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1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

 
 
Η ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, λειτουργώντας στα πλαίσια του ΟΜΙΛΟΥ της µητρικής της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ», στα έργα ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, έχει ηγετική παρουσία στην 
Ελλάδα, και σηµαντική στην Κύπρο και τη Γερµανία. ∆ιευρύνοντας την δραστηριότητά της και 
αναζητώντας νέες αγορές έχει σήµερα να επιδείξει σηµαντική τεχνογνωσία σε έργα: 
 

• Κατασκευής και διαχείρισης,  µέσω αναθέσεων δηµοσίων και ιδιωτικών 
(ενδεικτικά, ΧΥΤΑ ΄Ανω Λιοσίων, ΧΥΤΑ-Φυλής, ΧΥΤΑ-Ταγαράδων Θεσσαλονίκης,  
ΧΥΤΑ-Μαυροράχης Θεσσαλονίκης, ΧΥΤΑ-Λασιθίου, ΧΥΤΑ-Ηρακλείου, ΧΥΤΑ Πάφου-
Κύπρος, Βιολογικός Μαραθούντα-Κύπρος, ΧΥΤΑ-Κοζάνης, Βιολογικός Κυνουρίας, 
Μονάδα βιολογικού-Θεσσαλονίκης). Στον τοµέα αυτό κατέχει ηγετική θέση µεταξύ 
των ανταγωνιστών στην Ελλάδα η οποία και αναµένεται να διατηρηθεί. Βάσιµα δε 
µπορεί να διεκδικήσει µερίδιο σε οµοειδή έργα του εξωτερικού.  

• ∆ιάθεσης απορριµµάτων και αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένων και 
επικινδύνων αποβλήτων (ενδεικτικά, λειτουργία αποτεφρωτήρα νοσοκοµειακών 
αποβλήτων στην Αττική, µονάδα επεξεργασίας αστικών απορριµµάτων στο 
Osnabrueck-Γερµανίας, συλλογή αστικών απορριµµάτων Λάρνακας-Αµµοχώστου). 
Καθ΄ότι οµοειδή έργα αποτελούν επίκεντρο παγκόσµιας επιχειρηµατικότητας 
εκτιµάται ότι η τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί και συνεχώς διευρύνεται αποτελεί 
σηµαντικό εφόδιο για την ανάπτυξη της εταιρείας στο συγκεκριµένο χώρο που τώρα 
αναπτύσσεται και ουσιαστικά αποτελεί και την πρωταρχική στρατηγική επιλογή 
ανάπτυξής της.        

• Έργα ανάπτυξης και εκµετάλλευσης ΑΠΕ (µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από βιοαέριο στα Ανω Λιόσια, µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από βιοαέριο  στη Θεσσαλονίκη, ανάπτυξη αιολικού πάρκου στη περιφέρεια 
∆ωδεκανήσου, αιτήσεις ανάπτυξης αιολικών και φωτοβολταικών πάρκων). Η 
ανάπτυξη των έργων  αυτών αποτελούν επίσης βασική επενδυτική επιλογή, 
λαµβάνοντας υπόψη τα αναπτυξιακά κίνητρα που ισχύουν.  

 
 
Η λειτουργία και η ανάπτυξη της εταιρείας δεν είναι τόσο διακριτή στις παραπάνω τρεις 
κατηγορίες όσο συνεργατική και αλληλο-συµπληρώµενη, και κάθε φορά πραγµατοποιείται 
µέσω κατάλληλων κατά περίπτωση εταιρικών σχηµάτων στα οποία η εταιρεία διατηρεί τον 
έλεγχο και τη διαχείριση. Για το λόγο αυτό η συνολική δράση και ανάπτυξή της αποτυπώνεται 
καλύτερα µέσω των ενοποιηµένων οικονοµικών της µεγεθών. 
 
 
 
 
 



2. ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007 
 
 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ  
 
• Μέσα στη χρονιά που πέρασε εξελίσσεται η κατασκευή των ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων, 

Μαυροράχης-Θεσσαλονίκης, ΦΥΛΗΣ Β1, Ταγαράδων-Θεσσαλονίκης, Σάµου, Λήµνου, 
Λασιθίου και Ηρακλείου. 

• Η εταιρεία αναδείχθηκε ανάδοχος και ήδη είναι εν εξελίξει οι εργασίες κατασκευής του 
έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Β2-Β3-Β5-Β6 Β ΦΑΣΗΣ 2ΟΥ ΧΥΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» προϋπολογισµού 17.4εκ.€, όπως 
επίσης και του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α ΦΑΣΗΣ 2ΟΥ ΧΥΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» µέσω κοινοπρακτικού σχήµατος ΚΞ ΤΟΜΗ 
ΑΒΕΤΕ(78.25%)- ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ(21.75%) προϋπολογισµού 40.6εκ.€. 

• Η εταιρεία ως ανάδοχος µέσω κοινοπρακτικού σχήµατος ΚΞ ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΕ(72.727%)-ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ(27.273%) υπέγραψε την σύµβαση εκτέλεσης του νέου 
ΧΥΤΑ-Γραµµατικού προϋπολογισµού 17.7εκ.€.  

• Ξεκίνησαν οι εργασίες εκτέλεσης του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
ΛΑΡΝΑΚΑΣ-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ»  στο οποίο η εταιρεία συµµετέχει µέσω κοινοπρακτικού 
σχήµατος ΚΞ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ(45%)-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ(20%) ΑΕ-CYBARCO 
LTD(35%), προϋπολογισµού κατασκευής και λειτουργίας 135εκ.€.  

• Ξεκίνησε µέσα στο έτος η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επικινδύνων νοσοκοµειακών 
αποβλήτων µέσω του αναδόχου κοινοπρακτικού σχήµατος ΚΞ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ(60%)-
ΑΡΣΗ ΑΕ(20%) ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ(20%). Η εν λόγω σύµβαση µε τον ΕΣ∆ΚΝΑ της 
λειτουργίας του αποτεφρωτήρα νοσοκοµειακών απορριµµάτων είναι επταετής µε 
δικαίωµα παράτασης για δύο ακόµη έτη, το τίµηµα βασίζεται σε ποσότητες συλλογής 
νοσοκοµειακών αποβλήτων, και συνολικά όπως έδειξαν τα οικονοµικά στοιχεία από το 
πρώτο έτος (έσοδα 6.0εκ.€, κέρδη πρό φόρων 1.2εκ.€) εκτιµάται ότι θα είναι 
ιδιαίτερα επωφελής.    

• Στο τοµέα των ΑΠΕ, λειτούργησε καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους χωρίς προβλήµατα 
η ιδιόκτητη µονάδα συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 5MW, 
στη περιοχή Ταγαράδων Θεσσαλονίκη. 

• Μέσω της θυγατρικής της «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» (συµµετέχει µε ποσοστό 99.5%), 
λειτουργούν και τα τρία αιολικά πάρκα στις νήσους Ρόδο, Κω και Πάτµο συνολικής  
ισχύος 7.8MW, ενώ εγκρίθηκε προς επιχορήγηση µε συνολικό προϋπολογισµό 
1.65εκ.€ η κατασκευή του αιολικού πάρκου στη Κάλυµνο ισχύος 1.8MW, για το οποίο 
έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες άδειες. Ωστόσο λόγω χρονικής επιµήκυνσης του 
χρόνου παράδοσης των ανεµογεννητριών από τον κατασκευαστικό ξένο οίκο η 
υλοποίηση µετατίθεται για το 2009. 

• Μέσω επίσης της θυγατρικής της «ΒΕΑΛ ΑΕ» (συµµετέχει µε ποσοστό 50%), 
λειτουργεί ο σταθµός παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο συνολικής ισχύος 23MW, µε 
πλήρες το δίκτυο σωληνώσεων άντλησης του βιοαερίου. Αναµένεται η πλήρης 
απορρόφηση της υπολειπόµενης επιχορήγησης της επένδυσης επέκτασης του 
σταθµού. 

• Κατατέθηκαν προς την ΡΑΕ (Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας) αιτήσεις απόκτησης 
παραγωγής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την εταιρεία και από 
θυγατρικές της εταιρείες :  
-Από την εταιρεία για την χορήγηση άδειας παραγωγής ενέργειας κεντρικής µονάδας 
συµπαραγωγής 39.8MW η οποία τελεί υπό κρίση. 
-Από την «ΕΝΕΡΜΕΛ ΑΕ» για την χορήγηση άδειας παραγωγής ενέργειας Κεντρικής 
Μονάδας Συµπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερµότητας (ΚΜΣΗΕΘ), 22.0MW η 
οποία τελεί υπό κρίση.    
-Από την «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ» για την χορήγηση άδειας παραγωγής ενέργειας από    
αιολικό δυναµικό 105.8MW η οποία τελεί υπό κρίση.    

      -Από την «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ» επίσης για την χορήγηση άδειας παραγωγής από 
ηλιακό δυναµικό (φωτοβαλταικό) 7.372MW η οποία τελεί υπό κρίση.    



 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
 
Το έτος που πέρασε (2007), πέµπτο έτος δραστηριότητας της εταιρείας, ήταν παραγωγικό.  Η 
πραγµατική και ολοκληρωµένη οικονοµική εικόνα και ανάλυση αποτυπώνεται στα ενοποιηµένα 
οικονοµικά µεγέθη παρά στα µεγέθη της εταιρείας ως µητρικής. Βασικοί λόγοι που 
συνηγορούν σε αυτό είναι: 

• Πολλά δηµόσια έργα στην Ελλάδα εκτελούνται µέσω κοινοπρακτικών σχηµάτων στα 
οποία βεβαίως συµµετέχει η εταιρεία, αλλά δεν αποτυπώνονται ως έσοδα από 
εκτέλεση σε αυτήν. 

• Υπάρχουν δοσοληψίες µεταξύ των εταιρειών του οµίλου, που µόνο µετά την 
απαλοιφή τους σε ενοποιηµένη βάση, αποδίδουν τη πραγµατική οικονοµική εικόνα. 

• Καθ΄ ότι η υλοποίηση επενδυτικών έργων γίνεται από διαφορετικά εταιρικά σχήµατα 
µε διαφορετική χρηµατοδοτική διάρθρωση (επιδοτήσεις, δάνεια), η κεφαλαιουχική 
σύνθεση και οι εν γένει χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες αποτυπώνονται ορθά 
µόνο στα ενοποιηµένα µεγέθη.      

 
Για τους παραπάνω λόγους  

• Ο κύκλος εργασιών εµφανίζεται σηµαντικά αυξηµένος τόσο σε επίπεδο εταιρείας από 
16.9εκ.€ σε 32.7εκ.€, όσο και σε ενοποιηµένη βάση από 59.3εκ.€ σε 74.8εκ.€. 

• Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) σε επίπεδο εταιρείας εµφανίζονται αυξηµένα από 3.6εκ.€ 
σε 11.2εκ.€, ενώ σε ενοποιηµένη βάση αυξήθηκαν από 5.6εκ.€ σε 17.6εκ.€.  

• Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA), σε επίπεδο εταιρείας 
εµφανίζονται αυξηµένα από 4.5εκ.€ σε 12.3εκ.€, ενώ σε ενοποιηµένη βάση 
αυξήθηκαν από 9.3εκ.€ σε 22.9εκ.€. 

• Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, συνέπεια της αυξηµένης κερδοφορίας και της 
πολιτικής µη διανοµής µερίσµατος (τελεί υπό την έγκριση της Γ.Σ.), αυξήθηκαν από 
19.2εκ.€ σε 25.8εκ.€ σε επίπεδο εταιρείας και από 29.3εκ.€ σε 40.7εκ.€ σε 
ενοποιηµένη βάση. 

• ∆εν υπάρχουν βραχυπρόθεσµα δάνεια σε επίπεδο µητρικής εταιρείας ενώ σε  
ενοποιηµένη βάση αυξήθηκαν από 3.2εκ.€ σε 4.9εκ.€, και µέρος τους αποτελεί 
χρηµατοδότηση έναντι επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούν 
θυγατρικές εταιρείες. Ο µακροπρόθεσµος µειώθηκε από 16.7εκ.€ σε 15.3εκ.€, αφορά 
κατά κύριο λόγο δανεισµό υλοποίησης επενδύσεων θυγατρικών, η δε εξυπηρέτηση 
των δανείων γίνεται προγραµµατισµένα και απρόσκοπτα.  

• Οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, τόσο σε επίπεδο µητρικής όσο 
και σε ενοποιηµένη βάση ήταν θετικές, 6.3εκ.€ και 8.6εκ.€ αντίστοιχα, ενώ σε εξέλιξη 
βρίσκεται και η υλοποίηση των επενδύσεων του οµίλου (εκροές 4.4εκ. στο 2007).  

• ∆είκτες αποδοτικότητας και χρηµατοοικονοµικής διάρθρωσης : 
                                                                     ΜΗΤΡΙΚΗ              ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  
                                                                 2006       2007          2006         2007 
                ΚEΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ / ΕΣΟ∆Α      21.4%      34.2%        9.4%       23.5% 
                EBITDA / ΕΣΟ∆Α                        26.3%      37.6%       15.7%      30.7% 
                ΕΒΙΤ / ΕΣΟ∆Α                            21.4%      33.3%       10.9%      24.8%  
                Ι.Κ. / ΚΕΦΑΛΑΙΑ                         60.3%      48.7%       33.7%      34.5% 
                INTEREST COVER RATIO               *             *             7.23         18.84 
              (*  σε επίπεδο µητρικής δεν υπάρχει κόστος δανεισµού λόγω παντελούς έλλειψης        
               χρήσης δανείων) 
 
 
 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 31.12.2007 
 

• Κοινοποιήθηκε η έκθεση ελέγχου των νόµιµα σχηµατισµένων αφορολόγητων 
αποθεµατικών προηγούµενων χρόνων, για τα οποία ωστόσο λόγω ύστερης 



αναγνώρισης ασυµβατότητας του Ελληνικού Νόµου µε το θεσµικό πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλογίσθηκαν φόροι ποσού 1.06εκ.€ . Η εταιρεία έχει 
σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για το ποσό αυτό η οποία έχει βαρύνει τα 
αποτελέσµατα του έτους 2007. 

• Συµφωνήθηκε η εξαγορά του ποσοστού 10% της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» 
στην εταιρεία «ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ» έναντι του ποσού των 30,000€. Με τη 
συµφωνία αυτή το ποσοστό της Εταιρείας στην «ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ» αυξάνεται 
από 60% σε 70%. 

• Υπογράφθηκε η νέα σύµβαση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ Θήβας 2ης 

διαχειριστικής ενότητας Νοµού Βοιωτίας και έργα αποκατάστασης υφιστάµενου 
Χ∆Α», προϋπολογισµού 5.4εκ.€. 

• Είναι προς υπογραφή εντός των προσεχών ηµερών µετά από πρόσκληση προς 
υπογραφή οι νέες συµβάσεις εκτέλεσης των έργων: 

1. «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης που θα µεταφέρει το διυλισµένο νερό από τη        
δεξαµενή νερού στα Οινόφυτα στον οικισµό ∆ήλεσι», προϋπολογισµού 1.0εκ.€. 

2. «Κατασκευή ΧΥΤΑ ∆ήµου Λεβαδέων Β’ φάση 1ης διαχειριστικής ενότητας Νοµού 
Βοιωτίας», προϋπολογισµού 1.9εκ.€. 

των οποίων η Εταιρεία κατέστη ανάδοχος, 

και η σύµβαση διά υποκατάστασης αναδόχου του έργου «Κατασκευή Κλειστού 
Κολυµβητηρίου τύπου Κ1 στο ∆ήµο Λεβαδέων» προϋπολογισµού 1.9εκ.€.            

 
 
 
3. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ – ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ  
 

 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  
 

• Η ηγετική θέση της εταιρείας στην Ελλάδα σε περιβαλλοντικά έργα   σε συνδυασµό 
µε τη προηγµένη εφαρµοσµένη τεχνολογία στο τοµέα ολοκληρωµένης διαχείρισης 
απορριµµάτων, αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτηµα της εταιρείας για να 
πρωταγωνιστήσει στα σχετικά έργα υποδοµής που αναµένεται να υλοποιηθούν τα 
επόµενα χρόνια µέσω ∆ηµόσιων ∆ιαγωνισµών ή/και ιδιωτικών επενδύσεων στο τοµέα 
αυτό. Η βασική µορφή διαχείρισης απορριµµάτων µέσω κατασκευής ΧΥΤΑ, σύµφωνα 
και µε τις επιβολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδεύει προ το τέλος της. Στην υιοθέτηση 
νέων ολοκληρωµένων λύσεων διαχείρισης των απορριµµάτων η εταιρεία είναι έτοιµη 
να προσφέρει λύσεις µέσω ολοκληρωµένων επιχειρηµατικών σχεδίων είτε ως ιδιώτης 
είτε µέσω συµπράξεων.    

• Η ηγετική θέση της εταιρείας µέσω της διεκδίκησης και ανάληψης νέων ∆ηµόσιων 
έργων (ΧΥΤΑ, Βιολογικοί καθαρισµοί) εκτιµάται ότι θα διατηρηθεί. Τα έργα αυτά 
αποτελούν βεβαίως βασική επιλογή καθ΄ότι µέσω του µηχανισµού υλοποίησης  έχουν 
δηµιουργηθεί οικονοµίες µεγέθους και κυρίως δεν παρατηρείται το φαινόµενο των 
υπερβολικών εκπτώσεων που παρατηρείται σε άλλα δηµόσια έργα.  

• Η επάρκεια κεφαλαίων, και η δυνατότητα άντλησης περισσοτέρων είτε λειτουργώντας 
στα πλαίσια ενός εύρωστου Οµίλου είτε από τρίτες πηγές όπως η χρηµατιστηριακή 
αγορά η οποία αποτελεί στρατηγική επιλογή  είναι επίσης σηµαντική παράµετρος καθ΄ 
ότι στη πλειοψηφία τα έργα ενδιαφέροντος της εταιρείας είναι εντάσεως κεφαλαίου.     

 
 
 



ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ    
 

• Ενώ έχει διαµορφωθεί ένα ικανό να κινητοποιήσει επενδυτικές πρωτοβουλίες 
θεσµικό πλαίσιο για την ανάπτυξη ενεργειακών και περιβαλλοντικών έργων στην 
Ελλάδα, διαπιστώνονται σηµαντικές καθυστερήσεις στην εφαρµογή του. Αυτό 
οφείλεται σε έλλειψη πόρων χρηµατοδότησης από τη πλευρά του ∆ηµοσίου, στη 
πληθώρα αιτηµάτων για εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών από πολλούς νέους 
παίκτες που δεν έχουν πάντα κύριο αντικείµενο δραστηριότητας τα εν λόγω έργα 
και σε παράγοντες που σχετίζονται µε την τελικά επιθυµητή διαµόρφωση της 
αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα. 

• Ο Ανταγωνισµός εκτιµάται ότι θα ενταθεί από εγχώριους κυρίως νέους παίκτες. 
Ωστόσο εκτιµάται ότι µερικοί από αυτούς συµπεριφέρονται ως ο χώρος των 
ενεργειακών και εν γένει περιβαλλοντικών έργων να αποτελεί τη χρυσή ευκαιρία 
ανάπτυξης, χωρίς να έχουν εµπειρία ή πρότερη επαφή µε τα έργα αυτά.     

 
Μετά την ανωτέρω επισκόπηση των λειτουργικών και χρηµατοοικονοµικών δραστηριοτήτων 
και τις επεξηγήσεις ως  εντεταλµένη ∆ιοίκηση, σας καλούµε κύριοι Μέτοχοι να εγκρίνετε τις 
Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2007 και την έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που 
τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ατοµικά και το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο ως σύνολο, καθώς και τον Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση 
για την εταιρική χρήση 2007. 
 
 
 

Αθήνα 14 Μαρτίου 2008 
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 
 
 

Λεωνίδας Γ. Μπόµπολας 
 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που αποτελείται από πέντε (5) σελίδες είναι αυτή που 
αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 09 Ιουνίου 2008. 

 
 

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2008 
 
 
 
                    Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 

Πράιςγουωτερχαους Κούπερς 
Ανώνυµος ελεγκτική Εταιρεία 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  
Λ. Κηφισίας 268                                    Μάριος Ψάλτης  
152 32 Χαλάνδρι                       AM ΣΟΕΛ 38081 
 
 


