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 ΧΡΗΣΗΣ 2008 
 

 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
 
΄Εχουµε την τιµή να θέσουµε υπ΄ όψιν σας τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την 
χρήση 1/1/2008 – 31/12/2008. 
  
Αναλύοντας τα στοιχεία του Ισολογισµού, βάσει των ∆ΠΧΑ, της χρήσης που έληξε στις 31 
∆εκεµβρίου 2008, αναφέρουµε τα εξής: 
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2008  
 
Οι ζηµιές µετά από φόρους της Εταιρείας για το 2008 ανήλθαν σε €16.953, ενώ για το 2007 
ανήλθαν σε €27.195. 
 
 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 
Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2008 είναι €1.954.811 ενώ στο 
τέλος του 2007 ήταν €1.971.764 
 
 
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 
 
Το σύνολο των καθαρών ταµειακών εκροών της Εταιρείας για τη χρήση 2008 είναι                
€49.985, ενώ για τη χρήση 2007 η Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταµειακές εισροές 
€1.234.514. 
 
ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 
  
Η Εταιρεία στην διάρκεια της τέταρτης εταιρικής χρήσης 01/01/2008 – 31/12/2008, 
πραγµατοποίησε τα ακόλουθα:  
 
1. Ανέθεσε στις 02.01.08 στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ» την παροχή 

υπηρεσιών διοικητικής µέριµνας της Εταιρείας µέχρι 31.12.09 έναντι ποσού € 20.000 
ετησίως. 

2. Υπέγραψε στις 22.01.2008 τη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης του Η/Μ εξοπλισµού 
για το ΜΥΗΕ Αλατόπετρας µε την Εθνική Λήζινγκ ΑΕΧΜ, βάσει της οποίας 
πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους οι ανάλογες εκταµιεύσεις 
προκαταβολών προς τους προµηθευτές Kossler GmbH και SIEMENS AE. 

3.  Υπέγραψε στις 25.01.08 µε την γενική ανάδοχο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» και το µελετητή του ΜΥΗΕ Αλατόπετρας «ΣΟΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ» ιδιωτικό συµφωνητικό υποκατάστασης µε βάση το οποίο η γενική 



ανάδοχος υποκατέστησε την Εταιρεία στην από 30.01.06 Σύµβαση Έργου «Οριστικής 
µελέτης µε πληρότητα µελέτης εφαρµογής των έργων Π/Μ του ΜΥΗΕ Αλατόπετρας». 

4. Υπέγραψε στις 25.01.08 τριµερή σύµβαση µε τη γενική ανάδοχο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» και το ∆ιπλ. Πολιτικό Μηχανικό Αθ. Σιδηρόπουλο 
για την έκδοση της πολεοδοµικής άδειας του ΜΥΗΕ Αλατόπετρας. Από τη σύµβαση 
αυτή δεν προκύπτει πρόσθετο κόστος για την Εταιρεία. 

5. Έλαβε στις 19.02.08 έγγραφη έγκριση της ∆/νσης ΠΕΧΩ ∆. Μακεδονίας για την 
απόθεση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών ΜΥΗΕ Αλατόπετρας σε χώρους 
εκτέλεσης άλλων δηµοσίων έργων υποδοµής στην ευρύτερη περιοχή (έργο οδοποιίας 
περιοχής ∆οτσικού). Οι αποστάσεις µεταφορέας δεν είναι ευµενείς και αν δεν 
οµαλοποιηθεί η κατάσταση µε τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης θα υπάρξει 
πρόσθετο κόστος για την Εταιρεία. 

6. Προέβη σε συµφωνία (Ιδ. Συµφωνητικό της 25.02.08) µε τον αντίδικο στην υπόθεση 
προσφυγής για ακύρωση των αρχικών αδειών του ΜΥΗΕ Αλατόπετρας «Σύλλογο των 
Απανταχού Προσβοριτών ‘Ο Προφήτης Ηλίας’», o οποίος απέσυρε την προσφυγή του 
ενώπιον του ΣτΕ. 

7. Ανέθεσε στις 07.03.08 την ευθύνη εκτέλεσης καθηκόντων ∆/νουσας Υπηρεσίας για την 
υλοποίηση της σύµβασης κατασκευής των έργων Π/Μ του ΜΥΗΕ Αλατόπετρας 
(σύµβαση 12ης Νοεµβρίου 2007 µε την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΕ») στην εταιρεία «∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ» έναντι ποσού 50.000 €. 

8. Ανέθεσε στις 07.04.08 στον ∆ιπλ. Μηχ/γο Μηχ. Κ. Βοργιαζίδη την επιµέλεια προώθησης 
της πολεοδοµικής άδειας του ΜΥΗΕ Αλατόπετρας κατά το µέρος των Η/Μ 
εγκαταστάσεων. Από τη σύµβαση αυτή δεν προκύπτει πρόσθετο κόστος για την  
Εταιρεία. 

9. Προέβη στις 23.04.08 σε υπογραφή Σύµβασης Κατασκευής έργων σύνδεσης µε το 
∆ίκτυο µε τη ∆ΕΗ ΑΕ, προϋπολογιστικής αξίας 450.000 για την κατασκευή του δικτύου 
σύνδεσης ΜΥΗΕ Αλατόπετρας µε το τοπικό δίκτυο διανοµής. 

10. Εισέπραξε από το ΥΠΟΙΟ στις 17.03.08 την προκαταβολή επιχορήγησης του ν. 3299/04 
ύψους 469.800 €. 

11. Επιδόθηκε στις 02.05.08 από το ∆ήµο Θ. Ζιάκα προς τον υπεργολάβο της γενικής 
αναδόχου έργων Π/Μ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» εταιρεία µε την 
επωνυµία «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ» το διατακτικό απόφασης αναστολής εκτέλεσης της 
αρχικής ενιαίας άδειας χρήσης νερού – εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων 
και εγκατάστασης του ΜΥΗΕ Αλατόπετρας, µε αποτέλεσµα να διακοπούν οι εργασίες 
στο εργοτάξιο. Οι καθυστερήσεις και ζηµιές που έχουν προκληθεί από κατολισθήσεις 
στα εκτελούµενα έργα έχουν δηµιουργήσει απαιτήσεις των υπεργολάβων από τις οποίες 
θα προκύψει πρόσθετο κόστος. 

12. Χορηγήθηκαν στις 8 και 9 Μαΐου 2008 από την Περιφέρεια ∆. Μακεδονίας νέες άδειες 
χρήσης νερού – εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και εγκατάστασης του 
ΜΥΗΕ Αλατόπετρας. ∆εν έγινε εκ νέου έναρξη εργασιών παρά µόνον τον Ιούλιο 2008, 
µετά δηλαδή τη παραλαβή του πλήρους κειµένου της απόφασης υπ. αριθµ. 367/2008 
(18.06.08) περί αναστολής εκτέλεσης των αδειών, τη διενέργεια σχετικών 
συνεννοήσεων µε τις αρµόδιες Αρχές της Περιφέρειας ∆. Μακεδονίας και τη σχετική 
ενηµέρωση της αυτοδιοίκησης α’ & β’ βαθµού (∆ήµο Θ. Ζιάκα και Νοµαρχία Γρεβενών). 

13. Ανέθεσε στις 09.05.08 στο µελετητή του έργου «ΣΟΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΑΕ» εκπόνηση ειδικής µελέτης θεµελίωσης – αντιστήριξης του σταθµού παραγωγής 
(πασσαλότοιχος), ως αποτέλεσµα των αντίξοων εδαφολογικών συνθηκών που 
διαπιστώθηκαν στην περιοχή εκσκαφών του ΜΥΗΣ, έναντι ποσού 20.000 €. 

14. Οι εργασίες κατασκευής του έργου εκτελέσθηκαν µε µεγάλη βραδύτητα κατά την 
περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου 2008 λόγω προβληµάτων µε τις τοπικές νοµαρχιακές 
αρχές και το ∆ήµο Θ. Ζιάκα. Σηµειώθηκαν καταλήψεις και παρέµβαση του Εισαγγελέα 
Γρεβενών για την αποµάκρυνση των καταληψιών. Προς το τέλος Αυγούστου 



επιχειρήθηκε ο αποκλεισµός του χώρου µε µόνιµες, αυθαίρετες κατασκευές (τάφρους 
και τοιχία σκυροδέµατος εγκάρσια στις οδούς προσπέλασης) µε πρωτοβουλία της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών, οι οποίες απετράπει µερικώς µε παρέµβαση της 
∆ασικής Υπηρεσίας. Την ίδια περίοδο, µε παρέµβαση του Γ.Γ. Περιφέρειας ∆. 
Μακεδονίας, ζητήθηκε από την Εταιρεία η προσωρινή διακοπή των εργασιών µέχρι 
επιτεύξεως νεότερης συνεννόησης µε τις τοπικές Αρχές. 

15. Στις αρχές Σεπτεµβρίου 2008 κατατέθηκε προσφυγή του ∆ήµου Θ. Ζιάκα στο ∆ιοικητικό 
Πρωτοδικείο Κοζάνης για την αναστολή και ακύρωση των νέων, από Μαΐου 2008 
εκδοθέντων αδειών εκτέλεσης του ΜΥΗΕ Αλατόπετρας. 

16. Στις 23.09.08 ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης εξέδωσε Προσωρινή 
∆ιαταγή µε την οποία ανέστειλε την εκτέλεση των αδειών του έργου µέχρι την εκδίκαση 
της υπόθεσης αναστολής, η οποία εκκρεµεί ακόµη. Επιτράπηκε µόνον η εκτέλεση των 
απόλυτα αναγκαίων εργασιών προς αποτροπή κινδύνων (π.χ. κατολισθήσεων). 

17. Στις 07.11.08 ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας ∆. Μακεδονίας εξέδωσε απόφαση µε 
την οποία προσδιόρισε τις απόλυτα αναγκαίες εργασίες προς αποτροπή κινδύνων (π.χ. 
κατολισθήσεων), µετά από αίτηµα της Εταιρείας που κατατέθηκε στις 24.09.08. 

18. Από τα µέσα Νοεµβρίου 2008 και µέχρι 23.12.08 εκτελέσθηκαν κάτω από εξαιρετικά 
αντίξοες καιρικές συνθήκες εργασίες κατασκευής του αγωγού πτώσης στο διανοιγµένο 
όρυγµα (εκτός υφιστάµενης δασικής οδού) και συνεχίστηκε η εγκατάσταση πλεγµάτων 
προστασίας έναντι καταπτώσεων παρά τη δασική οδό. Οι εργασίες δεν ολοκληρώθηκαν 
λόγω ανυπέρβλητων προβληµάτων που δηµιούργησε ο χειµώνας (βροχοπτώσεις – 
χιονοπτώσεις). 

19. Στις 18.12.08 επιδόθηκε εξώδικη απάντηση στη διαµαρτυρία φερόµενου ιδιοκτήτη γαιών 
επί των οποίων έχουν κατασκευασθεί προσπελάσεις και προβλέπεται µελλοντικά η 
κατασκευή του σταθµού παραγωγής του ΜΥΗΕ Αλατόπετρας, και για τις οποίες έχει 
χορηγηθεί από την αρµόδια δασική υπηρεσία έγκριση επέµβασης βάσει του ν. 998/79. 

20. Στις 18.12.08 παρέστησαν ως εκπρόσωποι της Εταιρείας στην ακροαµατική διαδικασία 
του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης αναφορικά µε την υπόθεση αναστολής ισχύος 
των αδειών του ΜΥΗΕ Αλατόπετρας ο δικηγόρος Κοζάνης κ. Γ. Παπακωνσταντίνου και 
ο σύµβουλος της εταιρείας κ. Π. Μεντζελόπουλος. Εκκρεµεί έκδοση της απόφασης του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου. 

   
 
Σχετικά µε την πορεία των εργασιών κατά τη χρήση του 2009, η Εταιρεία θα επιδιώξει τα 
ακόλουθα:  
 
1. Έγκριση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Σχεδίου ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων Λ. Απορροής ρ. 

Σµιξιώτικου, Ν. Γρεβενών από το Γ.Γ. Περιφέρειας ∆. Μακεδονίας και έκδοση νέων 
αδειών για την υλοποίηση της κατασκευής του ΜΥΗΕ Αλατόπετρας οι οποίες να µην 
εµφανίζουν τα νοµικά ελαττώµατα των προγενέστερων. 

2. Αντιµετώπιση των αντιδράσεων στην υλοποίηση του έργου µέσω περαιτέρω 
συνεννοήσεων και διαπραγµατεύσεων µε τοπικούς παράγοντες, µε στόχο τη µη 
παρεµπόδιση της κατασκευής του έργου. 

3. Νοµική αντιµετώπιση της εκκρεµούσης προσφυγής ενώπιον του ΣτΕ (δικάσιµος εξ’ 
αναβολής: 09.12.09) για ακύρωση των αρχικών Αδειών του Έργου (αρχική προσφυγή 
Οκτ. 2006). 

4. Νοµική αντιµετώπιση της εκκρεµούσης προσφυγής Σεπτ. 2008 ενώπιον του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Κοζάνης για αναστολή εκτέλεσης και ακύρωση των από Μαΐου 2008 
νεοεκδοθέτνων Αδειών του Έργου. 

5. Ολοκλήρωση εργασιών που έχουν επιτραπεί από το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης 
στο πλαίσιο της Προσωρινής ∆ιαταγής της 23.09.08 και οι οποίες έχουν παραµείνει 
ηµιτελείς λόγω της επέλευσης βαρύ χειµώνα στην περιοχή του εργοταξίου. 



6. Επανέναρξη εργασιών κατασκευής του έργου µετά τη χορήγηση νέων αδειών 
βασισµένων στο νέο νοµικό καθεστώς που εισήχθη µε τον ν. 3734/09 και εκτέλεσή του 
µε τον ταχύτερο δυνατό ρυθµό. 

7. Σύναψη σύµβασης αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας µε τον ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ. 
8. Σύναψη δανεικών συµβάσεων µε την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, για την οµαλή 

χρηµατοδότηση της κατασκευής του έργου. 
9. Κίνηση διαδικασιών χορήγησης παράτασης υλοποίησης της επένδυσης από το ΥΠΟΙΟ 

(αρχική λήψη: 06.04.08), µετά τη νοµική επίλυση των γνωστών προβληµάτων µε τις 
Άδειες του έργου.. 

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31.12.2008 

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

1. Ψηφίστηκε τον Ιανουάριο 2009 ο ν. 3734/09 (ΦΕΚ Α 8/28.01.09) οποίος επιχειρεί να 
ρυθµίσει µεταξύ άλλων και τα αδειοδοτικά προβλήµατα των ΜΥΗΕ σε σχέση µε τις 
απαιτήσεις των Σχεδίων ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων σε επίπεδο λεκάνης 
απορροής ποταµού. 

2. Ανατέθηκε στην ανώνυµη µελετητική εταιρεία «Ζ. & Α. Π. Αντωναρόπουλος ΑΜΕ» η 
εκπόνηση Σχεδίου ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων Λ. Απορροής ρ. Σµιξιώτικου, Ν. 
Γρεβενών. 

3. Ενηµερώθηκαν οι προµηθευτές Η/Μ εξοπλισµού (Κossler GmbH & SIEMENS AE) 
σχετικά µε παράταση του χρονοδιαγράµµατος παράδοσης του εξοπλισµού λόγω 
ανωτέρας βίας. 

 
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 1/1/2008 – 31/12/2008 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 
1/1/2008 – 31/12/2008. 
 
 
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 2009 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. 

 
     

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2009 
 
 

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, 21 Μαΐου 2009 
       Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
 
  
 

    Μάριος Ψάλτης 
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