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Κύριοι Μέτοχοι, 
 
 
΄Εχουµε την τιµή να θέσουµε υπ΄ όψιν σας τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την 
χρήση 1/1/2009 – 31/12/2009. 
  
Αναλύοντας τα στοιχεία του Ισολογισµού, βάσει των ∆ΠΧΑ, της χρήσης που έληξε στις 31 
∆εκεµβρίου 2009, αναφέρουµε τα εξής: 
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009  
 
Οι ζηµιές µετά από φόρους της Εταιρείας για το 2009 ανήλθαν σε €24.068, ενώ για το 2008 
ανήλθαν σε €16.953 
 
 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 
Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2009 είναι €1.930.742 ενώ στο 
τέλος του 2008 ήταν €1.954.811 
 
 
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 
 
Το σύνολο των καθαρών ταµειακών εκροών της Εταιρείας για τη χρήση 2009 είναι                
€1.284.928, ενώ για τη χρήση 2008 η Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταµειακές εκροές € 
49.985 
 
ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 
  
Η Εταιρεία στην διάρκεια της πέµπτης εταιρικής χρήσης 01/01/2009 – 31/12/2009, 
πραγµατοποίησε τα ακόλουθα:  
 
1. Στις 28.01.09 δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 8 της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως διάταξη 

(αρθ. 27, παρ. 14) που επέτρεψε την αδειοδότηση ΜΥΗΕ µε ειδικές, αυστηρές 
προδιαγραφες εφόσον προηγουµένως εγκριθεί σχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων σε 
επίπεδο υπολεκάνης απορροής ποταµού. 

2. Στις 16.02.09 ανατέθηκε στην «Ζ. & Α. Π. Αντωναρόπουλος & Συνεργάτες ΑΜΕ» η 
εκπόνηση Προγράµµατος Ανάπτυξης– Σχεδίου ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων λεκάνης 
απορροής ρ. Σµιξιώτικου Ν. Γρεβενών έναντι 12.000 Ευρώ. 

3. Στις 25-27.05.09 µετέβη στην Αυστρία και Γερµανία ο σύµβουλος της εταιρείας, ∆ιπλ. 
Μηχ/γος Μηχ/κος κ. Π. Μεντζελόπουλος για επιθεώρηση του κατασκευασθέντος Η/Μ 
εξοπλισµού (στρόβιλοι: Kossler GmbH, γεννήτριες: AvK και ΑΕΜ). Σχετική Έκθεση του 



Μηχανικού και απόφαση τµηµατικών καταβολών (06/2009: 200.000 €, 01/2010: 150.000 
€) εγκρίθηκαν από το ∆Σ της 15.06.09 και υλοποιήθηκαν. Προηγήθηκαν έγγραφη 
ενηµέρωση (γνωστοποιήσεις γεγονότων ανωτέρας βίας: 07.10.08, 27.02.09, 04.03.09) 
και διαπραγµατεύσεις. Ο κατασκευασθείς εξοπλισµός φυλάσσεται σήµερα χωρίς 
επιπλέον επιβάρυνση µέχρι τον 06/2010 στα εργοστάσια Kosser GmbH & Voith στο St. 
Polten της Αυστρίας ενώ η εταιρεία επιβαρύνεται τόκους προκαταβολών σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην από 22.01.08 σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε την Εθνική 
Λήζινγκ ΑΕΧΜ. 

4. Στις 29.05.09 εκδόθηκε από το Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης αναστολή 
εκτέλεσης των αδειών 43083/621/08.05.08 (άδεια χρήσης νερού – εκτέλεσης έργου 
αξιοποίησης υδατικών πόρων) και 43092/2229/09.05.08 (άδεια εγκατάστασης) που µας 
επιδόθηκαν την 01.07.09. 

5. Στις 04.06.09 εγκρίθηκε το σχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων υπολεκάνης ρ. 
Σµιξιώτικου Ν. Γρεβενών (Α.Π. 52952/682) από το Γ.Γ. της Περιφέρειας ∆. Μακεδονίας. 

6. Την 01.07.09 ανακλήθηκε από το Γ. Γ. Περιφέρειας ∆. Μακεδονίας η ανασταλείσα άδεια 
χρήσης νερού – εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (Α.Π. 43083/ 
621/08.05.08) και στις 02.07.09 η άδεια εγκατάστασης (Α.Π. 43092/2229/09.05.08). 

7. Στις 07.07.09 χορηγήθηκαν από τη Γ.Γ. Περιφέρειας ∆. Μακεδονίας νέες άδειες χρήσης 
νερού – εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (65573/824/07.07.09) και 
εγκατάστασης (65575/3600/07.07.09). 

8. Εν τω µεταξύ, στις 06.07.09 χορηγήθηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης τροποποίηση 
της άδειας παραγωγής λόγω αλλαγής επωνυµίας και µετοχικής σύνθεσης που 
εκκρεµούσε στην ΡΑΕ από το 2007. 

9. Το Σεπτέµβριο 2009 επικαιροποιήθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης της εταιρείας 
που εγκρίθηκε από το ∆Σ της 25.09.09 και εν συνεχεία ενηµερώθηκαν οι µέτοχοι για τις 
ανάγκες κεφαλαίων. Εκτιµήθηκε απαραίτητη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της τάξης των 
1.750.000 Ευρώ για την ολοκλήρωση του έργου, καταβλητέα το Μάρτιο 2010, εφόσον οι 
κατασκευαστικές εργασίες εξελιχθούν οµαλά. 

10. Στις 22.10.09 ανατέθηκε στη γενική ανάδοχο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» η κατασκευή πασσαλότοιχου έναντι κατ’ αποκοπή αµοιβής 280.000 
Ευρώ (έναρξη εργασιών 04.11.09, διάρκεια τρεις µήνες). 

11. Στις 26.10.09 ενηµερώθηκε το ΥΠΟΙΟ (Α.Π. 51705) που έχει χορηγήσει επιχορήγηση 
κεφαλαίου (εκταµιευµένο ήδη το 30%: 469.800 €) ότι από 07.07.09 χορηγήθηκαν νέες 
άδειες και εποµένως αίρεται το γεγονός ανωτέρας βίας που ανακοινώθηκε µε την 
29.01.08 (Α.Π. 4161) γνωστοποίηση της εταιρείας (αφετηρία ανωτέρας βίας: 10/2006, 
αρχική προσφυγή ΣτΕ).  Η εταιρεία αιτήθηκε παράταση ολοκλήρωσης της επένδυσης 
µέχρι 30.06.11. 

12. Στις 27.10.09 επικαιροποιήθηκαν οι όροι και προϋποθέσεις πιστοδότησης της 
επένδυσης ΜΥΗΕ Αλατόπετρας από την ΕΤΕ (οµολογιακό δάνειο: 2.088.000 €, 
βραχυπρόθεσµο έναντι επιχορήγησης: 1.096.200 € και ανακυκλούµενη χρη/ση για την 
καταβολή ΦΠΑ: 1.100.000 €) και εγκρίθηκαν από το ∆Σ της 30.10.09. 

13. Στις 05.11.09 πληρώθηκε η πρώτη δόση της Σύµβασης Κατασκευής ∆ικτύου προς τη 
∆ΕΗ ΑΕ ποσού 150.000 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ (δηλ. 178.500 € συνολικά) και στις 05.11.09 
κατατέθηκε Ε/Ε ύψους 300.000 Ευρώ (ΕΤΕ/182/709189-3) για το υπόλοιπο ποσό της 
σύµβασης. 

14. Στις 05.11.09 υπογράφθηκε η Σύµβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας µε το 
∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ 

15. Στις 16.11.09 κατατέθηκαν οι νέες προσφυγές του ∆ήµου Θ. Ζιάκα κατά του κύρους των 
αδειών χρήσης νερού – εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (76/2009) και 
εγκατάστασης (77/2009) στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης που µας κοινοποιήθηκαν 
στις 11.12.09. 



16. Στις 19.11.09 κατατέθηκε φάκελος µε αίτηµα και στις 25.11.09 εγκρίθηκε οριστική µελέτη 
διάνοιξης δασόδροµου Γ’ Κατηγορίας προσπέλασης προς το σταθµό παραγωγής 
µήκους 160 µ (Α.Π. 115963/3210/25.11.09). Η οδός κατασκευάσθηκε. 

17. Στις 07.12.09 οριστικοποιήθηκαν από την Εθνική Λήζινγκ ΑΕΧΜ (µετά από 
διαπραγµατεύσεις) παράταση µέχρι 31.12.11 της από 22.01.08 σύµβασης 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης (εκταµιευθείσες προκαταβολές για προµήθεια Η/Μ 
εξοπλισµού µέχρι σήµερα: 952.000 €) και νέοι όροι χρηµατοδότησης (περιθώριο 2% 
έναντι 0,9% που ίσχυε, εξαιτίας µεταβολής των συνθηκών στη χρηµατοπιστωτική 
αγορά). 

18. Στις 09.12.09 αποφασίσθηκε από το ΣτΕ η αναβολή της εκδίκασης της αρχικής 
προσφυγής (10/2006) κατά του κύρους των αδειών που χορηγήθηκαν τον 05/2006 
(εκκρεµότητα ΕΠΟ εκδόσεως του 2003 και τροποποιήσεις αυτής του έτους 2005). 
Ορίσθηκε νέα δικάσιµος την 29.09.10 

19. Στις 18.12.09 ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης διέταξε µε Προσωρινή 
∆ιαταγή την αναστολή εκτέλεσης των αδειών χρήσης νερού – εκτέλεσης έργου 
αξιοποίησης υδατικών πόρων (65573/824/07.07.09)  και εγκατάστασης (65575/3600/ 
07.07.09) που µας κοινοποιήθηκαν στις 28.12.09, οπότε και διακόπηκαν όλες οι 
εργοταξιακές εργασίες. 

20. Εν τω µεταξύ, εντός του έτους επιτεύχθηκε η κατασκευή του αγωγού πτώσης σχεδόν 
στο σύνολό του µε εξαίρεση την ολοκλήρωση µικρού σχετικά όγκου τελικής στρώσης 
επιχώσεων καθώς επίσης και η εκτέλεση µεγάλου µέρους των εκσκαφών υδροληψίας 
και σταθµού παραγωγής. Η διακοπή των εργασιών συνέπεσε µε την επέλευση βαρύ 
χειµώνα (χιονοσκεπές έδαφος). 

   
 
Σχετικά µε την πορεία των εργασιών κατά τη χρήση του 2010, η Εταιρεία θα επιδιώξει τα 
ακόλουθα:  
 
1. Νοµική αντιµετώπιση της εκκρεµούσης προσφυγής ενώπιον του ΣτΕ (δικάσιµος εξ’ 

αναβολής: 29.09.10) για ακύρωση των αρχικών Αδειών του Έργου (αρχική προσφυγή 
Οκτ. 2006 µε εκκρεµότητα πλέον, µόνον ως προς την ΕΠΟ). 

2. Νοµική αντιµετώπιση των εκκρεµουσών προσφυγών ενώπιον του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Κοζάνης (δικάσιµος: 25.06.10) για την ακύρωση των αδειών που 
χορηγήθηκαν τον 05/2008. 

3. Νοµική αντιµετώπιση των εκκρεµουσών προσφυγών για την αναστολή και εν συνεχεία 
ακύρωση των αδειών που χορηγήθηκαν τον 07/2009. Υπάρχει Προσωρινή ∆ιαταγή και 
αναµένεται έκδοση απόφασης εντός της άνοιξης του 2010. 

4. Επανέναρξη εργασιών κατασκευής του έργου αµέσως µετά τη νοµική απεµπλοκή (δηλ. 
απόρριψη αίτησης αναστολής κατά του κύρους των αδειών 07/2009). 

5. Σύναψη δανεικών συµβάσεων µε την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, για την οµαλή 
χρηµατοδότηση της κατασκευής του έργου. 

6. Πραγµατοποίηση αύξησης µετοχικού κεφαλαίου για τη χρηµατοδότηση της κατασκευής 
του έργου. 

7. Κίνηση διαδικασιών χορήγησης νέας παράτασης υλοποίησης της επένδυσης από το 
ΥΠΟΙΟ µετά τη νοµική επίλυση των γνωστών προβληµάτων µε τις Άδειες του έργου. 

8. Συνέχιση εξυπηρέτησης τόκων προκαταβολών χρηµατοδοτικής µίσθωσης (πληρωµές 
προς Εθνική Λήζινγκ AEXM) και διαπραγµάτευση µε τον κατασκευαστή Η/Μ εξοπλισµού 
(Κοssler GmbH) για ενδεχόµενη παράταση της διάρκειας αποθήκευσης σε ελεγχόµενο 
από εκείνον εργοστασιακό χώρο (Αυστρία, εργοστάσια Kossler & Voith) µέχρι 
µεταφοράς του στο ΜΥΗΣ Αλατόπετρας. 

 
 



ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 

Από τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως 2008 µέχρι την ηµέρα συντάξεως της παρούσης 
εκθέσεως, συνέβησαν επιπλέον τα εξής αξιοσηµείωτα: 
 

1. Στο τέλος Φεβρουαρίου 2010 συνήλθε σε Συµβούλιο το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 
Κοζάνης για την εξέταση της αίτησης αναστολής. Η εταιρεία κατέθεσε 
συµπληρωµατικό Υπόµνηµα. ∆εν έχει γνωστοποιηθεί ακόµη η Απόφαση. 
Αναµένονται εξελίξεις εντός της άνοιξης 2010. 

2. Ο χειµώνας 2009 -10 υπήρξε ιδιαίτερα δριµύς και υγρός. Ο εργοταξιακός χώρος 
παρέµεινε χιονοσκεπής για το µεγαλύτερο µέρος της περιόδου Ιαν. – Φεβ. 2010. Σε 
επιθεώρηση που πραγµατοποιήθηκε τις αµέσως προηγούµενες ηµέρες (αρχές 
Μαρτίου) διαπιστώθηκαν ανησυχητικές καταπτώσεις πρανών ανοικτών εκσκαφών, 
κυρίως στην περιοχή σταθµού παραγωγής καθώς επίσης και µικροκαταπτώσεις 
βράχων στην περιοχή της δασικής οδού (περιοχή κατασκευασµένων τοίχων και 
πλεγµάτων). Έχει δοθεί εντολή λεπτοµερούς επιθεώρησης και καταγραφής της 
κατάστασης µόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν και το έδαφος ελευθερωθεί 
από τη χιονοκάλυψη. 

 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Παρά την πρόοδο που έχει σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος των αιολικών πάρκων 
αντιµετωπίζει ακόµα προκλήσεις λόγω πολύπλοκων και γραφειοκρατικών διαδικασιών 
αδειοδότησης και προσφυγών στο Συµβούλιο της Επικρατείας, µε αποτέλεσµα σηµαντικά 
έργα να µην µπορούν να υλοποιηθούν ή να καθυστερούν σηµαντικά.  
Το ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει 
στην επίλυση προβληµάτων της αδειοδότησης. Ταυτόχρονα όµως οδηγεί σε περιορισµό 
κάποιων από τις υπάρχουσες άδειες λόγω πρόσθετων περιοριστικών όρων που θέτει.  
Λόγω της οικονοµικής κρίσης, υπάρχει κίνδυνος έλλειψης δανειακών κεφαλαίων µετά το 
2010 όπως επίσης και ενδεχόµενο µείωσης των επιδοτήσεων. Αυτοί οι παράγοντες θα 
είχαν σαν συνέπεια την καθυστέρηση υλοποίηση των έργων ή/και στη µείωση της 
ελκυστικότητάς τους λόγω χαµηλότερων αποδόσεων επί των ιδίων κεφαλαίων µετά το 
2010. Ο όποιος κίνδυνος ανόδου των επιτοκίων δανεισµού αντιµετωπίζεται µε πολύ 
προσεκτική παρακολούθηση και ενδεχόµενη αντιστάθµιση (hedging) του επιτοκιακού 
κινδύνου.   
 
Μετά τα παραπάνω, σας καλούµε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονοµικές 
Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2009 – 31/12/2009 της Εταιρείας, µε τις Εκθέσεις του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή που τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα 
Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ατοµικά και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως σύνολο, καθώς 
και του Ορκωτού Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση για την Εταιρική χρήση 
1/1/2009 – 31/12/2009. 
 
 
Στη συνέχεια, σας καλούµε να αποφασίσετε και επί των υπολοίπων θεµάτων της ηµερησίας 
διατάξεως ήτοι: 
 

1. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωµατικού Ελεγκτή από το Σώµα Ορκωτών 
Ελεγκτών για τη χρήση 2010 και καθορισµός της αµοιβής αυτών. 

 
2. Χορήγηση αδείας, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα Μέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής ∆ιευθύνσεως ή και σε ∆ιευθυντές, καθώς και 



τους αντικαταστάτες αυτών, να µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση 
θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόµοιους σκοπούς. 

 
     

Κηφισιά, 7 Απριλίου 2010 
 
 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
 

 
 
 

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 
 
Η παρούσα Έκθεση που αποτελείται από πέντε (5) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο 
πιστοποιητικό ελέγχου, που χορηγείται µε σηµερινή ηµεροµηνία. 
 
 
        Αθήνα, 12 Μαΐου 2010 
       Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
 
  
 

    ∆ηµήτριος Σούρµπης 
    ΑΜ ΣΟΕΛ 16891  
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