προσαρμογή στη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων κατά την επόμενη διαχειριστική χρήση. 
 
Δρώσα οικονομική μονάδα (going concern) 
 
H Διοίκηση εξετάζει τα βασικά χρηματοοικονομικά στοιχεία και, κατά περίπτωση, τη 
τήρηση των μεσοπρόθεσμων προϋπολογισμών, μαζί με τους υφιστάμενους 
δανειακούς όρους, για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η υπόθεση της δρώσας 
οικονομικής μονάδας (going concern) είναι κατάλληλη να χρησιμοποιηθεί για την 
κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. 
 

2.3   Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 
 

Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την ετοιμασία και την παρουσίαση των 
συνημμένων οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς με αυτές που ακολουθήθηκαν 
στην κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017 εκτός από την υιοθέτηση των παρακάτω νέων προτύπων 
και διερμηνειών που ισχύουν για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 
2018: 
 

 ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 
Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 15. Το 
Πρότυπο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση 
των εσόδων σύμφωνα με τις αρχές τόσο των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικανικών Γενικά 
Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (US GAAP). Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν  
λόγω  Πρότυπο  είναι  συνεπείς  με  σημαντικό  μέρος  της  τρέχουσας  πρακτικής.  Το  νέο  
Πρότυπο  έρχεται  να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18 «Έσοδα», το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές 
Συμβάσεις», καθώς και ορισμένες Διερμηνείες που σχετίζονται με τα έσοδα. 
Την 01/01/2018, η Εταιρεία υιοθέτησε το ΔΧΠΑ 15. 

 
 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 01/01/2018) 
Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που 
επέφερε το νέο Πρότυπο περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για την 
ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για «αναμενόμενες 
ζημιές» απομείωσης, και επίσης, μία ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την 
λογιστική αντιστάθμισης. Το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 
«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» για τις ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018. Η Εταιρεία εφάρμοσε το νέο Πρότυπο από την 
01/01/2018. 
 
Επίδραση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» 
Ταξινόμηση και επιμέτρηση 

 
Το ΔΠΧΑ 9 εξαλείφει τις προηγούμενες κατηγορίες του ΔΛΠ 39 για τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία: διακρατούμενα ως τη λήξη, δάνεια και απαιτήσεις και διαθέσιμα 
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προς πώληση. Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 δεν είχε επίδραση στις λογιστικές πολιτικές της 
Εταιρείας που αφορούν χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9,  τα 
χρηματοοικονομικά μέσα μεταγενέστερα επιμετρώνται στην εύλογη  αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων,  στο  αποσβεσμένο  κόστος,  ή  στην  εύλογη  αξία  μέσω  των  λοιπών  
συνολικών  εισοδημάτων.  Η ταξινόμηση βασίζεται σε δύο κριτήρια: 
 το επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου του 
ενεργητικού, δηλαδή εάν στόχος είναι η διακράτηση με σκοπό την είσπραξη συμβατικών 
ταμειακών ροών ή η είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών καθώς και η πώληση 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, και 
 εάν  οι  συμβατικές  ταμειακές  ροές  του  χρηματοοικονομικού  στοιχείου  του  
ενεργητικού  συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του 
ανεξόφλητου υπολοίπου («SPPI» κριτήριο). 
 
Η Εταιρεία δεν διαθέτει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που είχε χαρακτηρίσει 
διαθέσιμα προς πώληση με βάση το ΔΛΠ 39.  
 
Απομείωση 
Η  υιοθέτηση  του  ΔΠΧΑ  9  δεν οδήγησε  σε  αλλαγή  της  λογιστικής  αντιμετώπισης  των  
ζημιών  απομείωσης  για  τα χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία.  
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία και απαιτήσεις από πελάτες: Η Εταιρεία εφαρμόζει την 
απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τον υπολογισμό των αναμενόμενων 
πιστωτικών ζημιών, σύμφωνα με την οποία, η πρόβλεψη ζημιάς επιμετράται πάντοτε σε 
ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής για τις 
απαιτήσεις από πελάτες και τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία. Για τον προσδιορισμό 
των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες, η 
Εταιρεία χρησιμοποιεί πίνακα προβλέψεων πιστωτικής ζημιάς με βάση την ενηλικίωση 
των υπολοίπων, βασιζόμενο στα ιστορικά στοιχεία της Εταιρείας για πιστωτικές ζημιές, 
προσαρμοσμένο για μελλοντικούς παράγοντες σε σχέση με τους οφειλέτες και το 
οικονομικό περιβάλλον. 

 
 Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι 
τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά 
παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω αρχών. 
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση 
εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον 
εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας 
άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο 
του χρόνου. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 
 Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής 

βασιζόμενων σε Συμμετοχικούς Τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 
Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού 
στο ΔΠΧΑ 2. Σκοπός της εν λόγω  τροποποίησης  είναι  να  παράσχει  διευκρινίσεις  σχετικά  
με  τον  λογιστικό  χειρισμό  συγκεκριμένων  τύπων συναλλαγών  πληρωμής  βασιζόμενων  
σε  συμμετοχικούς  τίτλους.  Πιο  συγκεκριμένα,  η  τροποποίηση  εισάγει  τις απαιτήσεις 
σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό της επίδρασης των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και μη 
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κατοχύρωσης στην επιμέτρηση των πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους 
που διακανονίζονται με μετρητά, τον λογιστικό χειρισμό  των  συναλλαγών  πληρωμών  
βασιζόμενων  σε  συμμετοχικούς  τίτλους  που  φέρουν  ένα χαρακτηριστικό 
διακανονισμού σε συμψηφιστική βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και 
μία τροποποίηση στους όρους και προϋποθέσεις μίας πληρωμής βασιζόμενης σε 
συμμετοχικούς τίτλους, η οποία μεταβάλλει την ταξινόμηση της συναλλαγής από 
διακανονιζόμενη με μετρητά σε διακανονιζόμενη με συμμετοχικούς τίτλους. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 
 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα σε 
συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

 
Τον  Σεπτέμβριο  του  2016,  το  IASB  προέβη  στην  έκδοση  τροποποιήσεων  στο  ΔΠΧΑ  4.  
Σκοπός  των  εν  λόγω τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο χειρισμός των 
προσωρινών λογιστικών επιδράσεων λόγω της διαφορετικής ημερομηνίας έναρξης ισχύος 
του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα και του υπό έκδοση Προτύπου για τις ασφαλιστικές 
συμβάσεις. Οι τροποποιήσεις στις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις 
οικονομικές οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται με ασφάλιση να 
αναβάλλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή απαλλαγή»), και 
επιτρέπουν σε όλους τους εκδότες ασφαλιστικών συμβάσεων να αναγνωρίσουν στα λοιπά 
συνολικά έσοδα, αντί στα κέρδη ή στις ζημιές, τη μεταβλητότητα που ενδέχεται να 
προκύψει από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου Προτύπου για τις 
ασφαλιστικές συμβάσεις («προσέγγιση επικάλυψης»). Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 
 Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ –Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 
 
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ –
Κύκλος 2014-2016», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα 
Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι 
τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν και έχουν εφαρμογή για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 1: 
Διαγραφή των βραχυπρόθεσμων εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα 
ΔΠΧΑ, ΔΛΠ 28: Επιμέτρηση μίας συγγενούς ή μίας κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 
 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες 
κατηγορίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2018) 
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου 
σκοπού στο ΔΛΠ 40. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις 
μεταφορές από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) μία μεταβίβαση 
από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει 
μεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) μία τέτοια μεταβολή στη χρήση του ακινήτου 
θα περιελάμβανε την αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω ακίνητο πληροί τα κριτήρια 
ταξινόμησής του ως επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω μεταβολή στη χρήση θα πρέπει να 
υποστηρίζεται από σχετική τεκμηρίωση. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 
οικονομικές καταστάσεις. 
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 ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγμα» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 
22. Η εν λόγω Διερμηνεία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις σχετικά με τη συναλλαγματική 
ισοτιμία που θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την παρουσίαση  συναλλαγών  σε  ξένο  
νόμισμα  (π.χ.  συναλλαγές  εσόδων)  όταν  έχει  ληφθεί  ή  δοθεί  πληρωμή 
προκαταβολικά. Η νέα Διερμηνεία δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
Νέα λογιστικά πρότυπα τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων τα οποία δεν έχουν 
ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από 
το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε 
ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
 ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2019) 
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. 
Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που 
καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση -δηλαδή και ο 
πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») -για την παροχή σχετικών 
πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. 
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα 
περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Τα ανωτέρω 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 
01/01/2019. H επίδραση του συγκεκριμένου Προτύπου δεν αναμένεται να είναι 
σημαντική. 
 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία με Αρνητική Απόδοση» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 
Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου 
σκοπού στο ΔΠΧΑ 9. Βάσει των υφιστάμενων απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, μία οικονομική 
οντότητα θα επιμετρούσε ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού  με  αρνητική  
απόδοση  στην  εύλογη  αξία  μέσω  των  αποτελεσμάτων,  καθώς  το  χαρακτηριστικό  της 
«αρνητικής  απόδοσης»  θα  μπορούσε  να  θεωρηθεί  ότι  δημιουργεί  ενδεχόμενες  
ταμειακές  ροές  οι  οποίες  δεν αποτελούνται  μόνο  από  πληρωμές  κεφαλαίου  και  
τόκου.  Βάσει  των  τροποποιήσεων,  οι  οικονομικές  οντότητες επιτρέπεται να επιμετρούν 
συγκεκριμένα προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με αρνητική 
απόδοση στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 
εσόδων, εφόσον πληρείται μία συγκεκριμένη προϋπόθεση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις οικονομικές της καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται 
να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία 
έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 
 

 ΕΔΔΠΧΑ23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» (εφαρμόζεται 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 
Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 23. 
Το ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και 
αναβαλλόμενου φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει τις 
επιπρόσθετες του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει 
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να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό των 
φόρων εισοδήματος. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
οικονομικές της καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 

 
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και 

Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2019) 
Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου 
σκοπού στο ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων 
σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε μία συγγενή ή 
κοινοπραξία –στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης –βάσει του 
ΔΠΧΑ 9. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις οικονομικές της 
καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 

 
 Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ –Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 
Τον Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ –
Κύκλος 2015-2017», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα 
Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι 
τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 3 -ΔΠΧΑ 11: 
Συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως ο αποκτών σε μία από κοινού 
λειτουργία, ΔΛΠ 12: Επιπτώσεις στον φόρο εισοδήματος από πληρωμές για 
χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, ΔΛΠ 23: Κόστη 
δανεισμού επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Η Εταιρεία θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις οικονομικές της καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός Προγράμματος 
Καθορισμένων Παροχών» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 01/01/2019) 
Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου 
σκοπού στο ΔΛΠ 19, βάσει των οποίων μία οικονομική οντότητα απαιτείται να 
χρησιμοποιεί επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές κατά τον προσδιορισμό του 
κόστους τρέχουσας υπηρεσίας και του καθαρού τόκου για την εναπομένουσα περίοδο 
μετά την τροποποίηση, την περικοπή ή τον διακανονισμό ενός προγράμματος 
καθορισμένων παροχών. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της 
κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων και η παροχή περισσότερο χρήσιμων 
πληροφοριών στους χρήστες αυτών. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις οικονομικές της καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
 Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)   
Τον  Μάρτιο  του  2018,  το  IASB  προέβη  στην  αναθεώρηση  του  Εννοιολογικού  
Πλαισίου  της  Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση 
σημαντικών θεμάτων τα οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και 
παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο 
Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο 
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σχετικά με την επιμέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια της επιμέτρησης, 
συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή 
μίας βάσης επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις 
οικονομικές καταστάσεις και καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση στοιχείων 
του ενεργητικού και υποχρεώσεων. Περαιτέρω, το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο 
της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των στοιχείων 
του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν 
λόγω ορισμών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του 
ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε σημαντικούς 
τομείς, όπως οι ρόλοι της διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά 
την επιμέτρηση στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις οικονομικές της καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

 Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2020) 
 
Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του 
Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής  Αναφοράς,  σε  συνέχεια  της  
αναθεώρησής  του.  Ορισμένα  Πρότυπα  περιλαμβάνουν  ρητές αναφορές σε 
προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
Σκοπός των εν λόγω  τροποποιήσεων  είναι  η  επικαιροποίηση  των  ως  άνω  αναφορών  
και  η  υποστήριξη  για  τη  μετάβαση  στο αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις οικονομικές της καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

 
Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου 
σκοπού στο ΔΠΧΑ 3 προκειμένου να βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι 
τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να προσδιορίσουν αν μία απόκτηση  αποτελεί  
συνένωση  επιχειρήσεων  ή  απόκτηση  στοιχείων  του  ενεργητικού.  Ο  τροποποιημένος  
ορισμός επισημαίνει ότι η εκροή μίας επιχείρησης είναι να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες 
στους πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις υπό τη μορφή 
μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλων οικονομικών οφελών στους επενδυτές και σε 
τρίτους. Επιπλέον της τροποποίησης του ορισμού της επιχείρησης, το IASB μέσω της εν 
λόγω έκδοσης παρέχει συμπληρωματική καθοδήγηση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις οικονομικές της καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 
Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του 
ουσιώδους, προκειμένου να καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε 
άσκηση κρίσης σχετικά με το ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός του ουσιώδους βοηθά τις 
εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιληφθούν στις 
οικονομικές τους καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8. Οι 
τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να 
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εφαρμοστεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα 
περιλαμβανόταν σε άλλα Πρότυπα. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις οικονομικές της καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

 ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 01/01/2021) 
Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το 
οποίο αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν 
η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές  (principle-based standard)  
για  τον  λογιστικό  χειρισμό  όλων  των  τύπων  ασφαλιστικών  συμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας 
ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο  στις  αρχές  θα  ενισχύσει  τη  
συγκρισιμότητα  της  χρηματοοικονομικής  αναφοράς  μεταξύ  οικονομικών οντοτήτων, 
δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει 
να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που 
σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που 
κατέχει. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις οικονομικές της 
καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από την Εταιρεία κατά την προετοιμασία 
και σύνταξη των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων παρουσιάζονται κατωτέρω.  

 
(α)   Συναλλαγματικές μετατροπές 

(i) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης: Τα στοιχεία των 
Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας αποτιμώνται με χρήση του 
νομίσματος του οικονομικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο λειτουργεί 
(λειτουργικό νόμισμα). Οι Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε 
Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.  

 
(ii) Συναλλαγές και υπόλοιπα: Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται 

στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών που υφίστανται κατά 
την ημερομηνία των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις, τα διαθέσιμα και οι 
υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία σύνταξης των 
οικονομικών καταστάσεων προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες της ημέρας σύνταξης των οικονομικών 
καταστάσεων. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές, οι οποίες 
προκύπτουν από μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται 
σε ξένο νόμισμα κατά την διάρκεια της χρήσεως και κατά την ημερομηνία 
των οικονομικών καταστάσεων με τις υπάρχουσες ισοτιμίες, καταχωρούνται 
στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.  

 
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των υποκαταστημάτων του 
εξωτερικού μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές 
ισοτιμίες που ίσχυαν την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων, τα ίδια 
κεφάλαια μετατρέπονται με τις ισοτιμίες που υπήρχαν κατά την ημερομηνία 
που προέκυψαν, ενώ τα έσοδα και τα έξοδα μετατρέπονται με βάση τις μέσες 
συναλλαγματικές ισοτιμίες της χρήσεως. Οι συναλλαγματικές διαφορές που 
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προκύπτουν από τη χρήση διαφορετικών συναλλαγματικών ισοτιμιών, 
καταχωρούνται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα.  

 
 

(β) Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία: Τα ενσώματα πάγια στοιχεία αποτιμώνται 
στο κόστος κτήσεως μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν προβλέψεις 
απομείωσης της αξίας τους.  

   
Το κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισμού αποτελείται από 
την τιμή αγοράς συμπεριλαμβανομένων των δασμών εισαγωγής και των μη 
επιστρεφόμενων φόρων αγοράς καθώς και οποιοδήποτε κόστος χρειάζεται για να 
καταστεί το πάγιο λειτουργικό και έτοιμο για μελλοντική χρήση.  
 
Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσεως όπου 
πραγματοποιούνται. Μεταγενέστερες δαπάνες, καταχωρούνται ως επαύξηση της 
λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων ή ως ξεχωριστό 
πάγιο, όπου θεωρείται πιθανόν ότι οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από τη χρήση του παγίου 
στοιχείου.  

 
Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση περιλαμβάνουν πάγια υπό εκτέλεση και 
απεικονίζονται στο κόστος τους. Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση δεν αποσβένονται 
μέχρι να ολοκληρωθεί το πάγιο και να είναι διαθέσιμο για την προοριζόμενη 
παραγωγική του λειτουργία. 
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Στα τμήματα του οδικού άξονα που έχουν δοθεί στη 
κυκλοφορία και ξεκίνησε η οικονομική εκμετάλλευσή τους, διενεργήθηκαν 
αποσβέσεις σύμφωνα με την εξής μέθοδο: Για τη κάθε κατηγορία εργασιών 
εκτιμήθηκε η ωφέλιμη διάρκεια ζωής της. Έτσι θεωρείται ότι το έργο που  αντιστοιχεί 
στην κάθε κατηγορία εργασιών αποσβένεται πλήρως όταν περάσει ο χρόνος της 
ωφέλιμης ζωής του. 
 
Οι αποσβέσεις των λοιπών ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων λογίζονται με 
την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης με βάση τις ακόλουθες ωφέλιμες ζωές ανά 
κατηγορίες παγίων:  
 

Κατηγορία παγίων Ωφέλιμη Ζωή 

Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων  
Χωματουργικά 45 έτη 
Τεχνικά 85 έτη 
Οδοστρωσία 45 έτη 
Ασφαλτικά 25 έτη 
Σήμανση – Ασφάλεια 25 έτη 
Ηλεκτρομηχανολογικά 25 έτη 
Έργα Πρασίνου 30 έτη 
Έργα προστασία περιβάλλοντος 30 έτη 
Κτίρια 45 έτη 
Μεταφορικά Μέσα 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 

5-10 έτη 
5-10 έτη 

 
Οι ωφέλιμες ζωές, οι υπολειμματικές αξίες και μέθοδοι απόσβεσης των ενσώματων 
παγίων υπόκεινται ετησίως σε επανεξέταση κατά την κατάρτιση των οικονομικών 
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καταστάσεων και αναπροσαρμόζονται σε μελλοντικές χρήσεις, εάν κριθεί 
απαραίτητο. 
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει σε ετήσια βάση τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 
προκειμένου να διαπιστώσει, εάν υφίστανται ενδείξεις για απομείωση της αξίας 
τους. Εάν υπάρχουν ενδείξεις υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία τους και όπου η 
λογιστική αξία ενός ενσώματου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη 
αξία του, σχηματίζεται πρόβλεψη για ζημιά από απομείωση προκειμένου η λογιστική 
αξία του παγίου να απεικονίζει την ανακτήσιμη αξία του. 

 
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται από την κατάσταση οικονομικής 
θέσης, όταν διατίθεται ή όταν  δεν αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη 
χρήση τους.  
 
Κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από την απόσυρση ή διάθεση ενσώματων 
περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζονται µε βάση τη διαφορά μεταξύ του 
εκτιµώµενου καθαρού εσόδου από τη διάθεση και της λογιστικής αξίας του 
περιουσιακού στοιχείου και καταχωρούνται ως έσοδα ή έξοδα στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων. 
 

(γ)  Άυλα περιουσιακά στοιχεία: Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν κόστος αγοράς 
λογισμικού καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί κατά την ανάπτυξη 
λογισμικού προκειμένου αυτό να τεθεί σε λειτουργική κατάσταση. Η απόσβεση του 
λογισμικού λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου και εντός περιόδου 5 ετών. 

 
Δαπάνες που απαιτούνται για την συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως 
έξοδα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων στη χρήση που προκύπτουν. 
 

(δ) Κόστος Δανεισμού: Κόστος Δανεισμού είναι το σύνολο των τόκων και άλλων 
δαπανών που πραγματοποιεί μια οικονομική οντότητα σε σχέση με το δανεισμό 
κεφαλαίων. 

 
Στο βαθμό που μια οικονομική οντότητα δανείζεται κεφάλαια ειδικά για το σκοπό της 
απόκτησης ενός περιουσιακού στοιχείου, το ποσό του κόστους δανεισμού που είναι 
κατάλληλο για κεφαλαιοποίηση θα προσδιορίζεται ως το πραγματικό κόστος που 
πραγματοποιήθηκε στην περίοδο για το δανεισμό αυτό, μειωμένο με το τυχόν έσοδο 
από την προσωρινή τοποθέτηση αυτών των δανείων. 
 
Η οικονομική οντότητα αρχίζει την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού του 
περιουσιακού στοιχείου, εφόσον πιθανολογείται ότι θα αποφέρει στο μέλλον 
οικονομικά οφέλη στην οικονομική οντότητα και μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα η 
ημερομηνία έναρξης για την κεφαλαιοποίηση είναι η ημερομηνία που η οικονομική 
οντότητα πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις για πρώτη φορά: 
 
(α) πραγματοποιεί επενδυτικές δαπάνες για το περιουσιακό στοιχείο, 
(β) επιβαρύνεται με κόστος δανεισμού 
(γ) αναλαμβάνει δραστηριότητες που είναι αναγκαίες για να ετοιμαστεί το 

περιουσιακό στοιχείο για την προοριζόμενη χρήση ή πώλησή του.  
 
(ε) Απομείωση Αξίας Μη Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων: Σύμφωνα με 

το ΔΛΠ 36, τα ακίνητα, οι εγκαταστάσεις, οι εξοπλισμοί και τα άυλα περιουσιακά 
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στοιχεία, πρέπει να αξιολογούνται σε ετήσια βάση για το εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι 
η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό 
αυτού. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό του 
συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου και εάν η λογιστική αξία του υπερβαίνει το 
ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημιά απομείωσης, καταχωρείται στα 
αποτελέσματα χρήσης.  Η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το 
μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης ενός περιουσιακού 
στοιχείου και της αξίας χρήσεως (value in use). Εύλογη αξία μείον έξοδα πώλησης 
θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα 
πλαίσια μίας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση 
και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου 
κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσεως είναι η παρούσα 
αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να 
πραγματοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την 
διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Αν μία επιχείρηση δεν 
έχει την δυνατότητα να εκτιμήσει το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου 
για το οποίο υπάρχει ένδειξη απομείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζει το 
ανακτήσιμο ποσό της μονάδας που δημιουργεί ταμιακές ροές στην οποία ανήκει το 
περιουσιακό στοιχείο. 
 Αντιλογισμός ζημίας απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε 
σε προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι οι εκτιμήσεις 
που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της ανακτήσιμης αξίας έχουν αλλάξει. 
Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως έσοδο για τα 
περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στο κόστος. Η αυξημένη λογιστική αξία ενός 
περιουσιακού, στοιχείου που οφείλεται σε αναστροφή μιας ζημίας απομείωσης, δεν 
θα υπερβαίνει τη καθαρή λογιστική αξία, που θα είχε προσδιορισθεί, αν δεν είχε 
αναγνωριστεί καμία ζημία απομείωσης, στο περιουσιακό στοιχείο, σε προηγούμενα 
έτη. 
Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν υφίστατο καμία ζημία απομείωσης της αξίας 
των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της.  

 
(στ)  Χρηματοοικονομικά μέσα: Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που 

δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια 
χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση.  

 
i. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 
Αρχική αναγνώριση και επιμέτρηση 
Κατά την αρχική αναγνώριση, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
ταξινομούνται ανάλογα με την φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε μία από τις 
κάτωθι τέσσερις κατηγορίες: 

 
 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με 

μεταβολές στα αποτελέσματα, 
 Δάνεια και απαιτήσεις,  
 Επενδύσεις διακρατούμενες έως την λήξη τους, και  
 Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.  
 

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη 
αξία τους η οποία αποτελεί συνήθως το κόστος απόκτησης πλέον, στις περιπτώσεις 
των επενδύσεων που δεν αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, των 
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άμεσων δαπανών συναλλαγής. Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων 
αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία που 
η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. 
 
Η Εταιρεία δεν διαθέτει χρηματοοικονομικά μέσα, παρά μόνο Δάνεια και Απαιτήσεις. 
 

Μεταγενέστερη επιμέτρηση 
 
i. Δάνεια και απαιτήσεις 
Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές 
ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές 
και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης τους.  
 
Τα Δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός 
από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία των 
οικονομικών καταστάσεων. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη 
κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 
 
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια και οι απαιτήσεις επιμετρώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου μείον τυχόν 
ζημία απομείωσης. 
Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου 
Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν 
και μόνον όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μεταβιβάσει το χρηματοοικονομικό 
περιουσιακό στοιχείο και η μεταβίβαση πληροί τους όρους για διαγραφή. 
 
Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
Σε κάθε ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων η Εταιρεία εκτιμά εάν υπάρχουν 
αντικειμενικές αποδείξεις που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί απομείωση.  

 
Για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποτιμώνται στην 
αποσβέσιμη αξία τους, το ποσό της ζημιάς από απομείωση της αξίας τους, 
υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας τους και της παρούσας αξίας 
των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το 
πραγματικό επιτόκιο του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. 
 

ii) Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
 
Αρχική αναγνώριση 
Τα υπόλοιπα  προμηθευτών και  λοιπών υποχρεώσεων αναγνωρίζονται στο κόστος που 
ταυτίζεται με την εύλογη αξία της μελλοντικής πληρωμής για τις αγορές αγαθών και 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. Οι εμπορικές και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόροι λογαριασμοί και συνήθως διακανονίζονται σε 0-90 
ημέρες.  
 
Όλα τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία των εισπρακτέων ποσών  
μειωμένη με τα σχετικά άμεσα έξοδα σύναψης, όπου αυτά είναι σημαντικά.  
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Μεταγενέστερη επιμέτρηση 
Μετά την αρχική αναγνώριση, η οικονομική οντότητα επιμετρά όλες τις 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο αποσβεσμένο κόστος με τη μέθοδο του 
πραγματικού επιτοκίου, εκτός από: 

α) χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.  

β) χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που ανακύπτουν όταν η μεταβίβαση ενός 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου δεν πληροί τις προϋποθέσεις για 
διαγραφή ή όταν εφαρμόζεται η προσέγγιση της συνεχιζόμενης ανάμειξης.  

γ) συμβόλαια χρηματοοικονομικής εγγύησης.  

δ) δεσμεύσεις παροχής δανείου με επιτόκια χαμηλότερα εκείνων της αγοράς.  
Το αναπόσβεστο κόστος των δανείων υπολογίζεται αφού ληφθούν υπόψη δαπάνες 
έκδοσης και η διαφορά μεταξύ του αρχικού ποσού και του ποσού λήξεως. Κέρδη και 
ζημιές καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται ή 
απομειώνονται και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης. 
 
Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εκτός εάν η Εταιρεία έχει 
το δικαίωμα να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες 
από την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων.  
 
Παύση αναγνώρισης 
Η οικονομική οντότητα παύει να αναγνωρίζει χρηματοοικονομική υποχρέωση (ή μέρος 
αυτής) στις οικονομικές της καταστάσεις όταν, και μόνον όταν, εξοφλείται, δηλαδή, 
όταν η δέσμευση που καθορίζεται στο συμβόλαιο εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή 
εκπνέει. Μια ανταλλαγή μεταξύ υπαρκτού οφειλέτη και δανειστή χρεωστικών τίτλων 
με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους αντιμετωπίζεται λογιστικά ως εξόφληση της 
αρχικής χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής 
υποχρέωσης. Ομοίως, ουσιώδης τροποποίηση των όρων υφιστάμενης 
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (είτε οφείλεται σε οικονομική δυσχέρεια του 
οφειλέτη είτε όχι) αντιμετωπίζεται λογιστικά ως εξόφληση της αρχικής 
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής 
υποχρέωσης. Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας μιας χρηματοοικονομικής 
υποχρέωσης (ή ενός τμήματος μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης) που εξοφλείται 
ή μεταβιβάζεται σε ένα άλλο μέρος και του ανταλλάγματος που καταβάλλεται, 
συμπεριλαμβανομένων και των μεταβιβαζόμενων εκτός μετρητών περιουσιακών 
στοιχείων και των αναληφθέντων υποχρεώσεων, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

 
  Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων 

Ο συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με υποχρεώσεις και η 
απεικόνιση του καθαρού ποσού στις οικονομικές καταστάσεις πραγματοποιείται μόνο 
εφόσον υπάρχει νόμιμο δικαίωμα για συμψηφισμό και υπάρχει πρόθεση για 
διακανονισμό του καθαρού ποσού που προκύπτει από τον συμψηφισμό ή για 
ταυτόχρονο διακανονισμό. 

 
(ζ)  Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις: Οι βραχυπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων, οι 

οποίοι γενικά έχουν πίστωση 0-90 ημέρες, εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία, 
μετά από προβλέψεις για τυχόν μη εισπρακτέα υπόλοιπα ενώ οι μακροπρόθεσμοι 
λογαριασμοί απαιτήσεων (υπόλοιπα που αποκλίνουν των κανονικών όρων πίστωσης) 



 

101 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση την μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου. 

 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις διενεργείται όταν δεν είναι πλέον πιθανή η 
είσπραξη ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού. Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης 
πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία 
κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων ώστε να αντανακλά τους 
πιθανολογούμενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών 
χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Αποτελεί πολιτική 
της Εταιρείας να μη διαγράφεται καμία απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες οι 
δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξή της.  Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται 
ως δαπάνη στα έξοδα διάθεσης στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος. 
 
Μεταγενέστερες ανακτήσεις ποσών για τα οποία είχε σχηματιστεί πρόβλεψη 
πιστώνονται στο κονδύλι «Άλλα έσοδα» στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος. 
 

(η)   Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα: Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά 
ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις 
βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και 
χαμηλού ρίσκου. Τραπεζικές υπεραναλήψεις απεικονίζονται στο Παθητικό στις 
βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Τα στοιχεία των ταμειακών διαθεσίμων 
και ισοδύναμων έχουν αμελητέο κίνδυνο μεταβολής στην αξία. 

 
(θ) Μετοχικό κεφάλαιο – Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο: Το 

μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει την αξία των κοινών μετοχών της Εταιρείας που 
έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Τα έξοδα που αφορούν άμεσα την έκδοση 
νέων μετοχών παρουσιάζονται στα Ίδια Κεφάλαια αφαιρετικά από το μετοχικό 
κεφάλαιο. 

 
(ι)     Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα και ενδεχόμενες υποχρεώσεις:  Προβλέψεις 

αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση 
ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, είναι πιθανή μια εκροή πόρων που 
ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη και το ποσό της σχετικής δέσμευσης μπορεί να 
εκτιμηθεί με αξιοπιστία. Όταν η Εταιρεία αναμένει μια πρόβλεψη να καλυφθεί με 
αποζημίωση, π.χ. από ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο, και υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα 
για την είσπραξη της τότε η συγκεκριμένη αποζημίωση καταχωρείται ως ξεχωριστή 
απαίτηση. 

 
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων 
και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία του εξόδου που 
αναμένεται να χρειαστεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Αν η επίδραση της 
χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, οι προβλέψεις υπολογίζονται 
προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με έναν συντελεστή προ 
φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική 
αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται 
συγκεκριμένα με την υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται 
στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για 
εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες 
απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται 
εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 
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(κ)  Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού - Παροχές στο προσωπικό: Σύμφωνα με τις 
διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας η Εταιρεία καταβάλλει αποζημιώσεις στους 
συνταξιοδοτημένους και στους απολυόμενους, το δε ύψος των σχετικών 
αποζημιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας και το ύψος των αποδοχών, με 
μέγιστο καταβαλλόμενο ποσό ύψους Ευρώ 15.000 καθοριζόμενο από τον 
αναγκαστικό νόμο 173/1967. Το πρόγραμμα θεωρείται πρόγραμμα καθορισμένων 
παροχών. Ως πρόγραμμα καθορισμένων παροχών, ορίζεται το πρόγραμμα στο οποίο 
οι παροχές καθορίζονται µε βάση συγκεκριμένες παραμέτρους, όπως η ηλικία, τα έτη 
προϋπηρεσίας ή η αμοιβή εργασίας. Η υποχρέωση που καταχωρείται στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι 
η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή. Η δέσμευση της 
καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη 
χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit 
method). Τα καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της περιόδου συμπεριλαμβάνονται 
στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος και αποτελούνται από την παρούσα αξία 
των παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί 
της υποχρέωσης παροχών, και τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες τα οποία 
καταχωρούνται άμεσα απευθείας στα λοιπά συνολικά εισοδήματα και δε 
μεταφέρονται στα αποτελέσματα σε μεταγενέστερη περίοδο. Για την προεξόφληση 
χρησιμοποιείται η μέθοδος Full Yield curve (καμπύλης επιτοκίου). 
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος 
καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. 
 

(λ) Κρατικά Ασφαλιστικά προγράμματα: Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται 
κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον ιδιωτικό τομέα 
(ΕΦΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε 
εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος του μηνιαίου μισθού του 
στο ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά 
την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των 
συνταξιοδοτικών παροχών στους συνταξιούχους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει 
καμία νομική ή τεκμαρτή  υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών παροχών με 
βάση αυτό το πρόγραμμα. 

 
(μ) Κρατικές επιχορηγήσεις: Οι κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες σχετίζονται με την 

επιδότηση ενσώματων παγίων στοιχείων αναγνωρίζονται όταν υπάρχει εύλογη 
εξασφάλιση ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ότι η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για την καταβολή τους. Όταν οι 
κρατικές επιχορηγήσεις σχετίζονται με ένα περιουσιακό στοιχείο, η εύλογη αξία 
πιστώνεται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σαν αναβαλλόμενα έσοδα και 
μεταφέρεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος με ισόποσες ετήσιες δόσεις με 
βάση την αναμενόμενη ωφέλιμη διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου που 
επιχορηγήθηκε. Όταν η επιχορήγηση σχετίζεται με δαπάνη, αναγνωρίζεται σαν έσοδο 
στην διάρκεια της χρήσεως που απαιτείται για την αντιστοίχιση της επιχορήγησης σε 
συστηματική βάση στις δαπάνες τις οποίες προορίζεται να αποζημιώσει. Οι 
αποσβέσεις των επιχορηγήσεων εμφανίζονται στα «Λοιπά έσοδα» στην κατάσταση 
συνολικού εισοδήματος. 

 
(ν)   Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις: Τα υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών 

υποχρεώσεων αναγνωρίζονται στο κόστος που ταυτίζεται με την εύλογη αξία της 
μελλοντικής πληρωμής για τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. Οι 
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εμπορικές και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόροι 
λογαριασμοί και συνήθως διακανονίζονται σε διάστημα μέχρι 90 ημέρες. 

  
(ξ)         Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος: Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται 

σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Η δαπάνη για 
τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει 
βάσει των κερδών της κάθε Εταιρείας όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές της 
δηλώσεις, πρόσθετους φόρους εισοδήματος που προκύπτουν από τους φορολογικούς 
ελέγχους των φορολογικών αρχών και προβλέψεις  για πρόσθετους φόρους και 
προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και υπολογίζεται σύμφωνα με 
φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία των οικονομικών 
καταστάσεων.  
Η Εταιρία δεν έχει υπολογίσει αναβαλλόμενη φορολογία στις διαφορές μεταξύ 
λογιστικής και φορολογικής βάσης καθώς κρίθηκαν ως μόνιμες διαφορές λόγω της 
φύσης της Εταιρίας και του καθεστώς φορολόγησης της.  

 
(ο)    Αναγνώριση Εσόδων: Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν είναι πολύ πιθανή η εισροή του 

οικονομικού οφέλους της συναλλαγής στην Εταιρία και τα σχετικά ποσά μπορούν να 
μετρηθούν αξιόπιστα.  

  
Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της Εταιρείας προέρχονται κυρίως από έσοδα από 
την είσπραξη διοδίων μέσω των συστημάτων χειροκίνητης ή ηλεκτρονικής πληρωμής  
διοδίων καθώς και από έσοδα από τη μίσθωση Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων 
(Σ.Ε.Α.) ή άλλων χώρων.  
Έσοδα από την πώληση αγαθών, λογίζονται όταν η επιχείρηση έχει μεταβιβάσει στον 
αγοραστή όλους τους ουσιαστικούς κινδύνους και ωφέλειες που απορρέουν από την 
κυριότητα των αγαθών και η είσπραξη των αντίστοιχων ποσών είναι βέβαιη.  

 
 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρούνται όταν το ποσό του εσόδου και τα 
αντίστοιχα κόστη μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα, τα οικονομικά οφέλη 
πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και το στάδιο ολοκλήρωσης της 
συναλλαγής κατά την ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων μπορεί να 
αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

 
 Έσοδα από ενοίκια που προκύπτουν από λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα με την ευθεία μέθοδο σε ολόκληρη τη διάρκεια της μίσθωσης. 
 

Έσοδα από τόκους λογίζονται βάση μιας χρονικής αναλογίας, που προσδιορίζεται 
από την πραγματική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου. 

 
 (π)    Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι 

πληρωμές που πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στα 
αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσης του μίσθιου. 

 
(ρ)     Μερίσματα: Τα μερίσματα που διανέμονται στους μετόχους της Εταιρείας 

αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή 
εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 
(σ)     Μισθώσεις (ως μισθωτής ή εκμισθωτής): Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις που 

μεταφέρουν στην Εταιρεία ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που 
σχετίζονται με το μισθωμένο πάγιο, κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της 
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μίσθωσης στην εύλογη αξία του μισθωμένου παγίου ή, αν αυτή είναι χαμηλότερη, 
στη παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων. Οι πληρωμές για χρηματοδοτικές 
μισθώσεις επιμερίζονται μεταξύ των χρηματοοικονομικών εξόδων και της μείωσης 
της χρηματοδοτικής υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο 
εναπομείναν υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται 
στα αποτελέσματα. Τα κεφαλαιοποιηθέντα μισθωμένα πάγια αποσβένονται με βάση 
τη μικρότερη περίοδο από την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή του παγίου ή την διάρκεια 
της μίσθωσης. 

 
Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη και τους 
κινδύνους που απορρέουν από την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου 
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Τα καταβαλλόμενα μισθώματα για 
λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα σε συστηματική 
βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Σε περίπτωση που σύμβαση λειτουργικής 
μίσθωσης διακοπεί πριν από την ημερομηνία λήξης της, το ποσό που καταβάλλεται 
στον εκμισθωτή με τη μορφή αποζημίωσης, αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο 
στην οποία γίνεται η διακοπή της μίσθωσης. 
 
Για τις μισθώσεις όπου η Εταιρεία είναι η εκμισθώτρια, τα έσοδα της μίσθωσης από 
λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος με 
την ευθεία μέθοδο σε ολόκληρη τη διάρκεια της μίσθωσης. 
 
Η Εταιρεία δεν είχε χρηματοδοτικές μισθώσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 
2017 αλλά μόνο λειτουργικές μισθώσεις ακινήτων. 

 
4. Έσοδα / Έξοδα 
 
α) Κύκλος Εργασιών 

 
 
 
β) Κόστος πωληθέντων 

 
 
γ) Λοιπά έσοδα  

 
 
 
 

01.01 - 31.12.2018 01.01 - 31.12.2017
Έσοδα τελών διοδίων 78.286.868,20 67.162.226,53
Πωλήσεις υπηρεσιών υποκαταστημάτων 504.276,14 1.109.729,75
Πωλήσεις υπηρεσιών εξωτερικού 1.565.309,30 682.076,43
Έσοδα από ασφαλιστικές αποζημιώσεις 184.996,45 151.164,81
Σύνολο 80.541.450,09 69.105.197,52

01.01 - 31.12.2018 01.01 - 31.12.2017

Αποσβέσεις (σημ. 4θ) 85.048.872,59 85.853.830,48
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (σημ. 4η) 953.785,22 1.028.230,12
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 293.940,77 699.999,85
Παροχές τρίτων 39.723.178,45 28.518.986,79
Σύνολο 126.019.777,03 116.101.047,24

01.01 - 31.12.2018 01.01 - 31.12.2017
Επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις 831.106,22 1.126.515,98
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων (σημ. 27δ) 380.608,55 371.258,88
Έσοδα παρεπομένων ασχολιών 287.834,78 266.241,90
Αποσβέσεις επιχορηγούμενων παγίων (σημ. 17) 145.209,54 145.209,56
Τόκοι, πρόστιμα και ποινικές ρήτρες 311.446,64 290.054,54
Λοιπά λειτουργικά έσοδα 2.235.749,52 251.557,55
Σύνολο 4.191.955,25 2.450.838,41
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δ) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

 
 
ε) Έξοδα συντήρησης και  λειτουργίας 

 
 
στ) Λοιπά έξοδα  

 
 
ζ) Χρηματοοικονομικά έξοδα και έσοδα  

 
 
η) Κόστος μισθοδοσίας 

 
 

 
Το κόστος μισθοδοσίας αναλύεται ανά λειτουργία ως ακολούθως: 

 
 

01.01 - 31.12.2018 01.01 - 31.12.2017
Αποσβέσεις (σημ. 4θ) 307.392,02 152.091,46
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (σημ. 4η) 5.607.212,40 5.548.663,11
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 805.475,15 544.229,12
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων (σημ. 27γ) 333.633,00 335.660,04
Παροχές τρίτων 473.870,54 478.139,45
Φόροι – τέλη 64.183,38 87.499,16
Διάφορα έξοδα 217.490,89 280.982,27
Σύνολο 7.809.257,38 7.427.264,61

01.01 - 31.12.2018 01.01 - 31.12.2017

Αποσβέσεις (σημ. 4θ) 13.866,54 13.926,36
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (σημ. 4η) 1.001.435,68 1.120.117,68
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 0,00 28.074,84
Παροχές τρίτων 4.914.691,94 5.825.136,86
Φόροι – τέλη 52.884,89 68.183,16
Διάφορα έξοδα 46.505,12 56.674,75
Σύνολο 6.029.384,16 7.112.113,65

01.01 - 31.12.2018 01.01 - 31.12.2017
Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 322,18
Αποζημιώσεις καταβαλλόμενες σε τρίτους 570.412,32 691.333,70
Ζημίες από εκποίηση ενσώματων παγίων (σημ. 6) 0,47 134.220,54
Προβλέψεις από επισφαλείς πελάτες (σημ. 10) 42.813,88 42.147,80
Αποδόση εσόδων ΣΔ Προμαχώνα και Ιεροπηγής υπέρ του Δημοσίου χρέους 7.322.818,95 7.493.903,18
Πρόβλεψη για μη επιλέξιμο ΦΠΑ (σημ. 21) 3.386.617,15 9.864.405,26
Λοιπές προβλέψεις 6.422,34 0,00
Λοιπά έξοδα 51.944,87 766.087,28
Σύνολο 11.381.029,98 18.992.419,94

01.01 - 31.12.2018 01.01 - 31.12.2017
Τόκοι μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων (σημ. 18) 68.642,18 211.763,01
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 91.890,69 84.902,95
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 160.532,87 296.665,96

0,00 0,00

01.01 - 31.12.2018 01.01 - 31.12.2017
Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων (σημ. 12) 202.311,11 256.489,00
Πρόσοδοι Τράπεζα Ελλάδος (σημ. 12) 7.559.645,73 2.021.579,39
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 7.761.956,84 2.278.068,39

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα 7.601.423,97 1.981.402,43

01.01 - 31.12.2018 01.01 - 31.12.2017

Μισθοί – Ημερομίσθια 6.078.004,04 6.116.562,49
Εργοδοτικές εισφορές 1.491.735,91 1.503.959,28
Παρεπόμενες παροχές & έξοδα  προσωπικού 4.380,00 6.085,00
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού (σημ. 15) -11.686,65 70.404,14
Σύνολο 7.562.433,30 7.697.010,91

01.01 - 31.12.2018 01.01 - 31.12.2017
Κόστος πωληθέντων (σημ. 4β) 953.785,22 1.028.230,12
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (σημ. 4δ) 5.607.212,40 5.548.663,11
Έξοδα συντήρησης και  λειτουργίας (σημ. 4ε) 1.001.435,68 1.120.117,68

Σύνολο 7.562.433,30 7.697.010,91
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Ο αριθμός των εργαζομένων στην Εταιρεία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017 έχει ως 
ακολούθως: 

 
 
θ) Αποσβέσεις 

 
Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών αναλύονται ανά 
λειτουργία ως ακολούθως: 

 
 
5. Φόρος εισοδήματος  

 
O φόρος εισοδήματος που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος της 
Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως:  

 
Σύμφωνα με το φορολογικό νόμο Ν. 4334/2015, ο φορολογικός συντελεστής της χρήσης 
2017 είναι 29% (2016: 29%). Ο φορολογικός συντελεστής στις χώρες που 
δραστηριοποιούνται υποκαταστήματα της Εταιρίας είναι στη Ρουμανία 15%, στη Σερβία 
15% και στην Αλβανία 15%. 
 
Ο φόρος εισοδήματος προέκυψε από τη δραστηριότητα στο εξωτερικό στην οποία 
προέκυψε κέρδος ύψους Ευρώ 123.099,76 (31.12.2017: Ευρώ 300.425,20) και καταβλήθηκε 
φόρος ύψους 18.521,45 (31.12.2017: Ευρώ 46.671,16). 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουμε τη συμφωνία μεταξύ του ονομαστικού και του 
πραγματικού φορολογικού συντελεστή. 

 
 

Οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται κάθε χρόνο, αναπροσαρμόζοντας τα λογιστικά 
αποτελέσματα με τις φορολογικές διαφορές δήλωσης, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που 
αναφέρονται σ’ αυτές θεωρούνται προσωρινές μέχρι τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου 
από τις φορολογικές αρχές και την έκδοση της σχετικής έκθεσης,  με την οποία οι 
φορολογικές υποχρεώσεις οριστικοποιούνται. Φορολογικές ζημιές που μεταφέρονται από 
προηγούμενες χρήσεις, στο βαθμό που είναι αποδεκτές από τις φορολογικές αρχές, μπορούν 
να συμψηφισθούν με τα κέρδη των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν. 

 

31.12.2018 31.12.2017
Διοικητικοί 76 118
Μηχανικοί 96 98
Τεχνικοί 17 20
Αποσπασμένοι ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ 2 2
Δικηγόροι 4 4
Προσωπικό υποκαταστημάτων 1 2
Σύνολο Διοικητικού υπαλληλικού προσωπικού 196 244

01.01 - 31.12.2018 01.01 - 31.12.2017

Κόστος πωληθέντων (σημ. 4β) 85.048.872,59 85.853.830,48
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (σημ. 4δ) 307.392,02 152.091,46
Έξοδα συντήρησης και  λειτουργίας (σημ. 4ε) 13.866,54 13.926,36
Σύνολο 85.370.131,15 86.019.848,30

01.01 - 31.12.2018 01.01 - 31.12.2017
Τρέχων φόρος εισοδήματος υποκαταστημάτων 18.521,45 46.671,16
Διαφορές φορολογικού ελέγχου (σημ. 28στ) 0,00 0,00
Έξοδο φόρου εισοδήματος στα αποτελέσματα 18.521,45 46.671,16

31.12.2018 31.12.2017
Ζημίες προ φόρων -58.904.619,25 -76.095.407,09
Φόρος εισοδήματος υπολογισμένος με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή 
(2018: 29%, 2017: 29%) -17.082.339,58 -22.067.668,06
Φορολογική επίδραση μη εκπιπτόμενων δαπανών 43.653.908,64 43.479.558,31
Φορολογική επίδραση αφορολογήτων εσόδων -24.401.322,07 -20.590.983,32
Φορολογική επίδραση κερδών που δεν φορολογούνται -2.170.246,99 -820.906,93
Φορολογική επίδραση κερδών υποκαταστημάτων που φορολογούνται 18.521,45 46.671,16
Σύνολο επιβάρυνσης φόρου εισοδήματος στα αποτελέσματα 18.521,45 46.671,16
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6. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 
 
 

Σημειώνεται ότι στο κονδύλι «Κτίρια και Τεχνικά Έργα» το μεγαλύτερο μέρος ποσού Ευρώ 
6.225.268.600,32 (31.12.2017: Ευρώ  6.226.894.698,52) αφορά το κόστος κατασκευής των 
ετοίμων τμημάτων του οδικού άξονα τα οποία έχουν δοθεί στην κυκλοφορία, όπου 
υπολογίζονται αποσβέσεις μόνο στα τμήματα του οδικού άξονα που έχει ξεκινήσει η 
οικονομική εκμετάλλευση τους σύμφωνα με την ωφέλιμη ζωή τους ανάλογα με την 
κατηγορία εργασιών που αφορά. Επί των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων δεν 
υφίστανται εμπράγματα βάρη. 
 
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017 η Εταιρεία είχε δέσμευση για κεφαλαιουχικές 
δαπάνες συνολικού ύψους Ευρώ 57.935.623,22 και Ευρώ 100.595.367,63, αντίστοιχα. 
 
Κατά τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, πουλήθηκαν/διαγράφηκαν ενσώματα 
πάγια αναπόσβεστης αξίας ύψους Ευρώ 14.000.025,76 εκ των οποίων ποσό ύψους € 
13.978.452,76 αφορά στην έγκριση αρνητικών πιστοποιήσεων εργασιών, ενώ κατά τη χρήση 
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, πουλήθηκαν ενσώματα πάγια αναπόσβεστης αξίας 
ύψους Ευρώ 134.220,54. 
 
 

  

Κτίρια και Τεχνικά 
'Εργα 

  

Μεταφορικά 
Μέσα 

  

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 
  

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση και 

προκαταβολές 
  Σύνολο 

Αξία κτήσης          

01.01.2017 5.981.208.691,58  675.903,13  6.885.799,88  439.978.603,50  6.428.748.998,09 

Προσθήκες 0,00  0,00  35.447,93  42.661.319,61  42.696.767,54 

Μειώσεις/Διαγραφές 0,00  0,00  -36.426,96  -134.219,74  -170.646,70 

Μεταφορές έργων τρίτων 0,00  0,00  0,00  -65.683.489,68  -65.683.489,68 

Μεταφορές 246.445.583,54  0,00  0,00  -246.445.583,54  0,00 

31.12.2017 6.227.654.275,12  675.903,13  6.884.820,85  170.376.630,15  6.405.591.629,25 

Προσθήκες 0,00  0,00  107.395,00  33.561.148,72  33.668.543,72 

Μειώσεις/Διαγραφές 0,00  0,00  -21.573,00  -13.978.452,76  -14.000.025,76 

Μεταφορές έργων τρίτων 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Μεταφορές -1.626.098,20  0,00  0,00  1.626.098,20  0,00 

31.12.2018 6.226.028.176,92  675.903,13  6.970.642,85  191.585.424,31  6.425.260.147,21 

          

Συσσωρευμένες αποσβέσεις           

01.01.2017 -413.842.376,17  -618.910,97  -6.058.891,26  0,00  -420.520.178,40 

Αποσβέσεις (σημ. 4θ) -85.849.490,08  -14.824,52  -83.635,14  0,00  -85.947.949,74 

Πωλήσεις 0,00  0,00  36.426,16  0,00  36.426,16 

31.12.2017 -499.691.866,25  -633.735,49  -6.106.100,24  0,00  -506.431.701,98 

Αποσβέσεις (σημ. 4θ) -85.045.311,12  -11.462,36  -106.640,95  0,00  -85.163.414,43 

Πωλήσεις 0,00  0,00  21.572,53  0,00  21.572,53 

31.12.2018 -584.737.177,37  -645.197,85  -6.191.168,66  0,00  -591.573.543,88 

          

Αναπόσβεστη αξία            
31.12.2018 5.641.290.999,55  30.705,28  779.474,19  191.585.424,31  5.833.686.603,33 

31.12.2017 5.727.962.408,87  42.167,64  778.720,61  170.376.630,15  5.899.159.927,27 



 

108 

7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 
 
Οι αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων έχουν επιβαρύνει τα έξοδα διοικητικής 
λειτουργίας. 
 
8. Συμμετοχές σε θυγατρικές και κοινοπραξίες 
 
Οι συμμετοχές σε θυγατρικές, οι οποίες έχουν αποτιμηθεί στο κόστος κτήσης ποσού Ευρώ 
322,75, αναλύονται ως εξής: 

 
α) Η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 99% στην   Εταιρεία “EGNATIA ODOS S.R.L.” με έδρα το 
Βουκουρέστι Ρουμανίας, οδός Sector 2, Str. Logofat Luca Stroici, Nr.40, Register No J40/8370. 
Το κεφάλαιο της εν λόγω Εταιρείας είναι 1.000 RON. (Μετατροπή με ισοτιμία 31.12.12  
1Ευρώ = 4,4445 RON ήτοι Ευρώ 222,75). 

 
β) Η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100% στην Εταιρεία “EGNATIA ODOS doo Beograd” με 
έδρα το Βελιγράδι Σερβίας, Οδός Tosin Bunar 268. Το κεφάλαιο της εν λόγω Εταιρείας είναι 
100 Ευρώ. 
Οι ανωτέρω θυγατρικές έχουν σαν σκοπό τη διενέργεια μελετών και υπηρεσιών συμβούλου 
και δεν είχαν ουσιαστική δραστηριότητα στις χρήσεις 2018 και 2017. 
 
Επίσης, η Εταιρεία εμφανίζει συμμετοχές σε κοινοπραξία ποσού Ευρώ 1.020,00 καθώς 
συμμετέχει με ποσοστό 51% στην «Κοινοπραξία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ – Κοινοπραξία ΤΡΙΚΑΤ 
ΑΕΚΤΕ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ & ΥΙΟΙ ΕΕ – ΑΚΤΙΟ/ΠΡΕΒΕΖΑ» με έδρα στην Κοινότητα 
Ανθούσας Αττικής επί της οδού Σύρου αριθμ. 18 και ΑΦΜ 997375785. Το κεφάλαιο της εν 
λόγω κοινοπραξίας είναι 2.000 Ευρώ και συστάθηκε με σκοπό τη λειτουργία και τη 
συντήρηση του έργου «ΖΕΥΞΗ ΑΚΤΙΟΥ – ΠΡΕΒΕΖΑΣ». Κατά τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης 
η κοινοπραξία έχει εκκαθαριστεί και λυθεί. 
 

Λογισμικά 
προγράμματα

Αξία κτήσης
01.01.2017 3.055.232,74
Προσθήκες 0,00
31.12.2017 3.055.232,74
Προσθήκες 179.900,13
31.12.2018 3.235.132,87

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
01.01.2017 -2.770.149,90
Αποσβέσεις (σημ. 4θ) -71.898,56
31.12.2017 -2.842.048,46
Αποσβέσεις (σημ. 4θ) -206.716,72
31.12.2018 -3.048.765,18

Αναπόσβεστη αξία  
31.12.2018 186.367,69
31.12.2017 213.184,28



 

109 

 
9. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

 
 
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της 10ης Δεκεμβρίου 1998 
καταβλήθηκε ποσό ύψους Ευρώ 78.812.391,03 σε απαλλοτριώσεις για λογαριασμό του 
Ελληνικού Δημοσίου. Με σειρά αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, ο μέτοχος είχε 
εγκρίνει την πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών προκειμένου να 
εισπραχθεί το ως άνω  ποσό.  Η εταιρία υπενθύμισε κατ’ επανάληψη και τελευταία με το υπ. 
αριθμ. πρωτ. 73196/Β00/220/ΠΜ/ID105395/σκ/05.06.2019 έγγραφό της προς το αρμόδιο 
υπουργείο την υποχρέωση επιστροφής του εν λόγω ποσού.  Το ως άνω ποσό αποτελεί 
απαίτηση και αίτημα της Ε.Ο.Α.Ε. από το Ελληνικό Δημόσιο αλλά δεν έχει εισπραχθεί μέχρι 
σήμερα. 
 
10.  Εμπορικές απαιτήσεις 
 
Οι εμπορικές  απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

 
 
 
Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς πελάτες για τις χρήσεις που έληξαν την 31η 
Δεκεμβρίου 2018 και 2017, είχε ως ακολούθως: 
 

 
 
Η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις αφορά παραβάσεις διελεύσεων στους σταθμούς 
διοδίων της  Εταιρείας από οχήματα των οποίων η πινακίδα κυκλοφορίας δεν ήταν ελληνική. 
Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων αυτών, έως σήμερα δεν είχαν καταβάλει το αντίτιμο του τέλους 
διοδίων. 
 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και 2017, η χρονική απεικόνιση των απαιτήσεων έχει ως εξής:  
 

31.12.2018 31.12.2017
Δοσμένες εγγυήσεις ΔΕΗ 856.983,25 855.463,19
Δοσμένες εγγυήσεις ενοικίων 16.581,65 16.961,65
Λοιπές εγγυήσεις 8.612,84 8.040,93
Απαίτηση από Ελληνικό Δημόσιο από απαλλοτριώσεις 78.812.391,03 78.812.391,03
Σύνολο 79.694.568,77 79.692.856,80

31.12.2018 31.12.2017

Πελάτες 443.396,03 384.599,37
Γραμμάτια εισπρακτέα σε παρακατάθεση 3.168,40 3.168,40
Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες 230.899,98 188.086,10
Σύνολο 677.464,41 575.853,87

Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων -230.899,98 -188.086,10
Καθαρό ποσό εμπορικών απαιτήσεων 446.564,43 387.767,77

Υπόλοιπο στις 1.1.2017 145.938,30
Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση (σημ. 4στ) 42.147,80
Υπόλοιπο στις 31.12.2017 188.086,10
Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση (σημ. 4στ) 42.813,88
Υπόλοιπο στις 31.12.2018 230.899,98
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11.  Λοιπές απαιτήσεις  
 
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

 
 
Στις απαιτήσεις της Εταιρίας κατά την 31.12.2017 περιλαμβάνονταν ποσό ύψους Ευρώ 
13.401.067,26 που αντιστοιχούσε σε φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ετών 2012 και 2016 
προς επιστροφή. Το εν λόγω ποσό αφορούσε σε μη επιλέξιμο ΦΠΑ συγχρηματοδοτούμενων 
έργων ΕΣΠΑ, το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ και επρόκειτο να επιστραφεί σ’ αυτήν 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2 της ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580/14.6.2012.  
Στη χρήση 2018 η Εταιρεία εισέπραξε απαίτηση ΦΠΑ για τη χρήση 2012 ποσού Ευρώ 
3.536.662,00, ενώ απαίτηση επιστροφής ΦΠΑ της χρήσης 2016 ποσού Ευρώ 9.864.405,26 δεν 
είχε τακτοποιηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018. 
 
Επιπλέον η Εταιρεία αναγνώρισε στη χρήση 2018 απαίτηση από το Ελληνικό Δημόσιο για μη 
επιλέξιμο ΦΠΑ συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ χρήσης 2017 ποσού Ευρώ 3.386.617,15 
(σημ. 21). Μετά την ολοκλήρωση του προσωρινού ελέγχου ΦΠΑ για τις χρήσεις 2016 & 2017 
επιστράφηκε στην εταιρεία το συνολικό ποσό των € 13.401.067,26 στις 02.07.2020. 
 
Στο κονδύλι «Επισφαλείς - Επίδικοι Χρεώστες» περιλαμβάνεται κυρίως: 
α) ποσό ύψους Ευρώ 12.706.589,10 (31.12.2017: 14.409.284,42) που αφορά βεβαιωμένες 
αποφάσεις Δημοσιονομικής Διόρθωσης για τις οποίες η Εταιρεία έχει προσφύγει στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με την ακύρωση τους. Για το ποσό αυτό η Εταιρία εμφανίζει στα 
βιβλία ισόποση πρόβλεψη που απεικονίζεται στις λοιπές προβλέψεις (σημ. 16). 
β) ποσό ύψους Ευρώ 780.820,04 (31.12.2017: 780.820,04) που αφορά διάφορους επίδικους 
χρεώστες που περιλαμβάνουν κυρίως επισφαλείς απαιτήσεις από εργολάβους-
κατασκευαστές έργων.  
 
Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς λοιπές απαιτήσεις για τις χρήσεις που έληξαν την 
31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017, είχε ως ακολούθως: 
 

< 60 ημέρες
31 - 210 
ημέρες

> 210 ημέρες Σύνολο

€
31.12.2018 47.468,55 29.074,20 139.121,70 230.899,98 446.564,43
31.12.2017 47.635,60 18.561,40 120.560,30 201.010,47 387.767,77

Δεν είναι σε 
καθυστέρηση 
και δεν είναι 
απομειωμένα 

Σε καθυστέρηση αλλά όχι απομειωμένα

31.12.2018 31.12.2017

Επιστρεπτέος ΦΠΑ από συγχρηματοδοτούμενα έργα 13.251.022,41 13.401.067,26
Συμψηφιστέος στην επόμενη χρήση ΦΠΑ 0,00 9.946.892,41
Απαίτηση από Ελληνικό Δημόσιο από παρακρατούμενους φόρους 47.976,75 55.620,43
Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων 115.422,18 0,70
Επίσφαλείς-Επίδικοι χρεώστες 13.487.409,22 15.190.104,62
Προκαταβολές σε προμηθευτές-πιστωτές 76.816.754,29 62.401.921,22
Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 410.463,05 471.520,56
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (σημ. 23) 30.000,00 30.000,00
Χρεώστες Διάφοροι 6.831.815,97 3.957.837,95
Έσοδα εισπρακτέα 4.005.822,54 1.367.607,40
Έξοδα επομένων χρήσεων 565.447,78 607.849,02
Σύνολο 115.562.134,19 107.430.421,57

Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών λοιπών απαιτήσεων -780.820,12 -780.820,12
Καθαρό ποσό λοιπών απαιτήσεων 114.781.314,07 106.649.601,45
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12. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 
 
Οι λογαριασμοί καταθέσεων όψεως είναι εκφρασμένοι σε Ευρώ και τοκίζονται με 
κυμαινόμενα επιτόκια ανάλογα με το ύψος της κατάθεσης και με βάση τα επιτόκια των 
τραπεζών για υπόλοιπα σε λογαριασμούς όψεως και καταθέσεων. Η τρέχουσα αξία των εν 
λόγω καταθέσεων όψεως προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία λόγω των κυμαινόμενων 
επιτοκίων και των βραχυπρόθεσμων λήξεων τους. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων όψεως 
σε εμπορικές τράπεζες κατά την διάρκεια της χρήσης 2018 κυμάνθηκε μεταξύ 0,10% - 1,30%  
(2017: 0,10% - 1,50%) ενώ στην Τράπεζα της Ελλάδος το μέσο επιτόκιο του λογαριασμού 
ταμειακής διαχείρισης κατά την διάρκεια της χρήσης 2018 διαμορφώθηκε περίπου στο 3,16%  
(2017: 3,19%). Τα έσοδα από τόκους τραπεζικών καταθέσεων όψεως ανέρχονται, για τις 
χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017, σε Ευρώ 7.761.956,84 και Ευρώ 
2.278.068,39, αντίστοιχα, και συμπεριλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έσοδα στις 
συνημμένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος (σημ. 4ζ). 
 
 
13. Μετοχικό Κεφάλαιο  
 
Το εγκεκριμένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας έχει ως ακολούθως: 

 

 
 

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 
εγκρίθηκε επιπλέον αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά Ευρώ 150.000.000,00 με 
τμηματική καταβολή σε τέσσερις ισόποσες δόσεις εντός δύο ετών από τη δημοσίευση της 
σχετικής απόφασης  της Γενικής Συνέλευσης (Αρ. Πρωτ. ΓΕΜΗ 657509/12.01.2017).  
 
Το Μετοχικό κεφάλαιο αναλύεται ως ακολούθως: 
 

 

Υπόλοιπο στις 01.01.2017 1.210.016,24
Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη -429.196,12
Υπόλοιπο στις 31.12.2017 780.820,12
Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη 0,00
Υπόλοιπο στις 31.12.2018 780.820,12

31.12.2018 31.12.2017

Ταμείο 1.067.227,44 1.178.642,35
Καταθέσεις Όψεως 288.657.305,20 298.385.894,03
Σύνολο 289.724.532,64 299.564.536,38

31.12.2018 31.12.2017
Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο 70.500.000 κοινές 

μετοχές ονομ. αξίας 100 Ευρώ έκαστη 7.050.000.000,00 7.050.000.000,00

31.12.2018 31.12.2017

Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 7.050.000.000,00 7.050.000.000,00
Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο (σημ. 12) 0,00 0,00
Σύνολο 7.050.000.000,00 7.050.000.000,00
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14. Αποθεματικά  
 
Τα αποθεματικά της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

 
 
Τακτικό αποθεματικό: Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες 
υποχρεούνται, από τα κέρδη της χρήσης, να σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεματικό 
μέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά τη 
διάρκεια της ζωής της Εταιρείας απαγορεύεται η διανομή του τακτικού αποθεματικού. 
 
Αποθεματικό μεταβιβαζόμενων έργων ΥΠΕΧΩΔΕ: Αφορά στην αξία των έργων που 
εκτελούνταν από το Ελληνικό Δημόσιο (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) και τα οποία μεταβιβάστηκαν στην 
Εταιρία για συνέχιση της κατασκευής τους. Η μεταβίβαση έλαβε χώρα το διάστημα 1996-
1997 με υπουργικές αποφάσεις. Τα έργα αυτά παραμένουν ακόμη υπό εκτέλεση καθώς 
αναμένονται σχετικές αποφάσεις για την υλοποίηση τους. 
 
Αποθεματικά υποκαταστημάτων εξωτερικού: Τα αποθεματικά αυτά προέρχονται από τα 
υποκαταστήματα που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό (Ρουμανία, Σερβία) και 
σχηματίζονται σύμφωνα με αυτά που επιβάλλονται από την νομοθεσία αυτών των χωρών. 
 
Λοιπά αφορολόγητα και έκτακτα αποθεματικά: Τα αφορολόγητα και έκτακτα αποθεματικά 
που απεικονίζονταν κατά την 31.12.2013 συμψηφίστηκαν στη χρήση 2016 με ζημίες εις νέο 
στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013. 

 
Καταθέσεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου: Μέχρι την 31/12/2018 είχε πραγματοποιηθεί 
καταβολή ποσού Ευρώ 124.990.695,44 από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών για 
μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας. Το ποσό αυτό μεταφέρθηκε σε 
λογαριασμό Λοιπών Υποχρεώσεων (53.98) λόγω του ότι δεν είχε κεφαλαιοποιηθεί μέχρι την 
31.12.2018. Με αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11.2.2019 το ανωτέρω ποσό 
κεφαλαιοποιήθηκε. 
 
15. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 
Το κονδύλι στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 
 

Σύμφωνα με το ελληνικό εργατικό δίκαιο κάθε εργαζόμενος δικαιούται εφάπαξ αποζημίωση 
σε περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησης. Το ποσό της αποζημίωσης εξαρτάται από το 
χρόνο προϋπηρεσίας και τις αποδοχές του εργαζόμενου την ημέρα της απόλυσης ή 
συνταξιοδότησης του. Αν ο εργαζόμενος παραμείνει στην Εταιρεία μέχρι να συνταξιοδοτηθεί 
κανονικά, δικαιούται ποσό εφάπαξ ίσο με το 40% της αποζημίωσης που θα έπαιρνε αν 

31.12.2018 31.12.2017

Τακτικό αποθεματικό 1.643.995,19 1.643.995,19
Αποθέματα υποκαταστημάτων εξωτερικού 25.803,00 25.803,00
Αποθεματικό Μεταβιβαζόμενων έργων ΥΠΕΧΩΔΕ 91.359.633,55 91.359.633,55
Καταθέσεις για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 0,00 121.447.700,38
Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ 89,07 89,07

93.029.520,81 214.477.221,19

31.12.2018 31.12.2017
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 1.032.407,58 918.372,49
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απολυόταν την ίδια μέρα, με μέγιστο καταβαλλόμενο ποσό ύψους Ευρώ 15.000 
καθοριζόμενο από τον αναγκαστικό νόμο 173/1967. Ο ελληνικός εμπορικός νόμος, προβλέπει 
ότι οι εταιρείες θα πρέπει να σχηματίζουν πρόβλεψη που αφορά το σύνολο του προσωπικού 
και τουλάχιστον για την υποχρέωση που δημιουργείται επί αποχώρησης λόγω 
συνταξιοδότησης (40% της συνολικής υποχρέωσης). 
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν μέσω αναλογιστικής 
μελέτης.  
Ο πίνακας που ακολουθεί εμφανίζει την κίνηση των σχετικών λογαριασμών προβλέψεων για 
αποζημίωση προσωπικού που παρουσιάζονται στην συνημμένη Κατάσταση Οικονομικής 
Θέσης της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018 και 2017 και την σύνθεση της καθαρής 
δαπάνης για τη σχετική πρόβλεψη που καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα. 
 

 
 
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των σχετικών 
προβλέψεων αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχώρησης έχουν ως εξής:  
 

 
 

 
 
 
16.  Λοιπές προβλέψεις  
 
Οι λοιπές προβλέψεις στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αφορούν πρόβλεψη για την 
καταβολή χρηματικών ποσών από την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων που αφορούν 
σε δαπάνες που κρίθηκαν οριστικά ως μη επιλέξιμες για τα διάφορα επιχειρησιακά 
προγράμματα μετά από τη διενέργεια επαλήθευσης/επιθεώρησης από το Υπουργείο 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η οποία κρίνεται ως παρανόμως καταβληθείσα και 
είναι άμεσα εκτελεστή με τη βεβαίωση του χρέους. 
 
Πιο συγκεκριμένα κατά την 31.12.2015 υφίστατο πρόβλεψη Ευρώ 21.319.403,63 που 
αφορούσαν παλαιότερες αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης. Στη χρήση 2016 
επιβλήθηκε πρόσθετη δημοσιονομική διόρθωση ποσού Ευρώ 132.069,00 (σημ. 4στ), 
καταβλήθηκε ποσό Ευρώ 3.906.499,18 με χρησιμοποίηση ήδη σχηματισθείσας πρόβλεψης 
και ακυρώθηκε με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης 
προηγούμενης χρήσης ποσού Ευρώ 2.285.899,99 (2464/0052/31.08.2009) και, ως εκ τούτου, 
μεταφέρθηκε στα Λοιπά Έσοδα στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (σημ. 4γ) με 
συνέπεια το τελικό υπόλοιπο να διαμορφωθεί σε Ευρώ 15.259.073,46.  

31.12.2018 31.12.2017
Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης 918.372,49 856.602,95
Κόστος τόκων καθορισμένης παροχής 22.469,07 13.699,61
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 77.795,57 56.704,53
Μείον Κόστος τερματισμού/διακανονισμού                                                 -111.951,29 0,00
Έσοδο από μη χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη -42.190,68 0,00
Δαπάνη που καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης (σημ. 5η) -53.877,33 70.404,14
Αναλογιστικό κέρδος 167.912,42 -8.634,60
Κέρδος που καταχωρείται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα 167.912,42 -8.634,60
Πληρωθείσες παροχές 0,00 0,00
Καθαρή υποχρέωση τέλους χρήσης 1.032.407,58 918.372,49

31.12.2018 31.12.2017

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
2019 και εφεξής: 

0,00% - 1%
2018 και εφεξής: 

0,00% - 1%
Πληθωρισμός 1,50% 1,50%
Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,50% 1,75%
Μέση διάρκεια υποχρέωσης προγράμματος καθορισμένων παροχών: 16,59 17,11

Ποσοτική ανάλυση ευαισθησίας  για τις σημαντικές αναλογιστικές παραδοχές:
Κατά την 31.12.2018, εάν το επιτόκιο προεξόφλησης ήταν 0,25% υψηλότερο (2,00% αντί για 1,75%), τότε η πρόβλεψη θα ήταν χαμηλότερη κατά περίπου 3,58% και θα ανέρχονταν σε €  995.447,39.
Κατά την 31.12.2017, εάν το επιτόκιο προεξόφλησης ήταν 0,25% χαμηλότερο (1,50% αντί για 1,75%), τότε η πρόβλεψη θα ήταν υψηλότερη κατά περίπου 3,74% και θα ανέρχονταν σε € 1.071.019,62.

Κατά την 31.12.2017, εάν το επιτόκιο προεξόφλησης ήταν 0,25% υψηλότερο (2,00% αντί για 1,75%), τότε η πρόβλεψη θα ήταν χαμηλότερη κατά περίπου 3,66% και θα ανέρχονταν σε €  884.760,06.
Κατά την 31.12.2017, εάν το επιτόκιο προεξόφλησης ήταν 0,25% χαμηλότερο (1,50% αντί για 1,75%), τότε η πρόβλεψη θα ήταν υψηλότερη κατά περίπου 3,84% και θα ανέρχονταν σε € 953.637,99.
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Στη χρήση 2017 η Εταιρεία εξόφλησε την απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης της χρήσης 
2016 ποσού Ευρώ 132.069,00.  
Στη χρήση 2018 η Εταιρεία εισέπραξε Ευρώ 1.711.900,59 συμπεριλαμβανομένων των τόκων 
λόγω ακύρωσης της υπ. Αριθμ. 1187/0052/11.6.2013 απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης 
ενώ σχημάτισε πρόσθετη πρόβλεψη ποσού Ευρώ 6.422,34 σε βάρος των αποτελεσμάτων της 
χρήσης λόγω έκδοσης νέας απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης με αριθ. 5919/23-7-2018. 
   
17.  Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 

 
Η Εταιρεία έχει λάβει επιχορηγήσεις για την κατασκευή διαφόρων έργων στην Ελλάδα που 
αφορά κάθετους άξονες στην Εγνατία Οδό (Κάθετος Άξονας 50 Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκη και 
Αναβάθμιση Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Κόμβος Κ16-Κ5, μελέτες ACCESS NET, 
Αρδάνιο - Μάνδρα) καθώς και επιχορηγήσεις για ερευνητικά προγράμματα (π.χ. e-HIGHWAY, 
ΓΕΩΠΥΛΗ κλπ). Οι επιχορηγήσεις που σχετίζονται με ενσώματα πάγια, περιλαμβάνονται στις 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σαν αναβαλλόμενα έσοδα και μεταφέρονται ως έσοδα στην 
κατάσταση συνολικού εισοδήματος με την σταθερή μέθοδο και με ετήσιους συντελεστές, 
ανάλογους με τους συντελεστές απόσβεσης των περιουσιακών στοιχείων για τα οποία 
λήφθηκαν. Τα ανωτέρω έργα κατασκευής βρίσκονταν υπό εκτέλεση και ξεκίνησαν να 
αποσβένονται στη χρήση 2016 με την ολοκλήρωση των υπό κατασκευή παγίων που αφορούν 
ενώ για τις επιχορηγήσεις ερευνητικών προγραμμάτων διενεργούνται αποσβέσεις με βάση τα 
περιουσιακά στοιχεία που αφορούν. 
Η κίνηση των επιχορηγούμενων παγίων αναλύεται ως εξής: 
 

 
 
Η μείωση των επιχορηγήσεων αφορά το κλείσιμο του ερευνητικού έργου e-HIGHWAY.  
 
18. Μακροπρόθεσμα Δάνεια    
 
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 
 
Την 12/10/2006 συνάφθηκε σύμβαση ομολογιακού δανείου ποσού Ευρώ 250.000.000,00 
μεταξύ της Εταιρείας και της Τράπεζας Πειραιώς, δέκα εξαετούς (16) διάρκειας με τετραετή 
περίοδο χάριτος.  Οι τόκοι υπολογίζονται ανά τρίμηνο, βάσει του ισχύοντος επιτοκίου Euribor 
3μήνου συν το περιθώριο 0,65%. Ο λογισμός των τόκων, καθώς και η πληρωμή τους 
πραγματοποιείται ανά τρίμηνο, ενώ οι πληρωμές κεφαλαίου ανά εξάμηνο. Για την 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2017 105.435.972,07
Εισπραχθείσες Επιχορηγήσεις 4.404.564,00
Μείωση επιχορηγήσεων -61.165.050,16
Έσοδο που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα (σημ. 4γ) -145.209,56
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017 48.530.276,35
Εισπραχθείσες Επιχορηγήσεις 46.783.001,40
Μείωση επιχορηγήσεων -11.920,20
Έσοδο που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα (σημ. 4γ) -145.209,54
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018 95.156.148,01

31.12.2018 31.12.2017

Μέσα σε ένα έτος 0,00 41.655.289,72
Από 1-5 έτη 0,00 0,00
Μετά από 5 έτη 0,00 0,00
Σύνολο 0,00 41.655.289,72
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εξασφάλιση του ομολογιακού δανείου, η Εταιρεία εκχώρησε, με την ως άνω σύμβαση, στον 
Εκπρόσωπο (τράπεζα) τις ημερήσιες εισπράξεις από τους Σταθμούς Διοδίων, που θα 
λειτουργήσουν στον οδικό άξονα, μέχρι του ποσού των Ευρώ 310.000.000,00. Τα έξοδα 
έκδοσης του ομολογιακού δανείου απεικονίστηκαν αφαιρετικά του δανείου και 
αποσβένονται τμηματικά στα αποτελέσματα με βάση το δοσολόγιο αποπληρωμής του 
δανείου. 
Κατά την ημερομηνία της πρώτης πληρωμής το αρχικό κεφάλαιο πλέον των 
κεφαλαιοποιημένων τόκων ανήλθε σε Ευρώ 280.876.055,54 και ήταν πληρωτέο σε 25 δόσεις, 
η πρώτη πληρωτέα τον Οκτώβριο του 2010 και η τελευταία πληρωτέα τον Οκτώβριο του 
2022. 
Αν και υφίστατο το ανωτέρω δοσολόγιο για την αποπληρωμή του δανείου εντούτοις καθώς η 
Τράπεζα έχει καταγγείλει τη δανειακή σύμβαση, δεν ακολουθείται το πρόγραμμα 
αποπληρωμής αλλά στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, η τράπεζα εκταμίευε το υπόλοιπο 
του δεσμευμένου λογαριασμού για την εξυπηρέτηση του δανείου.  
 
Το δάνειο αποπληρώθηκε πλήρως εντός της κλειόμενης χρήσης 2018. 
 
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των μακροπρόθεσμων δανείων την 31η Δεκεμβρίου 2018 ήταν 
0,33% (31.12.2017: 0,33%). 
 
Το συνολικό έξοδο για τόκους για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017, 
ανέρχονταν σε Ευρώ 68.642,18 και Ευρώ 211.763,01, αντίστοιχα και συμπεριλαμβάνεται στα 
χρηματοοικονομικά έξοδα στις συνημμένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος (σημ. 4ζ). 
 
19. Λοιπές μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  

 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν ποσό Ευρώ 128.100,00 (31.12.2017: 
Ευρώ 128.100,00) που αφορά ληφθείσες εγγυήσεις από μίσθωση χώρων για εγκατάσταση 
εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας και ποσό Ευρώ 1.485,68 (31.12.2017: Ευρώ 1.485,68) που 
αφορά ληφθείσες εγγυήσεις από χρήση πομποδεκτών στους σταθμούς διοδίων. 
 
 
20. Εμπορικές υποχρεώσεις  
 
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

 
 
Οι εμπορικές υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόροι λογαριασμοί και συνήθως διακανονίζονται σε 
0-90 ημέρες. 
 
21. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
 
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

31.12.2018 31.12.2017

Προμηθευτές 17.763.102,78 17.140.904,40
Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη (σημ. 24) 0,00 0,00
Σύνολο 17.763.102,78 17.140.904,40
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Η Εταιρία είχε αναγνωρίσει στα βιβλία της υποχρέωση  για επιστροφή του μη επιλέξιμου 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από συγχρηματοδοτούμενα έργα των Ε.Π. του Ε.Σ.Π.Α. στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ποσού Ευρώ 42.193.116,97 που αφορούσε στις 
χρήσεις 2014 και 2016. Η Εταιρία είχε ήδη εισπράξει μέρος της απαίτησης ποσού ευρώ 
38.656.454,97 οπότε μέρος της υποχρέωσης ποσού Ευρώ 29.340.659,24 που υφίστατο στις 
31.12.2016 εξοφλήθηκε στις 27.12.2017. Για ποσό Ευρώ 3.536.662,00 που αφορά στην χρήση 
2012 η Εταιρεία προσέφυγε στα διοικητικά δικαστήρια και με την υπ’αριθμ. Απόφαση 
1783/2018 του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης διατάσσεται η επιστροφή  του ποσού 
των € 3.536.662,00 νομιμοτόκως. Στις 31.12.2018 η ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης επέστρεψε το εν 
λόγω  ποσό.  
Επιπλέον η Εταιρία έχει αναγνωρίσει στα βιβλία της υποχρέωση για επιστροφή του μη 
επιλέξιμου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από συγχρηματοδοτούμενα έργα των Ε.Π. του 
Ε.Σ.Π.Α. στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ποσού Ευρώ 9.864.405,26  (σημ. 4στ) 
που αφορούσε στη χρήση 2016.       
Επίσης, στη χρήση 2018, η Εταιρεία αναγνώρισε στα βιβλία της υποχρέωση για επιστροφή 
του μη επιλέξιμου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από συγχρηματοδοτούμενα έργα των Ε.Π. 
του Ε.Σ.Π.Α. στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ποσού Ευρώ 3.386.617,15 που 
αφορούσε στη χρήση 2017.   Κατά την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων 
της 31.12.2018 τα ανωτέρω ποσά έχουν εισπραχθεί από την Εταιρεία. 
 
Στις υποχρεώσεις από έργα τρίτων περιλαμβάνονται ποσά επιχορηγήσεων που έχουν ληφθεί 
από το ΠΔΕ για την κατασκευή έργων τρίτων  που ανατίθενται στην Εταιρεία με Υπουργικές 
Αποφάσεις χωρίς να είναι μέρος του βασικού οδικού άξονα (π.χ. αφαλατώσεις σε νησιά, 
κατασκευές λιμανιών κτλ.) και τα οποία είναι επιστρεπτέα κατά την ολοκλήρωση και 
εκκαθάριση των έργων.  
 
Στο κονδύλιο «Λοιποί Πιστωτές» περιλαμβάνεται ποσό ύψους € 124.990.695,44 το οποίο έχει 
καταβληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο έναντι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Βάση του 
άρθρου 26 ν.4308/2014 το ανωτέρω ποσό μεταφέρθηκε στον εν λόγω λογαριασμό, καθώς η 
αναγνώριση στην καθαρή θέση συντελείται όταν για τις καταβολές αυτές υπάρχει ανέκκλητη 
δέσμευση κεφαλαιοποίησης τους και υποχρέωση της εταιρίας για έκδοση μετοχών εντός 
χρονικού διαστήματος 12 μηνών από την ημερομηνία εισφοράς. Σε κάθε περίπτωση, όταν 
δεν πληρούται η προϋπόθεση αυτή, αν δηλαδή δεν υφίσταται ανέκκλητη δέσμευση, τα 
σχετικά ποσά κατατάσσονται στις υποχρεώσεις της οντότητας προς τρίτους δηλαδή στο 
πραγματικό παθητικό.  
 
 
 
 

31.12.2018 31.12.2017

Υποχρεώσεις από παρακρατούμενους φόρους-τέλη 2.460.121,67 139.188,35
Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς 189.763,47 226.036,08
Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού 204.239,50 193.842,14
Υποχρεώσεις από έργα παραχώρησης (ΣΔΙΤ) 67.091,14 67.085,36
Υποχρεώσεις από έργα τρίτων 4.702.303,83 24.759.729,07
Υποχρέωση επιστροφής μη επιλέξιμου ΦΠΑ 25.074.493,72 22.716.862,99
Έσοδα επομένων χρήσεων 933.465,04 675.673,85
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 0,00 621.812,61
Λοιποί πιστωτές 125.886.067,16 730.499,95
Σύνολο 159.517.545,53 50.130.730,40
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22. Μερίσματα 
 
Με βάση την Ελληνική νομοθεσία, οι εταιρίες υποχρεούνται κάθε χρήση να 
διανέμουν στους μετόχους τους, το 35% των κερδών μετά από φόρους και μετά την 
κράτηση για τακτικό αποθεματικό. 
 
Λόγω ζημιών το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είχε προτείνει διανομή μερίσματος για τη 
χρήση 2016 που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 
29.05.2018. 

 
Λόγω ζημιών το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είχε προτείνει διανομή μερίσματος για τη 
χρήση 2017 που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 
01.10.2019. 
Για τη χρήση 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη μη διανομή μερίσματος 
λόγω ζημιών, απόφαση η οποία τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων. 
 
23. Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη 
 
Σύμφωνα με το κοινοπρακτικό της 04.06.2016 το οποίο έχει σκοπό τη λειτουργία και τη 
συντήρηση του έργου «ΖΕΥΞΗ ΑΚΤΙΟΥ – ΠΡΕΒΕΖΑΣ» και στο πλαίσιο του Ν. 4250/2016 (ΦΕΚ 
74Α) άρθρο 6, η κοινοπραξία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ – Κ/Ξ ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ & ΥΙΟΙ ΕΕ» τιμολογεί την Εταιρεία. Στις χρήσεις 2018 και 2017 δεν 
πραγματοποιήθηκαν τιμολογήσεις στην Εταιρεία. 

Επιπλέον σύμφωνα με την από 17.10.2016 σύμβαση προμήθειας υπηρεσιών για την 
υποστήριξη και συντήρηση του οδικού δικτύου «ΖΕΥΞΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΑΚΤΙΟΥ μετά των 
προσβάσεων», η κοινοπραξία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ & 
ΥΙΟΙ ΕΕ» τιμολογεί την Εταιρεία. Στις χρήσεις 2018 και 2017 δεν πραγματοποιήθηκαν 
τιμολογήσεις στην Εταιρεία. 

Με το από 04/11/2019 ιδιωτικό συμφωνητικό – απόφαση θέσης της κοινοπραξίας σε 
εκκαθάριση (αριθμ. Κατάθεσης 414/25.11.2019 στη ΔΟΥ Παλλήνης) η κοινοπραξία τέθηκε σε 
εκκαθάριση. Κατά την ημερομηνία σύνταξης της  παρούσας έκθεσης η κοινοπραξία έχει 
εκκαθαριστεί και λυθεί. 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017 δεν υφίστανται ανοιχτά υπόλοιπα υποχρεώσεων 
στις Κοινοπραξίες. Επιπλέον κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 υφίσταται υπόλοιπο Ευρώ 
30.000,00 με τη θυγατρική Εταιρία στην Σερβία που αφορά προκαταβολή στην Εταιρία για 
κεφάλαιο κίνησης και το οποίο αναμένεται να επιστραφεί σε επόμενη χρήση (2017: 
30.000,00) (σημ. 11).  
 
Σημειώνεται ότι δεν υφίστανται μεταξύ της Εταιρείας και των κοινοπραξιών ειδικές 
συμφωνίες ή συνεργασίες και οι τυχόν μεταξύ τους συναλλαγές διεξάγονται με τους 
εκάστοτε συνήθεις όρους, εντός του πλαισίου και των ιδιαιτεροτήτων της αγοράς. 
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Αμοιβές μελών διοίκησης 
  

Κατά την διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 καταβλήθηκαν στα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά Στελέχη μικτές αποδοχές συνολικού ύψους 
Ευρώ 96.476,69 (31.12.2017: Ευρώ 123.481,56). Την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017 δεν 
οφείλονται αμοιβές στα μέλη της διοίκησης. 

  
24. Στόχοι και πολιτικές προγράμματος διαχείρισης 

χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
       Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς 
(μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο 
ρευστότητας.  Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου της Εταιρείας έχει στόχο να 
ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην 
χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας. 
 
Η διαχείριση του κινδύνου παρακολουθείται από την Οικονομική Διεύθυνση, η οποία 
διαχειρίζεται τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία. Η 
Οικονομική Διεύθυνση δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που 
δεν σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες της 
Εταιρείας. 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της κατάστασης οικονομικής 
θέσης περιλαμβάνουν διαθέσιμα, απαιτήσεις και  βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 
 
Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα με στόχο την 
αντιστάθμιση ανάληψης κινδύνων. Επίσης, η Εταιρεία δεν συμμετέχει σε χρηματοοικονομικά 
εργαλεία που θα μπορούσαν να την εκθέσουν σε διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών 
ξένων νομισμάτων και επιτοκίων. 
 
Συναλλαγματικός κίνδυνος 
   
Η Εταιρεία, αν και δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο, δεν διενεργεί σημαντικές 
συναλλαγές σε συνάλλαγμα και, ως εκ τούτου, δεν εκτίθεται σημαντικά στις διακυμάνσεις 
συναλλαγματικών ισοτιμιών.  
 
Κίνδυνος επιτοκίου 
 
Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμιακές ροές της Εταιρείας δεν επηρεάζονται σημαντικά από 
τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων για τις υποχρεώσεις και 
επενδύσεις παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση. Πολιτική της Εταιρείας είναι να 
παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της 
Εταιρείας. 
 
Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια δανεισμού έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα 
καθώς η Εταιρεία θα επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος δανεισμού. 
 
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις μεταβολές στα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας 
(μέσω των επιπτώσεων που έχουν τα υπόλοιπα των δανείων στο τέλος της χρήσης με 
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κυμαινόμενο επιτόκιο στα κέρδη) σε πιθανές αλλαγές επιτοκίων, κρατώντας όλες τις άλλες 
μεταβλητές σταθερές: 
 

 
 
Σημείωση: Η Εταιρεία στις 31 Δεκεμβρίου 2018 είχε μηδενικό δανεισμό. Συνεπώς, μια 
μεταβολή στα επιτόκια δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα της 
Εταιρείας. Επίσης, στον παραπάνω πίνακα δεν περιλαμβάνεται η επίπτωση της μεταβολής 
των επιτοκίων επί των εισπραχθέντων τόκων από τις καταθέσεις καθώς δεν είναι σημαντική. 
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου έναντι των 
συμβαλλομένων μερών λόγω κυρίως της φύσης της δραστηριότητας της. Η έκθεση σε 
πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση.   
Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημίες από απομείωση. Στο 
τέλος του έτους η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός 
κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. 
 
Επίσης όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, η Εταιρεία συναλλάσσεται μόνο με 
αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.  
 
Κίνδυνος ρευστότητας  
 
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου 
συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων πιστώσεων. 
 
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017, αντίστοιχα, με βάση τις πληρωμές που 
απορρέουν από τις σχετικές συμβάσεις και συμφωνίες, σε μη προεξοφλημένες τιμές: 
 

 
 

Μεταβολή επιτοκίων σε 
μονάδες βάσης

Επίδραση στα 
αποτελέσματα προ φόρων

€000
2018
Ευρώ +/-0.5% -/+0
2017
Ευρώ +/-0.5% -/+321

Εντός των επόμενων 3 
μηνών Από 3 μέχρι 12 μήνες Από 1 μέχρι 5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο

Ευρώ 000 €000 €000 €000 €000
31.12.2018
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0 0 - - 0
Λοιπές μακρ/σμες χρηματ/κές υποχρεώσεις - - 130 - 130
Εμπορικές υποχρεώσεις 17.763 - - - 17.763
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 159.518 - - - 159.518

177.281 32.319 130 - 177.410

Εντός των επόμενων 3 
μηνών Από 3 μέχρι 12 μήνες Από 1 μέχρι 5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο

Ευρώ 000 €000 €000 €000 €000
31.12.2017
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 9.336 32.319 - - 41.655
Λοιπές μακρ/σμες χρηματ/κές υποχρεώσεις - - 130 - 130
Εμπορικές υποχρεώσεις 17.141 - - - 17.141
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 50.131 - - - 50.131

76.608 32.319 130 - 109.056
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Διαχείριση κεφαλαίου 
Ο πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου της Εταιρείας είναι να εξασφαλιστεί η 
διατήρηση της υψηλής πιστοληπτικής του διαβάθμισης καθώς και των υγιών δεικτών 
κεφαλαίου, ώστε να υποστηρίζονται και να επεκτείνονται οι δραστηριότητες της και να 
μεγιστοποιείται η αξία των μετόχων.  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο προσπαθεί να διατηρεί μια ισορροπία μεταξύ υψηλότερων 
αποδόσεων που θα ήταν εφικτές με υψηλότερα επίπεδα δανεισμού και των πλεονεκτημάτων 
και της ασφάλειας που θα παρείχε μια ισχυρή και υγιής κεφαλαιακή θέση.   
 
Δεν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία σχετικά με τη διαχείριση 
κεφαλαίου κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης. 
 
25.  Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και  συνολικών αποσβέσεων 
 
Η Εταιρία παρακολουθεί τον δείκτη αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) και παραθέτει τον υπολογισμό του, καθώς αυτός 
δεν ορίζεται επακριβώς στα Δ.Π.Χ.Α., όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 

 
 

26.    Χρηματοοικονομικά μέσα – Εύλογη αξία 
 
Η εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου είναι η τιμή που θα λάμβανε κάποιος για 
την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή που θα κατέβαλε κάποιος για τη μεταβίβαση 
μιας υποχρέωσης σε μια κανονική συναλλαγή μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά κατά την 
ημερομηνία επιμέτρησης. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων της Κατάστασης 
Οικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2018 και 2017 προσδιορίστηκε με την καλύτερη 
δυνατή εκτίμηση από τη Διοίκηση.  
Οι μέθοδοι αποτίμησης της εύλογης αξίας ιεραρχούνται σε τρία επίπεδα:  
Επίπεδο 1: Χρηματιστηριακές αξίες από ενεργές χρηματαγορές για ακριβώς ίδια 
εμπορεύσιμα στοιχεία,  
Επίπεδο 2: Αξίες που δεν είναι επιπέδου 1 αλλά μπορεί να εντοπισθούν ή να προσδιοριστούν 
άμεσα ή έμμεσα μέσω χρηματιστηριακών τιμών από ενεργές αγορές,  
Επίπεδο 3: Αξίες για περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που δε βασίζονται σε 
χρηματιστηριακές τιμές από ενεργές χρηματαγορές.  
 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων 1 και 2, ούτε 
μεταφορές εντός και εκτός του επιπέδου 3 για την μέτρησή της εύλογης αξίας. 
Τα ποσά που εμφανίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τα ταμειακά διαθέσιμα, 
τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, τις εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
καθώς και τις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες 
αξίες τους λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης τους.  

 

01.01 - 31.12.2018 01.01 - 31.12.2017
Ζημίες προ φόρων  -58.904.619,25 -76.095.407,09
Πλέον: Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα (σημ. 4ζ) -7.601.423,97 -1.981.402,43
Πλέον: Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων (σημ. 4θ) 85.370.131,15 86.019.848,30
Πλέον: Πρόβλεψη μη επιλέξιμου ΦΠΑ & λοιπές προβλέψεις (σημ. 4στ) 3.393.039,49 9.864.405,26
Σύνολο (EBITDA) 22.257.127,42 17.807.444,04
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Παρακάτω, παρουσιάζονται οι εύλογες αξίες όλων των χρηματοοικονομικών στοιχείων της 
Εταιρείας, τα οποία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις και το επίπεδο ιεράρχησης 
τους: 

 
 

 
27.  Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
  
α. Εκκρεμοδικίες – Δικαστικές Υποθέσεις 
 
Σύμφωνα με υπηρεσιακό σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας έχουν εγερθεί αγωγές, προσφυγές, 
αιτήσεις εναντίον της Εταιρείας, που άλλες εξ’ αυτών πρόκειται να δικασθούν και άλλες 
παραπέμπονται. Στο μητρώο κίνησης δικαστικών υποθέσεων αναγράφονται χρηματικά ποσά 
μόνο στις υποθέσεις που το αντικείμενο της αξίωσης μπορεί να προσδιοριστεί και αποτελεί 
καταψηφιστικό αίτημα. Για τις υπόλοιπες υποθέσεις δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί το 
διεκδικούμενο ποσό.  Σε κάθε περίπτωση δεν είναι εφικτό να πιθανολογηθεί η τελική έκβαση 
των υποθέσεων και η όποια επίπτωση τους στην οικονομική κατάσταση, στην 
χρηματοοικονομική θέση ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας της Εταιρείας.  
 
Από την συγκρότηση σε σώμα του νυν Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι σήμερα, 
πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων και από το Σώμα 
Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης με εντολή του υπουργού κ. Χρ. Σπίρτζη. Τα πορίσματα 
αυτών των ελέγχων έχουν παραληφθεί. Για δύο περιπτώσεις από αυτές που αφορούν στα 
έργα α) «Εγνατία Οδός : Τμήμα Παναγιά – Γρεβενά από Α/Κ Παναγιάς έως χ.θ. 6+300 
(4.1.1s)» και β) «Εγνατία Οδός : Τμήμα Παναγιά – Γρεβενά από χ.θ. 6+300 έως χ.θ. 16+300 
(4.1.1/2s)» εκδόθηκαν εν τω μεταξύ αποφάσεις των εφετείων Λάρισας & Κοζάνης οι οποίες 
αναγνωρίζουν συνολικά ζημία του Ελληνικού Δημοσίου που προήλθε από το αχρεωστήτως 
καταβληθέν ποσό των Ευρώ 76.200.000 προς την ανάδοχο εταιρία ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένης της διαφύλαξης των αξιώσεων του 
ελληνικού δημοσίου, αποφάσισε την άσκηση παντός νόμιμου μέσου κατά παντός υπευθύνου 
νομικού και φυσικού προσώπου εμπλεκομένου με την εν γένει  διαχείριση των εν λόγω 
συμβάσεων από τις πράξεις ή παραλείψεις του οποίου προκλήθηκε η ιδιαιτέρως μεγάλη 
βλάβη του Ελληνικού Δημοσίου και συγκεκριμένα κατά i) της Ε.Ε. ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ, των μελών 
των Διοικητικών Συμβουλίων αυτής και των υπευθύνων του έργου από την πλευρά της, ii) 
των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων της εταιρείας Ε.Ο.Α.Ε. και iii) των εμπλεκομένων 
υπηρεσιακών στελεχών της εταιρίας (κυρίως διευθυνόντων και προϊσταμένων), διαδικασία η 
οποία έχει ολοκληρωθεί και εκκρεμούν πλέον οι αντίστοιχες εκδικάσεις. 
 
Η Τράπεζα Πειραιώς με την από 02/03/2010 εξώδικη δήλωση έχει καταγγείλει την σύμβαση 
του Ομολογιακού Δανείου. Η εταιρεία έχει καταθέσει την από 01/04/2010 αγωγή αναγνώρισης 
της ακυρότητας της γενομένης καταγγελίας και ασφαλιστικά μέτρα. Η συζήτηση των εν λόγω 

Ιεραρχία 
Εύλογης Αξίας

31.12.2018 31.12.2017
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (σημ.9) 79.694.568,77 79.692.856,80 Επίπεδο 3

Εμπορικές απαιτήσεις (σημ. 10) 446.564,43 387.767,77 Επίπεδο 3

Λοιπές απαιτήσεις (σημ. 11) 114.781.314,07 106.649.601,45 Επίπεδο 3

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (σημ. 13) 289.724.532,64 299.564.536,38 Επίπεδο 1

Σύνολο 484.646.979,91 486.294.762,40

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις (σημ. 21) 17.763.102,78 17.140.904,40 Επίπεδο 3

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (σημ. 22) 159.517.545,53 50.130.730,40 Επίπεδο 3

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  (σημ. 19) 0,00 41.655.289,72 Επίπεδο 2

Λοιπές μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (σημ. 20) 129.585,68 129.585,68 Επίπεδο 3

Σύνολο 177.410.233,99 109.056.510,20

Εύλογη Αξία
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αγωγών είχε προσδιορισθεί για τις 22 Νοεμβρίου 2012 και ανεβλήθη αρχικά για τις 5 
Νοεμβρίου 2015 και μετέπειτα για τις 6 Οκτωβρίου 2016, όπου και συζητήθηκαν και εκδόθηκε 
απόφαση σύμφωνα με την οποία αναβάλλεται η συζήτηση των αγωγών μέχρις ότου εκδοθεί 
απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Μετά την έκδοση της απόφασης από το 
Συμβούλιο της Επικρατείας και ανάλογα την κατάσταση που θα έχει διαμορφωθεί, η υπόθεση 
μπορεί να έρθει ξανά προς συζήτηση ενώπιον του εκδόντος την αναβλητική απόφαση 
Δικαστηρίου, με κλήση από οποιαδήποτε των διαδίκων.  
Επίσης έχει κατατεθεί Αγωγή από την Τράπεζα Πειραιώς (20/09/2012) κατά του ΤΑΙΠΕΔ, της  
ΕΟΑΕ και του Ελληνικού Δημοσίου αναφορικά με την μεταβίβαση του συνόλου των 
δικαιωμάτων οικονομικής εκμετάλλευσης του οδικού άξονα  Εγνατία Οδός στο ΤΑΙΠΕΔ και την 
συνταγματικότητα του άρθρου 2 παρ.12 Ν. 3986/2011. Η εν λόγω αγωγή ήταν 
προγραμματισμένη να συνεκδικαστεί με τις ανωτέρω αγωγές την 6η Οκτωβρίου 2016, όπου  
και συζητήθηκαν και εκδόθηκε απόφαση σύμφωνα με την οποία αναβάλλεται η συζήτηση των 
αγωγών μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο 
συνεδρίασε στις 29.12.2016 και αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης ακύρωσης που άσκησε 
η Τράπεζα Πειραιώς.  
Στις 18.11.2018 ασκήθηκε από την εταιρία Αίτηση Ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα 
προσωρινής διαταγής. Στις 22.11.2018 το δικαστήριο αποδέχτηκε το αίτημα της ΕΟΑΕ 
χορήγησης προσωρινής διαταγής, η οποία ρυθμίζει προσωρινά την κατάσταση και επιτρέπει 
στην αιτούσα (ΕΟΑΕ) να καταθέτει στο εξής το ήμισυ των εισπράξεων εκ των τελών διοδίων της 
Εγνατία Οδού σε μη ενεχυριασμένο τραπεζικό λογαριασμό μέχρι της συζήτησης της αίτησης 
των ασφαλιστικών μέτρων, η οποία ορίστηκε για την 18.01.2019. Κατά τη δικάσιμο της 
18.01.2019 η συζήτηση της αιτήσεως αναβλήθηκε και ορίστηκε η 22.03.2019 ως νέα 
ημερομηνία συζήτησης των ασφαλιστικών μέτρων με ταυτόχρονη διατήρηση, μέχρι τη 
συζήτηση, της ως άνω προσωρινής διαταγής.  Στις 1/5/2019 εκδόθηκε η ως άνω απόφαση όπου 
απορρίφθηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Την 31.10.2019 συζητήθηκαν οι αγωγές και το 
δικαστήριο θα αποφασίσει για το αν είναι έγκυρη η καταγγελία της σύμβασης ομολογιακού 
δανείου. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί απόφαση. Τον Απρίλιο 2020 αποπληρώθηκε η 
απαίτηση υπερημερίας της Τράπεζας Πειραιώς και σήμερα η εταιρία εισπράττει το σύνολο των 
εσόδων από τα τέλη διοδίων του άξονα, εκτός από τα έσοδα των σταθμών Προμαχώνα, 
Ιεροπηγής και Στρυμονικού τα οποία κατατίθενται υπέρ του δημοσίου χρέους. 
 
β.  Εγγυητικές επιστολές  
 
Η Εταιρεία έχει λάβει εγγυητικές επιστολές από τρίτους για καλή εκτέλεση συμβάσεων 
ύψους Ευρώ 195.449.086,21 και Ευρώ 204.536.676,32 κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 
2017, αντίστοιχα. Επίσης η  Εταιρία έχει λάβει εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σε 
διαγωνισμούς ύψους Ευρώ 125.317.707,19 και Ευρώ 119.379.489,19 κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2018 και 2017, αντίστοιχα ενώ υφίστανται και εγγυητικές επιστολές για 
εξασφάλιση προκαταβολών και απαιτήσεων ύψους Ευρώ 4.446.682,94 και Ευρώ 
6.445.745,30 κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017, αντίστοιχα. Τέλος, η εταιρία έχει 
εκδώσει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτους για καλή εκτέλεση συμβάσεων ύψους Ευρώ 
757.199,60 και Ευρώ 757.199,60 κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017 αντίστοιχα. 
 
γ. Υποχρεώσεις από λειτουργικές μισθώσεις – Ως μισθωτής 
 
Την 31η Δεκεμβρίου 2018 η Εταιρεία είχε συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης που αφορούν 
ακίνητα και λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες έως το Σεπτέμβριο 2019.  
 

Τα μισθώματα περιλαμβάνονται στην επισυναπτόμενη Κατάσταση συνολικού εισοδήματος της 
χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 και ανέρχονται σε Ευρώ 333.633,00 (31.12.2017: 
Ευρώ 335.660,04) και επιβάρυναν τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας (σημ. 4δ). 
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Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα βάσει μη ακυρώσιμων συμβολαίων 
λειτουργικής μίσθωσης την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017 έχουν ως ακολούθως: 
 

 
 
δ. Απαιτήσεις από λειτουργικές μισθώσεις – Ως εκμισθωτής 
 
Την 31η Δεκεμβρίου 2018 η Εταιρεία είχε συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης που αφορούν 
ακίνητα και λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες έως το Σεπτέμβριο 2027.  
 

Τα μισθώματα περιλαμβάνονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση συνολικού εισοδήματος της 
χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 και ανέρχονται σε Ευρώ 380.608,55 (31.12.2017: 
Ευρώ 371.258,88) (σημ. 4γ). 
 
Τα ελάχιστα μελλοντικά εισπρακτέα μισθώματα βάσει μη ακυρώσιμων συμβολαίων 
λειτουργικής μίσθωσης την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017 έχουν ως ακολούθως: 
 

 
 
ε. Δεσμεύσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες 
 
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017 η Εταιρεία έχει δέσμευση για την μελέτη και 
κατασκευή ενσώματων παγίων στοιχείων (τμήματα του οδικού άξονα) συνολικού ύψους Ευρώ 
57.935.623,20 και Ευρώ 100.595.367,63, αντίστοιχα. 
 
στ. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

 
Ο έλεγχος για την έκδοση της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης για τις χρήσεις 2011 - 
2016 διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και του άρθρου 65α του Ν. 4174/2013. Από τον έλεγχο αυτό δεν 
προέκυψαν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν 
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά υφίστατο ένα θέμα έμφασης καθώς εκκρεμούσε 
απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με το αν το συμβατικό αντάλλαγμα από 
παραχώρηση αποκλειστικού δικαιώματος εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων στους ΣΕΑ  
συνιστούσε έσοδο από παροχή υπηρεσίας υποκείμενο σε ΦΠΑ ή έσοδο μίσθωσης 
υποκείμενο σε χαρτόσημο που οριστικοποιήθηκε στη χρήση 2017 με την από Αρ. Πρωτ. 
ΔΕΑΦ 1188103/23.12.2017 απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών και σύμφωνα με την 
οποία χαρακτηρίσθηκε ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία και, ως εκ τούτου, δεν 
δημιουργεί κάποια πρόσθετη υποχρέωση στην Εταιρία. Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων 
Επιχειρήσεων διενήργησε τακτικό έλεγχο για την χρήση 2013 (Αριθμ. Εντολής Ελέγχου 
51/0/1118/01.02.2019) και σύμφωνα με την έκθεση του (ID2467799/24.06.2019) δεν 
πρόεκυψε καμία φορολογική επιβάρυνση για την εταιρία. 
Επιπρόσθετα, το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων διενήργησε μερικό φορολογικό 
έλεγχο ΦΠΑ για τις φορολογικές περιόδους 01/01/2016-31/12/2017. (Αριθμ. Εντολής 

31.12.2018 31.12.2017
Εντός 1 έτους 245.259,44 347.193,04
Από 1 μέχρι 5 έτη 93.286,63 118.286,54
Σύνολο μελλοντικών πληρωτέων μισθωμάτων λειτουργικών 
μισθώσεων 338.546,07 465.479,58

31.12.2018 31.12.2017
Εντός 1 έτους 241.663,91 294.741,08
Από 1 μέχρι 5 έτη 764.974,60 871.775,78
Πάνω από 5 έτη 218.405,04 48.428,24
Σύνολο μελλοντικών εισπρακτέων μισθωμάτων λειτουργικών 
μισθώσεων 1.225.043,55 1.214.945,10
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Ελέγχου 500/0/1118/26.07.2019) Μετά την διενέργεια του ελέγχου, για την περίοδο 01.01-
31.12.2016 προέκυψε ότι η ΕΟΑΕ εξέδωσε πιστωτικά τιμολόγια αγοράς λόγω άρνησης των 
αναδόχων συνολικού ύψους € 62.307.580,25 στα οποία δεν υπολόγισε ΦΠΑ (ποσό ύψους € 
14.954.550,79), ενώ ο έλεγχος έκρινε ότι η ΕΟΑΕ όφειλε να υπολογίσει ΦΠΑ και να τον 
αποδώσει. Το ποσό των € 14.954.550,79 μείωσε το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ την 31.12.2016, 
με αποτέλεσμα να προκύψει καταλογισμός ΦΠΑ για την επόμενη περίοδο του ελέγχου 01.01-
31.12.2017  ύψους € 3.545.817,35 πλέον προστίμων ύψους € 1.772.908,69 και συνολικά € 
5.318.726,04, ο οποίος συμψηφίστηκε με το ποσό της επιστροφής ΦΠΑ (αίτημα ΕΟΑΕ € 
9.864.405,25). Επίσης, ο έλεγχος μείωσε και το πιστωτικό υπόλοιπο την 31.12.2017 
προσδιορίζοντάς το στο ποσό των € 52.138,83. Η λάθος εκτίμηση του ελέγχου προκάλεσε 
καταλογισμό ΦΠΑ για την επόμενη περίοδο που ελέγχθηκε από την ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης 
ήτοι 01.01 – 30.06.2018 ποσό ύψους € 3.885.531,06 πλέον προστίμων € 1.942.765,55 και 
συνολικά € 5.828.296,61. Η εταιρεία προέβη στην κατάθεση Ενδικοφανούς Προσφυγής κατά 
του αποτελέσματος του ελέγχου. Με την υπ’αριθμ. 208/27.01.2020 απόφαση η Διεύθυνση 
στην Επίλυσης Διαφορών Αθηνών δέχθηκε τους ισχυρισμούς της ΕΟΑΕ και ακυρώνει τις 
πράξεις προσδιορισμού 333 & 334 / 2019, οπότε επιστρέφεται το ποσό της αίτησης € 
9.864.405,25 και επαναφέρει το πιστωτικό υπόλοιπο την 31.12.2017 στο ποσό των € 
9.943.713,62. Στη συνέχεια η ΔΕΔ Θεσσαλονίκης  με την απόφασή της 995/10.06.202 
ακυρώνει μερικώς την οριστική πράξη Νο 453/2019 και επιστρέφει εταιρεία το αιτούμενο 
ποσό ΦΠΑ. Λόγω της μερικής ακύρωσης της ανωτέρω οριστικής πράξης πρόεκυψε ποσό προς 
καταβολή ύψους € 12.066,72 , το οποίο συμψηφίστηκε με το ποσό επιστροφής. Τα 
αιτούμενα ποσά επιστροφής ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών εισπράχθηκαν την 02.07.2020. 
 
28. Γεγονότα μετά την ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων   

 
Με το από 13.06.2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 
ανασυγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα μετά την παραίτηση μελών και την 
αντικατάσταση τους  από νέα εκλεχθέντα μέλη.    

 
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με λήξη θητείας την 12.09.2019 
έχει ως ακολούθως: 

 
- Απόστολος Αντωνούδης – Πρόεδρος  
- Μερσίνα Παυλούδη – Αντιπρόεδρος 
- Αθανάσιος Σχίζας -  Διευθύνων Σύμβουλος 
- Πέτρος Μαλλίνης – Εντεταλμένος Σύμβουλος 
- Βασίλειος Παπάς – Μη Εκτελεστικό Μέλος 
- Ανάργυρος Οικονόμου – Μη Εκτελεστικό Μέλος 
- Αιμίλιος Στασινάκης – Μη Εκτελεστικό Μέλος  

 
 

Με τις από 12.09.2019 και 27.09.2019 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης εκλέχθηκε νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα την 27.09.2019. 
 
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με λήξη θητείας την 12.09.2022 
έχει ως ακολούθως: 
 

- Γεώργιος Κωνσταντόπουλος – Πρόεδρος  
- Ιωάννης Χατζόπουλος  – Αντιπρόεδρος 
- Κωνσταντίνος Κουτσούκος -  Διευθύνων Σύμβουλος 
- Βασιλική Ευταξά – Εντεταλμένη Σύμβουλος 
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- Βασίλειος Παπάς – Μη Εκτελεστικό Μέλος 
- Απόστολος Πρόιος – Μη Εκτελεστικό Μέλος 
- Αντώνιος Πασχάλης - Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 
Στο τέλος του 2019 λειτούργησαν δύο νέοι σταθμοί διοδίων Θεσσαλονίκης και Ασπροβάλτας. 
Τον Ιανουάριο 2020 επιπρόσθετα λειτούργησε και ο σταθμός διοδίων Στρυμονικού , τα 
έσοδα του οποίου κατατίθενται υπέρ του δημοσίου χρέους. Επίσης, τον Νοέμβριο 2020 
λειτούργησαν και 11 (της Παναγιάς μονός) αμφίπλευροι πλευρικοί σταθμοί διοδίων.   
Παράλληλα τον Νοέμβριο του 2020 τέθηκε η Διαλειτουργικότητα σε λειτουργία. Η 
διαλειτουργικότητα είναι μια υπηρεσία προς τους χρήστες του αυτοκινητοδρόμου, όπου ο 
κάθε κάτοχος πομποδέκτη μπορεί να τον χρησιμοποιεί σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους της 
χώρας. 
Στις 22.11.2018 το δικαστήριο αποδέχτηκε το αίτημα της ΕΟΑΕ χορήγησης προσωρινής 
διαταγής, η οποία ρυθμίζει προσωρινά την κατάσταση και επιτρέπει στην αιτούσα (ΕΟΑΕ) να 
καταθέτει στο εξής το ήμισυ των εισπράξεων εκ των τελών διοδίων της Εγνατία Οδού σε μη 
ενεχυριασμένο τραπεζικό λογαριασμό μέχρι της συζήτησης της αίτησης των ασφαλιστικών 
μέτρων , η οποία ορίστηκε για την 18.01.2019. Κατά τη δικάσιμο της 18.01.2019 η συζήτηση της 
αιτήσεως αναβλήθηκε και ορίστηκε η 22.03.2019 ως νέα ημερομηνία συζήτησης των 
ασφαλιστικών μέτρων με ταυτόχρονη διατήρηση, μέχρι τη συζήτηση, της ως άνω προσωρινής 
διαταγής. Στις 1/5/2019 εκδόθηκε η ως άνω απόφαση όπου απορρίφθηκε η αίτηση 
ασφαλιστικών μέτρων. Την 31.10.2019 συζητήθηκαν οι αγωγές και το δικαστήριο θα 
αποφασίσει για το αν είναι έγκυρη η καταγγελία της σύμβασης ομολογιακού δανείου. Μέχρι 
σήμερα δεν έχει εκδοθεί απόφαση. Τον Απρίλιο 2020 αποπληρώθηκε η απαίτηση υπερημερίας 
της Τράπεζας Πειραιώς και σήμερα η εταιρία εισπράττει το σύνολο των εσόδων από τα τέλη 
διοδίων του άξονα, εκτός από τα έσοδα των σταθμών Προμαχώνα, Ιεροπηγής και Στρυμονικού 
τα οποία κατατίθενται υπέρ του δημοσίου χρέους. 
 
Αντλώντας στοιχεία από την επίσημη ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ, (www.hradf.com) , το Ταμείο με  
Δελτίο Τύπου στις 17.11.2017 ανακοίνωσε «την έναρξη της διαδικασίας εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε διεθνή δημόσιο διαγωνισμό με σκοπό την ανάθεση 
σύμβασης παραχώρησης για την χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση 
του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων αξόνων της». Επίσης, 
αναφέρει ότι «Η ανάθεση της σύμβασης παραχώρησης για την χρηματοδότηση, λειτουργία, 
συντήρηση και εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων οδικών αξόνων στον 
Προτιμητέο Επενδυτή αφορά σε χρονική περίοδο κατ’ ανώτατο όριο έως 40έτη. Ο διαγωνισμός 
θα διενεργηθεί σε δύο φάσεις: τη φάση προεπιλογής και τη φάση υποβολής δεσμευτικών 
προσφορών. Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθούν από τους 
ενδιαφερομένους την 26η Ιανουαρίου 2018.» 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ κατά τη συνεδρίασή του στις 16.05.2018 «προεπέλεξε τα 
επενδυτικά σχήματα που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στη β’ φάση του διαγωνισμού για 
την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης της Εγνατία Οδού ΑΕ». Περαιτέρω 
ανακοινώθηκε ότι «Το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ, κατόπιν της αξιολόγησης των Εκδηλώσεων 
Ενδιαφέροντος από τους συμβούλους του, αποφάσισε ότι επτά επενδυτικά σχήματα 
πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού για την Εγνατία 
Οδό.». Όσον αφορά στην κατάθεση δεσμευτικών προσφορών από τα επτά επενδυτικά 
σχήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις να συμμετέχουν, αυτή έχει παραταθεί πάρα πολλές 
φορές. Η τελευταία ημερομηνία που είχε ορισθεί ήταν η 26η Ιουνίου 2020 αλλά τελικά 
αναβλήθηκε η κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών. Το πιθανότερο είναι να ορισθεί νέα 
ημερομηνία μέχρι τον Δεκέμβριο 2020. Η πανδημία του κορωνοϊού, ο αποκλεισμός 
μετακίνησης από την κυβέρνηση και η ραγδαία μείωση της κίνησης ουσιαστικά λειτούργησαν 
ως μονόδρομος για να αποφασίσει το ΤΑΙΠΕΔ την αναβολή της κατάθεσης των δεσμευτικών 
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προσφορών. Μέχρι την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων δεν έχει περιέλθει στην 
αντίληψη μας, ούτε μας έχει γνωστοποιηθεί οτιδήποτε περαιτέρω. 
Στο ΦΕΚ 4863Β/30.12.2019 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. ΓΔΣΥ/οικ. 4089 (5) 
«Διαδικασίες και αρμόδια όργανα και φορείς για την διαχείριση, υλοποίηση και 
χρηματοδότηση του Προγράμματος Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας 
(Π.Ε.Β.Ο.Α.)» με την οποία ορίζεται η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» ως φορέας διαχείρισης 
(project coordinator) του προγράμματος, καθώς επίσης και ως Διευθύνουσα 
Υπηρεσία των υποστηρικτικών συμβάσεων του Προγράμματος (τεχνικοί και λοιποί 
σύμβουλοι, προμήθειες). Επίσης, ορίζεται και ως Φορέας Κατασκευής ή Εργοδότης 
και Προϊσταμένη Αρχή των έργων του Προγράμματος σε συγκεκριμένες 
Περιφερειακές Ενότητες που θα καθορισθούν από τον Υπουργό ΥΜΕ. 
Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία των υποστηρικτικών συμβάσεων του Προγράμματος 
(τεχνικοί και λοιποί σύμβουλοι, προμήθειες), σύμφωνα με την περίπτωση 4 της 
παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/ 147), ορίζεται η ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟΣ Α.Ε., μόνο για αυτές που αφορούν στο άρθρο 3 της παρούσας, ανεξαρτήτως 
εάν ο Φορέας Κατασκευής ή Εργοδότης και Προϊσταμένη Αρχή των έργων ή η 
Διευθύνουσα Υπηρεσία των έργων είναι Υπηρεσία άλλη και όχι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 
 
Δεν υπήρξαν άλλα γεγονότα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων της 31ης 
Δεκεμβρίου 2018, που να επηρεάζουν σημαντικά την κατανόηση αυτών των 
Οικονομικών Καταστάσεων και θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να 
διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.          
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος         Η Διευθύντρια 
Οικονομικής Διαχείρισης & 

Ανθρωπίνων Πόρων 
 

Ο Υποδιευθυντής Εκτέλεσης  
Προϋπολογισμού & Μητρώου 

Γεώργιος 
Κωνσταντόπουλος 

ΑΔΤ: Τ 448807  

Κωνσταντίνος Κουτσούκος 
ΑΔΤ: Τ 797083 

Κύργιου Γεωργία 
ΑΔΤ: ΑΕ 190752 

Ευθύμιος Ζυγούρας 
ΑΔΤ: ΑΚ 904399 

Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε  0099736 
Α' ΤΑΞΗΣ 

 
 
 
 
 


