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    Οι 

1. Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νων Σύμβουλος   

2. Σπυρίδων Κασδάς, Αντιπρόεδρος Α’ του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος 

3. Δημήτριος Παπαδόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος  του Διοικητικού Συμβουλίου                                     

 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 

εξ΄ όσων γνωρίζουμε:  

α. οι συνημμένες εξαμηνιαίες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 

Α.Ε.» (ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ) για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2022 έως την 30η Ιουνίου 2022, οι οποίες καταρτίσθηκαν 

σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα 

στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως του Ομίλου και της 

Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και των κατά εξουσιοδότηση των 

αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

β. η εξαμηνιαία έκθεση του διοικητικού συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και των κατά εξουσιοδότηση των 

αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Μαρούσι, 3 Αυγούστου 2022 

Οι βεβαιούντες 

Ευάγγελος Μυτιληναίος                                 Σπυρίδων Κασδάς                              Δημήτριος Παπαδόπουλος 

 

 

 

Πρόεδρος του Διοικητικού      Αντιπρόεδρος Α’ του        Εκτελεστικό Μέλος του  
    Συμβουλίου και Δ/νων    Διοικητικού Συμβουλίου       Διοικητικού Συμβουλίου 
             Σύμβουλος 

 

 

 

    Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

    (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στην χρονική περίοδο του Α΄ εξαμήνου της 

τρέχουσας χρήσεως 2022. H Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 

3556/2007 (ΦΕΚ 91Α/30.4.2007) και  τις απορρέουσες από τον Νόμο αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Ομίλου και της Εταιρείας 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ για το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, σημαντικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στην 

περίοδο αυτή και η επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, περιγράφονται οι κυριότεροι 

κίνδυνοι και αβεβαιότητες που οι εταιρίες του Ομίλου ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στο δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 

και τέλος παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων. 

 

i. Παρατίθεται ανάλυση του λειτουργικού αποτελέσματος ανά τομέα λειτουργικής 

δραστηριότητας του Ομίλου καθώς και λοιπών μεγεθών. 

    
01/01-

30/06/2022 
01/01-

30/06/2021 
01/07 - 

31/12/2021 
  

01/01 - 
31/03/2022 

01/04 - 
30/06/2022 

Turnover    2.154,2   994,5   1.669,6     1.041,5   1.112,7  
Power & Gas    1.293,4   387,0   873,9     641,2   652,2  

Metallurgy & Mining    458,2   304,8   362,8     214,0   244,2  

RSD    229,4   117,7   247,2     119,8   109,6  

SES    173,2   185,0   185,6     66,5   106,7  

Other    0,0   0,0   0,0     0,0   0,0  
  

              

EBITDA    293,2   155,6   202,9     130,3   162,9  
Power & Gas    124,7   48,2   98,8     60,8   63,9  

Metallurgy & Mining    137,5   76,7   82,6     54,6   82,9  

RSD    21,0   7,4   14,3     12,0   9,0  

SES    16,6   24,8   8,7     6,1   10,6  

Other   (6,5) (1,5) (1,4)   (3,1) (3,4) 

                

(-) Depreciation / 
Amortization   (44,2) (38,4) (41,6)   (22,3) (21,8) 

(+ - ) Net Financials   (25,7) (23,3) (35,2)   (12,3) (13,4) 

(+) Share of profit of 
associates    0,4   0,6   0,4     0,3   0,2  

(-) Tax   (42,4) (14,6) (26,0)   (18,6) (23,7) 

(-) Result from discontinuing 
operations   (0,5) (0,1) (0,4)   (0,1) (0,5) 

(-) Minoritiy Interest   (14,5) (2,7) (15,2)   (10,1) (4,4) 

                
Net Income attributable to 
parent Shareholders 

   166,4   77,2   85,0     67,2   99,2  

    Β. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

     Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ  
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ii. Παρατίθεται η ανάλυση  των χρηματοροών και της μεταβολής του καθαρού δανεισμού της περιόδου. 

(Ποσά σε εκ 
€) 

  
1/1-

30/06/2022 

   

  EBITDA  293  

(-)  Μετάπτωση στοιχείων 2021 σε 2022 (100) 

(-)  
Επιδότηση Βιομηχανικού Φυσικού Αερίου προς 
είσπραξη 

(26) 

(-)  Κεφάλαιο Κίνησης (42) 

  Ροές από τη Λειτουργία (πρό φόρων, τόκων)  125  

(-)  Φόρος (3) 

(-)  Τόκοι (22) 

  Ταμειακές Ροές από Λειτουργική Δραστηριότητα  100  

(-)  
Επενδύσεις παγίων (επαναλαμβανόμενου 
χαρακτήρα) 

(28) 

(-)  
Επενδύσεις παγίων (Ανάπτυξης και 
Παραγωγικότητας) 

(256) 

  Καθαρές Ταμειακές Ροές (184) 

(-)  Άλλες Χρηματοοικονομικές & Επενδυτικές ροές  43  

  Μεταβολή Καθαρού Δανεισμού (141) 

 

 

 

Το ξεκίνημα του 2022, σημαδεύτηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία αποτέλεσε την αρχή ενός 

πολέμου που φαίνεται ότι θα έχει διάρκεια. 

Σε μία περίοδο που η Ευρώπη, αλλά και ολόκληρος ο κόσμος, ανέκαμπτε από το σοκ της πανδημίας, πριν προλάβει 

να επιστρέψει σε μία «κανονικότητα», βρέθηκε αντιμέτωπος με μία νέα, πρωτόγνωρη συνθήκη η οποία ενισχύει την 

οικονομική και κοινωνική αστάθεια. 

Ο συνδυασμός των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων με επίκεντρο την Ουκρανία, μαζί με την επακολουθούμενη 

ενεργειακή κρίση, όχι μόνο διατηρούν, αλλά ενισχύουν τόσο τα προβλήματα που είχαν εντοπιστεί στην παγκόσμια 

εφοδιαστική αλυσίδα (προσφορά) ως συνέπεια της πανδημίας, ενώ μέσω της διαμόρφωσης του πληθωρισμού στα 

σημερινά, πολύ υψηλά επίπεδα, πλέον βάλλεται έμμεσα και η ζήτηση. 

Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο δρόμο των υπολοίπων κεντρικών τραπεζών με προεξάρχουσα αυτή 

των ΗΠΑ, πρόσφατα προχώρησε στην πρώτη αύξηση επιτοκίων κατά 0,5% (πάνω από τις προβλέψεις για 0.25%), μετά 

από τουλάχιστον μία δεκαετία. Η αύξηση αυτή των επιτοκίων αποτελεί παρέμβαση των κεντρικών τραπεζών με στόχο 

τον έμμεσο έλεγχο της εκρηκτικής αύξησης του πληθωρισμού, μέσω της μείωσης της ζήτησης.  

Ο σημερινός πληθωρισμός έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που τον καθιστούν δύσκολα αντιμετωπίσιμο. 

Βασικότερο χαρακτηριστικό του, αποτελεί το γεγονός ότι σε σημαντικό βαθμό συνδέεται με την αύξηση των τιμών 

της ενέργειας (κατά >40% στην Ευρώπη), καθώς και των ειδών διατροφής. Επομένως, η πολιτική αύξησης των 

επιτοκίων, ως εργαλείο αντιμετώπισης του πληθωρισμού, θα μπορούσε, σε ένα αρνητικό σενάριο, να ωθήσει τις 

     ΙΙ.  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ H1 2022 - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ 
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οικονομίες σε μια φάση στασιμοπληθωρισμού που χαρακτηρίζεται από το συνδυασμό βραδείας ανάπτυξης, υψηλής 

ανεργίας και αύξησης των τιμών.    

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να πληθαίνουν οι εκτιμήσεις των αναλυτών για επερχόμενη ύφεση το επόμενο 

διάστημα και έως ότου αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμός και επιταχυνθεί η ιδιωτική κατανάλωση.  

Παρόλα αυτά, η Ελλάδα βρίσκεται σε σχετικά καλύτερη θέση, λόγω της καλής τουριστικής περιόδου που διανύουμε, 

των ενισχυτικών πακέτων που αναμένεται να λάβει η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (με κεντρικό πυλώνα το Ταμείο 

Ανάκαμψης ΕΕ - RRF & RePowerEu), αλλά και λόγω της γεωγραφικής  της θέσης και των κρίσιμων υποδομών που 

διαθέτει, όπως ο τερματικός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα.  

Ως εκ τούτου, η χώρα, και λόγω μεγέθους, έχει τη δυνατότητα σήμερα να ανταπεξέλθει ακόμα και στις πιο αντίξοες 

συνθήκες, διατηρώντας ένα καλά διαφοροποιημένο δίκτυο προμήθειας φυσικού αερίου αποτελούμενο από αέριο 

αγωγού και LNG, διασφαλίζοντας έτσι την ενεργειακή της επάρκεια. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα σχεδιάζει την επόμενη 

μέρα της δικής της «πράσινης» μετάβασης με τα ΑΠΕ να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, εκμεταλλευόμενη τα συγκριτικά 

της πλεονέκτημα κυρίως όσον αφορά στα φωτοβολταικά πάρκα και τις ώρες ηλιοφάνειας. 

Η MYTILINEOS αντιλαμβανόμενη έγκαιρα τις παραπάνω προκλήσεις και λαμβάνοντας κατάλληλα και στοχευμένα 

μέτρα, ιδιαίτερα αναφορικά με το ενεργειακό κόστος και την ασφάλεια εφοδιασμού, κατορθώνει όχι μόνο να 

παραμένει αλώβητη αλλά και να καταγράφει ιστορικά υψηλές επιδόσεις, ενώ παράλληλα επιταχύνει την υλοποίηση 

του μεγαλύτερου επενδυτικού προγράμματος στην ιστορία της. 

Παρά το αβέβαιο περιβάλλον λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, οι οικονομικές επιδόσεις της MYTILINEOS 

αναμένεται να ενισχύονται σταθερά, στα επόμενα τρίμηνα, καθώς νέες σημαντικές επενδύσεις όπως η νέα μονάδα 

ηλεκτροπαραγωγής 826MW, η αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας του αλουμινίου, αλλά και σημαντικές 

επενδύσεις σε ΑΠΕ, σταδιακά εισέρχονται σε φάση ολοκλήρωσης. 

 

 

Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου 

Το Α’ Εξάμηνο του 2022 χαρακτηρίστηκε (α) από την εξαιρετικά υψηλή αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου στην 

Ευρώπη, ως συνέπεια του πολέμου στην Ουκρανία, που σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές του CO2 οδήγησαν σε 

σημαντική άνοδο της χονδρεμπορικής τιμής (DAM) και (β) από την αυξημένη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας (+4,4% 

σε σχέση με το A’ εξάμηνο 2021) λόγω της επανέναρξης της οικονομίας στην μετά covid-19 εποχή. 

Εν μέσω των συνθηκών αυτών, η δυνατότητα της Εταιρείας λόγω μεγέθους χαρτοφυλακίου (οι εισαγωγές φυσικού 

αεριού  της Εταιρείας αποτελούν το 23% των συνολικών εισαγωγών της χώρας) για προμήθεια φυσικού αερίου σε 

ανταγωνιστικές τιμές, σε συνδυασμό με τον υψηλό βαθμό απόδοσης/διαθεσιμότητας/αξιοπιστίας και ευελιξίας των 

μονάδων της Εταιρείας (δύο σταθμοί συνδυασμένου κύκλου και ένας σταθμός συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-

θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας), οδήγησαν τη συνολική παραγωγή των μονάδων να ανέλθει στις 2,43 TWh. Η 

      ΙΙΙ.  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 
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ποσότητα αυτή αντιπροσωπεύει το 9,5% της συνολικής ζήτησης στο διασυνδεδεμένο σύστημα και το 26,4% της 

παραγωγής από μονάδες φυσικού αερίου. Η συνολική παραγωγή τόσο από τις θερμικές όσο και από τις ανανεώσιμες 

μονάδες της Εταιρείας ανήλθε σε 2,69 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 10,5% της συνολικής ζήτησης.  

Στο διάγραμμα που ακολουθεί εμφανίζεται η κάλυψη (ανά πηγή) της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας (σε 

TWh) για τα Α’ εξάμηνα των 2022 και 2021: 

 

Όσον αφορά τη δραστηριότητα της προμήθειας, η Protergia ενδυναμώνει σταθερά την παρουσία της στην λιανική 

κλείνοντας το Α΄ εξάμηνο 2022 με εκπροσώπηση 345.000 συνολικά μετρητών ηλεκτρισμού και ΦΑ, έναντι 334.000 

που εκπροσωπούσε στα τέλη του 2021, ενώ το μερίδιο της  στην αγορά ηλεκτρισμού τον Ιούνιο του 2022 ανήλθε σε 

8,2%.  

Το δυναμικό παραγωγής της Εταιρίας από μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών ανέρχεται στα 210,7 MW ενώ συνεχίζονται 

κανονικά οι εργασίες για την κατασκευή ενός νέου Αιολικού Πάρκου ισχύος 43,2 MW, που προβλέπεται να τεθεί σε 

λειτουργία το Δ΄ τρίμηνο του 2022. Επιπλέον, η Εταιρεία προχωρά στην κατασκευή 135 MW Φ/Β, με προοπτική να 

μπουν σταδιακά σε λειτουργία μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του  2023. Επίσης, η Εταιρεία ανακοίνωσε συνεργασία με 

την Copenhagen Infrastructure Partners για την από κοινού ανάπτυξη και κατασκευή υπεράκτιων αιολικών πάρκων, 

αφού πρώτα υπάρξει το αναγκαίο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο . 

Τέλος, περατώθηκε σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα η κατασκευή του νέου σταθμού συνδυασμένου κύκλου 

με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) 826 MW με τον αεριοστρόβιλο H-Class της General Electric και προχώρησαν 

σημαντικά οι εργασίες του ψυχρού commissioning. Ο νέος σταθμός προβλέπεται να  παραδοθεί σε εμπορική 

λειτουργία το αμέσως επόμενο διάστημα, συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στη στήριξη της μετάβασης της χώρας 

προς ένα ενεργειακό μίγμα με σημαντικά μικρότερο ανθρακικό αποτύπωμα. Το έργο εκτελείται από τον Τομέα 

Sustainable Engineering Solutions της εταιρίας με αξιοσημείωτες συνέργειες, εξασφαλίζοντας μειωμένο κόστος 

επένδυσης. 
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Τομέας Μεταλλουργίας  

Η ενίσχυση τόσο της κερδοφορίας όσο και του περιθωρίου κέρδους στον Τομέα της Μεταλλουργίας στο Α’ εξάμηνο 

του 2022, μεταξύ άλλων, οφείλεται στη διατήρηση των υψηλών τιμών Premia αλουμινίου, κυρίως στην Ευρώπη, στην 

έγκαιρη ανάληψη δράσεων από τη MYTILINEOS αναφορικά με τον έλεγχο του κόστους αλλά και την εξασφάλιση 

υψηλότερων τιμών αλουμινίου (LME). 

Η μέση τιμή του μετάλλου (LME 3Μ) στο Α΄ εξάμηνο του 2022 διαμορφώθηκε στα 3.081 $/τόνο από 2.256 $/τόνο το 

Α΄ εξάμηνο του 2021 σημειώνοντας άνοδο 37%. Κατά τη διάρκεια του A’ τριμήνου, καταγράφηκαν και νέα ιστορικά 

υψηλά για την τιμή του αλουμινίου, στα επίπεδα των 4.000 $/τόνο, καθώς η γεωπολιτική κρίση στην Ουκρανία 

προκάλεσε απότομη άνοδο του ενεργειακού κόστους, ενώ υπήρξε και ανησυχία για τη διαθεσιμότητα του μετάλλου. 

Στο Β΄ Τρίμηνο του 2022, ακολούθησε αποκλιμάκωση της τιμής του αλουμινίου, η οποία επανήλθε σταδιακά στα 

επίπεδα των 2.500 $/τόνο, κυρίως λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών για επιβράδυνση στην παγκόσμια οικονομική 

δραστηριότητα, των προσδοκιών για αυξήσεις επιτοκίων (κυρίως από την FED) και της συνακόλουθης ενίσχυσης του 

δολαρίου ΗΠΑ. Τα premia του αλουμινίου παρόλα αυτά διατηρήθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα και κατά τη διάρκεια 

του δεύτερου τριμήνου. 

Την περίοδο που διανύουμε, το αυξανόμενο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και τα χαμηλότερα επίπεδα τιμών LME 

έχουν συμπιέσει τα περιθώρια κέρδους των περισσότερων παραγωγών αλουμινίου, ενώ έχουν οδηγήσει σε 

ζημιογόνο λειτουργία πολλούς παραγωγούς στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ (περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής, 

εκτός Κίνας, εκτιμάται ότι είναι επί του παρόντος οικονομικά ασύμφορη), ενώ παράλληλα ευνοήθηκε η μερική 

υποκατάσταση του πρωτόχυτου μετάλλου, από δευτερόχυτο. Εάν οι τιμές της ενέργειας διατηρηθούν στα τρέχοντα 

υψηλά επίπεδα και υποθέτοντας τη σημερινή τιμή LME, είναι αναμενόμενο να οδηγηθούμε σε πρόσθετες περικοπές 

της παραγωγής αλουμινίου, έως ότου το ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης θα προκαλούσε μία νέα αύξηση των τιμών του 

μετάλλου. 

Ωστόσο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι τιμές των premia της κολόνας αλουμινίου σημείωσαν άνοδο 120% στο Α΄ εξάμηνο 

του 2022 στα 1,475$/τόνο από 670$/τόνο την αντίστοιχη περίοδο του 2021, κυρίως λόγω της μειωμένης ευρωπαϊκής 

παραγωγής, ως αποτέλεσμα του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Συγκεκριμένα, οι ευρωπαίοι παραγωγοί έχουν 

έρθει αντιμέτωποι με μία πρωτόγνωρη κρίση στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, αναγκάζοντάς τους να περιορίσουν ή 

και να σταματήσουν τελείως την παραγωγή σε κάποιες περιπτώσεις. Ως εκ τούτου σήμερα, περισσότερο από 1 εκατ. 

τόνοι της ευρωπαϊκής παραγωγής αλουμινίου έχουν περικοπεί, ενώ επιπλέον 800 χιλ. τόνοι βρίσκονται σε άμεσο 

κίνδυνο. 

Ο δείκτης API της Αλουμίνας ακολούθησε την τάση των τιμών του Αλουμινίου, σημειώνοντας αύξηση κατά 38% στο 

Α΄ εξάμηνο του 2022 στα 396 $/τόνο, έχοντας ανέλθει έως τα επίπεδα των 500 $/τόνο κατά μέσο όρο το Μάρτιο του 

2022. Στην άνοδο των τιμών συνέβαλαν εκτός από το ιδιαίτερα αυξημένο ενεργειακό κόστος στην παραγωγική 

διαδικασία και η μειωμένη παραγωγή τόσο από την Κίνα όσο και από την Ουκρανία (από το εργοστάσιο Nikolaev 

συμφερόντων Rusal). 
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Τομέας Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) 

Ο Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, στο Α΄ εξάμηνο του 2022 κατέγραψε κύκλο 

εργασιών €229 εκατ. (που αντιστοιχεί σε 10,5% του συνολικού κύκλου εργασιών), αυξημένος κατά 94% σε σχέση με 

το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ το EBITDA ανήλθε σε €21 εκατ., έναντι €7 εκατ. το αντίστοιχο 

εξάμηνο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας ισχυρή αύξηση κατά 184%.  

Η αποδοτικότητα της πλατφόρμας BOT (Build Operate & Transfer) διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στα αποτελέσματα 

του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας στο Α’ Εξάμηνο του 2022. Παράλληλα, 

αναμένεται να αποτελέσει αναπτυξιακό μοχλό για την αύξηση της κερδοφορίας της και στα επόμενα εξάμηνα. Πιο 

συγκεκριμένα, εντός του Α’ εξαμήνου ολοκληρώθηκε η συναλλαγή για την πώληση δύο έργων συνολικής ισχύος 

100MW στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίστηκαν σημαντικές συμβάσεις πώλησης ενέργειας για 

έργα 100MW & 588MWp, σε Ηνωμένο Βασίλειο και Χιλή αντίστοιχα. 

Η συνολική ισχύς του BOT χαρτοφυλακίου πλέον ανέρχεται σε 6,2 GW, σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, με τα 123MW 

εξ αυτών να βρίσκονται σε λειτουργία (ενώ προορίζονται προς πώληση), τα 665 MW να είναι σε φάση κατασκευής 

ενώ συνολικά τα έργα που θεωρούνται ώριμα πλέον ξεπερνάνε τα 2,5 GW.  

Τους πρώτους 6 μήνες του 2022, ξεκίνησαν οι εργασίες σε ~140MW ιδίων έργων σε Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρο και 

Χιλή, φτάνοντας συνολικά τα 665 MW υπό κατασκευή. Ο Τομέας RSD διαθέτει 1,7GW συνολικά σε ώριμο στάδιο 

ανάπτυξης στην Ισπανία, την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τη Ρουμανία, τη Νότιο Κορέα, την 

Πορτογαλία και τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Επιπλέον 0,8GW βρίσκονται είτε σε λειτουργία είτε υπό κατασκευή. Το 

διεθνές χαρτοφυλάκιο έργων σε αρχικά στάδια ανάπτυξης φτάνει τα 3,7GW. 
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Χαρτοφυλάκιο Ανάπτυξης ιδίων έργων 

 

  

 

Έργα για Τρίτους 

Αναφορικά με τα έργα για τρίτους, συνεχίζεται χωρίς προβλήματα η εκτέλεση των έργων σε χώρες όπως η Ισπανία, 

το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα, το Ουζμπεκιστάν και η Χιλή, με το συμβασιοποιημένο υπόλοιπο (υπογεγραμμένο 

ανεκτέλεστο) να διαμορφώνεται στα €290 εκατ., ενώ επιπλέον €161 εκατ. βρίσκονται σε φάση τελικής 

διαπραγμάτευσης. 

Το pipeline έργων για τρίτους σε διάφορες φάσεις κατασκευής έφτασε τα 1,3 GW, στο τέλος του Α’ εξαμήνου. 

Πίνακας έργων για τρίτους – εντός του Α’ εξαμήνου 

(1) Περιλαμβάνει έργα «Έτοιμα προς Κατασκευή» και έργα τα οποία σύντομα θα μπουν στη φάση «Έτοιμα προς Κατασκευή» 
(2) Περιλαμβάνει έργα σε αρχικό και ενδιάμεσο στάδιο ανάπτυξης 
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Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SES) 

Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 

Τα αποτελέσματα του A’ εξαμήνου 2022 αποτυπώνουν την ανθεκτικότητα του τομέα μετά από μία περίοδο που είχε 

επηρεασθεί από την πανδημία του Covid 19 και την κρίση του πολέμου της Ουκρανίας. Ο κύκλος εργασιών του Τομέα 

SES για το Α΄ εξάμηνο 2022 ανήλθε σε € 173 εκ. έναντι € 185 εκ. του Α΄ εξαμήνου 2021. Τα λειτουργικά κέρδη προ 

τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Τομέα Έργων SES  διαμορφώθηκαν σε €17εκατ.  έναντι €25 εκατ. του 

αντίστοιχου εξάμηνου του προηγούμενου έτους. Με τις σημαντικές συμφωνίες που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια 

του εξαμήνου και με την πρόοδο των εργασιών στα ήδη υπογεγραμμένα έργα οι επιδόσεις του Τομέα αναμένεται να 

ενισχυθούν στα επόμενα τρίμηνα. 

Οι κυριότεροι παράγοντες που συντέλεσαν στις επιδόσεις του Τομέα Έργων SES, είναι: 

α) Η συνέχιση του έργου «Μελέτη, Προμήθεια και κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση 4 αεριοστρόβιλων 

General Electric GT13E2 σε διάταξη ανοιχτού κύκλου, καθώς και όλου του σχετικού βοηθητικού εξοπλισμού και ενός 

υποσταθμού 220/66kV», που στην τρέχουσα περίοδο κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους € 54,8 εκ. 

β) Η συνέχιση του έργου «Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή (EPC) μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης 

απορριμμάτων (Protos Energy Recovery Facility) στο Cheshire της Αγγλίας, δυναμικότητας 400.000 τόνων μη 

ανακυκλώσιμων απορριμμάτων ανά έτος» που στην τρέχουσα περίοδο κατέγραψε κύκλο εργασιών € 29,2 εκ. 

γ) Η συνέχιση του έργου «Εργασίες για την ολοκλήρωση της οδικής σύνδεσης περιοχής Άκτιου Αμβρακίας» που στην 

τρέχουσα περίοδο κατέγραψε κύκλο εργασιών € 16,9 εκ. 
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δ) Η συνέχιση του έργου «Κατασκευή Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο», που 

στην τρέχουσα περίοδο κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους € 11,8 εκ. 

Σημαντικά γεγονότα του  Α’ Εξαμήνου 2022 

 Ο Τομέας, διαθέτοντας την αναγνώριση της αγοράς ως ένας κορυφαίος κατασκευής Turn-Key έργων και με το ισχυρό 

ιστορικό στην ανάπτυξη ενεργειακών έργων, εντός του Α' εξαμήνου του 2022, ήρθε σε συμφωνία για την εκτέλεση 

δύο σημαντικών συμβάσεων. Πιο συγκεκριμένα, ήρθε σε συμφωνία για τη «Μελέτη, Προμήθεια & Κατασκευή» τριών 

σταθμών παραγωγής ενέργειας ανοιχτού κύκλου (OCGT), στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ως μέλος κοινοπραξίας 

ανέλαβε την κατασκευή μιας μονάδας 560MW συνδυασμένου κύκλου στην Πολωνία, το οποίο αποτελεί και το πρώτο 

έργο της Εταιρείας σε αυτή την αγορά. 

Ειδικότερα, η MYTILINEOS έχει υπογράψει τις συμβάσεις με τρεις θυγατρικές της Drax Group Ρlc, της μεγαλύτερης 

εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα με τις 

Hirwaun Power Limited, Progress Power Limited και Millbrook Power Limited για την κατασκευή 3 OCGTs με ισχύ 

περίπου 299 MW το καθένα. Οι συμβάσεις περιλαμβάνουν τη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή (EPC) και των 3 

σταθμών, που θα είναι πανομοιότυποι. Ο εξοπλισμός του κάθε αεριοστρόβιλου θα είναι Siemens Energy SGT5-4000F. 

Κάθε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής θα λειτουργεί τοπικά (με εγκατάσταση για απομακρυσμένη λειτουργία) ως μονάδα 

αιχμής και θα λειτουργεί έως και 1.500 ώρες ετησίως για να υποστηρίζει το δίκτυο σε περιόδους υψηλής ζήτησης 

ηλεκτρικής ενέργειας και κατά τη διάρκεια τυχόν γεγονότων πίεσης. Και τα 3 OCGTs αναμένεται να τεθούν σε 

εμπορική λειτουργία εντός του 2024. 

Αυτό είναι το δεύτερο ενεργειακό έργο για τον Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, καθώς η εταιρεία έχει ήδη αναλάβει τη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή (EPC) μονάδας ενεργειακής 

αξιοποίησης απορριμμάτων (Protos Energy Recovery Facility) στο Cheshire της Αγγλίας, η οποία θα επεξεργάζεται 

400.000 τόνους μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων ετησίως, αποδίδοντας 45 MW στο δίκτυο. Τα έργα θα 

ενδυναμώσουν τη θέση της MYTILINEOS στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και στην Ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά. 

Επίσης, η MYTILINEOS μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SES), σε συνεργασία με τη Siemens Energy Global 

GmbH & Co. KG και τη Siemens Energy sp. z o.o., αναλαμβάνουν την κατασκευή μίας μονάδας συνδυασμένου κύκλου 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) στο Grudziadz, της Πολωνίας. Ειδικότερα, έχει 

υπογραφεί  σύμβαση σχεδιασμού, προμήθειας εξοπλισμού και κατασκευής (EPC) με την SPV CCGT Grudziądz Sp z o.o. 

(που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Energa S A, τμήμα του Ομίλου ORLEN) για την κατασκευή ενός σταθμού παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής απόδοσης, με τεχνολογία συνδυασμένου κύκλου (CCGT) ισχύος 560 MW, 

αποτελούμενου από έναν αεριοστρόβιλο και έναν ατμοστρόβιλο συμπύκνωσης, με χρήση κλειστής διάταξης 

ψυκτικού πύργου μηχανικής κυκλοφορίας και κατασκευή εγκατάστασης φυσικού αερίου στην περιοχή του σταθμού 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με συνοδευτική υποδομή. Ο σταθμός CCGT αναμένεται να εισέλθει σε εμπορική 

εκμετάλλευση εντός 38 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Το τίμημα για την MYTILINEOS ανέρχεται σε περίπου   

202 εκατομμύρια ευρώ. 
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Μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης που προσφέρει ευκαιρίες τόσο για έργα που συμβάλλουν στην πράσινη 

ανάπτυξη όσο και έργα υποδομών, ο Τομέας διαθέτοντας την τεχνογνωσία που απαιτείται για έργα υψηλών 

απαιτήσεων, στοχεύει στην πλήρη αξιοποίηση των σημαντικών προοπτικών που ανοίγονται.  

Στο τέλος του Α' εξαμήνου του 2022, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβασιοποιημένων έργων ανήλθε στα €1,2 δισ.  

 Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με την αναμενόμενη αναγνώριση ως έσοδο για τα κυριότερα έργα ανά χώρα τα 

οποία έχουν σημαντική επιρροή στο συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο. 

 

*Στον παραπάνω πίνακα δεν περιλαμβάνεται ποσό € 420 εκ. που αφορά στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο του έργου Deir 

Azzur για το οποίο ο Όμιλος όπως έχει σχετικά ανακοινώσει έχει παγώσει την εκτέλεση των εργασιών στο site. 

Ανάλυση αποκλίσεων 

Οι επιδράσεις στον κύκλο εργασιών καθώς και στη λειτουργική αλλά και καθαρή κερδοφορία του Ομίλου κατά το 

πρώτο εξάμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής: 

Α. Κύκλος Εργασιών 

Ποσά σε εκ. €   
Σύνολο 
Ομίλου 

  

Τομέας 
Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 

& Φυσικού 
Αερίου 

Τομέας 
Μεταλλουργίας 

Τομέας 
Ανάπτ. 

Ανανεώσιμων 
Πηγών & 

Αποθήκευσης 
Ενέργειας 

Τομέας  
Έργων 

Βιώσιμης 
Ανάπτυξης 

Λοιπά 
Σύνολο 
Ομίλου 

Κύκλος Εργασιών H1 2021   994    387  305  118  185  0  994  
Εγγενές αποτέλεσμα  123  Όγκο παραγωγής - πωλήσεων 20  12     32  

  
 Έργα   106  (17)  89  

      Λοιπά   2        2  

Επίδραση παραγόντων αγοράς   1.116  Οργανική επίδραση Ισοτιμίας $/€   32  6  6    43  
      Τιμές και "πριμ" προϊόντων 886  186        1.073  

Αντιστάθμιση   (79)     (79)       (79) 
Κύκλος Εργασιών H1 2022   2.154    1.293  458  229  173  0  2.154  

 

 

 

(Ποσά σε χιλιάδες €) Έως 1 έτος 1-3 έτη 3-5 έτη > 5 έτη Σύνολο

ΕΛΛΑΔΑ 158.685 112.664 18.533 2.276 292.158

ΛΙΒΥΗ 133.459 30.552 164.011

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 209.612 242.247 451.859

ΠΟΛΩΝΙΑ 36.145 125.710 40.386 202.241

ΑΛΓΕΡΙΑ 26.935 26.935

ΑΛΒΑΝΙΑ 18.498 2.597 21.095

ΓΕΩΡΓΙΑ 22.005 13.449 32 35.486

ΓΚΑΝΑ 12.566 7.633 20.200

ΛΟΙΠΑ 18.871 8.189 27.060

Σύνολο 609.842 569.975 58.951 2.276 1.241.044

Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης
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Β. EBITDA Ομίλου 

Ποσά σε εκ. €   

 

Σύνολο 
Ομίλου 

  

Τομέας 
Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 

& Φυσικού 
Αερίου 

Τομέας 
Μεταλλουργίας 

Τομέας Ανάπτ. 
Ανανεώσιμων 

Πηγών & 
Αποθήκευσης 

Ενέργειας 

Τομέας  
Έργων 

Βιώσιμης 
Ανάπτυξης 

Λοιπά 
Σύνολο 
Ομίλου 

EBITDA H1 2021     156     48   77   7   25  (2)  156  
Εγγενές αποτέλεσμα   (34) Έργα  

  13  (9)   4  

    Όγκοι (18)  11   
 

 (7) 
       Λοιπά (27)  1      (5) (31) 

Επίδραση παραγόντων 
αγοράς   

 
 212  

Αλουμίνιο 
  125      125  

    Αλούμινα   1      1  

    Ισοτιμία €/$    20   0   1    21  

    Επίδραση τιμής Φυσικού Αερίου* (199) (53)    (252) 

    CO2  (30) (1)    (31) 

  

  Νέες Αγορές/Αγορά επόμενης 
ημέρας 

 352       352  

  

  Επίδραση από Τιμές Η.Ε. μείον 
Κόστος  

(1) (1)    (3) 

Αντιστάθμιση     (41)     (41)       (41) 

EBITDA H1 2022     293     125   137   21   17  (7)  293  

 

Γ. Καθαρή Κερδοφορία Ομίλου μετά από δικαιώματα μειοψηφίας  

Ποσά σε εκ. € 

  

Τομέας 
Ηλεκτρικής 
Ενέργειας & 

Φυσικού 
Αερίου 

Τομέας 
Μεταλλουργίας 

Τομέας Ανάπτ. 
Ανανεώσιμων 

Πηγών & 
Αποθήκευσης 

Ενέργειας 

Τομέας  
Έργων 

Βιώσιμης 
Ανάπτυξης 

Λοιπά Σύνολο 

Καθαρά Αποτελέσματα μετά από Δικαιώματα Μειοψηφίας H1 2021             77,2 

Επιδράσεις από:        

Λειτουργικά Αποτελέσματα μετά από αποσβέσεις (EBIT)   71,9   61,5   12,6  (8,0) (6,1)  131,9  
Καθαρά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (Έξοδα-Έσοδα)       (2,6) 
Δικαιώματα Μειοψηφίας       (11,8) 
Μη συνεχιζομενες δραστηριότητες       (0,5) 
Φόρους       (27,8) 
Καθαρά Αποτελέσματα μετά από Δικαιώματα Μειοψηφίας H1 2022             166,40 

 

Δ. Πωλήσεις και Λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

συνολικών αποσβέσεων ανά τομέα δραστηριότητας 

(Ποσά σε χιλιάδες €) Ηλεκτρική Ενέργεια και Φυσικό Αέριο 

Πωλήσεις 
Προμήθεια 
Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 

Παραγωγή 
Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 

Προμήθεια 
Φυσικού 
Αερίου 

Ανανεώσιμες 
Πηγές 

Ενέργειας 

Ενδοτομεακές 
απαλοιφές 

Σύνολο 

30/6/2022  624.550   507.032   466.992   26.423  (331.561)  1.293.436  

30/6/2021  234.932   144.843   62.050   25.018  (79.882)  386.960  

EBITDA             

30/6/2022 (30.157)  94.947   39.878   20.034   0   124.702  

30/6/2021 (17.444)  46.099   19   19.519   0   48.193  
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(Ποσά σε χιλιάδες €) Μεταλλουργία 

Πωλήσεις Αλουμίνα Αλουμίνιο 
Μεταλλικές 

Κατασκευές / 
Λοιπά 

Σύνολο 

30/6/2022  92.966   344.949   20.259   458.174  

30/6/2021  57.980   227.747   19.071   304.798  

EBITDA         

30/6/2022  22.633   107.137   7.691   137.461  

30/6/2021  11.476   58.535   6.711   76.722  

 

(Ποσά σε χιλιάδες €) Ανάπτ. Ανανεώσιμων 
Πηγών & Αποθήκευσης 

Ενέργειας 
Σύνολο 

Πωλήσεις 

30/6/2022  229.429   229.429  

30/6/2021  117.672   117.672  

EBITDA     

30/6/2022  20.962   20.962  

30/6/2021  7.370   7.370  

*Στα μεγέθη της κατηγορίας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας δεν περιλαμβάνονται οι εταιρείες που ενοποιούνται σε 

επίπεδο Ομίλου με τη μέθοδο καθαρής θέσης οι οποίες κατέχουν μονάδες Ανανεώσιμων πηγών με δυναμικό 

παραγωγής  5,2 MW. 

(Ποσά σε χιλιάδες €) Έργα Βιώσιμης Ανάπτυξης 

Πωλήσεις 
Συμβατικές 
Μονάδες 

Υποδομές 
Νέες 

Ενεργειακές 
Λύσεις 

Περιβαλλοντικά 
Έργα 

Σύνολο 

30/6/2022  79.394   54.776   7.928   31.078   173.176  

30/6/2021  86.595   79.670   5.811   12.963   185.039  

EBITDA           

30/6/2022  9.259   4.751   340   2.261   16.611  

30/6/2021  9.912   13.040   1.027   855   24.834  

 

(Ποσά σε χιλιάδες €) 
Λοιπά  Σύνολο 

Πωλήσεις 

30/6/2022  0   0  

30/6/2021  0   0  

EBITDA     

30/6/2022 (6.503) (6.503) 

30/6/2021 (1.539) (1.539) 
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Ο Όμιλος έχει την πολιτική να αξιολογεί τα αποτελέσματα και την απόδοση του σε μηνιαία βάση εντοπίζοντας έγκαιρα 

και αποτελεσματικά αποκλίσεις από τους στόχους και λαμβάνοντας αντίστοιχα διορθωτικά μέτρα. Ο Όμιλος μετράει 

την αποδοτικότητα του κάνοντας χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών απόδοσης που χρησιμοποιούνται διεθνώς: 

-EBITDA (Operating Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization) - «Λειτουργικά αποτελέσματα 

προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων»:  Ο Όμιλος ορίζει το 

μέγεθος «EBITDA Ομίλου» ως τα κέρδη/(ζημιές) προ φόρων προσαρμοσμένα για χρηματοοικονομικά και επενδυτικά 

αποτελέσματα, για συνολικές αποσβέσεις (ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων) καθώς και για τις 

επιδράσεις ειδικών παραγόντων όπως το μερίδιο στα λειτουργικά αποτελέσματα συγγενών όταν αυτές 

δραστηριοποιούνται σε έναν από τους Επιχειρηματικούς Τομείς δραστηριότητας του, αλλά και τις επιδράσεις 

απαλοιφών που πραγματοποιούνται σε συναλλαγές με τις προαναφερόμενες συγγενείς εταιρείες. 

- ROCE (Return on Capital Employed) – «Αποδοτικότητα συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων»: Ο δείκτης 

διαιρεί τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων, με τα 

συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια του Ομίλου τα οποία είναι το άθροισμα της Καθαρής Θέσης, του συνόλου των 

δανείων και των μακροπρόθεσμων προβλέψεων.  

- ROE (Return on Equity) – «Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη μετά από φόρους και 

μετά από Δικαιώματα μειοψηφίας με τα 'Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής. 

 - EVA (Economic Value Added) – «Προστιθέμενη οικονομική αξία»: Το μέγεθος αυτό υπολογίζεται 

πολλαπλασιάζοντας τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια με τη διαφορά (ROCE – Κόστος Κεφαλαίου) και αποτελεί 

το ποσό κατά το οποίο αυξάνεται η οικονομική αξία της εταιρείας. Ο Όμιλος για να υπολογίσει το κόστος κεφαλαίου 

χρησιμοποιεί τον τύπο του WACC – «Μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου».  

Το Μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου υπολογίζεται ως τη συμμετοχή των Ιδίων Κεφαλαίων προς τα συνολικά 

κεφάλαια (Ίδια Κεφάλαια και Δανεισμός) επί την απόδοση των ίδιων κεφαλαίων* συν τη συμμετοχή του Δανεισμού 

προς τα συνολικά κεφάλαια (Ίδια Κεφάλαια και Δανεισμός) επί το κόστος δανεισμού προσαρμοσμένο με τον 

συντελεστή φόρου (λόγω εξοικονόμησης φόρων επί των τόκων που πληρώνονται). 

  

όπου 

E είναι τα ίδια κεφάλαια (equity capital) 

D είναι ο δανεισμός (debt) 

rE είναι η απόδοση των ίδιων κεφαλαίων (return on equity) 

rD είναι το κόστος δανεισμού (return on debt) 

Tc είναι ο συντελεστής φορολογίας (company tax rate)  
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Ο υπολογισμός του δείκτη Μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου (WACC) για το Α’ εξάμηνο 2022 ισούται με 8,24 %. 

*Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων υπολογίζεται με τη χρήση του “Capital Asset Pricing Model” (CAPM) και είναι ίση 

με τον δείκτη απόδοσης ενός χρεογράφου απαλλαγμένο από κίνδυνο (risk-free) συν ασφάλιστρο κινδύνου (risk 

premium) πολλαπλασιασμένο με το συντελεστή «βήτα», ήτοι του δείκτη που περιγράφει τη σχέση μεταξύ της 

μεταβλητότητας της μετοχής και της μεταβλητότητας της αγοράς (beta coefficient).  

Οι παραπάνω δείκτες για την περίοδο 01.01.2022 - 30.06.2022 σε ετησιοποιημένη βάση αλλά και την προηγούμενη 

χρήση είχαν ως εξής:  

 

  2022  2021  

EBITDA 
 

496.233  
 

325.628  

      

ROCE 11,5% 8,2% 

      

ROE 14,0% 8,3% 

      

EVA  98.354   73.557  

EBITDA & EVA σε € χιλ. 

 

 

Κατά τη διάρκεια της παρουσιαζόμενης περιόδου η Εταιρεία προέβη στις ακόλουθες αποφάσεις και ενέργειες: 

• 4 Ιανουαρίου 2022 - Σε τροχιά εκσυγχρονισμού μπαίνει ο οδοφωτισμός στο Δήμο Βόλου μέσα από το έργο 

της ενεργειακής αναβάθμισης που ολοκλήρωσε και παρέδωσε η MYTILINEOS. Εξάλλου, η εταιρεία είναι 

πρωτοπόρος στα ολοκληρωμένα έργα βιώσιμης ανάπτυξης, με περιβαλλοντικές και ενεργειακές λύσεις. Το 

ζήτημα της εξοικονόμησης ενέργειας στους Δήμους καθίσταται πλέον επιτακτική ανάγκη, τόσο στο πλαίσιο 

της ορθής χρήσης των πόρων, όσο και σε αυτό της προώθησης της ενεργειακής αποδοτικότητας.  Είναι 

αξιοσημείωτο πως το 50% της ηλεκτρικής κατανάλωσης σε μια πόλη προέρχεται από το δίκτυο 

οδοφωτισμού. Η ΜΥΤΙLINEOS, συμβάλλοντας  σημαντικά στην ενεργειακή αναβάθμιση των κοινόχρηστων 

χώρων των δήμων ανέλαβε το έργο του οδοφωτισμού στο Δήμο Βόλου.  Η επιλογή έγινε μέσω ηλεκτρονικού 

διεθνούς διαγωνισμού, που προκήρυξε ο Δήμος Βόλου. Για το συγκεκριμένο έργο εφαρμόζονται οι πλέον 

σύγχρονες λύσεις στις τεχνολογίες φωτισμού και θα προσφέρουν εκτός από πιο ελεγχόμενο και υψηλής 

ποιότητας φως, βελτιωμένη οπτική απόδοση και καλύτερη ατμόσφαιρα στο αστικό περιβάλλον. Παράλληλα, 

θα μειωθεί σημαντικά το ενεργειακό αποτύπωμα του Δήμου Βόλου, καθώς θα επιτευχθεί μείωση εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα, κατά σε 8.845,81 τόνους CO2 το χρόνο και θα εξοικονομηθεί έως και 55% από την 

ενέργεια ηλεκτροφωτισμού, ενώ εξίσου σημαντική θα είναι και η μείωση του κόστους, συμβάλλοντας έτσι 

     ΙV. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
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και στα οικονομικά του Δήμου Βόλου. Αναλυτικά, το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και 

συντήρηση για 12 χρόνια του σχετικού εξοπλισμού. Ειδικότερα τα έργα περιλαμβάνουν: 

✓ εγκατάσταση 18.000 νέων φωτιστικών σωμάτων με σώματα νέας τεχνολογίας LED για την βελτίωση 

και αναβάθμιση του επιπέδου φωτισμού του Δήμου, στις Δημοτικές Ενότητας Βόλου και Νέας 

Ιωνίας. 

✓ βελτίωση του προγραμματισμού συντήρησής τους, μέσω της λειτουργίας «Συστήματος 

Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας» (SLMS), στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού 

Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός). 

✓ χρήση συστημάτων προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, 

ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting, και στατιστική 

παρακολούθησης).  

Παράλληλα μέσω του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης της 

στάθμης φωτισμού αναλόγως της ώρας, των συνθηκών κυκλοφορίας, κλπ. κάθε εξωτερικού χώρου (αστικές 

αρτηρίες, πεζόδρομοι, πλατείες, κλπ.).  

Μέσω του προσαρμοστικού φωτισμού (adaptivelighting) επιτυγχάνεται περαιτέρω εξοικονόμηση και 

προστασία του νυχτερινού τοπίου (μείωση της φωτεινής ρύπανσης). Οι μεγάλης κλίμακας αστικές δράσεις  

όπως το συγκεκριμένο έργο χρησιμοποιούν καινοτόμες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, 

βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών. Έτσι, διαμορφώνονται οι έξυπνες πόλεις του αύριο και η 

ΜΥΤΙLINEOS συμβάλλει στην πράξη προς αυτή την κατεύθυνση. 

• Στις 20 Ιανουαρίου 2022, η MYTILINEOS περιλαμβάνεται στη λίστα των  Industry Top Rated Companies του 

παγκόσμιου οργανισμού αξιολόγησης ESG Sustainalytics, ως αποτέλεσμα της πολύ καλής επίδοσής της στα 

κριτήρια ESG και Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2021. Σύμφωνα με τη Sustainalytics, που αποτελεί έναν από 

τους κορυφαίους οργανισμούς αξιολόγησης ESG στον κόσμο, οι Industry Top Rated Companies είναι αυτές 

που παρουσίασαν κατά το 2021 «Ισχυρή ESG επίδοση στην κατηγορία δραστηριοποίησης στην οποία 

κατατάσσονται». Η MYTILINEOS καταλαμβάνει τη 2η θέση σε σύνολο 114 Εταιρειών στην κατηγορία 

“Industrial Conglomerates”, επίδοση που δείχνει την προσήλωση της Εταιρείας στην ενσωμάτωση και την 

ανάπτυξη της ESG κουλτούρας στο σύνολο των δραστηριοτήτων της. Η Sustainalytics αξιολογεί τις εταιρείες 

με βάση την ικανότητά τους να διαχειρίζονται τους ESG κινδύνους. Ανάλογα με τον τομέα 

δραστηριοποίησης, ο κάθε οργανισμός εκτίθεται σε διαφορετικού είδους και έντασης ESG κινδύνους. Η 

MYTILINEOS αξιολογείται στο ανώτατο και πιο απαιτητικό επίπεδο (Comprehensive) σε 11 διαφορετικές 

θεματικές ενότητες ESG, ενδεικτικά αναφέρονται: Εταιρική Διακυβέρνηση, Κλιματική Αλλαγή & 

Περιβαλλοντική Διαχείριση, Υγεία & Ασφάλεια, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Επιχειρηματική Ηθική, οι οποίες 

αποτελούν και τον μέγιστο αριθμό ESG θεματικών ενοτήτων που μπορεί να αξιολογηθεί μία Εταιρεία. Η 

MYTILINEOS σύμφωνα με την Sustainalytics, διαχειρίζεται αποτελεσματικά το 70% των ESG κινδύνων που 

αντιμετωπίζει, επίδοση πολύ καλύτερη από τον μέσο όρο των Εταιρειών της κατηγορίας Industrial 

Conglomerates.  
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• Στις 02.02.2022 η MYTILINEOS μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης αναλαμβάνει την κατασκευή του 

μεγαλύτερου data center στην Ελλάδα. Το Athens-3 (ATH3), όπως θα ονομάζεται, θα είναι το νέο, 

υπερσύγχρονο data center της Lamda Hellix, A Digital Realty Company, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο 

Κορωπί. Το εν λόγω έργο έρχεται να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα Athens-1 & Athens-2 (ATH1 & ATH2), θα 

είναι το μεγαλύτερο data center στην Ελλάδα, καλύπτοντας μια έκταση κτηριακών εγκαταστάσεων 8.600 

τ.μ., ενώ θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα Tier III standards και θα πιστοποιηθεί κατά LEED. Παράλληλα, το 

ATH-3 θα μπορεί να τροφοδοτείται κατά 100% με «πράσινη» ενέργεια, ελαχιστοποιώντας το περιβαλλοντικό 

αποτύπωμα της εν λόγω επένδυσης. Η δυναμικότητά του θα φτάνει τα 6.8MW, ενώ η πρώτη φάση των 

εργασιών αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2022. Ο Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης της 

MYTILINEOS συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά σε αγορές με υψηλές απαιτήσεις στην εκτέλεση 

πολύπλοκων τεχνικών έργων, κεφαλαιοποιώντας την 20ετή εμπειρία σε παρόμοια έργα. Η συνεργασία με 

την Digital Realty, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην αγορά των data centers με πάνω από 290 

εγκαταστάσεις σε 26  χώρες, αναδεικνύει μια νέα δυναμική και έρχεται να προστεθεί σε ένα συνεχώς 

αυξανόμενο portfolio έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας.  

 

• Στις 07.02.2022 η MYTILINEOS (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) μέσω του Τομέα 

Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) και η  Aquila Capital, εταιρεία επενδύσεων 

βιώσιμης ανάπτυξης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, υπέγραψαν συμφωνία για την πώληση ενός 

χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 100 MW στη Νότια Ισπανία. Στο πλαίσιο αυτό, η Aquila Capital 

αποκτά δύο φωτοβολταϊκά έργα, με ορίζοντα λειτουργίας έως το τέλος του τρίτου τριμήνου 2022. Πρόκειται 

για τα έργα Jaen και Guillena στην Ανδαλουσία, ισχύος 50 MW το καθένα, που βρίσκονται υπό κατασκευή 

από τον Τομέα RSD της MYTILINEOS.  Μόλις τεθούν σε λειτουργία, τα έργα αυτά θα παράγουν περίπου 200 

GWh 100% «πράσινης» ενέργειας ετησίως. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η MYTILINEOS, μέσω του 

Τομέα RSD, υλοποιεί μια πλατφόρμα ανάπτυξης έργων και επενδύσεων για φωτοβολταϊκά έργα και έργα 

αποθήκευσης ενέργειας και έχει σε λειτουργία περίπου 118 MW φωτοβολταϊκά έργα στην Αυστραλία και 

3.5 MW στην Κύπρο, τα οποία έχουν αρχίσει να συμβάλλουν στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας, 

ήδη από το δεύτερο εξάμηνο του 2021. Τα έργα αυτά αποτελούν μέρος ενός συνολικού χαρτοφυλακίου 

φωτοβολταϊκών έργων και έργων αποθήκευσης ενέργειας σε διάφορα στάδια ανάπτυξης που ξεπερνούν τα 

4GW και βρίσκονται στην Ιβηρική χερσόνησο, στην Ιταλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Κύπρο, στη 

Ρουμανία, στη Χιλή, στην Αυστραλία και τη Νότια Κορέα. Για τα έργα αυτά, η Εταιρεία θα αξιολογήσει τις 

επιλογές δημιουργίας εσόδων ή ενσωμάτωσης στις δραστηριότητές της. Σήμερα, η Aquila Capital 

διαχειρίζεται και αναπτύσσει αιολικά, φωτοβολταϊκά και υδροηλεκτρικά έργα συνολικής ισχύος άνω των 13 

GW, εκ των οποίων περισσότερα από 8 GW βρίσκονται στη Νότια Ευρώπη. Η Ισπανία είναι μια σημαντική  

αγορά για την Aquila Capital, όπου η εταιρεία διαθέτει περισσότερα από 60 έργα υπό ανάπτυξη, κατασκευή 

ή λειτουργία.  

 

• Στις 10.02.2022 Η MYTILINEOS γνωστοποιεί ότι προχωρά την κατασκευή της μονάδας ηλεκτρικής ενέργειας 

με καύσιμο πετρέλαιο ισχύος 740 MW στο Τομπρούκ της Λιβύης εντός χρονοδιαγράμματος. Η πρώτη από 

τις συνολικά τέσσερις μονάδες, προγραμματίζεται να μπει σε λειτουργία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022, 



 

Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο          20 

από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2022     

οπότε και το ενεργειακό σύστημα της Λιβύης θα ενισχυθεί με 185MW, καλύπτοντας έγκαιρα και 

αποτελεσματικά τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες της χώρας ενόψει καλοκαιριού. Η έγκαιρη θέση της 

πρώτης μονάδας σε λειτουργία σε συνθήκες πανδημίας, αποτελεί την πιο δυνατή επιβεβαίωση της 

δέσμευσης της MYTILINEOS για στήριξη της Λιβύης καθώς και της τοπικής κοινωνίας. Σημειώνεται ότι η χώρα 

αντιμετωπίζει καθημερινές διακοπές ηλεκτρικής ενέργειας και το έργο που έχει ανατεθεί στη MYTILINEOS 

από την Εταιρεία Ηλεκτρικής Ενέργειας της Λιβύης είναι κομβικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία 

χιλιάδων νοικοκυριών και επιχειρήσεων στη χώρα. Την πρόοδο των εργασιών επιθεώρησε ο Έλληνας 

Επιτετραμμένος στη χώρα, κ. Ιωάννης Σταματέκος, σε επίσημη επίσκεψή του στην πόλη, επιβεβαιώνοντας 

την ελληνική δέσμευση για άμεση στήριξη στην προσπάθεια ανοικοδόμησης της Λιβύης, με τη συνδρομή 

της υγιούς ελληνικής επιχειρηματικότητας. Ο κος. Σταματέκος περαιτέρω εξήρε την προσήλωση της 

MYTILINEOS στην ανόρθωση της λιβυκής οικονομίας με έργα πνοής που θα αλλάξουν ριζικά την 

καθημερινότητα των πολιτών. Ο κ. Σταματέκος συζήτησε με τοπικούς αξιωματούχους τις ευκαιρίες για νέα 

έργα υποδομών στη χώρα, ενώ στη συνέχεια η ελληνική διπλωματική αποστολή συναντήθηκε με τον 

Πρόεδρο της Λιβυκής Βουλής Agilah Salah, αναδεικνύοντας θέματα με άξονα την εξωτερική πολιτική της 

χώρας μας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

• Στις 28.02.2022, η MYTILINEOS επιβεβαιώνοντας εκ νέου τη στρατηγική της επέκταση στις παγκόσμιες 

αγορές, μέσω δραστηριοτήτων σε ολόκληρο το φάσμα έργων ηλιακής ενέργειας, ανακοινώνει την 

ολοκλήρωση της κατασκευής φωτοβολταϊκού έργου ισχύος 1.55MW στην περιοχή Yangpyung-gun στη Νότια 

Κορέα, από τον Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD). Το έργο αυτό 

αποτελεί το πρώτο έργο της MYTILINEOS στη Νότια Κορέα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Ασίας, 

σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για τον Τομέα RSD, καθώς αποτελεί μία από τις λίγες Ευρωπαϊκές εταιρείες 

με επιτυχή διείσδυση στην αγορά της Ασίας. Το έργο Yangpyung-gun εξασφάλισε την τιμή ταρίφας KRW 

119000/MWh (~US$ 100/MWh) μέσω ανταγωνιστικής προσφοράς που υποβλήθηκε τον Φεβρουάριο του 

2021. Μετά την ολοκλήρωσή του αναμένεται να παράγει ετησίως 2000 πιστοποιητικά ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (REC) που θα πωλούνται στην Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης της Κορέας βάσει 20-ετούς συμφωνίας 

αγοράς (offtake agreement - PPA). Ο Τομέας RSD της MYTILINEOS εδραιώνει περαιτέρω τη θέση του στη 

χώρα αναπτύσσοντας ένα φωτοβολταϊκό έργο ισχύος 36MW στην περιοχή Gonam-Myeon, Επαρχία Taean. 

Το έργο έχει ήδη λάβει άδεια παραγωγής ενέργειας και έχει αιτηθεί κατασκευαστική άδεια. Μέσα στην 

επόμενη διετία, ο Τομέας στοχεύει στην ανάπτυξη από μηδενική βάση μεγάλης κλίμακας έργων ηλιακής 

φωτοβολταϊκής ενέργειας ύψους 300MW μέσω της εξαγοράς πακέτου έργων ηλιακής ενέργειας μικρής 

κλίμακας μέγιστης ισχύος 50MW.  

 

• Στις 08.03.2022 η MYTILINEOS μέσω του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας 

(RSD), συνεχίζει να πρωτοπορεί και να επεκτείνεται στην ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή 

συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS), κερδίζοντας την ανάθεση μίας νέας σύμβασης 

πώλησης ενέργειας από σύστημα αποθήκευσης, στην Ιταλική Δημοπρασία Αγοράς Δυναμικότητας για το 

2024[1]. Συγκεκριμένα, ανατέθηκε στην Εταιρεία σύμβαση αγοράς δυναμικότητας (capacity market) 

διάρκειας 15 ετών και τιμήματος €70.000/MW/έτος για ένα έργο που βρίσκεται στο Μπρίντιζι, νότια της 
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Ιταλίας. Το έργο Μπρίντιζι είναι ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) ισχύος 25 MW 

που χρησιμοποιεί μπαταρίες ιόντων λιθίου, παρέχοντας περίπου 50 MWh στο δίκτυο. Το έργο έχει 

αναπτυχθεί και σχεδιαστεί από τον Τομέα RSD της MYTILINEOS και η κατασκευή του έχει προγραμματιστεί 

για το 2023. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν σθεναρά τη στρατηγική θέση της MYTILINEOS στην 

Ιταλική αγορά ενέργειας, καθώς, ήδη από το 2021, ο Τομέας RSD έχει αναλάβει 2 Έργα (25MW και 6 MW) 

κατά τη Δημοπρασία Τerna Fast reserve 2021. Η κατασκευή των έργων θα ξεκινήσει το δεύτερο τρίμηνο του 

2022, και η έναρξη λειτουργίας τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2022, οπότε 

και θα αρχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες Fast Reserve στο Ιταλικό δίκτυο από το 2023 έως το 2027. Όσον 

αφορά τη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή (EPC) όπου η MYTILINEOS θεωρείται ένας από τους κορυφαίους 

αναδόχους παγκοσμίως, ο Τομέας RSD έχει υπογράψει 2 νέες ολοκληρωμένες συμβάσεις BESS με τον 

μακροχρόνια εταίρο του Gresham House στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα Έργα – Abroath και Coupar που 

βρίσκονται στη Σκωτία – έχουν συνολική παραγωγή ισχύος 75 MW με αποθήκευση ενέργειας 75 MWh, 

χρησιμοποιώντας μπαταρίες ιόντων λιθίου. Η εκτέλεση των έργων έχει ήδη προχωρήσει και η έναρξη 

λειτουργίας τους αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Τα συστήματα BESS υποστηρίζουν την αυξημένη 

διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα του Ηνωμένου Βασιλείου, παρέχοντας 

επικουρικές υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της σταθερότητας του 

δικτύου. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν ενέργεια σε περιόδους χαμηλής ζήτησης, ενώ 

όταν η ζήτηση είναι αυξημένη, μπορούν να την αποδεσμεύσουν και πάλι στο δίκτυο,  βελτιώνοντας έτσι τα 

έσοδα της επένδυσης. Ο Τομέας RSD έχει κατασκευάσει και θέσει επιτυχώς σε λειτουργία 383MW (420MWh) 

στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους παρόχους λύσεων για μεγάλης κλίμακας 

συστήματα αποθήκευσης ενέργειας από μπαταρίες στην Ευρώπη. Ο Τομέας RSD της MYTILINEOS 

αναπτύσσει σήμερα 380 MW BESS στην Ιταλία, την Ισπανία και την Αυστραλία και ο στόχος είναι περαιτέρω 

επέκταση της τάξης των 600 MW εντός του τρίτου τριμήνου του 2022. Επιπλέον, στην Ελλάδα, η MYTILINEOS 

έχει συμφωνήσει για την απόκτηση 25 υπό ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.  

[1] Η αγορά δυναμικότητας είναι ένας μηχανισμός μέσω του οποίου η Terna (ο εθνικός ΔΣΜ της Ιταλίας) 

αποκτά ισχύ ηλεκτρικής ενέργειας μέσω μακροπρόθεσμων συμβάσεων προμήθειας που ανατίθενται με 

ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. Μέσω αυτών των συμβάσεων οι παραγωγοί ηλεκτρικής 

ενέργειας αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παράγουν ενέργεια όταν αποστέλλεται με αντάλλαγμα μια 

σταθερή ετήσια αμοιβή.  

 

• Στις 16.03.2022, Προχωρούν κανονικά και εντός χρονοδιαγράμματος οι εργασίες στη μονάδα ενεργειακής 

αξιοποίησης απορριμμάτων (Protos Energy Recovery Facility), ένα έργο ενεργειακής αξιοποίησης 

απορριμμάτων, την κατασκευή του οποίου έχει αναλάβει η MYTILINEOS σε κοινοπραξία με την 

Standardkessel Baumgarte GmbH. Ειδικότερα, ο Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS ηγείται 

των εργασιών, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να αναλαμβάνει σε διεθνές επίπεδο πολύπλοκα 

ολοκληρωμένα έργα τύπου EPC (Μελέτη – Προμήθεια – Κατασκευή), υψηλών τεχνικών απαιτήσεων. Το 

Protos είναι ένα πρότυπο έργο στο Cheshire της Αγγλίας που φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν σύγχρονο κόμβο 

για τις τεχνολογίες ενέργειας και πόρων. Ανήκει στην Covanta, την Green Investment Group και την Biffa, και 

στοχεύει να αποτελέσει παράδειγμα για το Ηνωμένο Βασίλειο στην κατεύθυνση επίτευξης του στόχου 
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μηδενικών εκπομπών άνθρακα. Με το βλέμμα στραμμένο στα συμπεράσματα της Διάσκεψης του ΟΗΕ για 

την κλιματική αλλαγή, η MYTILINEOS συμμετέχει υπερήφανα στην ανάπτυξη του σημαντικού αυτού έργου. 

Με δυναμικότητα 400.000 τόνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων ανά έτος, θα έχει την δυνατότητα να 

επιταχύνει την μετάβαση από τον άνθρακα στην καθαρή ενέργεια και σε οχήματα μηδενικών εκπομπών, να 

προστατεύει και να αποκαθιστά το φυσικό περιβάλλον. Προς όφελος των ανθρώπων και του κλίματος, το 

Protos συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση των προοπτικών για το κλίμα μέσω της επιστήμης και της 

καινοτομίας. 

 

• Στις 30.03.2022, η MYTILINEOS μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης αναλαμβάνει την ανάπτυξη 

τριών (3) μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε ανοιχτό κύκλο (OCGT) στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Ειδικότερα, η MYTILINEOS έχει υπογράψει τις συμβάσεις με τρεις θυγατρικές της Drax Group plc, της 

μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο Ηνωμένο Βασίλειο και 

συγκεκριμένα με τις Hirwaun Power Limited, Progress Power Limited και Millbrook Power Limited για την 

κατασκευή 3 OCGTs με ισχύ περίπου 299 MW το καθένα. Οι σύμβασεις περιλαμβάνουν τη μελέτη, 

προμήθεια και κατασκευή (EPC) και των 3 σταθμών, που θα είναι πανομοιότυποι. Ο εξοπλισμός του κάθε 

αεριοστρόβιλου θα είναι Siemens Energy SGT5-4000F. Κάθε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής θα λειτουργεί 

τοπικά (με εγκατάσταση για απομακρυσμένη λειτουργία) ως μονάδα αιχμής και θα λειτουργεί έως και 1.500 

ώρες ετησίως για να υποστηρίζει το δίκτυο σε περιόδους υψηλής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και κατά τη 

διάρκεια τυχόν γεγονότων πίεσης. Και τα 3 OCGTs αναμένεται να τεθούν σε εμπορική λειτουργία εντός του 

2024 και η συνολική αξία των εν λόγω συμβάσεων ανέρχεται σε περίπου €330 εκατ. Ο Όμιλος Drax 

ασχολείται με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, την παραγωγή βιώσιμης βιομάζας και την 

πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε επιχειρήσεις. Διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο 

παραγωγής βιώσιμης βιομάζας, υδροηλεκτρικών και αντληθέντων υδροηλεκτρικών αποθηκευτικών 

στοιχείων σε αρκετές τοποθεσίες στην Αγγλία και τη Σκωτία. Η εταιρεία λειτουργεί επίσης μια παγκόσμια 

επιχείρηση προμήθειας βιοενέργειας με εγκαταστάσεις παραγωγής σε 17 εργοστάσια και εγκαταστάσεις 

στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, παράγοντας πέλλετ συμπιεσμένου ξύλου για δική της χρήση και 

για πελάτες στην Ευρώπη και την Ασία. Αυτό είναι το δεύτερο ενεργειακό έργο για τον Τομέα Έργων 

Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η εταιρεία έχει ήδη αναλάβει τη μελέτη, 

προμήθεια και κατασκευή (EPC) μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων (Protos Energy Recovery 

Facility) στο Cheshire της Αγγλίας, η οποία θα επεξεργάζεται 400.000 τόνους μη ανακυκλώσιμων 

απορριμμάτων ετησίως, αποδίδοντας 45 MW στο δίκτυο. Τα έργα θα ενδυναμώσουν τη θέση της 

MYTILINEOS στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και στην Ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά. 

 

• 08.04.2022 - Η MYTILINEOS δεν οραματίζεται απλώς, αλλά κάνει πράξη την μετάβαση σε μία πραγματικότητα 

πιο φιλική και πιο «πράσινη», έχοντας στο επίκεντρο τον σύγχρονο πολίτη και την κοινωνία του μέλλοντος. 

Η MYTILINEOS δημιουργεί μια νέα πλατφόρμα για έξυπνες πόλεις, την πλατφόρμα, Smart Cities. Με 

καινοτόμες υπηρεσίες, εφαρμογές, πρωτοποριακά εργαλεία και προϊόντα που απευθύνονται σε πόλεις, 

κοινότητες, οικισμούς, ακόμα και μεγάλους οργανισμούς που επιδιώκουν να δημιουργήσουν βιώσιμες, 

«έξυπνες» κοινωνίες, όπου η καθημερινότητα των πολιτών και των κατοίκων θα είναι πιο εύκολη και 
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βιώσιμη. Με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και cutting edge τεχνολογιών δημιουργούνται βιώσιμες 

και «έξυπνες» κοινωνίες με απεριόριστες δυνατότητες προς όφελος των πολιτών. Πόλεις με φιλικές 

υπηρεσίες που δίνουν εύκολα λύσεις, αλληλεπιδρούν σε όλα τα επίπεδα, προσφέρουν ευκαιρίες, μειώνουν 

κόστη, σέβονται το περιβάλλον, αλλά πάνω από όλα παραμένουν ανθρώπινες και βιώσιμες. Ένα ιδιαίτερα 

φιλόδοξο και πρωτοποριακό project που παίρνει σάρκα και οστά με την εγγύηση της MYTILINEOS, για πρώτη 

φορά με την συνεργασία σχεδόν όλων των Τομέων Επιχειρηματικότητας: Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής 

Ενέργειας & Φυσικού Αερίου και Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Τι είναι μία «έξυπνη» πόλη; Μία «έξυπνη» 

πόλη είναι μία πόλη που ζει και αναπνέει μέσα από τους ανθρώπους της, έχοντας παράλληλα ως 

προτεραιότητα την τεχνολογική της αναβάθμιση. Μία ενεργειακή κοινότητα με πρόσθετες ψηφιακές 

καινοτομίες που στοχεύουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής, την ενίσχυση των επιδόσεων, την 

βελτιστοποίηση εκμετάλλευσης των πόρων και την ενεργή και αποδοτική εμπλοκή των πολιτών. Η «έξυπνη» 

πόλη απαντά με μία smart προσέγγιση στους όρους citizenship, governance και mobility. Μέσω αυτής 

αναδεικνύεται η αξία της κοινότητας και των δυνατοτήτων των ανθρώπων της, όπου ο καταναλωτής γίνεται 

πλέον παραγωγός και ελέγχει την κατανάλωσή του. Οι λεγόμενοι «prosumers» θα διαδραματίζουν κομβικό 

ρόλο, καθώς θα είναι διασυνδεμένοι με τη νέα αγορά ενέργειας ως σημαντικοί εταίροι και συνεργάτες μέσω 

του blockchain και φυσικά θα έρχονται σε επαφή με όλους τους stakeholders της «έξυπνης» πόλης. Οι 

υπηρεσίες και οι εφαρμογές για τις πόλεις θα περιλαμβάνουν: 

✓ Ευέλικτες υπηρεσίες για την διαχείριση της ενέργειας 

✓ Έξυπνη διαχείριση υδάτων 

✓ Έξυπνη διαχείριση απορριμμάτων 

✓ Υψηλή λειτουργικότητα στο δημόσιο χώρο (σημεία φόρτισης συσκευών, πρόσβαση στο Internet 

μέσω 4G / Wi-Fi, ηχοσυστήματα για την απευθείας επικοινωνία του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, 

πληροφορίες για τον καιρό, πρόσβαση στις δυνατότητες φωτισμού) 

✓ Διαχείριση κυκλοφορίας μέσω smart traffic εφαρμογών 

✓ Αξιοποίηση δυνατοτήτων 5G 

✓ Συστήματα κεντρικού ελέγχου που θα παρέχουν άμεσα πληροφορία, για να μπορούν να επιλύονται 

άμεσα ζητήματα ακόμη και με απομακρυσμένη διαχείριση 

✓ Οι υπηρεσίες και οι εφαρμογές για τις οικείες θα περιλαμβάνουν: 

✓ «Έξυπνες» συσκευές όπως μετρητές μπαταρίας, inverter, φωτοβολταϊκά panel, αλλά και 

✓ Ταχυφορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων 

✓ Δυνατότητα παραγωγής και ελέγχου της κατανάλωσης από πλευράς των κατοίκων («prosumers») 

Έτσι - με την χρήση ψηφιακών τεχνολογιών – θα αναβαθμίζονται οι υπάρχουσες δομές και εγκαταστάσεις 

διαδρώντας ουσιαστικά με τους πολίτες, με ασφάλεια και αξιοπιστία. Παράλληλα, θα βελτιστοποιείται η χρήση 

των πόρων και θα ελαχιστοποιούνται οι άμεσες και έμμεσες εκπομπές. Μέσω της πλατφόρμας Smart Cities θα 

εφαρμοστούν επιπλέον έννοιες και υπηρεσίες όπως: Blockchain, Smart Lightning, Connected public transport, 

Smart Parking, Public safety, Smart roads / Connected streetlights / Smart Traffic monitoring and management, 

Citizen/Tourist services που θα μπουν στη ζωή των πολιτών για να την κάνουν πιο εύκολη. Παράλληλα, σημαντικό 

ρόλο σε αυτή την net zero πόλη θα έχουν οι αρχές της βιωσιμότητας. Η «πράσινη» ενέργεια θα αντιστοιχίζεται 

με την συνολική ενεργειακή κατανάλωση, ενώ θα ενισχυθεί η περιβαλλοντική και ενεργειακή ευαισθησία των 
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πολιτών μέσα από την διαρκή εκπαίδευση και την διάχυση της πληροφορίας σε θέματα όπως η ενέργεια, το 

νερό, η σημασία της τεχνολογίας στο επίπεδο ζωής. Το πρώτο έργο των υπηρεσιών MYTILINEOS Smart Cities θα 

υλοποιηθεί στα Άσπρα Σπίτια της Παραλίας Διστόμου. Έτσι, η πρότυπη αυτή κοινότητα που είναι το «σπίτι» των 

εργαζομένων του Αλουμίνιου της Ελλάδος, θα μετατραπεί στην πρώτη πιλοτική «έξυπνη» πόλη που θα έχει ως 

στόχο την πραγματική και ουσιαστική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων του οικισμού μέσα από 

ποικίλες πρωτοποριακές τεχνολογικά λύσεις. H MYTILINEOS πρωτοπορεί για ακόμη μία φορά. Δεν ακολουθεί 

απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις οδηγεί. Εντείνει τις προσπάθειές της και δημιουργεί σταθερές ως σημείο αναφοράς 

για ένα μέλλον πραγματικά βιώσιμο για όλους, καθώς το σύνολο της εταιρείας μετασχηματίστηκε με τις αρχές 

της βιώσιμης ανάπτυξης στο επίκεντρο. Σε αυτό το πλαίσιο, η MYTΙLINEOS αναλαμβάνει να φέρει το μέλλον για 

τις πόλεις αξιοποιώντας το αδιαμφισβήτητο συγκριτικό της πλεονέκτημα. Με την μεγάλη της εμπειρία στις 

υποδομές, τα έργα και την ενέργεια κάνει πράξη κάτι που κάποτε μπορεί να φάνταζε αδύνατο. Ένας νέος κόσμος 

με ανεξάντλητες δυνατότητες ανοίγεται, μέσα από ευέλικτες εφαρμογές και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. 

• Στις 14.04.2022, Αθήνα, Ελλάδα – 14 Απριλίου 2022 – Αναβαθμίζοντας τη θέση της στον κορυφαίο 

ευρωπαϊκό οργανισμό για την αξιολόγηση της επίδοσης των εταιρειών σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, 

EcoVadis, η MYTILINEOS απέσπασε το χρυσό βραβείο για τις επιχειρηματικές της πρακτικές, στη βάση του 

επιχειρηματικού της μοντέλου και της συνολικής της στρατηγικής. Συγκεκριμένα, ο οργανισμός EcoVadis 

αξιολογεί την ποιότητα του συστήματος διαχείρισης Εταιρικής Υπευθυνότητας και ESG των εταιρειών μέσω 

των πολιτικών που διαθέτουν, των πρακτικών που εφαρμόζουν και των αποτελεσμάτων αυτών. Η 

μεθοδολογία αξιολόγησης του οργανισμού χρησιμοποιεί 21 κριτήρια, τα οποία ομαδοποιούνται σε τέσσερις 

θεματικές ενότητες: Περιβάλλον, Εργασιακές Πρακτικές & Ανθρώπινα Δικαιώματα, Επιχειρηματική Ηθική και 

Βιώσιμες Προμήθειες. Τα κριτήρια βασίζονται σε διεθνή πρότυπα όπως οι Αρχές του Οικουμενικού 

Συμφώνου (Global Compact), οι συνθήκες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), τα πρότυπα του Global 

Reporting Initiative (GRI) και το πρότυπο ISO 26000. Από την ίδρυσή της το 2007, η EcoVadis έχει εξελιχθεί 

σε έναν από τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους πάροχους αξιολογήσεων βιωσιμότητας επιχειρήσεων 

στον κόσμο, δημιουργώντας ένα παγκόσμιο δίκτυο περισσότερων από 90.000 εταιρειών που έχουν 

αξιολογηθεί. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της συνολικής της επίδοσης, η MYTILINEOS, 

βρίσκεται στο κορυφαίο 10% του συνόλου των εταιρειών που αξιολογούνται από την EcoVadis. Ακόμα 

καλύτερες είναι οι επιδόσεις της Εταιρείας  ανά ενότητα, καθώς η MYTILINEOS κατόρθωσε να συμπεριληφθεί 

στο 4% των κορυφαίων προμηθευτών του κλάδου της στην ενότητα «Εργασιακές Πρακτικές - Ανθρώπινα 

Δικαιώματα» και στο αντίστοιχο 6% των κορυφαίων προμηθευτών στην ενότητα «Περιβάλλον». Η 

MYTILINEOS με τη συμμετοχή της στην πλατφόρμα αξιολόγησης EcoVadis ανταποκρίνεται άμεσα και 

υπεύθυνα στις απαιτήσεις βιώσιμης ανάπτυξης των πελατών της, δίνοντας τους τη δυνατότητα να έχουν 

πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες και επιδόσεις της, που αποτελούν προαπαιτούμενα για τη διατήρηση 

των υφιστάμενων και τη σύναψη νέων εμπορικών συνεργασιών. Η διαχρονική δέσμευση της MYTILINEOS 

στη Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτυπώνεται στις ήδη σημαντικές ESG επιδόσεις που έχει επιτύχει, ενώ αξιοποιεί 

στο μέγιστο βαθμό τις προτάσεις βελτίωσης που λαμβάνει από τους διεθνείς ανεξάρτητους οργανισμούς 

αξιολόγησης κριτηρίων ESG στους οποίους συμμετέχει. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία υλοποίησε σημαντικές 

στρατηγικές ενέργειες και το 2021, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω: 
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✓ Ανέπτυξε και ξεκίνησε την εφαρμογή εξειδικευμένων σχεδίων δράσης για κάθε βασική 

πρωτοβουλία που συμβάλλει στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μείωσης του ανθρακικού της 

αποτυπώματος. 

✓ Εντάχθηκε στη διεθνή πρωτοβουλία Βιώσιμης Ανάπτυξης CDP Climate Change. 

✓ Εντάχθηκε στους επίσημους υποστηρικτές της διεθνούς πρωτοβουλίας Task Force on Climate – 

Related Financial Disclosures (TCFD). 

✓ Ολοκλήρωσε το 2ο κύκλο εκπαίδευσης βασικών προμηθευτών σε θέματα εταιρικής 

υπευθυνότητας. 

✓ Πραγματοποίησε για 12η συνεχόμενη χρονιά την επίσημη διαδικασία Διαβούλευσης με τους 

Κοινωνικούς της Εταίρους. 

✓ Πραγματοποίησε 16 κοινωνικές πρωτοβουλίες και προγράμματα σε κεντρικό επίπεδο. 

✓ Διασφάλισε τη βελτίωση ή τη διατήρηση των επιδόσεών της σχεδόν στο σύνολο των ESG 

αξιολογήσεων στις οποίες συμμετείχε.  

 

• Στις 20.04.2022, η MYTILINEOS ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή ζήτηση 

που έχει εκδηλωθεί από ξένους θεσμικούς επενδυτές για τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρείας, με δεδομένες τις ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές της, ως συνέπεια των σημαντικών επενδύσεων 

που έχουν δρομολογηθεί, προχώρησε σήμερα στην πώληση 4,5 εκατ. ιδίων μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν 

σε ποσοστό 3,1493% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, σε τιμή €17,00 ανά μετοχή και 

συνολική αξία €76.500.000. Σημειώνεται ότι οι ως άνω μετοχές είχαν αποκτηθεί με μέση τιμή κτήσης €11,00 

ανά μετοχή. Μετά τα ανωτέρω, η MYTILINEOS κατέχει συνολικά 4.193.231 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,9346% 

του συνόλου των μετοχών της. Αναφορικά με τις αποκτήσεις ιδίων μετοχών ισχύουν οι από 27.03.2020 και 

23.03.2022 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για την απόκτηση μετοχών έως το 

10% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι συνολικά μέχρι 14.289.116 μετοχές, με ανώτερη τιμή τα €25.  

 

• Στις 11.05.2022, η MYTILINEOS μέσω του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας 

(RSD) και η Centrica υπέγραψαν Συμφωνία Αγοράς Ενέργειας (PPA) με την Vodafone UK που σχετίζεται με 

παραγόμενη ενέργεια από τρία φωτοβολταϊκά πάρκα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ειδικότερα, τα συγκεκριμένα 

φωτοβολταϊκά πάρκα βρίσκονται στις περιοχές Lincolnshire, Worcestershire και Nottinghamshire με 

συνολική δυναμικότητα 110 MW. Όλα τα έργα έχουν αναπτυχθεί και κατασκευάζονται από τον Τομέα RSD 

MYTILINEOS. Η Hμερομηνία Eμπορικής Eκμετάλλευσης (COD) αναμένεται σταδιακά κατά τη διάρκεια του 

2022 και του πρώτου τριμήνου του 2023. Τα συγκεκριμένα έργα θα παράγουν περισσότερες από 109 

γιγαβατώρες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, περιορίζοντας περισσότερους από 25.000 τόνους 

εκπομπών CO2 ετησίως - το αντίστοιχο απομάκρυνσης περίπου 14.800 αυτοκινήτων από τους δρόμους. Όταν 

οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί τεθούν σε λειτουργία, το 50% της συνολικής παραγωγής ενέργειας -ισοδύναμης 

με 54 γιγαβατώρες από ανανεώσιμες πηγές -θα διοχετευτεί μέσω συμφωνίας ‘sleeving’ (σύμβαση πίστωσης 

που καλύπτεται από ενσώματα στοιχεία ενεργητικού) μεταξύ της Centrica και της Vodafone.  
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• Στις 19.05.2022, η MYTILINEOS μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SES), σε συνεργασία με τη 

Siemens Energy Global GmbH & Co. KG και τη Siemens Energy sp. z o.o., αναλαμβάνουν την κατασκευή μίας 

μονάδας συνδυασμένου κύκλου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) στο 

Grudziadz, της Πολωνίας. Ειδικότερα, έχει υπογραφεί σύμβαση σχεδιασμού, προμήθειας εξοπλισμού και 

κατασκευής (EPC) με την SPV CCGT Grudziądz Sp z o.o. (που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Energa S A, τμήμα του 

Ομίλου ORLEN) για την κατασκευή ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής απόδοσης, με 

τεχνολογία συνδυασμένου κύκλου (CCGT) ισχύος 560 MW, αποτελούμενου από έναν αεριοστρόβιλο και 

έναν ατμοστρόβιλο συμπύκνωσης, με χρήση κλειστής διάταξης ψυκτικού πύργου μηχανικής κυκλοφορίας 

και κατασκευή εγκατάστασης φυσικού αερίου στην περιοχή του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

με συνοδευτική υποδομή. Ο σταθμός CCGT αναμένεται να εισέλθει σε εμπορική εκμετάλλευση εντός 38 

μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο Όμιλος Energa είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας 

της Πολωνίας και ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Οι βασικές 

δραστηριότητές του περιλαμβάνουν την παραγωγή, διανομή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και 

θερμότητας, καθώς και την εμπορία φυσικού αερίου.  

 

• Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2022 και ώρα 13.00 

πραγματοποιήθηκε η 32η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της Εταιρείας. 

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (είτε με φυσική παρουσία είτε συμμετέχοντας από απόσταση με 

τηλεδιάσκεψη είτε συμμετέχοντας στην ψηφοφορία με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν τη συνέλευση) 

μέτοχοι εκπροσωπούντες 81.170.103 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι 58,64% επί 

συνόλου 138.414.002 κοινών ονομαστικών μετοχών με ψήφο[1]. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και 

έλαβε κατά πλειοψηφία αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής: 

✓ Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις και ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 

01.01.2021 έως 31.12.2021, τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού 

ελεγκτή, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση. 

✓ Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη διάθεση των αποτελεσμάτων της 

εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και τη διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων της 

Εταιρείας ύψους σαράντα δύο λεπτών του ευρώ (€0,42) ανά μετοχή. Ως ημερομηνίες αποκοπής και 

προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) εγκρίθηκαν η 24η Ιουνίου και η 27η 

Ιουνίου 2022 αντίστοιχα, ενώ το αντίστοιχο ποσό του μερίσματος θα ξεκινήσει να καταβάλλεται 

στους μετόχους από την 1η Ιουλίου 2022. Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση για τη 

διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 1.3.4 του Κανονισμού 

του ΧΑΑ. Επίσης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη δημιουργία ειδικών αποθεματικών και την καταβολή 

αμοιβής εκ των κερδών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν από την 

Εταιρεία κατά τη χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021 όπως προτάθηκε προς έγκριση. 

✓ Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 

άρθρου 112 του ν.4548/2018 την έκθεση αποδοχών για τη χρήση 
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✓ Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη συνολική διαχείριση του διοικητικού 

συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.2021 έως 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 

4548/2018 και απήλλαξαν τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης 

για τον έλεγχο που διενήργησαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση αυτή. 

✓ Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι εξέλεξαν την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant 

Thornton Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λ.Κατεχάκη αρ. 58, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό 

Μητρώο της 5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127 για τον τακτικό έλεγχο των 

ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική 

χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022 και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής 

πληροφόρησης για την περίοδο από 01.01.2022 έως 30.06.2022 καθώς και για το φορολογικό 

έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2022 και όρισαν την αμοιβή της σε €318.250 (πλέον ΦΠΑ) και 

€229.500 (πλέον ΦΠΑ) αντίστοιχα. 

✓ Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι επανεξέλεξαν κάθε ένα από υφιστάμενα έντεκα 

(11) μέλη του διοικητικού συμβουλίου και όρισαν τα ανεξάρτητα μέλη του κατά την έννοια του 

νόμου 4706/2020. 

Επίσης, στη συνέλευση υποβλήθηκε και η Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της για 

τη χρήση 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017 καθώς και η Έκθεση των 

Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα των μη εκτελεστικών 

μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020. Η 

Εταιρεία θα δημοσιεύσει και αναρτήσει στην ιστοσελίδα της www.mytilineos.gr χωριστή ανακοίνωση με τα 

αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση που ελήφθη επί των ανωτέρω θεμάτων 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018.  

Με απόφασή του, το διοικητικό συμβουλίου που εκλέχθηκε κατά τα ανωτέρω, συγκροτήθηκε αυθημερόν σε 

σώμα και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ως ακολούθως: 1. Ευάγγελος Μυτιληναίος 

του Γεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, 2. Σπυρίδων Κασδάς του Δημητρίου, 

Αντιπρόεδρος Α, μη εκτελεστικό μέλος, 3.Ευάγγελος Χρυσάφης του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος Β, εκτελεστικό 

μέλος, 4. Δημήτριος Παπαδόπουλος του Σωτηρίου, εκτελεστικό μέλος, 5. Ιωάννης Πετρίδης του Γεωργίου, 

Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος (Lead Independent Director), ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, 6. 

Παναγιώτα Αντωνάκου του Λεωνίδα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, 7. Εμμανουήλ Κακαράς του 

Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, 8. Κωνσταντίνα Μαυράκη του Νικολάου, ανεξάρτητο μη 

εκτελεστικό μέλος, 9. Αντώνιος Μπαρτζώκας του Μελά, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, 10. Ναταλία 

Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και 11. Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα, 

ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία του ως άνω διοικητικού συμβουλίου είναι τετραετής και 

παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.  

Το διοικητικό συμβούλιο όρισε τα πιο κάτω μέλη του ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, που αποτελεί 

σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και προηγούμενης απόφασης γενικής 

συνέλευσης των μετόχων, επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου και η οποία συγκροτήθηκε σε σώμα την 

ίδια ημέρα ως εξής: 1. Αλέξιος Πιλάβιος, Πρόεδρος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου, 2. Κωνσταντίνα Μαυράκη, Μέλος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού 
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συμβουλίου, και 3. Αντώνιος Μπαρτζώκας, Μέλος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου. Το   διοικητικό   συμβούλιο   όρισε   επίσης   τα   μέλη   της   Επιτροπής    Αμοιβών  και 

Υποψηφιοτήτων, η οποία συγκροτήθηκε σώμα την ίδια ημέρα ως εξής: 1. Ιωάννης Πετρίδης, Πρόεδρος – 

ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου, 2. Εμμανουήλ Κακαράς, Μέλος – ανεξάρτητο 

μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου, και 3. Κωνσταντίνα Μαυράκη, Μέλος – ανεξάρτητο μη 

εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο όρισε επίσης τα μέλη της 

Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης, η οποία συγκροτήθηκε σώμα την ίδια ημέρα ως εξής: 1. Σόφη Δασκαλάκη-

Μυτιληναίος, Πρόεδρος, 2. Παναγιώτα Αντωνάκου, Μέλος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του 

διοικητικού συμβουλίου, 3. Εμμανουήλ Κακαράς, Μέλος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου, 4. Σπυρίδων Κασδάς, Μέλος – αντιπρόεδρος Α’, μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου, 5. Ναταλία Νικολαΐδη, Μέλος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου, 

και 6. Δημήτριος Παπαδόπουλος,    Μέλος   –εκτελεστικό    μέλος   του διοικητικού συμβουλίου. 

[1] Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, οι 4.477.159 ίδιες μετοχές της Εταιρείας 

επί συνόλου 142.891.161 μετοχών, δεν υπολογίστηκαν για τους σκοπούς της απαρτίας και της ψηφοφορίας  

• Στις 07.06.2022, η MYTILINEOS μέσω του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας 

(RSD) υπέγραψε Σύμβαση Πώλησης Ενέργειας (PPA) από ανανεώσιμες πηγές με την Enel Generación Chile 

S.A. Η συγκεκριμένη Σύμβαση θα προμηθεύει την Χιλιανή εταιρεία με ισχύ έως 1,1 TWh ανά έτος για τα 

επόμενα 10 χρόνια. Με τη σύμβαση αυτή, η MYTILINEOS θα παρέχει «πράσινη» ενέργεια που θα παράγεται 

από ένα χαρτοφυλάκιο τεσσάρων φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 588 MWp. Η συμβασιοποιημένη 

ενέργεια του χαρτοφυλακίου ισοδυναμεί με την ηλεκτρική ενέργεια που είναι απαραίτητη για 532.000 

κατοικίες στη Χιλή, εξαλείφοντας 123.000 αυτοκίνητα από το οδικό δίκτυο και αποφεύγοντας την εκπομπή 

570.000 τόνων CO2 στην ατμόσφαιρα. Το εν λόγω χαρτοφυλάκιο εξαγοράστηκε σε προχωρημένο στάδιο 

ανάπτυξης «brownfield» από την MYTILINEOS κατά τη διάρκεια της διετίας 2020-21 και σηματοδότησε την 

πρώτη διείσδυση της Εταιρείας στη Χιλή, ως επενδυτής. Υπενθυμίζεται, ότι ήδη η Εταιρεία 

δραστηριοποιείται στη χώρα ως κορυφαίος EPC ανάδοχος φωτοβολταϊκών έργων. Μετά την απόκτηση του 

πλήρους ελέγχου των εν λόγω έργων, η MYTILINEOS επικεντρώθηκε στην ολοκλήρωση της ανάπτυξής τους 

και στην συμβασιοποίησή τους μέσω PPA, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τo ανθρώπινο δυναμικό στην περιοχή. 

Παράλληλα, εδραιώνει τη θέση της στην ενεργειακή αγορά της Χιλής, μέσω εξαγοράς νέων φωτοβολταϊκών 

και αιολικών έργων στις κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Από τα τέσσερα έργα του χαρτοφυλακίου, 

το ένα βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή και τα άλλα τρία βρίσκονται στα τελικά στάδια ανάπτυξής τους και η 

κατασκευή τους αναμένεται να ξεκινήσει κατά τη διάρκεια του 2022. Τα έργα βρίσκονται στις περιοχές Arica-

Parinacota (109 MWp), Antofagasta (228 MWp), Atacama (165 Mwp), και Coquimbo (86 MWp) της Χιλής. Και 

τα τέσσερα έργα πρόκειται να αρχίσουν να προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια κατά τη διάρκεια του 2023. 

Μόλις ολοκληρωθεί το χαρτοφυλάκιο, ο Τομέας RSD της MYTILINEOS θα επιβλέπει επίσης τη λειτουργία και 

τη συντήρησή του. Η υπογραφή PPA για αυτό το χαρτοφυλάκιο με την Enel Generación καθιερώνει την 

MYTILINEOS ως έναν από τους κορυφαίους παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της Χιλής και 

παρέχει μια στέρεη βάση για την φιλόδοξη αναπτυξιακή στρατηγική της Εταιρείας στη Χιλή και σε άλλες 

βασικές αγορές της Λατινικής Αμερικής. Εκτός από αυτό, η Εταιρεία αναπτύσσει ήδη φωτοβολταϊκά πάρκα 
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συνολικής ισχύος 1 GWp στη Χιλή, το Μεξικό και την Κολομβία. Η συνολική δυναμικότητα του διεθνούς 

χαρτοφυλακίου του Τομέα RSD είναι της τάξεως των 2.326 MW, εκ των οποίων: 

✓ 123 MW σε λειτουργία 

✓ 665 MW υπό κατασκευή 

✓ 538 MW Έτοιμα για Κατασκευή (Ready To Build - RTB) ή με εκτιμώμενο RTB μέσα στους επόμενους 

6 μήνες 

Το χαρτοφυλάκιο αυτό περιλαμβάνει επίσης μία σειρά έργων σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, δυναμικότητας 

περίπου 3,7 GW. Η Larraín y Asociados και η Taelec ενήργησαν ως νομικοί και εμπορικοί σύμβουλοι της 

MYTILINEOS σε αυτή τη συναλλαγή.  

• Στις 23.06.2022, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η «Εταιρεία») σε συνέχεια της από 03.06.2022 σχετικής ανακοίνωσης, 

ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε 

στις 2 Ιουνίου 2022, αποφάσισε μεταξύ άλλων, τη διανομή μερίσματος ανερχόμενο στο ποσό των σαράντα 

δυο λεπτών του ευρώ (€0,42) ανά μετοχή. Το ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί τελικώς 

διαμορφώνεται στο μικτό ποσό των 0,4340925612 ευρώ ανά μετοχή, προσαυξημένο με το μέρισμα που 

αντιστοιχεί στις 4.638.878 ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία στις 24 Ιουνίου 2022 (ημερομηνία 

αποκοπής του μερίσματος). Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς 

διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού 

παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις). Συνεπεία αυτού, το καθαρό προς 

είσπραξη ποσό από τους μετόχους θα ανέλθει στο ποσό των 0,4123879331 Ευρώ ανά μετοχή. Την 24η 

Ιουνίου 2022 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα στο ως άνω μέρισμα. Δικαιούχοι στην 

καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων 

Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την 27η Ιουνίου 2022 (record date). Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος ορίζεται η 1η 

Ιουλίου 2022. Η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στη 

σχετική από 03.06.2022 ανακοίνωση της Εταιρείας. 

 
 
 
 
 

 

 

1. Προοπτικές για το Β’ Εξάμηνο 2022 

Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και εμπορίας Φυσικού Αερίου 

Η MYTILINEOS, διαθέτοντας σήμερα εγκατεστημένη ισχύ ~1,4 GW από θερμικούς σταθμούς που καταναλώνουν 

ιδιοεισαγόμενο φυσικό αέριο και από έργα ΑΠΕ, καθώς και την 1η θέση μεταξύ των ιδιωτών προμηθευτών ηλεκτρικής 

ενέργειας, έχει εδραιώσει τη θέση της ως η μεγαλύτερη αμιγώς ιδιωτική καθετοποιημένη εταιρία ηλεκτρικής 

ενέργειας και φυσικού αεριού  κατακτώντας το κρίσιμο μέγεθος που απαιτείται, ώστε να επωφεληθεί τα μέγιστα από 

την πλήρη απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αεριού. 

     V. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  - ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 
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Το Β’ εξάμηνο του 2022 αναμένεται να συνεχίσει να επηρεάζεται από τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές φυσικού αερίου και 

CO2. 

Παρόλα αυτά, εκτός τυχόν πολύ σημαντικού απροόπτου, τα οικονομικά αποτελέσματα του Τομέα Ηλεκτρισμού & 

Φυσικού Αερίου αναμένεται να κινηθούν σε υψηλότερα επίπεδα λόγω, 

• της έναρξης εμπορικής λειτουργίας του νέου σταθμού συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο 

(CCGT) 826 MW, το επόμενο διάστημα 

• της συνεχιζόμενης πρόσβασης σε ανταγωνιστικές και ευέλικτες πηγές προμήθειας Φυσικού Αερίου αγωγού 

μέσω απευθείας συμβολαίων με μεγάλους διεθνείς παραγωγούς και προμηθευτές  

• της προμήθειας LNG, όπου η MYTILINEOS πλεονεκτεί σημαντικά σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, λόγω 

της μακρόχρονης εμπειρίας της, και  του ανεπτυγμένου δικτύου προμηθευτών 

• της εξαιρετικά αποτελεσματικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 

( energy management/ supply and trading) βελτιστοποιώντας το συνολικό αποτέλεσμα  

• του αυξημένου όγκου και της συνεχούς επέκτασης στη δραστηριότητα λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής 

ενέργειας (πελάτες ΧΤ) και ΦΑ (πελάτες ΧΠ) με προσαρμογή στις νέες συνθήκες της αγοράς  

• της έναρξης εμπορικής λειτουργίας του νέου Αιολικού Πάρκου ισχύος 43,2 MW 

• της αύξησης της εγχωρίας ενεργειακής κατανάλωσης λόγω μεγέθυνσης της οικονομικής δραστηριότητας 

 

Τομέας Μεταλλουργίας  

Όσον αφορά στον Τομέα της Μεταλλουργίας, η MYTILINEOS έχει λάβει εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των διαφόρων παραμέτρων κόστους και ιδιαίτερα του ενεργειακού κόστους, το οποίο έχει 

εξασφαλιστεί σε επίπεδα προ ενεργειακής κρίσης, ενώ εκμεταλλευόμενη τις υψηλές χρηματιστηριακές τιμές LME και 

την ενίσχυση του Δολαρίου ΗΠΑ έναντι του Ευρώ αλλά και την ευελιξία χρήσης εναλλακτικού καυσίμου για την 

παραγωγή αλουμίνας έχει κατοχυρώσει σταθερά αυξημένη κερδοφορία για το επόμενο διάστημα.  

Κατά το Β’ εξάμηνο του 2022, ο Τομέας της Μεταλλουργίας, αναμένεται να συνεχίσει το ίδιο δυναμικά με το Α’ 

εξάμηνο, καθώς η MYTILINEOS: 

1. Είναι ο μοναδικός καθετοποιημένος παραγωγός βωξίτη, αλουμίνας και αλουμινίου στην Νότιο-Ανατολική 

Ευρώπη, περιορίζοντας σημαντικά το ρίσκο αλλά και το κόστος μεταφοράς πρώτων υλών 

2.  Έχει «κλειδώσει» σε σχετικά υψηλά επίπεδα τις τιμές αλουμινίου, σε βραχυ-μεσοπρόθεσμο επίπεδο, σε μια 

περίοδο υψηλής μεταβλητότητας της τιμής 

3.  Έχει σταθερή βάση κόστους (κυρίως αναφορικά με το κόστος της ενέργειας) στα προ-ενεργειακής κρίσης 

επίπεδα, απολαμβάνοντας υψηλά περιθώρια κέρδους, όταν άλλοι παραγωγοί στην Ευρώπη και την Αμερική 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες και αναγκάζονται ακόμα και να προβούν σε μείωση παραγωγής  

4. Παράγει στην καρδιά της Ευρώπης και επωφελείται από τα ιστορικά υψηλά premia κολόνας της Ευρωπαϊκής 

αγοράς  
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5. Στοχεύει να αποτελέσει διεθνές σημείο αναφοράς στο «Πράσινο» αλουμίνιο, μειώνοντας τις συνολικές 

εκπομπές άνθρακα κατά 65% και τις σχετικές εκπομπές κατά 75% μέχρι το 2030  

6. Συνεχίζει την ανάπτυξη στο δευτερόχυτο Αλουμίνιο, φτάνοντας πρόσφατα σε δυναμική παραγωγής 65χιλ. 

τόνων ανά έτος με προοπτική να υπερδιπλασιαστεί τα επόμενα χρόνια, με θετικές συνέπειες αναφορικά με 

την κατανάλωση ενέργειας ανά τόνο παραγωγής και τις επιδόσεις ESG.  

7. Θα επωφεληθεί σημαντικά από την ισχυροποίηση του Δολαρίου ΗΠΑ έναντι του Ευρώ 

 

Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) 

Οι προοπτικές του Τομέα Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας έχουν μόλις αρχίσει να αναδύονται, καθώς 

η ζήτηση για έργα πράσινης μετάβασης συνεχίζει να αυξάνεται. Οι φιλόδοξοι στόχοι αναφορικά με την επιτάχυνση 

της παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης, αλλά και οι πρόσφατες γεωπολιτικές εντάσεις, αύξησαν ακόμα περισσότερο 

τη ζήτηση για πράσινα έργα. Πιο συγκεκριμένα, το νέο πλαίσιο REPowerEU ανοίγει νέες αναπτυξιακές προοπτικές 

τόσο για την ανάπτυξη νέων έργων όσο και κα την κατοχύρωση υψηλότερων αποτιμήσεων για μονάδες ΑΠΕ, ειδικά 

όσων βρίσκονται σε ώριμο στάδιο ανάπτυξης. Σε αυτές τις εξελίξεις, ο Τομέας είναι κατάλληλα τοποθετημένος να 

επωφεληθεί τα μέγιστα από την αυξημένη ζήτηση. 

Αναφορικά με τη δική του πλατφόρμα ανάπτυξης BOT, ο Τομέας διαθέτει ένα ισχυρό διεθνές χαρτοφυλάκιο 

φωτοβολταϊκών έργων, με το συνολικό pipeline να φτάνει τα 6,2 GW, εκ των οποίων τα 2,5 GW είναι σε ώριμο στάδιο 

ανάπτυξης και σε λειτουργία. Μετά τις σημαντικές πωλήσεις έργων που ολοκληρώθηκαν το προηγούμενο έτος και 

την πώληση των 100MW στο Ηνωμένο Βασίλειο στο Α’ Εξάμηνο, η δραστηριότητα του Τομέα επιταχύνεται. Εντός του 

Β’ Eξαμήνου του 2022, αναμένεται να ολοκληρωθούν σημαντικές συμφωνίες για πώληση φωτοβολταϊκών πάρκων, 

συνολικής ισχύος που ξεπερνά τα 450 MW από το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο με συνέπεια την αύξηση της 

κερδοφορίας σε νέα επίπεδα, πολύ υψηλότερα των προηγούμενων ετών. 

Στα έργα για τρίτους, ο Τομέας διαθέτει την αναγνώριση της αγοράς ως ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές 

φωτοβολταϊκών έργων παγκοσμίως, με υψηλής ποιότητας πελατολόγιο και με ισχυρό ιστορικό κατασκευής >2,5GW 

φωτοβολταϊκών έργων, 290MW/ 330MWh έργων σε μπαταρίες ενώ ακόμη 302MW/ 360MWh έργα βρίσκονται σε 

φάση κατασκευής. Τα χαρακτηριστικά αυτά, τοποθετούν τον Τομέα σε εξαιρετική θέση ώστε να αναδειχθεί 

προτιμητέος ανάδοχος τέτοιων έργων και να επωφεληθεί από την ισχυρή ζήτηση.  

 

Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SES) 

Το Α’ εξάμηνο του 2022 αποτέλεσε μια περίοδο στην οποία ο Τομέας έδειξε την ανθεκτικότητα του απέναντι στις 

αλλεπάλληλες προκλήσεις. Τα ερχόμενα τρίμηνα αναμένεται να επιταχυνθεί η κατασκευαστική δραστηριότητα, με 

την εκκίνηση των έργων που συμβασιοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, αλλά με και την περαιτέρω 

ενδυνάμωση του ανεκτέλεστου υπολοίπου, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της κερδοφορίας του Τομέα. 

Πιο συγκεκριμένα: 



 

Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο          32 

από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2022     

• Στον τομέα των συμβατικών μονάδων, εντός του Α’ Εξαμήνου, συμβασιοποιήθηκαν σημαντικές συμφωνίες 

για την κατασκευή 3 μονάδων ανοιχτού κύκλου (OCGTs) και μιας μονάδας παραγωγής ενέργειας 

συνδυασμένου κύκλου (CCGT) σε Ηνωμένο Βασίλειο και Πολωνία αντίστοιχα, με τη συνολική αξία των 

συμβάσεων να ξεπερνάει τα €500 εκατ. 

• Στον τομέα τον περιβαλλοντικών λύσεων, αναγνωρίζονται σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές, ιδιαίτερα 

σε έργα σχετικά με την ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων, όπως το “Protos Recovery Facility”, το οποίο 

είναι υπό κατασκευή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Τομέας συμμετέχει ενεργά σε συζητήσεις για την ανάληψη 

παρόμοιων έργων, μερικά εκ των οποίων θεωρούνται ώριμα και αναμένεται να ενισχύσουν το ανεκτέλεστο 

υπόλοιπο του Τομέα, στους ερχόμενους μήνες. 

• Στον τομέα του Transmission & Distribution, συνεχίζει να εκτελεί τις υφιστάμενες συμβάσεις με έργα σε 

Ελλάδα, Γεωργία και Αλβανία ενώ στις αρχές του Β’ Εξαμήνου, ήρθε σε νέα συμφωνία για την κατασκευή της 

νέας διασυνδετικής εναέριας Γραμμής Μεταφοράς «Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ – MARITSA (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)». 

Από το συνολικό pipeline έργων του Τομέα, το 41% αφορά σε έργα στην Ελλάδα, δραστηριότητα η οποία αναμένεται 

να σημειώσει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, τόσο στον τομέα των κατασκευών όσο και των παραχωρήσεων. 

Τέλος, Ο Τομέας, διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία για την υλοποίηση έργων υψηλών απαιτήσεων 

και στοχεύει στη αξιοποίησης των πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, ιδιαίτερα αναφορικά με έργα 

υποδομών και έργα που συμβάλλουν στην πράσινη ανάπτυξη. 

 

2. Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες 

Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων 

Οι δραστηριότητες της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ επηρεάζονται από πολλαπλούς κινδύνους, η επέλευση των οποίων ενδέχεται 

να επηρεάσει συνολικά τις δραστηριότητές της, την επιχειρηματική της δράση, την οικονομική της απόδοση καθώς 

και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της. 

Οι κύριοι επιχειρηματικοί κίνδυνοι, τους οποίους διαχειρίζεται η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ταξινομούνται στις κατωτέρω 

βασικές κατηγορίες: 

Α. Χρηματοοικονομικοί  

Β. Αγοράς 

Γ. Νομικοί, Ρυθμιστικοί & Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

Δ. Λειτουργικοί 

Ε. Στρατηγικοί 
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Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων για την αναγνώριση, ανάλυση, 

αξιολόγηση, παρακολούθηση και αναφορά των κινδύνων, με σκοπό να περιορίσει τις πιθανότητες και επιπτώσεις 

των κινδύνων και να μεγιστοποιήσει το όφελος από τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Στο πλαίσιο αυτό, έχει 

υιοθετηθεί μια μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνων (Enterprise Risk Assessment), η οποία βασίζεται σε βέλτιστες 

διεθνείς πρακτικές και είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της MYTILINEOS, προωθώντας ενιαία κουλτούρα που 

ενσωματώνει τη διαχείριση κινδύνων στις διαδικασίες και στις δραστηριότητές της. 

Η μεθοδολογία (top-down & bottom-up) ακολουθείται από το σύνολο των τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας 

και κεντρικών υπηρεσιών και λειτουργιών της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και  περιλαμβάνει: 

• Αναγνώριση των  βασικών παραγόντων κινδύνου και κατηγοριοποίησή τους 

• Εκτίμηση της πιθανότητας επέλευσης των κινδύνων και των επιπτώσεών τους  

• Εκτίμηση της επάρκειας των μηχανισμών μετρίασης των κινδύνων 

• Εκτίμηση του υπολειπόμενου κινδύνου 

• Παρακολούθηση των κινδύνων 

Τα αρμόδια στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων εμπλέκονται στη συστηματική αναγνώριση και εκτίμηση των κινδύνων 

που επηρεάζουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και στην εκτίμηση της επάρκειας των μηχανισμών 

μετρίασης των κινδύνων και επιπλέον εποπτεύουν τη διαμόρφωση και την έγκαιρη υλοποίηση των σχεδίων 

αντιμετώπισης των κινδύνων.  Για το σύνολο των κινδύνων έχουν οριστεί Risk Owners, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για 

την εφαρμογή της μεθοδολογίας αξιολόγησης των κινδύνων και  τον σχεδιασμό αντιμετώπισής τους. Επιπλέον, σε 

κάθε Γενική Διεύθυνση έχει θεσπιστεί ο ρόλος του Risk Partner, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση και 

ανανέωση του Μητρώου Κινδύνων (Risk Register), καθώς και για τον έλεγχο της προόδου υλοποίησης του εκάστοτε 

σχεδίου αντιμετώπισης ενός κινδύνου. 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κινδύνων, κοινοποιούνται, από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Επιχειρηματικών 

Κινδύνων, στην Εκτελεστική Επιτροπή και την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.  

Επιπλέον η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, μέσω της Διεύθυνσης Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων, προβαίνει σε 

στρατηγική και λειτουργική αντιστάθμιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων.  

Στη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ τέλος, διεξάγονται εσωτερικοί έλεγχοι προς διασφάλιση της κατάλληλης και αποτελεσματικής 

εφαρμογής των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων. 

Κατωτέρω αναλύονται οι κυριότεροι, ανά κατηγορία, επιχειρηματικοί κίνδυνοι που διαχειρίζεται η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. 

Α. Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι  

Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι αναλύονται στη σημείωση 7.18 και συγκεκριμένα στις σελίδες 88-90. 

Β. Κίνδυνοι Αγοράς 

• Μακροοικονομικός κίνδυνος 
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Ο κίνδυνος σχετίζεται με πιθανή αδυναμία αποτελεσματικού σχεδιασμού πρόβλεψης και διαχείρισης διακυμάνσεων 

μακρό-οικονομικών παραγόντων (πχ πληθωρισμός, ΑΕΠ, οικονομική σταθερότητα), η οποία θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε οικονομική ζημία. 

Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης 

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ παρακολουθεί τις μακρό-οικονομικές μεταβλητές, χρησιμοποιώντας διάφορα μοντέλα ανάλογα με 

την πηγή του κινδύνου (πχ σταθερότητας σε όρους μακροοικονομικής ισορροπίας μίας χώρας που δραστηριοποιείται, 

διακυμάνσεις πληθωρισμού, νομισματικών πολιτικών κτλ ) και προσαρμόζει τις εκάστοτε ενέργειές της, σε επίπεδο 

παραγωγής αλλά και επενδύσεων, βάσει των τρεχουσών αλλά και προβλεπόμενων εξελίξεων.  

Η αποδεδειγμένη ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, σε συνδυασμό με τη διατήρηση 

ισχυρής κεφαλαιακής επάρκειας και την ολοκλήρωση σημαντικών επενδύσεων, προστατεύουν τη μελλοντική 

κερδοφορία από εξωγενείς παράγοντες διατηρώντας, τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, σε τροχιά ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. 

• Κίνδυνοι εμπορικοί και ανταγωνισμού 

Ο κίνδυνος ανταγωνισμού σχετίζεται με την πιθανότητα μη επίτευξης στρατηγικών στόχων λόγω ενεργειών 

υφιστάμενων και νέων ανταγωνιστών. Η παγκοσμιοποίηση, το ελεύθερο εμπόριο καθώς και η καινοτομία στις 

τεχνολογίες, την παραγωγή, τις μεταφορές, και τις επικοινωνίες έχει δημιουργήσει μια παγκόσμια οικονομία 

εξαιρετικά ανταγωνιστική. 

Ο εμπορικός κίνδυνος σχετίζεται με την πιθανότητα μη επίτευξης βέλτιστης σχέσης με πελάτες και συνεργάτες. 

Τα ανωτέρω ενέχουν τον κίνδυνο απώλειας πελατών, μείωσης των εσόδων ή/και των περιθωρίων κέρδους της 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. 

Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης 

Αποστολή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ είναι να επιχειρεί σε απαιτητικές τοπικές και διεθνείς αγορές, με ευρηματικότητα και 

αποτελεσματικότητα. Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εξετάζει διαρκώς το περιβάλλον λειτουργίας της και υιοθετεί βέλτιστες 

πρακτικές και τεχνολογίες, ενώ επενδύει σε έρευνα και ανάπτυξη που θα της δώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 

το οποίο θα της επιτρέψει να αυξήσει την πελατειακή της βάση, την κερδοφορία και τα περιθώρια κέρδους. 

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ διαθέτει εμπορικές διευθύνσεις για όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός και 

εκτός Ελλάδας με σκοπό την αναγνώριση αναπτυξιακών ευκαιριών και τη βελτιστοποίηση σχέσεων με συνεργάτες 

και πελάτες. 

Επιπλέον, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δίνει έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της, καθώς  οποιαδήποτε 

παρέκκλιση από τις ποιοτικές προδιαγραφές των προϊόντων και των υπηρεσιών της Εταιρείας επηρεάζει την 

υπεύθυνη λειτουργία της, με επιπτώσεις στο επίπεδο ικανοποίησης των πελατών της, στη φήμη, την αξιοπιστία και 

κατ’ επέκταση στα οικονομικά της αποτελέσματα. 

Η καθετοποίηση στην παραγωγή , εμπορία και προμήθεια  ρεύματος, η εισαγωγή φυσικού αερίου με βασικό στόχο 

την κάλυψη ιδίων αναγκών αλλά και πελατών,  και οι συνεχείς επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες αλλά και σε επενδύσεις 
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καθαρής ενέργειας δίνει στη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και της επιτρέπει να διατηρεί υψηλά 

περιθώρια κέρδους και κερδοφορία. 

• Γεωπολιτικός κίνδυνος 

Τα στρατηγικά, πολιτικά, και οικονομικά συμφέροντα των χωρών, καθώς και αλλαγές στις κυβερνήσεις και στις 

πολιτικές τους, οδηγούν σε αναταραχές, μετακινήσεις πληθυσμών, μεταβολές στις νομοθεσίες, επιβολές κυρώσεων 

μεταξύ κρατών, ακόμα και σε στρατιωτικές εμπλοκές, δημιουργώντας ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό 

περιβάλλον, το οποίο απειλεί τις δραστηριότητες της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, την εφοδιαστική της αλυσίδα, την οικονομική 

της απόδοση και την ασφάλεια των υπαλλήλων της.  

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εκτίθεται σε γεωπολιτικούς κινδύνους, μέσα από τις δραστηριότητές της σε πέντε ηπείρους 

(Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Αφρική, Ωκεανία). 

Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης 

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ έχει διαμορφώσει συγκεκριμένες πολιτικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση της έκθεσης σε 

γεωπολιτικούς κινδύνους αλλά και για εφαρμογή σχεδίων μετριασμού του κινδύνου, ώστε η έκθεση της γεωπολιτικής 

διακινδύνευσης να διατηρηθεί εντός της έκτασης που είναι διατεθειμένη να αναλάβει.  

Τα βασικά μέτρα αντιμετώπισης γεωπολιτικών κινδύνων που εφαρμόζονται από τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ είναι:  

• Προ-συμβατικός νομικός έλεγχος  

• Εξασφάλιση ευνοϊκών συμβατικών όρων (πχ ρήτρες) 

• Χρηματοοικονομικά και ασφαλιστικά εργαλεία 

• Μέτρα προστασίας προσωπικού και εγκαταστάσεων 

Η Κεντρική Διεύθυνση Συντονισμού & Ανάπτυξης Διεθνών Δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τις αντίστοιχες 

Διευθύνσεις των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας αξιολογούν σε διαρκή βάση τους υφιστάμενους και 

ανερχόμενους γεωπολιτικούς κινδύνους. 

Ειδικά για την επέκταση των δραστηριοτήτων της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σε νέες χώρες, διαμορφώνονται πολυτομεακές 

ομάδες εργασίας, οι οποίες σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους αξιολογούν το είδος και το εύρος των 

κινδύνων που ενδέχεται η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ να εκτεθεί, (π.χ. πολιτικός, πιστωτικός, υγείας & ασφάλειας, φορολογικός, 

εφοδιαστικής αλυσίδας κλπ.) και στη συνέχεια διαμορφώνονται στρατηγικές διαχείρισης των κίνδυνων, οι οποίες 

αξιολογούνται σε σχέση με τα οφέλη που παρουσιάζονται από την επέκταση των δραστηριοτήτων. 

Ρωσία – Ουκρανία  

Γνωστοποίηση αναφορικά με κινδύνους που συνδέονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, καλύπτει μέρος των αναγκών του χαρτοφυλακίου της, με Φυσικό Αέριο Ρωσικής προέλευσης υπό 

μακροχρόνια σύμβαση προμήθειας που βρίσκεται σε ισχύ. 

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ συμμορφώνεται πλήρως με τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς πρόνοιες αναφορικά με την προμήθεια 

φυσικού αερίου. Επιπλέον, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ προχώρησε σε αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων της Ρωσικής 
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εισβολής στην Ουκρανία και των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσία, με βάση την αβεβαιότητα ή/και τον 

αντίκτυπό που πιθανά αυτές θα έχουν τόσο στη Διεθνή αγορά Φυσικού Αερίου, όσο και στη διαμόρφωση των 

συνθηκών της Ελληνικής και ευρύτερης αγοράς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Έχει εκπονήσει και διαθέτει σε ετοιμότητα προς υλοποίηση σχετικό πλάνο αντιμετώπισης του κινδύνου διατάραξης 

ή/και διακοπής της τροφοδοσίας της με Φυσικό Αέριο Ρωσικής προέλευσης, βάσει του οποίου προβλέπεται η 

υποκατάσταση της όποιας απομείωσης  ποσότητας αερίου αγωγού, από εναλλακτικές προμήθειες. Το πλάνο αυτό, 

είναι υπό συνεχή έλεγχο και επικαιροποίηση αναλόγως των εξελίξεων, προβλέψεων και εκτιμήσεων στη διεθνή 

αγορά. 

Τέλος, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, παρακολουθεί τις εξελίξεις σε θέματα οικονομικών κυρώσεων σε όλες τις εφαρμοστέες 

νομοθεσίες σε αυτή και τις θυγατρικές της ώστε να εναρμονίζεται πλήρως με τις ισχύουσες ή επερχόμενες κυρώσεις 

και ταυτόχρονα να μειώσει την έκθεσή της σε κανονιστικό και επιχειρηματικό κίνδυνο.   

Γ. Κίνδυνοι Νομικοί, Ρυθμιστικοί & Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

• Κίνδυνοι Ρυθμιστικοί & Συμμόρφωσης 

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δραστηριοποιείται σε χώρες με διαφοροποιημένο νομικό και κανονιστικό περιβάλλον το οποίο 

υπόκειται σε συχνές μεταβολές. Συνεπώς, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εκτίθεται στον κίνδυνο μη διατήρησης της νομικής και 

κανονιστικής συμμόρφωσης σε επιχειρηματικό, εργασιακό, κοινωνικό και προϊοντικό επίπεδο, η οποία διασφαλίζει 

ότι η συνολική εταιρική δραστηριότητα είναι σύννομη και ανταποκρίνεται σε υψηλά επίπεδα υπεύθυνης 

επιχειρηματικότητας, και ενισχύει το κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και των Κοινωνικών της Εταίρων 

που συναλλάσσονται μαζί της (πελατών, εργαζομένων, προμηθευτών, διοικητικών αρχών κ.α.).  

Επίσης, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εκτίθεται σε κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την 

περιβαλλοντική νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα με τους όρους των περιβαλλοντικών αδειών των βιομηχανικών της 

εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση παράβασης των ισχυουσών ρυθμίσεων, οι αρμόδιες αρχές ενδέχεται να επιβάλουν 

πρόστιμα ή κυρώσεις, καθώς και να ανακαλέσουν ή να αρνηθούν να ανανεώσουν άδειες και εγκρίσεις.  

Επίσης, εκτίθεται σε κινδύνους οικονομικής φύσεως, από  ενδεχόμενες αρνητικές εκβάσεις δικαστικών διενέξεων 

που αφορούν στη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία εν γένει. 

Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης 

Στην κατεύθυνση της πρόληψης των προαναφερόμενων κινδύνων η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ διασφαλίζει ότι οι σχέσεις και οι 

δραστηριότητές της συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία και το εφαρμοστέο θεσμικό πλαίσιο, ενημερώνεται 

για τις ισχύουσες διαχρονικά νομικές της υποχρεώσεις και διαθέτει διαδικασίες παρακολούθησης των νομοθετικών 

εξελίξεων που αφορούν τους τομείς δραστηριότητάς της και επανεξετάζει και αξιολογεί σε τακτική βάση τη 

συμμόρφωση της με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. 

Επιπροσθέτως, η παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις εγκεκριμένες περιβαλλοντικές άδειες των επιχειρησιακών 

μονάδων της είναι μία διαδικασία η οποία διεξάγεται εσωτερικά, σε τακτική βάση σε κάθε Τομέα Επιχειρηματικής 
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Δραστηριότητας, από εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και ετησίως από αναγνωρισμένο ανεξάρτητο τρίτο φορέα που 

αναλαμβάνει τον έλεγχο και την πιστοποίηση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ως μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (Global Compact), μεριμνά ώστε οι επιχειρηματικές 

της πρακτικές να συμβαδίζουν με τις δέκα (10) διεθνώς αναγνωρισμένες Αρχές του Συμφώνου. Επίσης, μέσω της 

πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δεσμεύεται στην υιοθέτηση μιας υπεύθυνης, βιώσιμης και 

ηθικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς, που αξιολογείται τακτικά με βάση τα  αποτελέσματα της, ενώ παράλληλα 

δεσμεύεται στη βελτίωση των επιδόσεών της σε θέματα  εργασιακά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά, διαφάνειας και 

διακυβέρνησης. 

Κατά τη διάρκεια υποβολής προσφορών για ένα έργο, εφαρμόζονται οι πολιτικές και οι διαδικασίες (σύστημα 

διαχείρισης ή διαδικασίες δέουσας επιμέλειας) για την αποτροπή της δωροδοκίας και της διαφθοράς καθώς και της 

αντι-ανταγωνιστικής συμπεριφοράς.  

Τέλος, η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης εκπαιδεύει το προσωπικό σε διάφορα θέματα συμμόρφωσης όπως 

π.χ. προστασία προσωπικών δεδομένων, κώδικας δεοντολογίας, έλεγχος τρίτων μερών. 

Δ. Λειτουργικοί Κίνδυνοι 

• Κίνδυνος Επιχειρησιακής Συνέχειας 

Ο κίνδυνος σχετίζεται με πιθανό χαμηλό βαθμό ανταπόκρισης και ετοιμότητας σε έκτακτα περιστατικά (πυρκαγιές, 

εκρήξεις, καθίζηση εδάφους, έκλυση χημικών ουσιών στο περιβάλλον, μεταφορά προϊόντων, απόβλητα, φυσικούς 

κινδύνους όπως καιρικά και σεισμικά φαινόμενα, περιστατικά υγείας και ασφάλειας και άλλοι κίνδυνοι) με σοβαρές 

συνέπειες στους εργαζόμενους, την τοπική κοινωνία, το φυσικό περιβάλλον αλλά και στην ομαλή λειτουργία των 

δραστηριοτήτων της και κατ’ επέκταση στη φήμη, καθώς και στα οικονομικά αποτελέσματα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. 

Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης 

Η διαχείριση των έκτακτων καταστάσεων και η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας είναι υψίστης 

προτεραιότητας για τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και προς τούτο, έχει προχωρήσει, για το σύνολο του Ομίλου,  σε ανάπτυξη 

διαδικασίας διαχείρισης έκτακτων περιστατικών που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στη επιχειρησιακή συνέχεια της. 

Επιπλέον, σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας εφαρμόζονται τα κατάλληλα Σχέδια 

Πρόληψης και Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών (πυρκαγιά, έκρηξη, διαρροές, φυσικά φαινόμενα, ακραίες 

καιρικές καταστάσεις κ.ά.) ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά όλα τα αναγνωρισμένα περιστατικά που έχουν 

σαν αποτέλεσμα την παρέκκλιση από την ομαλή λειτουργία τους.  

Τέλος, για να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος μετά από μια παραβίαση κυβερνοασφάλειας έχει σχεδιαστεί και 

εφαρμοστεί ένα ειδικό σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας και αποκατάστασης καταστροφών, το οποίο δοκιμάζεται και 

ενημερώνεται σε τακτική βάση. 

• Κίνδυνος Πληροφοριακών Συστημάτων 
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Πιθανές παραβιάσεις στην ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριακών και λειτουργικών συστημάτων, απειλούν 

την ακεραιότητα των δεδομένων της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, των ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και την εύρυθμη 

λειτουργία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. Μια τέτοια πιθανή παραβίαση θα μπορούσε να επηρεάσει 

αρνητικά τη φήμη της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και την ανταγωνιστική της θέση. Επίσης μια πιθανή επιδίκαση αποζημιώσεων, 

επιβολή προστίμων, ή απώλεια δραστηριοτήτων (περιλαμβανομένου και του κόστους αποκατάστασης), θα 

μπορούσαν να έχουν σημαντική αρνητική επίδραση στην οικονομική μας κατάσταση και τα λειτουργικά 

αποτελέσματα. Επιπλέον, η διαχείριση των παραβιάσεων κυβερνοασφάλειας, ενδέχεται να απαιτήσει σημαντική 

επένδυση χρόνου από τη διοίκηση.  

Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης 

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ έχει αναπτύξει Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριών και έχει δεσμευτεί στην εφαρμογή ενός ολιστικού 

Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η αποτελεσματική και αποδοτική 

προστασία των πληροφοριακών συστημάτων και των δεδομένων της Εταιρείας. 

Το Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριών θέτει ένα συνεχή κύκλο βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας 

Πληροφοριών, προδιαγράφοντας δραστηριότητες για την αξιολόγηση των κινδύνων, την ανάπτυξη και την εφαρμογή 

πολιτικών ασφαλείας πληροφοριών, προτύπων, διαδικασιών και οδηγιών για τον μετριασμό των κινδύνων και για 

την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους. 

Η  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ανά τακτά διαστήματα συνεργάζεται με ανεξάρτητους οργανισμούς και συμβούλους, οι οποίοι 

αξιολογούν την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και 

επαληθεύουν ότι ένας πληροφοριακός πόρος, ή ένα σύστημα διαχείρισης, πληροί τις απαραίτητες απαιτήσεις που 

προσδιορίζονται από τις αντίστοιχες πολιτικές για την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων και των 

δεδομένων τους. 

Επίσης, έχει αναπτυχθεί ένα τακτικό και δομημένο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σε θέματα 

ασφάλειας πληροφοριών, το οποίο εφαρμόζεται σε όλη τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Ο στόχος του προγράμματος είναι να 

διασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι, οι εργολάβοι και τα σχετικά τρίτα μέρη με πρόσβαση σε πληροφορίες και 

πληροφοριακά συστήματα, κατανοούν  την  ανάγκη  για την ασφάλεια πληροφοριών, αποδέχονται τις ευθύνες που 

τους έχουν ανατεθεί βάσει του Πλαισίου Ασφάλειας  Πληροφοριών και  εκτελούν  τα  καθήκοντά τους επιδεικνύοντας 

ένα υψηλό επίπεδο επαγγελματικής δεοντολογίας. 

Τέλος, για να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή συνέχεια και να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος μετά από μια παραβίαση 

κυβερνοασφάλειας ή φυσική καταστροφή, έχει σχεδιαστεί και εφαρμοστεί ένα ειδικό σχέδιο επιχειρησιακής 

συνέχειας και αποκατάστασης καταστροφών, το οποίο δοκιμάζεται και ενημερώνεται σε τακτική βάση. Η Ανώτερη 

Διοίκηση είναι υπεύθυνη για τη λήψη κατάλληλων μέτρων που θα εγγυώνται την επιχειρησιακή συνέχεια σύμφωνα 

με τις επιχειρησιακές ανάγκες. 

• Κίνδυνος Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
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Ο κίνδυνος σχετίζεται με τη πιθανή αδυναμία της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ να διαχειριστεί με αποτελεσματικό και οικονομικό 

τρόπο τη διαθεσιμότητα των βασικών πρώτων υλών, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, αναγκαίων για την 

εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνει και προϊόντων που παράγει.  

Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης 

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατά κανόνα αναπτύσσει μακροπρόθεσμες συνεργασίες με ένα μεγάλο αριθμό προμηθευτών. 

Σύμφωνα με σχετικές διαδικασίες της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, βασικά κριτήρια εκτός των άλλων, για να προβεί σε συνεργασία, 

είναι η οικονομική, ποιοτική και χρονική φερεγγυότητά τους, το κόστος των παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών 

τους, καθώς και η ικανότητά τους να διασφαλίζουν την απαιτούμενη ποσότητα και ποιότητα αλλά και την κάλυψη 

των αναγκών της προμήθειας βάσει των καθορισμένων προδιαγραφών, οι οποίες τίθενται από τους Τομείς 

Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας. 

Επίσης, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, λόγω του διαρκώς μεταβαλλόμενου γεωπολιτικού περιβάλλοντος φροντίζει να διατηρεί 

ικανά αποθέματα βασικών πρώτων υλών. 

 

• Κίνδυνος Ανθρώπινου Δυναμικού 

Η προσπάθεια της Εταιρείας να είναι συνεχώς ανταγωνιστική, βασίζεται στην τεχνογνωσία, τις δεξιότητες, και την 

αφοσίωση των ανθρώπων της. Επομένως ο κίνδυνος αδυναμίας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ να προσελκύσει και να διατηρήσει 

ένα επιδέξιο, ικανό και παραγωγικό σύνολο υπαλλήλων, μπορεί να απειλήσει την έγκαιρη επίτευξη των δεσμεύσεων 

της εταιρείας και την επιτυχία των στρατηγικών της στόχων. 

Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης 

Για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ έχει προβεί στην εφαρμογή συστημάτων, διαδικασιών 

και πρακτικών προσέλκυσης και διακράτησης που αφορούν:  

- στην προσέλκυση ικανών στελεχών τηρώντας αξιοκρατία και ίση μεταχείριση στην επιλογή τους βάσει των 

ικανοτήτων και της καταλληλόλητας των υποψηφίων στις απαιτήσεις των θέσεων 

- στην ανάπτυξη προγραμμάτων για τη διαμόρφωση ενιαίας εταιρικής κουλτούρας, βασισμένης στις κοινές 

αξίες και τις συμπεριφορές των εργαζομένων,  

- στην υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης των εργαζομένων, που στοχεύουν στην 

ενδυνάμωση προσωπικών και τεχνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, 

- στην παροχή κινήτρων, τόσο σε επίπεδο αμοιβών και παροχών όσο και εξέλιξης και ανάπτυξης, που 

στοχεύουν στην αύξηση της δέσμευσης και στη διακράτηση των εργαζομένων,  

- στην έγκαιρη και συνεχή ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τις αλλαγές στις δομές και διαδικασίες,  

- στον αποτελεσματικό σχεδιασμό πλάνου διαδοχής  

Ε. Στρατηγικοί Κίνδυνοι 

• Κίνδυνος Υγείας & Ασφάλειας 

Οι κυριότεροι κίνδυνοι Υγείας και Ασφάλειας είναι: 
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- Έμμεσα ή Άμεσα Ατυχηματικοί Κίνδυνοι: Οι έμμεσοι κίνδυνοι δημιουργούν τις συνθήκες που οδηγούν σε 

ατύχημα και περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση, τη λειτουργικότητα, την πρόσβαση – εκκένωση, τον φωτισμό 

και το θερμοκρασιακό περιβάλλον των χώρων εργασίας. Οι άμεσοι κίνδυνοι οδηγούν σε ατύχημα ή 

επαγγελματικό νόσημα (φυσικοί, χημικοί και βιολογικοί παράγοντες).  

- Μη Ατυχηματικοί Κίνδυνοι, οι οποίοι αφορούν σε οργανωτικούς, ψυχολογικούς και εργονομικούς 

παράγοντες, που δεν οδηγούν σε ατύχημα αλλά επηρεάζουν βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα την ψυχική 

και σωματική υγεία των εργαζομένων. 

Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης 

Η Υγεία και η Ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα της δραστηριότητας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και 

πρωταρχικό επιχειρησιακό στόχο. Ως υπεύθυνη επιχείρηση, αναγνωρίζει τόσο την ευθύνη της για τη συνεχή βελτίωση 

των συνθηκών Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους εργασίας της, όσο και το δικαίωμα των εργαζομένων της αλλά και 

των εργαζομένων των ανεξάρτητων εργολάβων που εκτελούν εργασίες στους χώρους της, να εργάζονται χωρίς να 

εκτίθενται σε κινδύνους που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό ή επαγγελματική ασθένεια. 

Στο σύνολο των Τομέων Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εφαρμόζει εθελοντικά ολοκληρωμένο 

και πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία τηρώντας παράλληλα τις ελάχιστες 

νομοθετικές απαιτήσεις, το οποίο είναι σχεδιασμένο για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, τη συνεχή λήψη μέτρων 

για την πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων καθώς και 

την ενίσχυση της εργασιακής κουλτούρας. 

H ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ τηρεί απαρέγκλιτα την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις 

που σχετίζονται με την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία. Αρκετές φορές, η διασφάλιση της εναρμόνισης της 

λειτουργίας των Τομέων Δραστηριοποίησής της με τη σχετική νομοθεσία επιτυγχάνεται μέσω πολύ αυστηρότερων 

ορίων που θέτει η ίδια μέσω των σχετικών προγραμμάτων και συστημάτων Διαχείρισης που εφαρμόζει.  Η 

συστηματική και συνεχής προσπάθεια προώθησης και διαμόρφωσης μιας εταιρικής Κουλτούρας Υγείας και 

Ασφάλειας, ενθαρρύνει όλους τους εργαζόμενους να συμπεριφέρονται υπεύθυνα για την προσωπική τους ασφάλεια 

αλλά και την ασφάλεια των συναδέλφων τους, και αποτελεί πάγια καθημερινή δέσμευση.  Η Υγεία και η Ασφάλεια 

στην εργασία αποτελεί μια γραμμή ευθύνης που ξεκινά από τη Διοίκηση και τις Γενικές Διευθύνσεις και φτάνει έως 

τα στάδια παραγωγής όλων των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας. Για την αντιμετώπιση αυτών των 

κινδύνων, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ έχει προβεί στην αυστηρή εφαρμογή συστημάτων και μετρήσεων ασφαλείας ώστε να 

εκτιμηθεί η επίδρασή τους στους εργαζόμενους αλλά και να εντοπιστούν οι ανάγκες παρεμβάσεων σε όλους τους 

χώρους εργασίας (γραφείων και βιομηχανικών μονάδων). Παράλληλα, η επίτευξη της συνεχούς προόδου και 

βελτίωσης, στο συγκεκριμένο θέμα, είναι συνάρτηση τόσο των προληπτικών ενεργειών που αναλαμβάνει, όσο και 

των ευρύτερων εμπειριών που αποκομίζει η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ από κάθε περιστατικό και παρ΄ ολίγον ατύχημα που 

αναλύει, ενώ η εκπαίδευση και η κατάρτιση του προσωπικού έχει καθοριστική σημασία για τη διατήρηση και την 

περαιτέρω ανάπτυξη της νοοτροπίας πρόληψης ατυχημάτων. 

• Κίνδυνος Επενδυτικών Αποφάσεων 
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Ο κίνδυνος σχετίζεται με την αναγνώριση ευκαιριών για την επέκταση του χαρτοφυλακίου του οργανισμού και την 

παρακολούθηση των ενεργειών/δράσεων για την αξιολόγηση και υλοποίηση εξαγορών/ συγχωνεύσεων, 

επενδύσεων, στρατηγικών συνεργασιών.  

Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης 

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, εφόσον κρίνει ότι η εκάστοτε αναπτυξιακή / επενδυτική ευκαιρία συνάδει με τη στρατηγική της,  

προχωράει σε περαιτέρω διερεύνηση.  Συγκεκριμένα, και εφόσον η προτεινόμενη συναλλαγή κριθεί ως αρχικώς 

ενδιαφέρουσα για τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Εξαγορών & Συγχωνεύσεων, σε συνεργασία 

με στελέχη των Κεντρικών Υπηρεσιών και του εμπλεκόμενου Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας,  καθώς και 

τυχόν εξωτερικών συμβούλων, προβαίνει σε ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων. Ακολουθούν ενέργειες δέουσας 

επιμέλειας για θέματα νομικά, φορολογικά, οικονομικά, τεχνικά, περιβαλλοντικά, ασφαλιστικά, καθώς και θέματα 

κοινωνικού αντικτύπου και ανθρώπινου δυναμικού και διαμορφώνεται σχετικό μητρώο κινδύνων (αναγνωρισμένοι 

κίνδυνοι και διαχείριση αυτών). 

 

• Κίνδυνος Μακροπρόθεσμης Διαθεσιμότητας Πόρων 

Ο κίνδυνος σχετίζεται με την παρακολούθηση και διαχείριση των αποθεμάτων και μακροπρόθεσμης διαθεσιμότητας 

κρίσιμων, για την επιχειρησιακή συνέχεια της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, πόρων / πρώτων υλών. 

Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης 

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, βάσει στρατηγικού σχεδιασμού, έχει προχωρήσει σε επενδύσεις που εξασφαλίζουν την 

μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητα πόρων, όπως για παράδειγμα κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών, κατασκευή νέας 

μονάδας με καύσιμο φυσικό αέριο. 

Επιπλέον, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ συνάπτει μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας κρίσιμων πρώτων υλών – πόρων με 

συνεργάτες που πληρούν τα κριτήρια αξιοπιστίας και φερεγγυότητας.  

• Κίνδυνος Βιωσιμότητας 

Ο κίνδυνος βιωσιμότητας απορρέει από γεγονότα στον περιβαλλοντικό ή κοινωνικό τομέα ή στον τομέα της 

διακυβέρνησης που, εάν επέλθουν, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε οικονομική ζημία και να έχουν πραγματικές ή 

δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις στη φήμη της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.  

Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης 

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, μέσω της στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, στοχεύει στη δημιουργία μακροπρόθεσμης και 

βιώσιμης αξίας, για τους μέτοχους και τις υπόλοιπες ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων, μέσω μιας ολιστικής 

προσέγγισης που συνδυάζει την οικονομική σταθερότητα με την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. 

Υλοποιείται μέσω τριών βασικών επιπέδων, τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους, ενώ διέπεται από 

συγκεκριμένες Αρχές που διασφαλίζουν την πληρότητα (Αρχή Ουσιαστικότητας), την ποιότητα (Αρχή 
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Συμμετοχικότητας Κοινωνικών Εταίρων) και τη διαφάνεια (Αρχή Λογοδοσίας) σε όλο το εύρος της δραστηριότητάς 

της. 

Το πρώτο επίπεδο εκφράζει τη δέσμευσή της στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στη συμβολή της προς 

μια οικονομία χαμηλών ρύπων. Το δεύτερο επίπεδο εστιάζει στη συστηματική προσέγγισή της στην καταγραφή, τη 

βέλτιστη διαχείριση και τη δημοσιοποίηση των ESG κινδύνων και ευκαιριών που δύναται να επηρεάσουν τις 

επιδόσεις της όπως και την προσπάθειά της να εφαρμόσει τη στρατηγική της. Το τρίτο επίπεδο, επικεντρώνεται στην 

υπεύθυνη λειτουργία της που καλλιεργείται συστηματικά, από το 2008, μέσω της εφαρμογής της Υπεύθυνης 

Επιχειρηματικότητας και της δέσμευσης της Εταιρείας στις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact) 

του ΟΗΕ. 

 

 

Οι εμπορικές συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα στη διάρκεια του 

πρώτου εξαμήνου της χρήσης 2022, έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Ο Όμιλος δεν 

συμμετείχε σε καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσης ή περιεχομένου η οποία να είναι ουσιώδης για τον Όμιλο, ή τις 

εταιρείες και τα άτομα που συνδέονται στενά με αυτόν, και δεν αποσκοπεί να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους 

συναλλαγές στο μέλλον. Καμία από τις συναλλαγές δεν εμπεριέχει ειδικούς όρους και συνθήκες. 

Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται οι διεταιρικές πωλήσεις και οι λοιπές διεταιρικές συναλλαγές, μεταξύ της 

Εταιρείας, των θυγατρικών της και μελών της διοίκησης, κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης καθώς και τα 

διεταιρικά υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 30.06.2022: 

Οι παροχές προς τη Διοίκηση σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
  

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική 

(Ποσά σε χιλιάδες €) 30/06/2022 30/06/2021 
  

30/06/2022 30/06/2021 

Βραχυπρόθεσμες παροχές           

- Μισθοί Διευθ. Στελεχών και Αμοιβές Δ.Σ. 4.341 4.407   3.273 3.131 

- Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 236 163   162 103 

- Bonus 50 50   50 50 

- Λοιπές αποζημιώσεις 0 0   0 0 

Σύνολο 4.626 4.621   3.485 3.284 

VI. ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΗΚΑΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ & ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ    

ΠΡΟΣΩΠΑ 
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Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη φαίνονται στους παρακάτω πίνακες:  

     
ΟΜΙΛΟΣ 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ   

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
Α.Ε. - Μητρική 

(Ποσά σε χιλιάδες €)   30/06/2022   30/06/2022 

Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΔΟΣ Α.Ε. (SERVISTEEL) -    50  

Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. -    12  

Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. -    658  

Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε. -    12  

Πωλήσεις Εμπορευμάτων PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε -    0  

Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. -    167.642  

Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε. -    29  

Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε. -    4  

Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε. -    3  

Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε. -    2  

Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. -    23  

Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε. -    17  

Πωλήσεις Εμπορευμάτων SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. -    25  

Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ -    4  

Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε. -    7  

Πωλήσεις Εμπορευμάτων METKA International LTD -    851  

Πωλήσεις Εμπορευμάτων POWER PROJECT -    814  

Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ Α.Ε. -    10.386  

Πωλήσεις Εμπορευμάτων ZEOLOGIC Α.Ε.Β.Ε -    4  

Πωλήσεις Εμπορευμάτων Κ/Ξ MYTILINEOS - ELEMKA -    104  

Αγορές Εμπορευμάτων ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. -    30.268  

Αγορές Εμπορευμάτων ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. -    11.322  

Αγορές Εμπορευμάτων ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. -    1  

Αγορές Εμπορευμάτων ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ Α.Ε. -    2.751  

Αγορές Εμπορευμάτων ZEOLOGIC Α.Ε.Β.Ε -    101  

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. -    199  

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. -    46  

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε. -    55  

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. -    1.930  

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε. -    14  

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε. -    11  

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε. -    6  

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε. -    9  

Πωλήσεις Υπηρεσιών SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. -    32  

Πωλήσεις Υπηρεσιών Αγ. Νικόλαος ΙΚΕ -    25  

Πωλήσεις Υπηρεσιών METKA-EGN Ltd Κύπρου -    753  

Πωλήσεις Υπηρεσιών POWER PROJECTS -    8  

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ Α.Ε. -    27  

Πωλήσεις Υπηρεσιών ZEOLOGIC Α.Ε.Β.Ε -    15  

Λοιπές Συναλλαγές ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε. -   5.907  
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Λοιπές Συναλλαγές ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε. -   4.554  

Λοιπές Συναλλαγές ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε. -   2.607  

Λοιπές Συναλλαγές ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε. -   3.796  

Λοιπές Συναλλαγές SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. -   13.616  

Λοιπές Συναλλαγές METKA International LTD -    563  

Λοιπές Συναλλαγές ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. -    6  

Λοιπές Συναλλαγές POWER PROJECTS -    96  

Λοιπές Συναλλαγές METKA POWER WEST AFRICA LIMITED -    2  

Λοιπές Συναλλαγές METKA EGN LTD (CYPRUS) -    2.030  

Λοιπές Συναλλαγές ZEOLOGIC Α.Ε.Β.Ε -    1  

Αγορές Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΔΟΣ Α.Ε. (SERVISTEEL) -    527  

Αγορές Υπηρεσιών ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. -    10  

Αγορές Υπηρεσιών ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. -    8  

Αγορές Υπηρεσιών MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. -    1.132  

Αγορές Υπηρεσιών ZEOLOGIC Α.Ε.Β.Ε -    224  

 

   
ΟΜΙΛΟΣ 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ   

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
Α.Ε. - Μητρική 

          

(Ποσά σε χιλιάδες €)   30/06/2022   30/06/2022 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. -    1.487  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα STANMED TRADING LTD -    240  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΑΝΕΜΟΔΡΑΣΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. -    152  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. -    135  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα 
PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΑΛΟΥ Α.Ε. 

- 
  

 21  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα 
ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Α.Ε. 

- 
  

 16  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα METKA BRAZI SRL -    353  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. -    3.178  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε. 

- 
  

 2.537  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε -    570  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα 
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 

- 
  

 73  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΧΟΡΤΕΡΟΥ A.E. Α.Π.Ε. -    1.278  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΔΡΟΣΕΡΗ ΡΑΧΗ A.E. Α.Π.Ε. -    1.149  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΑΕΤΟΒΟΥΝΙ A.E. Α.Π.Ε. -    319  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΝΗ A.E. Α.Π.Ε. -    1.268  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ A.E. Α.Π.Ε. -    988  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΛΟΓΓΑΡΙΑ A.E. Α.Π.Ε. -    323  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. -    34.675  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  Β.Ε.Α.Ε. -    599  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα PROTERGIA ENERGY A.E. -    39.107  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΑΝΕΜΟΡΟΗ Α.Ε.  Α.Π.Ε -    61  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΡΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. -    319  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΚΕΡΑΣΟΥΔΑ Α.Ε. Α.Π.Ε. -    46  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. -    398  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΓΟΣΤΥΛΙΑ Α.Ε. Α.Π.Ε. -    94  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ 
ΠΗΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

- 
  

 82  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

- 
  

 34.065  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε. -    571  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε. -    1.520  
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Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε. -    1.179  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε. -    517  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ Α.Ε. -    1  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. -    100  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε. -    996  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. -    39  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε. -    7.528  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. -    8.792  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα 
ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

- 
  

 20  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ Α.Ε. -    40  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα MNG TRADING -    104  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΔΕΣΦΙΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -    43  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. -    2.283  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα 
Mytilineos International Trading Company 
AG (MIT Co) 

- 
  

 204  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα Αγ. Νικόλαος ΙΚΕ -    2  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα METKA-EGN Ltd Κύπρου -    21.686  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα METKA-EGN Ltd Αγγλίας -   2.163  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα METKA-EGN USA LLC -   650  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα METKA POWER WEST AFRICA LIMITED -    1.425  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα METKA RENEWABLE LTD CYPRUS -    3.720  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα METKA EGN Chile SpA -   637  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα METKA EGN KZ LLP -   96  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα METKA International LTD -    8.343  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα MTRH Develoment LTD. -    45  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα METKA EGN FRANCE SRL -   13  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα METKA EGN SPAIN SLU -   789  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα METKA EGN AUSTRALIA PTY LTD -   1.891  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα METKA Power Investments -    2.079  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα POWER PROJECT -    5.272  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ Α.Ε. -    11.567  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ZEOLOGIC Α.Ε.Β.Ε -    426  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα Κ/Ξ MYTILINEOS - ELEMKA -    8.552  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα MYTILINEOS WIND ENERGY ALBANIA Ltd -    163  

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΕΓΝΑΤΙΑ WIND Μ.Α.Ε -    6.200  

Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΔΟΣ Α.Ε. 
(SERVISTEEL) 

- 
  

 1.660  

Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. -    11.340  

Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα METKA BRAZI SRL -    18  

Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. -    11  

Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε. -    1.860  

Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε. -    1.448  

Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε. -    614  

Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε. -    1.196  

Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. -    2.959  

Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. -    26.074  

Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα METKA-EGN Ltd Κύπρου -    2.410  

Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα METKA-EGN Ltd Αγγλίας -    24  

Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα POWER PROJECT -    147  

Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ Α.Ε. -    3.424  

Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα ZEOLOGIC Α.Ε.Β.Ε -    38  
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Στις 07.07.2022 η MYTILINEOS μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SES BU) υπέγραψε σύμβαση με τον 

Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.) για την πλήρη κατασκευή της νέας 

διασυνδετικής εναέριας Γραμμής Μεταφοράς «Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ – MARITSA (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)», απλού 

κυκλώματος υπερβαρέος τύπου (τρίδυμος αγωγός ανά φάση) καθώς και τη διάθεση όλων των απαιτούμενων υλικών 

(χάλυβα, αγωγών, μονωτήρων, εξαρτημάτων) για την έντεχνη κατασκευή της. Η εν λόγω γραμμή είναι μέρος της νέας 

ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Βουλγαρίας που αποτελεί σημαντικό έργο πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και 

αναμένεται να ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Σύστημα στις αρχές του 2023. Συγκεκριμένα, η MYTILINEOS θα υλοποιήσει 

την κατασκευή του τμήματος της νέας διασυνδετικής γραμμής (Ν. Σάντα – Maritsa) που βρίσκεται στην ελληνική 

επικράτεια με συνολικό μήκος 30 km. Το Έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ογδόντα πέντε (85) νέων πύργων σειράς 

επτά «7». Η σχετική σύμβαση έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί εντός 9 μηνών, συμπληρωματικά των 18 μηνών 

της περιόδου εγγύησης και η συμβατική αξία για την MYTILINEOS ανέρχεται σε 9.974.793,70 ευρώ. 

Στις 08.07.2022 η MYTILINEOS μέσω του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) 

ανακοίνωσε την έναρξη της κατασκευής του φωτοβολταϊκού πάρκου Wyalong στην Νέα Νότια Ουαλία. Το έργο, μόλις 

ολοκληρωθεί, θα έχει συνολική ισχύ 75 MW και θα παρέχει καθαρή ενέργεια που θα προέρχεται από τον ήλιο. 

Ειδικότερα, το φωτοβολταϊκό πάρκο Wyalong θα παράγει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για να τροφοδοτεί περίπου 

27.000 νοικοκυριά στην Αυστραλία. Το φωτοβολταϊκό πάρκο Wyalong έχει ήδη εξασφαλίσει μακροχρόνια Σύμβαση 

Πώλησης Ενέργειας (PPA) με τον εδραιωμένο εταίρο NBN Co, μια δημόσια επιχείρηση της Αυστραλίας, η οποία έχει 

αναλάβει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του εθνικού δικτύου ευρυζωνικότητας της χώρας. Η 

κατασκευή θα διαρκέσει περίπου 6 μήνες και μετά θα ξεκινήσει η επίσημη λειτουργία του. 

ΜΑΡΟΥΣΙ, 03 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 

 

Ευάγγελος Μυτιληναίος 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 

     VII. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
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Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «Μυτιληναίος Α.Ε.» 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 

Εισαγωγή 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής 

θέσης της Εταιρείας «Μυτιληναίος Α.Ε.», της 30ης Ιουνίου 2022 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και 

ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες 

επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η 

οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007.  

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση 

Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο “ΔΛΠ 34”). Η δική μας ευθύνη είναι να 

εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την 

επισκόπησή μας. 

 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410 

“Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή 

της οντότητας”. Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην 

υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και 

λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει 

ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να 

αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα 

μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 

 

Συμπέρασμα 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να 

πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, 

από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

 

 

Γ. Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή   Λογιστή 
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Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση με την ενδιάμεση συνοπτική εταιρική και 

ενοποιημένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

 

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2022 

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

Χριστίνα Τσιρώνη  

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ:  36671  
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Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» την 3η Αυγούστου 2022 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη 

διεύθυνση www.mytilineos.gr σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικών Αναφορών (ΔΠΧΑ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Δ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις  

      (βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) 

http://www.metka.gr/
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    ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ   ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική 

(Ποσά σε χιλιάδες €)   1/1-30/06/2022 1/1-30/06/2021   1/1-30/06/2022 1/1-30/06/2021 

Πωλήσεις 7.19  2.154.215   994.469     1.883.279   746.505  

Κόστος Πωληθέντων  (1.864.571) (817.346)   (1.684.980) (633.422) 

Μικτο κερδος   289.644   177.123     198.300   113.083  

            

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης   35.717   17.567    27.201   14.366  

Έξοδα διάθεσης   0  (3.823)    0  (2.751) 

Έξοδα διοίκησης  (37.114) (46.753)   (33.508) (33.979) 

Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης  (78) (68)    0   0  

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης  (39.089) (27.038)   (32.848) (19.521) 

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών Αποτελεσμάτων  

 249.079   117.009     159.146   71.199  

             

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 7.20  6.433   12.177     853   307  

Χρηματοοικονομικά Έξοδα  (36.014) (34.177)   (24.421) (16.741) 

Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα   3.885  (1.123)    12.645  (1.123) 

Κέρδος Από Απόκτηση Εταιρείας   0   0     0   0  

Κέρδη/ Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις   442   641     0   0  

Κέρδη προ φόρων   223.826   94.528     148.222   53.643  

             

Φόρος εισοδήματος  (42.379) (14.564)   (30.468) (5.575) 

             
Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες   181.447   79.964     117.754   48.068  
Αποτελέσμα περιόδου από διακοπείσες 
δραστηριότητες 7.27 (548) (85)    0   0  

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους   180.898   79.879     117.754   48.068  

Κατανεμημένα σε:            
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της 
μητρικής 7.21  166.401   77.196     117.754   48.068  

Μη ελέγχουσες συμμετοχές    14.497   2.683     0   0  

Βασικά κέρδη ανά μετοχή    1,2215   0,5659     0,8644   0,3524  

Κέρδη ανά μετοχή    1,2215   0,5659     0,8644   0,3524  
  

Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες  
Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, 
Eπενδ Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ 
(EBITDA)   

 293.233   155.580     188.334   98.141  

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών Αποτελεσμάτων    249.079   117.009  

  
 159.146   71.199  

Κέρδη προ φόρων    223.826   94.528     148.222   53.643  
Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες    181.447   79.964     117.754   48.068  
Πρ/σμός Kονδ:Λειτ/κά Απ 
ΠΦ,Χρημ/κών,Eπ/κώνΑπ κ Συν Απ(EBITDA)             

Κέρδη προ φόρων    223.826   94.528     148.222   53.643  

Πλέον: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα    25.696   23.122     10.924   17.556  

Πλέον: Επενδυτικά Αποτελέσματα   (442) (641)    0   0  

Πλέον: Αποσβέσεις    44.154   38.393     29.189   26.941  

Μερικό Σύνολο    293.233   155.402     188.334   98.141  

Πλέον: Λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα (ΙΙ)    0   179     0   0  
Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, 
Eπενδ Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ 
(EBITDA)   

 293.233   155.580  

  

 188.334   98.141  

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 55  έως 104 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.(*) Ο Όμιλος ορίζει το μέγεθος «EBITDA 
Ομίλου» ως τα κέρδη/(ζημιές) προ φόρων προσαρμοσμένα για χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα, για συνολικές αποσβέσεις (ενσώματων και άυλων 
παγίων περιουσιακών στοιχείων) καθώς και για τις επιδράσεις ειδικών παραγόντων όπως  το μερίδιο στα λειτουργικά αποτελέσματα συγγενών όταν αυτές 
δραστηριοποιούνται σε έναν από τους Επιχειρηματικούς Τομείς δραστηριότητας του αλλά και τις επιδράσεις απαλοιφών που πραγματοποιούνται σε συναλλαγές με 
τις συγγενείς εταιρείες. Εντός της χρήσης 2021, η Διοίκηση αξιολόγησε εκ νέου τον τρόπο μερισμού των εξόδων του Ομίλου στις λειτουργίες (κόστος πωληθέντων, 
έξοδα διοίκησης και έξοδα διάθεσης) προκειμένου να αποτυπώνει πιο κατάλληλα την κατανομή των εξόδων στην κάθε λειτουργία με βάση τις δραστηριότητές της. 
Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, και με έναρξη τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021, τα έξοδα θα  κατανέμονται στο κόστος 
πωληθέντων και στα έξοδα διοίκησης ενώ περαιτέρω τα έξοδα διοίκησης θα περιλαμβάνουν κυρίως δαπάνες σχετιζόμενες με τη λειτουργία των κεντρικών 
υπηρεσιών του Ομίλου. 

        1. A Ενδιάμεση Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
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(Ποσά σε χιλιάδες €) 

1/1-
30/06/2022 

1/1-
30/06/2021 

  

1/1-
30/06/2022 

1/1-
30/06/2021 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων:           

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου  180.898   79.879     117.754   48.068  

Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων μεταγενέστερα:           

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)  0   2     0   2  

Αναβαλλόμενος Φόρος από αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)  0  (3)    0   0  

Αναπροσαρμογή ενσώματων ακινητοποιήσεων  0   0     0   0  

Κέρδη/(ζημία) από πώληση ιδίων μετοχών  0   0     0   0  

Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων μεταγενέστερα:           

Συν/κές διαφορές από μετατροπή Οικ.Καταστάσεων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων  28.251   15.494     0   0  

Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού  0   0     0   0  

Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών  89.037  (80.417)    97.731  (80.204) 

Αναβαλλόμενος Φόρος από Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών (17.065)   17.277    (17.624)   17.277  

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων:  100.224  (47.647)    80.107  (62.925) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης  281.122   32.233     197.861  (14.856) 

            

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης αποδιδόμενα σε:           

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής  266.630   29.551     197.861  (14.856) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  14.492   2.681     0   0  

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 55  έως 104 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 

 

  

         1. B Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 
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    ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ   ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική 

(Ποσά σε χιλιάδες €)   30/06/2022 31/12/2021   30/06/2022 31/12/2021 

Στοιχεία Ενεργητικού             

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού             

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 7.11  1.498.768   1.428.547     1.076.726   1.047.761  

Υπεραξία Επιχείρησης    220.513   214.677     0   0  

Άύλα Περιουσιακά Στοιχεία    214.959   231.498     80.817   86.718  

Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις    0   0     354.799   346.707  

Επενδύσεις Σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις    21.286   20.844     12.113   12.113  

Λοιπές επενδύσεις    15   14     0   0  

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις    144.381   172.308     83.769   119.751  

Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού    155   146     37   37  

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 7.17  43.978   2.159     36.794   2.159  

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις    70.559   70.095     65.780   65.863  

Δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού 7.7  51.745   47.648     33.071   34.757  

     2.266.360   2.187.936     1.743.906   1.715.865  

Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού             

Αποθέματα - Συνολική αξία 7.8  609.756   468.766     226.648   247.728  

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις    1.552.066   1.353.444     838.696   741.527  

Λοιπές Απαιτήσεις 7.12  587.879   464.733     578.825   450.951  
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 

  
 216   73     216   73  

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 7.17  90.003   11.510     78.888   8.341  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.9  649.625   602.712     338.188   349.853  

     3.489.546   2.901.238     2.061.461   1.798.473  

Στοιχεία Ενεργητικού    5.755.906   5.089.174     3.805.368   3.514.338  

  

  

          

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις             

Ίδια Κεφάλαια             

Μετοχικό κεφάλαιο 7.14  138.839   138.839     138.604   138.604  

Υπερ Το Άρτιο    190.323   190.323     124.701   124.701  

Αποθεματικά εύλογης αξίας   (28.488) (103.532)   (24.197) (104.304) 

Αποθεματικό Ιδίων Μετοχών   (26.709) (80.436)   (26.709) (80.436) 

Αποθεματικά για διάθεση δωρεάν μετοχών    4.000   4.000     4.000   4.000  

Λοιπά αποθεματικά    133.973   137.043    (139.637) (139.637) 

Αποθεματικά Μετατροπής Ισολογισμού 7.15  14.900  (13.356)    2.149   2.149  

Αποτελέσματα Εις Νέον    1.372.103   1.266.996     1.057.325   999.585  

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής    1.798.941   1.539.877     1.136.237   944.663  

Μη ελέγχουσες συμμετοχές    95.520   81.028     0   0  

Ίδια Κεφάλαια    1.894.460   1.620.905     1.136.237   944.663  

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις             

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 7.10  1.461.550   1.280.403     808.701   655.505  

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων 7.7  47.822   43.406     29.456   31.039  

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 7.17  31.767   26.973     31.028   26.973  

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις    213.309   209.570     149.933   149.694  

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

   12.226   9.474     10.232   7.673  

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις    100.384   100.785     68.495   68.245  

Προβλέψεις   11.131   11.675     10.624   11.051  

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις    1.878.189   1.682.286     1.108.469   950.180  

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις             

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις   1.136.835   1.085.835     832.502   841.546  

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις    85.140   92.019     52.845   77.704  

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 7.10  43.691   40.236     3   0  

Μακροπρόθεσμες Δανειακες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην 
επόμενη χρήση 

7.10  33.621   34.689     0   0  

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων πληρωτέες στην 
επόμενη χρήση 

7.7  7.577   7.293     6.103   5.865  

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 7.17  138.759   117.250     115.675   117.250  

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 7.13  537.581   408.401     553.534   577.129  

Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις   53   260     0   0  

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις    1.983.256   1.785.983     1.560.662   1.619.494  
              

Σύνολο υποχρεώσεων    3.861.445   3.468.269     2.669.130   2.569.674  

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις    5.755.906   5.089.174     3.805.368   3.514.338  
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 55  έως 104  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 

           2. Ενδιάμεση Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 55 έως 104 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 

 

(Ποσά σε χιλιάδες €)

Μετοχικό 

κεφάλαιο
Υπέρ Το Άρτιο

Αποθεματικά 

εύλογης αξίας

Αποθεματικά για 

διάθεση δωρεάν 

μετοχών

Αποθεματικό 

Ιδίων Μετοχών

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποθεματικά 

Μετατροπής 

Ισολογισμού

Αποτελέσματα Εις 

Νέον
Σύνολο

Μη ελέγχουσες 

συμμετοχές
Σύνολο

Υπόλοιπα κατα την 1η Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ -βάσει 

δημοσίευσης-
138.839 195.223 (13.301) 0 (56.795) 123.987 (38.337) 1.161.331 1.510.947 63.097 1.574.044

Προσαρμογή λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής ΔΛΠ 19 0 0 0 0 0 2.400 0 5.168 7.568 0 7.568

Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο κατα την 1η Ιανουαρίου 2021 138.839 195.223 (13.301) 0 (56.795) 126.387 (38.337) 1.166.499 1.518.515 63.097 1.581.612

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων

Διανοµή Μερισµάτων 0 0 0 0 0 0 0 (51.441) (51.441) 0 (51.441)

Μεταφορά σε αποθεµατικά 0 0 0 0 0 (15) 0 14 0 0 0

Αγορά / Πώληση Ιδιών μετοχών 0 0 0 0 (9.789) 0 0 0 (9.789) 0 (9.789)

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής 0 0 0 0 (9.789) (15) 0 (51.426) (61.230) 0 (61.230)

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 0 0 0 0 0 0 0 77.196 77.196 2.683 79.879

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων:

Συν/κές διαφορές από μετατροπή Οικ.Καταστάσεων επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων 0 0 0 0 0 5.610 9.886 0 15.495 (2) 15.494

Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών 0 0 (80.508) 0 0 91 0 0 (80.417) 0 (80.417)

Αναβαλλόμενος Φόρος από αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες) 0 0 0 0 0 (3) 0 0 (3) 0 (3)

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες) 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2

Αναπροσαρμογή ενσώματων ακινητοποιήσεων 0 0 0 0 0 (17) 0 17 0 0 0

Αναβαλλόμενος Φόρος από Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών 0 0 17.277 0 0 0 0 0 17.277 0 17.277

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 0 0 (63.231) 0 0 5.683 9.886 77.213 29.551 2.681 32.233

Υπόλοιπο τέλους 30/06/2021 138.839 195.223 (76.532) 0 (66.584) 132.055 (28.451) 1.192.285 1.486.836 65.778 1.552.613

Υπόλοιπα κατα την 1η Ιανουαρίου 2022, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ -βάσει 

δημοσίευσης-
138.839 190.323 (103.532) 4.000 (80.436) 137.043 (13.357) 1.266.996 1.539.875 81.027 1.620.905

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων

Διανοµή Μερισµάτων 0 0 0 0 0 0 0 (60.014) (60.014) 0 (60.014)

Μεταφορά σε αποθεµατικά 0 0 0 0 0 0 0 (1) (1) 0 (1)

Αγορά / Πώληση Ιδιών μετοχών 0 0 0 0 53.727 0 0 0 53.727 0 53.727

Μεταβολή από Εξαγορά μεριδίου θυγατρικής 0 0 0 0 0 0 0 (1.280) (1.280) 0 (1.280)

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής 0 0 0 0 53.727 0 0 (61.295) (7.568) 0 (7.568)

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 0 0 0 0 0 0 0 166.401 166.401 14.497 180.898

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων:

Συν/κές διαφορές από μετατροπή Οικ.Καταστάσεων επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων 0 0 0 0 0 0 28.256 0 28.257 (5) 28.252

Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών 0 0 92.107 0 0 (3.070) 0 0 89.037 0 89.037

Αναβαλλόμενος Φόρος από Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών 0 0 (17.064) 0 0 0 0 0 (17.064) 0 (17.064)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 0 0 75.044 0 0 (3.070) 28.256 166.401 266.632 14.492 281.124

Υπόλοιπο τέλους 30/06/2022 138.839 190.323 (28.488) 4.000 (26.709) 133.973 14.900 1.372.103 1.798.941 95.520 1.894.460

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

       3. Ενοποιημένη Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 55 έως 104  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 

(Ποσά σε χιλιάδες €)

Μετοχικό 

κεφάλαιο
Υπέρ Το Άρτιο

Αποθεματικά 

εύλογης αξίας

Αποθεματικά για 

διάθεση δωρεάν 

μετοχών

Αποθεματικό 

Ιδίων Μετοχών

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποθεματικά 

Μετατροπής 

Ισολογισμού

Αποτελέσματα Εις 

Νέον
Σύνολο

Υπόλοιπα κατα την 1η Ιανουαρίου 2021,σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ -βάσει 

δημοσίευσης-
138.604 124.701 (13.966) 0 (56.795) (142.676) 2.149 967.319 1.019.336

Προσαρμογή λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής ΔΛΠ 19 0 0 0 0 0 1.892 0 4.170 6.062

Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο κατα την 1η Ιανουαρίου 2021 138.604 124.701 (13.966) 0 (56.795) (140.784) 2.149 971.489 1.025.398

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων

Διανοµή Μερισµάτων 0 0 0 0 0 0 0 (51.441) (51.441)

Μεταφορά σε αποθεµατικά 0 0 0 0 0 0 0 36 36

Αγορά / Πώληση Ιδιών μετοχών 0 0 0 0 (9.789) 0 0 0 (9.789)

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής 0 0 0 0 (9.789) 0 0 (51.405) (61.194)

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 0 0 0 0 0 0 0 48.068 48.068

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων:

Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών 0 0 (80.204) 0 0 0 0 0 (80.204)

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες) 0 0 0 0 0 2 0 0 2

Αναβαλλόμενος Φόρος από Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών 0 0 17.277 0 0 0 0 0 17.277

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 0 0 (62.927) 0 0 2 0 48.068 (14.856)

Υπόλοιπο τέλους 30/06/2021 138.604 124.701 (76.893) 0 (66.584) (140.782) 2.149 968.152 949.347

Υπόλοιπα κατα την 1η Ιανουαρίου 2022,σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ -βάσει 

δημοσίευσης-
138.604 124.701 (104.304) 4.000 (80.436) (139.637) 2.149 999.585 944.663

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων

Διανοµή Μερισµάτων 0 0 0 0 0 0 0 (60.014) (60.014)

Αγορά / Πώληση Ιδιών μετοχών 0 0 0 0 53.727 0 0 0 53.727

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής 0 0 0 0 53.727 0 0 (60.014) (6.287)

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 0 0 0 0 0 0 0 117.754 117.754

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων:

Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών 0 0 97.731 0 0 0 0 0 97.731

Αναβαλλόμενος Φόρος από Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών 0 0 (17.624) 0 0 0 0 0 (17.624)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 0 0 80.107 0 0 0 0 117.754 197.861

Υπόλοιπο τέλους 30/06/2022 138.604 124.701 (24.197) 4.000 (26.709) (139.637) 2.149 1.057.325 1.136.237

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

      4. Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας 
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   ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ   ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική 

(Ποσά σε χιλιάδες €)   
1/1-

30/06/2022 
1/1-

30/06/2021   

1/1-
30/06/2022 

1/1-
30/06/2021 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες             

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 7.24  125.847   98.136    (138.956)  38.765  

Καταβληθέντες τόκοι   (22.010) (12.307)   (12.556) (2.543) 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος   (3.135) (9.379)   (1.601) (7.354) 

Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες    100.701   76.451    (153.113)  28.867  

Καθαρές ταμειακές ροές από διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες   (530) (66)    0   0  

Καθαρές ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες λειτουργικές δρ/τες    100.171   76.385    (153.113)  28.867  

              

Καθαρές Ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες επενδυτικές δρ/τες             

Αγορές ενσώματων παγίων   (281.660) (164.068)   (69.181) (85.476) 

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων   (2.388) (7.251)    0  (5.128) 

Πωλήσεις ενσώματων παγίων    39   1.039     2   7  

Μερίσματα εισπραχθέντα    200   80     200   80  

Διακανονισμός Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Στοιχείων    9.473   0     9.473   0  

Αγορά συγγενών επιχειρήσεων    0   0     0   0  

Αγορά /Πώληση θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής)    0   8.401     0   8.435  

Τόκοι που εισπράχθηκαν    107   44     100   368  

Εισπράξεις /(Επιστροφές) Επιχορηγήσεων    0   1.116     0   1.116  

Λοιπά   (808) (21.882)    0  (21.866) 

Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες επενδυτικές δραστηριότητες   (275.037) (182.521)   (59.406) (102.464) 

Καθαρές ταμειακές ροές από διακοπείσες επενδυτικές δραστηριότητες    0   0     0   0  

Καθαρές Ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες επενδυτικές δρ/τες   (275.037) (182.521)   (59.406) (102.464) 

              

Καθαρές Ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες χρηματοδοτικές δρ/τες             

Πώληση / (Αγορά ) Ιδίων Μετοχών    51.945  (9.789)     51.945  (9.789) 

Δάνεια αναληφθέντα    595.427   517.843     531.282   506.722  

Αποπληρωμή δανεισμού   (420.508) (332.409)   (378.996) (306.722) 

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων   (5.070) (3.124)   (3.377) (2.432) 

Λοιπά   (1) (543)    0  (543) 

Καθαρές Ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες χρηματοδοτικές δραστηριότητες    221.792   171.979     200.854   187.236  

Καθαρές Ταμειακές ροές από διακοπείσες χρηματοδοτικές δραστηριότητες    0   0     0   0  

Καθαρές Ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες χρηματοδοτικές δρ/τες    221.792   171.979     200.854   187.236  

              

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα    46.927   65.843    (11.665)  113.640  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου    602.712   492.646     349.853   198.492  
Μείον:Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου από 
διακ.δραστηρ.    0   0     0   0  

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   (13)  727     0   0  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου    649.625   559.217     338.188   312.131  

              

Υπόλοιπο διαθεσίμων    649.625   559.217     338.188   312.131  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της περιόδου    649.625   559.217     338.188   312.131  

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 55  έως 104 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 

Στις ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες του Ομίλου και της Εταιρείας και συγκεκριμένα στη γραμμή «Λοιπά», περιλαμβάνονται 

αποπληρωμές χρηματοδοτήσεων στα πλαίσια εμπορικών συμφωνιών.  

 

 

       5. Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
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Η Εταιρεία Μυτιληναίος είναι ανώνυμη εταιρεία και αποτελεί τη μητρική εταιρεία του Ομίλου. Ιδρύθηκε το 1908 στην 

Αθήνα και σήμερα διοικείται από την τρίτη γενεά της οικογένειας Μυτιληναίος, με τη συμμετοχή ομάδας 

επαγγελματιών διεθνούς εκπαίδευσης.  

Η έδρα του Ομίλου, βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής, (οδός Αρτέμιδος 8, Τ.Κ. 151 25). Οι μετοχές της Εταιρείας 

εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 1995. 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2022 

(συμπεριλαμβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία για την περίοδο 30 Ιουνίου 2021), εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στις 

03.08.2022. 

Φύση Δραστηριοτήτων 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας οι δραστηριότητες της Εταιρείας έχουν επεκταθεί σταδιακά από τους 

παραδοσιακούς τομείς  της Μεταλλουργίας στους τομείς των Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ανάπτυξης Ανανεώσιμων 

Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου. Στόχος είναι η ανάπτυξη των 

συνεργιών μεταξύ των τεσσάρων διαφορετικών τομέων δραστηριότητας αναθέτοντας τον ρόλο της διοικήσεως και 

της χάραξης της στρατηγικής στην Μυτιληναίος Α.Ε. . 

Σκοπός της Εταιρείας είναι: 

α. Η συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, β. Η παραγωγή και κατασκευή στην Ελλάδα αλουμίνας και 

αλουμινίου και η εμπορία τους σε οποιαδήποτε χώρα, γ. Η βιομηχανική παραγωγή μεταλλικών κατασκευών παντός 

είδους, δ. Η σχεδίαση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε εν γένει πηγή, ε. Η παραγωγή, η εμπορία, η προμήθεια, η μεταφορά και διανομή 

ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, στ. Η εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών κατασκευής, επισκευής και διαλύσεως 

πλοίων και εν γένει αμυντικού υλικού, ζ. Η παραγωγή, εξόρυξη, απόκτηση, αποθήκευση, αεριοποίηση, μεταφορά, 

διανομή και μεταβίβαση (συμπεριλαμβανομένης της πώλησης/προμήθειας) φυσικού αερίου, η. Η εκπόνηση 

μελετών, εκτέλεση κατασκευών δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων πάσης φύσεως, εργασιών 

συναρμολογήσεως και εγκαταστάσεως των υπό της Εταιρείας παραγομένων κατασκευών και προϊόντων στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό, θ. Η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση υδραυλικών, αποχετευτικών και άλλων συναφών 

εγκαταστάσεων που θα εξυπηρετούν τους σκοπούς της Εταιρείας ή/και τρίτων που συνεργάζονται με αυτήν, ι. Η 

παραγωγή και πώληση ατμού, νερού (ενδεικτικά απιονισμένου, πυρόσβεσης κλπ) καθώς επίσης, ια. Η παροχή 

διαφόρων υπηρεσιών προς τρίτους που συνεργάζονται με την Εταιρεία, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες α) 

       6. Πληροφορίες για τον Όμιλο 
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αντιρρύπανσης, β) πυρόσβεσης, γ) παρακολούθησης και καταγραφής της ποιότητας ατμόσφαιρας, δ) συλλογής, 

μεταφοράς, διάθεσης και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και ομβρίων λυμάτων κλπ, ιβ. Η εκπόνηση 

μελετών σκοπιμότητας, παραγωγικών διαδικασιών, εκμετάλλευσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 

θερμότητας κάθε είδους, ιγ. Η αγορά, ανέγερση, πώληση και μεταπώληση ακινήτων και η ιδιοκτησία, μίσθωση, 

εκμίσθωση, υπομίσθωση, εγκατάσταση, διαμόρφωση και εκμετάλλευση μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων, 

εργοστασίων και βιομηχανικών καταστημάτων, ιδ. Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών στους τομείς της οργάνωσης, 

διοίκησης και διεύθυνσης επιχειρήσεων, διοικητικής υποστήριξης, διαχείρισης κινδύνων, συστημάτων 

πληροφορικής, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, ιε. Η παροχή υπηρεσιών σχετικά με την έρευνα αγοράς, την 

ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, την εκπόνηση μελετών και σχεδίων, την ανάθεση, εποπτεία και διαχείριση 

σχετικών εργασιών, τη διαχείριση κινδύνων και στρατηγικό προγραμματισμό, την ανάπτυξη και οργάνωσή, και ιστ. η 

διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας, που είτε σχετίζεται άμεσα 

ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της Εταιρείας. 

 

 

7.1 Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές   

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2022 (εφεξής οι «οικονομικές 

καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικών Αναφορών («ΔΠΧΑ») όπως 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσες 

οικονομικές καταστάσεις». Δεν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης 

εφαρμογής τους. Επίσης, οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους όπως 

αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, 

την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικών Αναφορών (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) της 

IASB.  

Οι λογιστικές πολιτικές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων της  χρήσης 2021 και έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται. 

 

Διακοπείσες δραστηριότητες 

Η Εταιρεία Μυτιληναίος Α.Ε. που προέκυψε από τη συγχώνευση των θυγατρικών της εταιρειών ΜΕΤΚΑ Α.Ε., 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. εμφανίζει χωριστά το αποτέλεσμα 

από διακοπείσα δραστηριότητα σύμφωνα με όσα περιγράφονται παρακάτω.  

Το 2009 εφαρμόζοντας το ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση & Διακοπείσες 

Εκμεταλλεύσεις», παρουσιάστηκαν χωριστά τα περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι υποχρεώσεις της θυγατρικής 

       7. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 
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εταιρείας SOMETRA S.A., για την οποία αποφασίστηκε στις 26 Ιανουαρίου 2009 η προσωρινή αναστολή της 

παραγωγικής δραστηριότητας του εργοστασίου παραγωγής Ψευδάργυρου – Μολύβδου στη Ρουμανία, ενώ 

ταυτόχρονα εμφανίστηκε χωριστά και το αποτέλεσμα από τη διακοπείσα δραστηριότητα στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. Δεδομένων των τότε παγκόσμιων οικονομικών συγκυριών, δεν κατέστησαν δυνατά εναλλακτικά 

σενάρια για τη μελλοντική αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής εταιρείας.  

Συνακόλουθα από το 2011, εφαρμόζοντας την παράγραφο 13 του ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία κατεχόμενα 

προς πώληση & Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις», η δραστηριότητα του Ψευδάργυρου – Μολύβδου («SOMETRA S.A.») 

δεν θεωρείτο πλέον περιουσιακό στοιχείο κατεχόμενο προς πώληση αλλά προς εγκατάλειψη και τα περιουσιακά 

στοιχεία της δραστηριότητας επανήλθαν στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ενώ ταυτόχρονα συνέχισε να εμφανίζει 

χωριστά το αποτέλεσμα από τη διακοπείσα δραστηριότητα στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  

Την 31/12/2015 η θυγατρική εταιρεία SOMETRA S.A., εισέφερε μέσω απόσχισης τον κλάδο παραγωγής ψευδαργύρου 

και Μολύβδου καθώς και των υποπροϊόντων τους στην νεοϊδρυθείσα για τον σκοπό αυτό θυγατρική της εταιρεία 

Reycom Recycling (REYCOM). Ο εν λόγω μετασχηματισμός πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης που 

επιχειρεί η Εταιρεία αναφορικά με τη διακοπείσα δραστηριότητα Ψευδαργύρου και Μολύβδου και συγκεκριμένα 

στα πλαίσια της πρόθεσής της να αναπτύξει τη δραστηριότητα ανακύκλωσης υπολειμμάτων μεταλλουργικής 

κατεργασίας με στόχο την παραγωγή οξειδίων ψευδαργύρου(Zn) και Μολύβδου(Pb). Στο ίδιο πλαίσιο την 29/11/2016 

ολοκληρώθηκε η διασυνοριακή συγχώνευση της θυγατρικής REYCOM και της θυγατρικής εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑτΕ).  

 

7.2.1 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί 

σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική 

από την 01/01/2022 ή μεταγενέστερα. 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια», στο ΔΛΠ 37 

«Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού» και στις «Ετήσιες Βελτιώσεις 

2018 - 2020» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2022) 

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων, που περιλαμβάνουν περιορισμένου 

σκοπού τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς και τις Ετήσιες Βελτιώσεις του Συμβουλίου. Οι εν λόγω 

τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη διατύπωση των Προτύπων ή διορθώνουν ήσσονος σημασίας 

συνέπειες, παραβλέψεις ή αντικρούσεις μεταξύ των απαιτήσεων των Προτύπων. Πιο συγκεκριμένα: 

-  Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επικαιροποιούν μία παραπομπή του ΔΠΧΑ 3 στο 

Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς χωρίς να τροποποιούν τις λογιστικές απαιτήσεις που 

αφορούν στις συνενώσεις επιχειρήσεων. 
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- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγορεύουν σε μία εταιρεία να αφαιρέσει από το κόστος 

των παγίων ποσά που έλαβε από την πώληση στοιχείων που παράγονται κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των εν 

λόγω παγίων για να καταστούν έτοιμα προς χρήση. Αντιθέτως, η εταιρεία αναγνωρίζει τα εν λόγω έσοδα από 

πωλήσεις και τα σχετικά κόστη στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.  

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του 

Ενεργητικού» προσδιορίζουν τα κόστη που μία εταιρεία θα πρέπει να συμπεριλάβει κατά την αξιολόγηση για το εάν 

ένα συμβόλαιο είναι ζημιογόνο. 

- Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις στο 

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα», στο ΔΛΠ 41 «Γεωργία» και στα Επεξηγηματικά Παραδείγματα που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 

16 «Μισθώσεις» 

 Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

 

7.2.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και 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 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

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. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη 

στην έκδοση τροποποιήσεων, οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν τις θεμελιώδεις αρχές που εισήχθησαν όταν αρχικά 

εκδόθηκε το ΔΠΧΑ 17. Οι τροποποιήσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να μειώσουν τα κόστη μέσω απλούστευσης 

ορισμένων απαιτήσεων του Προτύπου, να οδηγήσουν σε πιο εύκολα επεξηγήσιμη χρηματοοικονομική απόδοση, 

καθώς και να διευκολύνουν τη μετάβαση αναβάλλοντας την ημερομηνία εφαρμογής του Προτύπου για το 2023, 

παρέχοντας παράλληλα πρόσθετη βοήθεια για τη μείωση της προσπάθειας που απαιτείται κατά την πρώτη 

εφαρμογή του Προτύπου. 
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Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται 

να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 

01/01/2023. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού που αφορούν στις 

γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Σκοπός των τροποποιήσεων είναι να βελτιώσουν τις γνωστοποιήσεις των 

λογιστικών πολιτικών ώστε να παρέχουν πιο χρήσιμη πληροφόρηση στους επενδυτές και σε λοιπούς χρήστες των 

Οικονομικών Καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις  τροποποιήσεις απαιτείται η γνωστοποίηση σημαντικών 

πληροφοριών σχετικών με τις λογιστικές πολιτικές, αντί της γνωστοποίησης των σημαντικών λογιστικών πολιτικών.   

Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται 

να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2023. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη: Ορισμός των 

Λογιστικών Εκτιμήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού οι οποίες 

αποσαφηνίζουν τη διαφορά μεταξύ αλλαγής λογιστικής εκτίμησης και αλλαγής λογιστικής πολιτικής. Η διάκριση αυτή 

είναι σημαντική, καθώς η αλλαγή λογιστικής εκτίμησης εφαρμόζεται χωρίς αναδρομική ισχύ και μόνο για μελλοντικές 

συναλλαγές και άλλα μελλοντικά γεγονότα, εν αντιθέσει με την αλλαγή λογιστικής πολιτικής που έχει αναδρομική 

ισχύ και εφαρμόζεται σε συναλλαγές και άλλα γεγονότα του παρελθόντος. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων 

των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία 

έναρξης ισχύος την 01/01/2023. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν τις απαιτήσεις για 

την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα από τα κριτήρια 

ταξινόμησης μιας υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα να έχει το δικαίωμα να αναβάλει 

τον διακανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις 

περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα μίας οντότητας για αναβολή του διακανονισμού θα πρέπει να 

υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, β) αποσαφήνιση ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από 

τις προθέσεις ή προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, 

γ) επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν την ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά 

με την ταξινόμηση υποχρεώσεων μίας οντότητας που πρόκειται να ή ενδεχομένως να διακανονίσει μέσω έκδοσης 

ιδίων συμμετοχικών τίτλων. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης για την 
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αναβολή κατά ένα έτος της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της αρχικώς εκδοθείσας τροποποίησης στο ΔΛΠ 1, ως 

αποτέλεσμα της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19.SΟ Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 

στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος: Αναβαλλόμενος Φόρος σχετιζόμενος με Απαιτήσεις και 

Υποχρεώσεις που προκύπτουν από μία Μεμονωμένη Συναλλαγή» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Μάιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση στοχευμένων τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 12 προκειμένου να 

προσδιορίσει πώς οι οικονομικές οντότητες θα πρέπει να χειρίζονται τον αναβαλλόμενο φόρο που προκύπτει από 

συναλλαγές όπως οι μισθώσεις και οι υποχρεώσεις αποδέσμευσης – συναλλαγές για τις οποίες οι οικονομικές 

οντότητες αναγνωρίζουν ταυτόχρονα μία απαίτηση και μία υποχρέωση. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι 

οικονομικές οντότητες απαλλάσσονται από την αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου όταν αναγνωρίζουν απαιτήσεις 

ή υποχρεώσεις για πρώτη φορά. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι η εν λόγω απαλλαγή δεν έχει εφαρμογή και 

οι οικονομικές οντότητες απαιτείται να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενο φόρο στις συναλλαγές αυτές. Ο Όμιλος θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν 

καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις: Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ 17 και ΔΠΧΑ 9 – Πληροφορίες 

Συγκριτικής Περιόδου» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Δεκέμβριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στις απαιτήσεις 

μετάβασης στο ΔΠΧΑ 17 προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό ζήτημα που σχετίζεται με τις προσωρινές 

λογιστικές αναντιστοιχίες μεταξύ των υποχρεώσεων από ασφαλιστικές συμβάσεις και των χρηματοοικονομικών 

στοιχείων του ενεργητικού στη συγκριτική πληροφόρηση στα πλαίσια της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 

«Ασφαλιστικές Συμβάσεις» και του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». Η τροποποίηση έχει σκοπό να βελτιώσει τη 

χρησιμότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που θα παρουσιάζεται στη συγκριτική περίοδο για τους 

χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων.. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

7.3 Εκτιμήσεις  

H σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και κρίσεων καθώς και 

την υιοθέτηση παραδοχών από την πλευρά της Διοίκησης, οι οποίες επηρεάζουν τις αξίες των εσόδων, των εξόδων, 

των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των γνωστοποιήσεων για ενδεχόμενες απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Η Διοίκηση σε συνεχή βάση αξιολογεί τις 

εκτιμήσεις, τις κρίσεις και τις παραδοχές αυτές, οι οποίες αφορούν κυρίως την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 

- αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές, την πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, την 

πρόβλεψη για απομείωση αξίας των αποθεμάτων, την απομείωση ενσώματων παγίων καθώς και την εκτίμηση της 
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ωφέλιμης ζωή τους, την αναγνώριση εσόδων και εξόδων, τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις, την πρόβλεψη για φόρο 

εισοδήματος καθώς και ανακτησιμότητα των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Οι εκτιμήσεις, οι κρίσεις 

και οι παραδοχές αυτές βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα αλλά και άλλους παράγοντες όπως οι προσδοκίες για 

μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες.  

 

7.4 Προσδιορισμός κονδυλίου «Λειτουργικά αποτελέσματα προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών 

Αποτελεσμάτων και Συνολικών Αποσβέσεων» (EBITDA Ομίλου) 

Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ) δεν ορίζουν το περιεχόμενο εταιρικών 

χρηματοοικονομικών μεγεθών (proforma figures), όπως το EBITDA, και συνεπώς ο Όμιλος ορίζει τα μεγέθη αυτά με 

τέτοιο τρόπο ώστε να απεικονίζει ορθότερα τη λειτουργική του απόδοση όπως αυτή προκύπτει από τους 

επιχειρηματικούς τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται. Ο Όμιλος ορίζει το μέγεθος «EBITDA Ομίλου» ως τα 

αποτελέσματα προ φόρων προσαρμοσμένα για χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα, για συνολικές 

αποσβέσεις (ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων) καθώς και για τις επιδράσεις ειδικών 

παραγόντων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί το «EBITDA Ομίλου», προσαρμοσμένα για ειδικούς παράγοντες, ως ένα 

εσωτερικό δείκτη απόδοσης της διαχείρισης των λειτουργικών δραστηριοτήτων του. 

Οι ειδικοί αυτοί παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του EBITDA του Ομίλου Μυτιληναίου είναι 

οι εξής:  

α) Το μερίδιο του Ομίλου στο EBITDA συνδεδεμένων εταιρειών όταν αυτές δραστηριοποιούνται σε κύριο 

επιχειρηματικό τομέα της δραστηριότητάς του και  

β) Το κέρδος του Ομίλου από κατασκευή παγίων για λογαριασμό θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών όταν αυτές 

δραστηριοποιούνται σε κύριο επιχειρηματικό τομέα της δραστηριότητάς του.  

Σημειώνεται ότι, στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου, όπως αυτή καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο ΔΛΠ 1 και σύμφωνα με το ΔΛΠ 28 περιλαμβάνεται το κέρδος του Ομίλου από κατασκευή παγίων για λογαριασμό 

θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κύριο επιχειρηματικό τομέα δραστηριότητας του 

διαγράφεται κατά την ενοποίηση. Ο λόγος για αυτό είναι ότι η ανάκτηση του παραπάνω ποσού σε επίπεδο καθαρής 

κερδοφορίας Ομίλου θα πραγματοποιηθεί μέσω ανάλογων θετικών προσαρμογών στις αποσβέσεις. Κατά συνέπεια, 

για τον υπολογισμό του EBITDA (λειτουργικού αποτελέσματος προ αποσβέσεων) ο Όμιλος δεν διαγράφει το κέρδος 

κατασκευής παγίων καθώς η ανάκτηση του μέσα από τη χρήση τους αναμένεται να εμφανιστεί μόνο στα 

αποτελέσματα μετά αποσβέσεων.  

Ο Όμιλος δηλώνει ότι ο τρόπος που υπολογίζει το EBITDA μπορεί να διαφέρει από τον τρόπο που ο υπολογισμός 

αυτός γίνεται από άλλες εταιρείες / Ομίλους, τηρείται ωστόσο με συνέπεια σε όλες τις Οικονομικές Καταστάσεις που 

δημοσιεύει, αλλά και σε κάθε άλλη χρηματοοικονομική ανάλυση δημοσιοποιεί. Συγκεκριμένα, στα 

χρηματοοικονομικά αποτελέσματα περιλαμβάνονται μόνο χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα τόκων, ενώ τα 
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επενδυτικά αποτελέσματα περιλαμβάνουν: κέρδη/ ζημιές χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων, αποτίμηση  χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία, μερίδιο αποτελέσματος σε 

συνδεδεμένες εταιρείες και κέρδη από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων όπως η διάθεση θυγατρικών ή/ και 

συνδεδεμένων εταιρειών.  
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7.5 Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών 

Οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, είναι οι εξής:  

  ΟΝΟΜΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ, ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ 
ΧΩΡΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 30.6.2022 

    Άμεση % Έμμεση% 

 1  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Ελλάδα - - - 

 2  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 99,98% 0,00% 

 3  ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 83,50% 0,00% 

 4  BRIDGE ACCESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS TKT A.E Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 62,63% 

 5  ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 6  ΔΕΣΦΙΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 7  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 8  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 9  ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 
Κοινή 

Διοίκηση 
Κοινή 

Διοίκηση 

 10  ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 11  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 12  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 80,00% 0,00% 

 13  ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 79,20% 1,00% 

 14  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 79,20% 1,00% 

 15  ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 79,20% 1,00% 

 16  ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 79,20% 1,00% 

 17  ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 79,20% 1,00% 

 18  ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 79,20% 1,00% 

 19  ΜΕΤΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 79,20% 1,00% 

 20  ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 21  ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 79,20% 1,00% 

 22  ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 79,20% 1,00% 

 23  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 24  SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 25  
PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (πρώην ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.) 

Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 26  ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (πρώην ΑΝΕΜΟΣΤΡΑΤΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.) Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 27  ΑΝΕΜΟΔΡΑΣΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 28  ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 29  ΧΟΡΤΕΡΟΥ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 30  ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΔΡΟΣΕΡΗ ΡΑΧΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 31  ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΝΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 32  ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 33  ΑΕΤΟΒΟΥΝΙ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 34  ΛΟΓΓΑΡΙΑ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 35  ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 36  ΚΕΡΑΣΟΥΔΑ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 37  ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΓΟΣΤΥΛΙΑΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 38  MNG TRADING Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 39  ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 65,00% 

 40  ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΡΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 
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 41  ΑΝΕΜΟΡΟΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 42  PROTERGIA ENERGY A.E. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 43  SOLIEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 44  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  Β.Ε.Α.Ε. (πρώην ΟΣΤΕΝΙΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 

Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 45  ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 46  ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 47  PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ A.E. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 48  ZEOLOGIC Α.Β.Ε.Ε Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 60,00% 0,00% 

 49  ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. A.E. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 97,87% 0,00% 

 50  Κ/Ξ ΜΕΤΚΑ - ΤΕΡΝΑ Ελλάδα Καθαρή Θέση 10,00% 0,00% 

 51  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ Α.Ε. Ελλάδα Καθαρή Θέση 40,00% 0,00% 

 52  ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. Ελλάδα Καθαρή Θέση 35,00% 0,00% 

 53  Κ/Ξ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΛΕΜΚΑ Ελλάδα Καθαρή Θέση 50,00% 0,00% 

 54  Κ/Ξ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΞΑΝΘΑΚΗΣ Ελλάδα Καθαρή Θέση 50,00% 41,75% 

 55  J/V AVAX S.A. - INTRAKAT - MYTILINEOS S.A. - TERNA S.A. Ελλάδα Καθαρή Θέση 25,00% 0,00% 

 56  METKA EGN GREECE MONOPROSOPI AE Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00% 

 57  E.M.H.E. M.E.Π.E.  Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0.00% 

 58  ΕΓΝΑΤΙΑ WIND M.A.E. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0.00% 

 59  
MYTILINEOS - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0.00% 

 60  ΑΕΝΑΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0.00% 

 61  MYTILINEOS WIND ENERGY ALBANIA Αλβανία  Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00% 

 62  METKA EGN AUSTRALIA PTY LTD Αυστραλία  Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00% 

 63  METKA EGN AUSTRALIA (QLD) PTY LTD Αυστραλία  Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00% 

 64  METKA EGN AUSTRALIA PTY HOLDINGS LTD* Αυστραλία  - 0,00% 100,00% 

 65  TERRANOVA ASSETCO PTY LTD* Αυστραλία  - 0,00% 100,00% 

 66  WAGGA-WAGGA OPERATIONS CO PTY LTD* Αυστραλία  - 0,00% 100,00% 

 67  WAGGA-WAGGA PROPERTY CO PTY LTD* Αυστραλία  - 0,00% 100,00% 

 68  JUNEE OPERATIONS CO PTY LTD* Αυστραλία  - 0,00% 100,00% 

 69  JUNEE PROPERTY CO PTY LTD* Αυστραλία  - 0,00% 100,00% 

 70  COROWA OPERATIONS CO PTY LTD* Αυστραλία  - 0,00% 100,00% 

 71  COROWA PROPERTY CO PTY LTD* Αυστραλία  - 0,00% 100,00% 

 72  MOAMA OPERATIONS CO PTY LTD* Αυστραλία  - 0,00% 100,00% 

 73  MOAMA PROPERTY CO PTY LTD* Αυστραλία  - 0,00% 100,00% 

 74  KINGAROY OPERATIONS CO PTY LTD* Αυστραλία  - 0,00% 100,00% 

 75  KINGAROY PROPERTY CO PTY LTD* Αυστραλία  - 0,00% 100,00% 

 76  GLENELLA OPERATIONS CO PTY LTD* Αυστραλία  - 0,00% 100,00% 

 77  GLENELLA PROPERTY CO PTY LTD* Αυστραλία  - 0,00% 100,00% 

 78  METKA EGN AUSTRALIA HOLDINGS TWO PTY LTD* Αυστραλία  - 0,00% 100,00% 

 79  MOURA SOLAR FARM HOLDINGS PTY LTD* Αυστραλία  - 0,00% 100,00% 

 80  WYALONG SOLAR FARM HOLDINGS PTY LTD* Αυστραλία  - 0,00% 100,00% 

 81  MAVIS SOLAR FARM AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD* Αυστραλία  - 0,00% 100,00% 

 82  PENRITH BESS HOLDINGS PTY LTD* Αυστραλία  - 0,00% 100,00% 

 83  TERRANOVA HOLDCO PTY LTD* Αυστραλία  - 0,00% 100,00% 

 84  EPC HOLDCO PTY LTD* Αυστραλία  - 0,00% 100,00% 

 85  MOURA SOLAR FARM SPV PTY LTD* Αυστραλία  - 0,00% 100,00% 

 86  WYALONG SOLAR FARM SPV PTY LTD* Αυστραλία  - 0,00% 100,00% 
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 87  MAVIS SOLAR FARM PTY LTD* Αυστραλία  - 0,00% 100,00% 

 88  MOURA SOLAR FARM SPV HOLDINGS PTY LTD* Αυστραλία  - 0,00% 100,00% 

 89  MTRH Developmnet GmbH Αυστρία  Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00% 

 90  INTERNATIONAL POWER SUPPLY AD Βουλγαρία Καθαρή Θέση 10,00% 0,00% 

 91  METKA EGN Burkina Faso  Burkina Faso Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00% 

 92  METKA-EGN CHILE SPA Χιλή  Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00% 

 93  INVERSIONES FOTOVOLTAICAS SPA* Χιλή  - 0,00% 100,00% 

 94  CAMPANILLAS SOLAR SPA* Χιλή  - 0,00% 100,00% 

 95  TAMARICO SOLAR DOS SPA* Χιλή  - 0,00% 100,00% 

 96  DONA ANTONIA SOLAR SPA* Χιλή  - 0,00% 100,00% 

 97  PLANTA SOLAR TOCOPILLA SPA* Χιλή  - 0,00% 100,00% 

 98  DROSCO HOLDINGS LIMITED Κύπρος Ολική Ενοποίηση 0,00% 83,50% 

 99  STANMED TRADING LTD Κύπρος Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00% 

 100  METKA RENEWABLES LIMITED Κύπρος Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 101  METKA-EGN LTD Κύπρος Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 102  METKA POWER INVESTMENTS Κύπρος Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 103  METKA EGN Holdings 1 Limited* Κύπρος - 0,00% 100,00% 

 104  SANTIAM INVESTMENT V LTD* Κύπρος - 0,00% 90,00% 

 105  SANTIAM INVESTMENT VI LTD* Κύπρος - 0,00% 90,00% 

 106  SANTIAM INVESTMENT I LTD* Κύπρος - 0,00% 90,00% 

 107  SANTIAM INVESTMENT II LTD* Κύπρος - 0,00% 90,00% 

 108  SANTIAM INVESTMENT III LTD* Κύπρος - 0,00% 90,00% 

 109  SANTIAM INVESTMENT IV LTD* Κύπρος - 0,00% 90,00% 

 110  METKA EGN FRANCE SRL Γαλλία  Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00% 

 111  RDA TRADING Νήσοι Guernsey Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00% 

 112  HERA SUN POWER PRIVATE LIMITED Ινδία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00% 

 113  Energy Ava Yarz LLC Ιράν Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00% 

 114  GOREYSBRIDGE SPV LIMITED* Ιρλανδία - 0,00% 100,00% 

 115  GOREY SPV LIMITED* Ιρλανδία - 0,00% 100,00% 

 116  METKA EGN ITALY S.R.L. Ιταλία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00% 

 117  MYT DEVELOPMENT INITIATIVES SRL Ιταλία - 0,00% 10,00% 

 118  FAMILY ENERGY SRL Ιταλία - 0,00% 15,00% 

 119  CATCH THE SUN SRL Ιταλία - 0,00% 10,00% 

 120  METKA EGN SARDINIA SRL* Ιταλία - 0,00% 100,00% 

 121  METKA EGN APULIA SRL* Ιταλία - 0,00% 100,00% 

 122  MY SUN  SRL* Ιταλία - 0,00% 100,00% 

 123  METKA EGN RENEWABLES DEVELOPMENT ITALY S.R.L.* Ιταλία - 0,00% 100,00% 

 124  MYT ENERGY DEVELOPMENT SRL * Ιταλία - 0,00% 100,00% 

 125  CATCH THE SUN 2 S.R.L.* Ιταλία - 0,00% 100,00% 

 126  CATCH THE SUN 3 S.R.L.* Ιταλία - 0,00% 10,00% 

 127  CATCH THE SUN 4 S.R.L.* Ιταλία - 0,00% 10,00% 

 128  CATCH THE SUN 5 S.R.L.* Ιταλία - 0,00% 100,00% 

 129  CATCH THE SUN 6 S.R.L.* Ιταλία - 0,00% 10,00% 

 130  MYT SARDINIA 1 S.R.L.* Ιταλία - 0,00% 100,00% 

 131  MYT SARDINIA 2 S.R.L.* Ιταλία - 0,00% 100,00% 

 132  MYT SARDINIA 3 S.R.L.* Ιταλία - 0,00% 100,00% 
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 133  MYT SARDINIA 4 S.R.L.* Ιταλία - 0,00% 100,00% 

 134  MYT SARDINIA 5 S.R.L.* Ιταλία - 0,00% 100,00% 

 135  MYT SARDINIA 6 S.R.L.* Ιταλία - 0,00% 100,00% 

 136  ΜΕΤΚΑ EGN KZ LLP Καζακστάν Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00% 

 137  METKA GENERAL CONTRACTOR CO. LTD Κορέα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00% 

 138  METKA KOREA LTD* Κορέα - 0,00% 100,00% 

 139  JVIGA KOREA TAEAHN Inc.* Κορέα - 0,00% 100,00% 

 140  MK SOLAR CO. LTD.* Κορέα - 0,00% 100,00% 

 141  HANMAEUM ENERGY CO., LTD.* Κορέα - 0,00% 100,00% 

 142  MYTILINEOS FINANCE S.A. Λουξεμβούργο  Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 143  MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. Λουξεμβούργο  Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 144  AURORA VENTURES Νήσοι Μάρσαλ Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 145  ΜΕΤΚΑ EGN MEXICO S. DE.R.L. C.V Μεξικό   Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00% 

 146  METKA EGN Mexico Holdings* Μεξικό   - 0,00% 100,00% 

 147  METKA POWER WEST AFRICA LIMITED Νιγηρία Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 148  MYVEKT INTERNATIONAL SKOPJE Βόρεια Μακεδονία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00% 

 149  MYTILINEOS Heat and Power Generation Βόρεια Μακεδονία Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 150  RIVERA DEL RIO Παναμάς Ολική Ενοποίηση 50,00% 0,00% 

 151  METKA CYPRUS PORTUGAL HOLDINGS* Πορτογαλία - 0,00% 100,00% 

 152  METKA CYPRUS PORTUGAL 2* Πορτογαλία - 0,00% 100,00% 

 153  METKA CYPRUS PORTUGAL 3* Πορτογαλία - 0,00% 100,00% 

 154  CENTRAL SOLAR DE DIVOR LDA* Πορτογαλία - 0,00% 100,00% 

 155  CENTRAL SOLAR DE FALAGUEIRA DLA* Πορτογαλία - 0,00% 100,00% 

 156  METKA-EGN USA LLC Πουέρτο Ρίκο Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00% 

 157  ΜΕΤΚΑ BRAZI SRL Ρουμανία Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 158  SOMETRA S.A. Ρουμανία Ολική Ενοποίηση 92,79% 0,00% 

 159  DELTA PROJECT CONSTRUCT SRL Ρουμανία Ολική Ενοποίηση 95,01% 0,00% 

 160  METKA EGN ROM S.R.L. Ρουμανία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00% 

 161  SOLAR REVOLUTION S.R.L. Ρουμανία - 0,00% 10,00% 

 162  SUN CHALLENGE S.R.L.* Ρουμανία - 0,00% 100,00% 

 163  SOLAR RENEWABLE S.R.L.* Ρουμανία - 0,00% 100,00% 

 164  MYT HOLDCO CLEAN ENERGY S.R.L.* Ρουμανία - 0,00% 100,00% 

 165  ELEMKA SAUDI Σαουδική Αραβία Καθαρή Θέση 0,00% 34,24% 

 166  MYTILINEOS BELGRADE D.O.O. Σερβία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00% 

 167  METKA EGN SINGAPORE PTE LTD Σινγκαπούρη Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00% 

 168  METKA EGN Singapore Holdings Pte Ltd  Σινγκαπούρη Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00% 

 169  METKA EGN SINGAPORE HOLDINGS 2 PTE. LTD* Σινγκαπούρη - 0,00% 100,00% 

 170  METKA EGN SINGAPORE HOLDINGS 3 PTE. LTD* Σινγκαπούρη - 0,00% 100,00% 

 171  MAVIS SOLAR FARM SINGAPORE PTE. LTD* Σινγκαπούρη - 0,00% 100,00% 

 172  MOURA SOLAR FARM PTE. LTD.* Σινγκαπούρη - 0,00% 100,00% 

 173  WYALONG SOLAR FARM PTE. LTD.* Σινγκαπούρη - 0,00% 100,00% 

 174  PENRITH BESS HOLDING PTE LTD* Σινγκαπούρη - 0,00% 100,00% 

 175  METKA EGN SINGAPORE HOLDINGS 4 PTE * Σινγκαπούρη - 0,00% 100,00% 

 176  ROSEDALE SOLAR HOLDINGS PTE LTD Σινγκαπούρη Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 177  METKA EGN SPAIN SLU Ισπανία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00% 

 178  METKA EGN SOLAR 2 Ισπανία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00% 
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 179  METKA EGN SOLAR 5 Ισπανία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00% 

 180  METKA EGN SPAIN HOLDING 2 SL Ισπανία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00% 

 181  METKA EGN SOLAR 1* Ισπανία - 0,00% 100,00% 

 182  METKA EGN SOLAR 3* Ισπανία - 0,00% 100,00% 

 183  METKA EGN SOLAR 4* Ισπανία - 0,00% 100,00% 

 184  METKA EGN SOLAR 6* Ισπανία - 0,00% 100,00% 

 185  METKA EGN SOLAR 7* Ισπανία - 0,00% 100,00% 

 186  METKA EGN SOLAR 8* Ισπανία - 0,00% 100,00% 

 187  METKA EGN SOLAR 9* Ισπανία - 0,00% 100,00% 

 188  METKA EGN SOLAR 10* Ισπανία - 0,00% 100,00% 

 189  METKA EGN SOLAR 11* Ισπανία - 0,00% 100,00% 

 190  METKA EGN SOLAR 12* Ισπανία - 0,00% 100,00% 

 191  METKA EGN SOLAR 13* Ισπανία - 0,00% 100,00% 

 192  METKA EGN SOLAR 14* Ισπανία - 0,00% 100,00% 

 193  METKA EGN SOLAR 15* Ισπανία - 0,00% 100,00% 

 194  METKA EGN SOLAR 16* Ισπανία - 0,00% 100,00% 

 195  METKA EGN SOLAR 17* Ισπανία - 0,00% 100,00% 

 196  METKA EGN SOLAR 18* Ισπανία - 0,00% 100,00% 

 197  METKA EGN SOLAR 19* Ισπανία - 0,00% 100,00% 

 198  METKA EGN SOLAR 20* Ισπανία - 0,00% 100,00% 

 199  METKA EGN SOLAR 21* Ισπανία - 0,00% 100,00% 

 200  METKA EGN SOLAR 22* Ισπανία - 0,00% 100,00% 

 201  METKA EGN SOLAR 23* Ισπανία - 0,00% 100,00% 

 202  METKA EGN SOLAR 24* Ισπανία - 0,00% 100,00% 

 203  METKA EGN SOLAR 25* Ισπανία - 0,00% 100,00% 

 204  METKA EGN SOLAR 26* Ισπανία - 0,00% 100,00% 

 205  METKA EGN SOLAR 27* Ισπανία - 0,00% 100,00% 

 206  METKA EGN SOLAR 28* Ισπανία - 0,00% 100,00% 

 207  METKA EGN SOLAR 29* Ισπανία - 0,00% 100,00% 

 208  METKA EGN SOLAR 30* Ισπανία - 0,00% 100,00% 

 209  METKA EGN SOLAR 31* Ισπανία - 0,00% 100,00% 

 210  METKA EGN SOLAR 32* Ισπανία - 0,00% 100,00% 

 211  METKA EGN SOLAR 33* Ισπανία - 0,00% 100,00% 

 212  METKA EGN SOLAR 34* Ισπανία - 0,00% 100,00% 

 213  METKA EGN SOLAR 35* Ισπανία - 0,00% 100,00% 

 214  METKA EGN SOLAR 36* Ισπανία - 0,00% 100,00% 

 215  METKA EGN SOLAR 37* Ισπανία - 0,00% 100,00% 

 216  METKA EGN SOLAR 38* Ισπανία - 0,00% 100,00% 

 217  METKA EGN SOLAR 39* Ισπανία - 0,00% 100,00% 

 218  METKA EGN SOLAR 40* Ισπανία - 0,00% 100,00% 

 219  MYTILINEOS INTERNATIONAL COMPANY AG "MIT Co" Ελβετία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00% 

 220  METKA EGN GREEN POWER HOLDINGS CO LTD* Ταϊβάν  - 0,00% 100,00% 

 221  POWER PROJECT SANAYI INSAAT TICARET LIMITED SIRKETI Τουρκία Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00% 

 222  METKA-EGN UGANDA SMC LTD Ουγκάντα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00% 

 223  METKA INTERNATIONAL LTD Ηνωμένα Αραβικά Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00% 

 224  METKA IPS LTD Ηνωμένα Αραβικά Καθαρή Θέση 50,00% 0,00% 
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 225  METKA-EGN LIMITED United Kingdom Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00% 

 226  FALAG Holdings Limited* Αγγλία  - 0,00% 100,00% 

 227  CROOME AIRFIELD SOLAR LIMITED* Αγγλία  - 0,00% 100,00% 

 228  EEB 23 LIMITED* Αγγλία  - 0,00% 100,00% 

 229  EEB13 LIMITED* Αγγλία  - 0,00% 100,00% 

 230  METKA EGN RENEWCO HOLDING LIMITED* Αγγλία  - 0,00% 100,00% 

 231  METKA EGN TW HOLDINGS LIMITED* Αγγλία  - 0,00% 100,00% 

 232  SIRIUS SPV LTD (WATNALL)* Αγγλία  - 0,00% 100,00% 

 233  SSPV1 LIMITED* Αγγλία  - 0,00% 100,00% 

 234  WATNALL ENERGY LIMITED* Αγγλία  - 0,00% 100,00% 

 235  METKA EGN REGENER8 HOLDING LIMITED* Αγγλία  - 0,00% 100,00% 

 236  REGENER8 SPV 1 LIMITED* Αγγλία  - 0,00% 100,00% 

 237  REGENER8 SPV 2 LIMITED* Αγγλία  - 0,00% 100,00% 

 238  REGENER8 SPV 3 LIMITED* Αγγλία  - 0,00% 100,00% 

 239  REGENER8 SPV 4 LIMITED* Αγγλία  - 0,00% 100,00% 

 240  MYT UK HOLDING 1 LIMITED* Αγγλία  - 0,00% 100,00% 

 241  METKA EGN CENTRAL ASIA Ουζμπεκιστάν Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00% 

 242  MYT STRUGA SP. ZOO* Πολωνία - 0,00% 100,00% 

 243  MYT WITKOW SP. ZOO* Πολωνία - 0,00% 100,00% 

 244  MYT HRVATSKA D.o.o. Κροατία - 0,00% 100,00% 

 245  SELSSE SOLAR HOLDINGS I LTD* Αγγλία - 0,00% 100,00% 

 246  DOCKING FARM SOLAR LTD* Αγγλία - 0,00% 100,00% 

 247  NORTH FARM SOLAR EXTENSION LTD* Αγγλία - 0,00% 100,00% 

 248  NAMWOON A CO LTD* Ν. Κορέα - 0,00% 100,00% 

 249  NAMWOON B CO LTD* Ν. Κορέα - 0,00% 100,00% 

 250  UBH SOLAR ITALIA S.R.L.* Ιταλία - 0,00% 15,00% 

 251  SOLAR CHALLENGE 3 S.R.L.* Ιταλία - 0,00% 100,00% 

 252  NLSOLARE S.R.L.* Ιταλία - 0,00% 100,00% 

 253  LUXENIA S.R.L.* Ιταλία - 0,00% 100,00% 

 

Παρατίθεται πίνακας με τα υποκαταστήματα του Ομίλου: 

Υποκαταστήματα   

Mytilineos S.A. - BRANCH OFFICE IRAQ 

Mytilineos S.A. - BRANCH OFFICE JORDAN 

Mytilineos S.A. - BRANCH OFFICE ALGERIA 

Mytilineos S.A. - BRANCH OFFICE LIBYA 

Mytilineos S.A. - BRANCH OFFICE GHANA 

Mytilineos S.A. - BRANCH OFFICE SLOVENIA 

Mytilineos S.A. - BRANCH OFFICE CYPRUS  

Mytilineos S.A. - BRANCH OFFICE UK 

Mytilineos S.A. - BRANCH OFFICE ALBANIA 

Mytilineos S.A. - BRANCH OFFICE GEORGIA 

Mytilineos S.A. - BRANCH OFFICE POLAND 

Mytilineos S.A. - BRANCH OFFICE SAUDI ARABIA 

Mytilineos S.A. - BRANCH OFFICE ABU DHABI 
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Power Projects - BRANCH OFFICE JORDAN 

Power Projects - BRANCH OFFICE ALGERIA 

Power Projects - BRANCH OFFICE LIBYA 

Power Projects - BRANCH OFFICE GHANA 

Metka Egn S.A. (CYPRUS) - BRANCH OFFICE IRAN 

Metka International - BRANCH OFFICE LIBYA 

Metka Egn LTD - BRANCH OFFICE TUNISIA  

 

(*) Πρόκειται για εταιρείες οι οποίες ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Όμιλου σαν 

αποκτηθέντα στοιχεία ενεργητικού, καθώς κατά την εξέταση των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 3, διαπιστώθηκε ότι τα 

αποκτηθέντα στοιχεία του ενεργητικού και οι αναληφθείσες υποχρεώσεις των παραπάνω εταιρειών δεν αποτελούν 

«επιχείρηση» κατά τον ορισμό του ΔΠΧΑ 3 και κατά συνέπεια δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου, 

αλλά οι συγκεκριμένες συναλλαγές αντιμετωπίστηκαν λογιστικά ως απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού. 

7.5.1 Μεταβολές στη δομή του Ομίλου  

Στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2022 περιλαμβάνονται 

επιπλέον σαν στοιχεία του ενεργητικού οι παρακάτω εταιρείες: 

 (1) η HERA SUN POWER PRIVATE LIMITED η οποία ιδρύθηκε από την 100% θυγατρική του Ομίλου METKA EGN 

Singapore Holdings 3 Pte Ltd το Φεβρουάριο του 2022, (2) η MYT HOLDCO CLEAN ENERGY SRL η οποία ιδρύθηκε από 

την 100% θυγατρική του Ομίλου METKA – EGN LTD Κύπρου το Φεβρουάριο του 2022, (3) οι MYT STRUGA SP. ZOO και 

MYT WITKOW SP. ZOO οι οποίες εξαγοράσθηκαν από την 100% θυγατρική του Ομίλου METKA – EGN LTD Κύπρου το 

Φεβρουάριο του 2022 , (4) η MYT HRVATSKA D.o.o. η οποία ιδρύθηκε από την 100% θυγατρική του Ομίλου METKA – 

EGN LTD Κύπρου το Μάρτιο του 2022, (5) η MYT UK HOLDING 1 LIMITED η οποία ιδρύθηκε από την 100% θυγατρική 

του Ομίλου METKA – EGN LTD Κύπρου το Μάιο του 2022, (6) οι NAMWOON A CO LTD και NAMWOON B CO LTD οι 

οποίες εξαγοράσθηκαν από την 100% θυγατρική του Ομίλου METKA Korea Co Ltd το Μάιο του 2022, (7), η SOLAR 

CHALLENGE 3 SRL η οποία εξαγοράσθηκε από την 100% θυγατρική του Ομίλου METKA EGN Solar 5 SL το Μάιο του 

2022, (8) η NLSOLARE SRL η οποία εξαγοράσθηκε από την 100% θυγατρική του Ομίλου METKA EGN Solar 5 SL το Μάιο 

του 2022, (9) η UBH SOLAR ITALIA SRL η οποία εξαγοράσθηκε από την 100% θυγατρική του Ομίλου METKA EGN Solar 

5 SL το Μάιο του 2022, (10) η ROSEDALE SOLAR HOLDINGS PTE LTD η οποία ιδρύθηκε από την 100% θυγατρική του 

Ομίλου METKA EGN Singapore Holdings Pte Ltd, (11) οι SELSSE SOLAR HOLDINGS I LTD, DOCKING FARM SOLAR LTD και 

NORTH FARM SOLAR EXTENSION LTD οι οποίες εξαγοράσθηκαν από την 100% θυγατρική του Ομίλου MYT UK Holding 

1 Limited τον Ιούνιο του 2022, (12) η LUXENIA SRL η οποία εξαγοράσθηκε από την 100% θυγατρική του Ομίλου METKA 

EGN Solar 5 SL τον Ιούνιο του 2022 και (13) οι MYT SARDINIA 1 SRL, MYT SARDINIA 2 SRL, MYT SARDINIA 3 SRL, MYT 

SARDINIA 4 SRL, MYT SARDINIA 5 SRL και MYT SARDINIA 6 SRL από τη διάσπαση της 100% θυγατρικής του Ομίλου 

METKA EGN Sardinia SRL. 

 Στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2022  περιλαμβάνονται 

επιπλέον με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης οι παρακάτω εταιρείες: 

 (1) η ΕΓΝΑΤΙΑ WIND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE η οποία αποτελεί εξαγορασθείσα εταιρεία και ενοποιείται ολικά από 

28/02/2022 με ποσοστό 100%, (2) η MYTILINEOS - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
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η οποία ιδρύθηκε 20/04/2022, (3) η MYTILINEOS Heat and Power Generation η οποία ιδρύθηκε 11/05/2022 και (4) η 

ΑΕΝΑΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ η οποία αποτελεί εξαγορασθείσα εταιρεία και ενοποιείται 

ολικά από 24/06/2022 με ποσοστό 100%. 

7.5.2 Συνενώσεις επιχειρήσεων και μεταβολές μη ελεγχουσών συναλλαγών 

7.5.2.1 Εξαγορά Εγνατία Wind Ενεργειακή Μονοπρόσωπη ΑΕ 

Το Φεβρουάριο του 2022, η Εταιρεία εξαγόρασε το 100% της εταιρείας Εγνατία Wind Ενεργειακή Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

(«Εγνατία Wind») έναντι τιμήματος € 7,2 εκ. Η ενσωμάτωση της νεοαποκτηθείσας εταιρείας στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις έγινε με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης και συνεισέφερε στα ενοποιημένα 

αποτελέσματα του εξάμηνου 2022 ζημιές μετά φόρων € 0,5 εκ.  

H Εγνατία Wind Ενεργειακή Μονοπρόσωπη Α.Ε. («Εγνατία Wind») δραστηριοποιείται στην παραγωγή, διάθεση και 

εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας, παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές και από συμβατικά καύσιμα. Η 

στρατηγική της συνεργασία με την Εγνατία Wind θα επιτρέψει στην Εταιρεία να διευρύνει την παρουσία της σε έργα 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), καθώς διαθέτει συνολικό χαρτοφυλάκιο 28 έργων παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας με χρήση ηλιακής ενέργειας (φωτοβολταϊκά πάρκα) συνολικής ισχύος 191,5 MW.  

Η εύλογη αξία του συνόλου του ενεργητικού που αποκτήθηκε και των υποχρεώσεων που ανέλαβε ο Όμιλος καθώς 

και της υπεραξίας που προέκυψε θα οριστικοποιηθεί εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της απόκτησης, σύμφωνα 

με το ΔΠΧΑ 3. Παρακάτω παρατίθενται η προσωρινή αξία των στοιχείων του ενεργητικού που αποκτήθηκαν καθώς 

και οι υποχρεώσεις που ανέλαβε ο Όμιλος κατά την ημερομηνία εξαγοράς: 

(Ποσά σε χιλιάδες €)   

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 386   
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 4.794   
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 605   
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις (4.112)  
Λοιπές Απαιτήσεις 97   
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (253)  
Σύνολο αποκτηθέντων στοιχείων ενεργητικού και 
αναληφθέντων υποχρεώσεων 

1.517   

Κόστος κτήσης συμμετοχής κατά την ημερομηνία απόκτησης του 
ελέγχου 

7.206   

Πλέον: Αναλογικό ποσοστό των μη ελεγχουσών συμμετοχών (0%) 
επί της εύλογης αξίας των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού 
κατά την ημερομηνία απόκτησης του ελέγχου 

0   

Μείον: Εύλογη αξία των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού κατά 
την ημερομηνία απόκτησης του ελέγχου 

(1.517)  

Σύνολο προσωρινής υπεραξίας 5.689   

 

Η υπεραξία προέκυψε κυρίως από τις προοπτικές που σχετίζονται με την αναμενόμενη ανάπτυξη του κλάδου που 

δραστηριοποιείται η εξαγοραζόμενη εταιρεία.  
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7.5.2.2 Εξαγορά Αέναος Συσσωρευτές Ενεργειακή Μονοπρόσωπη ΑΕ 

Τον Ιούνιο 2022, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εξαγόρασε το 100% της εταιρείας Αέναος Συσσωρευτές Ενεργειακή Μονοπρόσωπη 

Α.Ε. («ΑΕΝΑΟΣ») έναντι τιμήματος € 0,3 εκ. Η ενσωμάτωση της νεοαποκτηθείσας εταιρείας στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις έγινε με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης, χωρίς να προκύψει κάποια ουσιώδη επίδραση 

σε αυτές.  

Η ΑΕΝΑΟΣ δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών 

αποθήκευσης και διαθέτει 22 σχετικές προς τούτο αυτό άδειες. Η εύλογη αξία του συνόλου του ενεργητικού που 

αποκτήθηκε και των υποχρεώσεων που ανέλαβε ο Όμιλος καθώς και της υπεραξίας που προέκυψε παρατίθενται 

παρακάτω: 

 

 

7.6  Οικονομικές Πληροφορίες κατά τομέα 

Για διοικητικούς σκοπούς, ο Όμιλος είναι οργανωμένος σε τέσσερεις κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες: α) 

Μεταλλουργίας, β) Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, γ) Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης 

Ενέργειας και δ) Ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 – Λειτουργικοί Τομείς, η διοίκηση 

παρακολουθεί τα λειτουργικά αποτελέσματα των επιχειρηματικών τομέων ξεχωριστά με σκοπό τη λήψη αποφάσεων 

σχετικά με τη διάθεση πόρων και την αξιολόγηση απόδοσης. Η αξιολόγηση της απόδοσης του τομέα βασίζεται στα 

λειτουργικά αποτελέσματα τα οποία διορθώνονται με την απαλοιφή των ενδοομιλικών συναλλαγών. 

Οι δραστηριότητες του Ομίλου, οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια και τα ποσοτικά όρια του ΔΠΧΑ 8 για να 

αποτελέσουν διακριτό λειτουργικό τομέα, συνδυάζονται και παρουσιάζονται υπό την περιγραφή «Λοιπά».  

Τα ποσά που παρουσιάζονται στις παρακάτω αναλύσεις, συμφωνούν αθροιστικά με τα αντίστοιχα ποσά των 

κονδυλίων των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

Τα αποτελέσματα του Ομίλου ανά τομέα την 30.06.2022 και 30.06.2021 αντίστοιχα αναλύονται ως εξής: 

(Ποσά σε χιλιάδες EUR)

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 20

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 123

Λοιπές απαιτήσεις 7

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 17

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (29)

Σύνολο αποκτηθέντων στοιχείων ενεργητικού και 

αναληφθέντων υποχρεώσεων
138

Κόστος κτήσης συμμετοχής κατά την ημερομηνία απόκτησης 

του ελέγχου
284

Πλέον: Αναλογικό ποσοστό των μη ελεγχουσών συμμετοχών 

επί της εύλογης αξίας των καθαρών στοιχείων του 

ενεργητικού κατά την ημερομηνία απόκτησης του ελέγχου

0

Μείον: Εύλογη αξία των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού 

κατά την ημερομηνία απόκτησης του ελέγχου
(138)

Σύνολο προσωρινής υπεραξίας 146
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Η κατανομή των ενοποιημένων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων στους επιχειρηματικούς τομείς 

αναλύεται ως εξής:  

Συνολικές μεικτές πωλήσεις 1.466.577 480.556 271.569 215.239 - 2.433.941

Διεταιρικές Πωλήσεις (173.145) (22.382) (42.136) (42.063) - (279.726)

Εσωτερικές πωλήσεις -

Καθαρές πωλήσεις 1.293.432 458.174 229.433 173.176 - 2.154.215

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

Αποτελεσμάτων
99.335 122.159 19.618 15.467 (7.500) 249.079

Χρηματοοικονομικά Αποτέλεσματα (5.938) 2.215 (158) (3.070) (18.745) (25.696)

Επενδυτικά Αποτελέσματα 286 156 442

Κέρδη προ φόρων 93.681 124.375 19.464 12.552 (26.246) 223.826

Φόρος Εισοδήματος (11.388) (715) 601 (602) (30.275) (42.379)

Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 82.292 123.659 20.063 11.950 (56.517) 181.447

Αποτελέσμα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες -

Αποσβέσεις 22.048 18.248 2.096 1.762 - 44.154

Λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα τομέα περιλαμβανόμενα στο 

EBITDA
-

Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ 

Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (EBITDA)
124.702 137.461 20.962 16.611 (6.503) 293.233

(Ποσά σε χιλιάδες €) 

1/1-30/06/2022

Ανάπτυξη Ανανεώσιμων 

Πηγών & Αποθήκευσης 

Ενέργειας

Ηλεκτρική 

Ενέργεια και 

Φυσικό Αέριο

Λοιπά ΣύνολοΜεταλλουργία
Έργα Βιώσιμης 

Ανάπτυξης

Συνολικές μεικτές πωλήσεις 411.990 315.786 121.592 221.727 - 1.071.095

Διεταιρικές Πωλήσεις (25.030) (10.988) (3.920) (36.688) - (76.626)

Εσωτερικές πωλήσεις -

Καθαρές πωλήσεις 386.960 304.798 117.672 185.039 - 994.469

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

Αποτελεσμάτων
27.417 60.667 6.970 23.507 (1.552) 117.009

Χρηματοοικονομικά Αποτέλεσματα (2.075) (10.462) (1.267) 2.761 (12.079) (23.122)

Επενδυτικά Αποτελέσματα 456 - - 185 - 641

Κέρδη προ φόρων 25.795 50.206 5.703 26.451 (13.627) 94.528

Φόρος Εισοδήματος (5.037) 138 (753) (3.467) (5.445) (14.564)

Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 20.753 50.345 4.950 22.980 (19.064) 79.964

Αποτελέσμα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες -

Αποσβέσεις 19.588 16.651 595 1.576 (17) 38.393

Λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα τομέα περιλαμβανόμενα στο 

EBITDA
- - - 179 - 179

Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ 

Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (EBITDA)
48.193 76.722 7.370 24.834 (1.539) 155.580

Ανάπτυξη Ανανεώσιμων 

Πηγών & Αποθήκευσης 

Ενέργειας

Ηλεκτρική 

Ενέργεια & 

Φυσικό Αέριο

Λοιπά ΣύνολοΜεταλλουργία
Έργα Βιώσιμης 

Ανάπτυξης

(Ποσά σε χιλιάδες €) 

1/1-30/06/2021
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Πληροφόρηση ανά γεωγραφική περιοχή  

Οι πωλήσεις του Ομίλου έχουν προσδιοριστεί βάσει της γεωγραφικής θέσης των πελατών  και τα μη κυκλοφοριακά 

στοιχεία ενεργητικού (εκτός από χρηματοοικονομικά μέσα, επενδύσεις, αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, 

προγράμματα παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία) κατανέμονται ανά γεωγραφική περιοχή ως κάτωθι: 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 

  Πωλήσεις Πωλήσεις 
Μη Κυκλοφοριακά 

Στοιχεία Ενεργητικού 

Μη Κυκλοφοριακά 
Στοιχεία 

Ενεργητικού 

(Ποσά σε χιλιάδες  €) 30/06/2022 30/06/2021 30/06/2022 31/12/2021 

Ελλάδα  1.382.969   636.778   1.836.542   1.816.117  

Ευρωπαϊκή Ένωση  549.698   222.090   23.910   22.983  

Λοιπές Χώρες  221.548   135.601   73.788   35.529  

Γεωγραφικός Τομέας  2.154.215   994.469   1.934.240   1.874.722  

 

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Ηλεκτρική Ενέργεια και 

Φυσικό Αέριο
Μεταλλουργία

Ανάπτ. Ανανεώσιμων 

Πηγών & 

Αποθήκευσης 

Ενέργειας

Έργα Βιώσιμης 

Ανάπτυξης
Λοιπά Σύνολο

30/06/2022

Ενεργητικό Τομέα 1.772.422 1.744.932 748.561 1.415.543 74.448 5.755.906

Ενοποιημένο Ενεργητικό 1.772.422 1.744.932 748.561 1.415.543 74.448 5.755.906

Υποχρεώσεις Τομέα 921.554 613.219 170.293 736.678 1.419.701 3.861.445

Ενοποιημένες Υποχρεώσεις 921.554 613.219 170.293 736.678 1.419.701 3.861.445

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Ηλεκτρική Ενέργεια και 

Φυσικό Αέριο
Μεταλλουργία

Ανάπτ. Ανανεώσιμων 

Πηγών & 

Αποθήκευσης 

Ενέργειας

Έργα Βιώσιμης 

Ανάπτυξης
Λοιπά Σύνολο

31/12/2021

Ενεργητικό Τομέα 1.491.717 1.340.625 531.019 1.479.449 246.364 5.089.174

Ενοποιημένο Ενεργητικό 1.491.717 1.340.625 531.019 1.479.449 246.364 5.089.174

Υποχρεώσεις Τομέα 622.852 761.036 24.377 854.513 1.205.491 3.468.269

Ενοποιημένες Υποχρεώσεις 622.852 761.036 24.377 854.513 1.205.491 3.468.269
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Οι πωλήσεις του Ομίλου ανά κατηγορία αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

  
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 

Πωλήσεις   

30/6/2022 30/6/2021 
(Ποσά σε χιλιάδες €)   

       

Πωλήσεις Αλουμίνας    92.966   57.980  

Πωλήσεις Αλουμινίου    344.949   227.747  

Συμβατικές Μονάδες και Υποδομές  134.170   166.265  

Κατασκευή Φωτοβολταϊκών Πάρκων  229.429   117.672  

Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας  624.550   234.932  

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας  507.032   144.843  

Προμήθεια Φυσικού Αερίου  466.992   62.050  

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  26.423   25.018  

Ενδοτομεακές απαλοιφές   (331.561) (79.882) 

Υπηρεσίες Συντήρησης & Λοιπά 
 

 59.264   37.845  

TOTAL    2.154.215   994.469  

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των ήδη αναληφθέντων έργων για τον Όμιλο (τομείς των  Έργων 

Βιώσιμης Ανάπτυξης και  Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας)  ανέρχεται σε € 1.531.193 χιλ. 

μη συμπεριλαμβανομένου ποσού € 420 εκ. που αφορά στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο του έργου Deir Azzur για το οποίο 

ο Όμιλος όπως έχει σχετικά ανακοινώσει έχει παγώσει την εκτέλεση των εργασιών στο site και παρατίθεται πίνακας 

με την αναμενόμενη αναγνώριση εσόδου. 

(Ποσά σε χιλιάδες €) Έως 1 έτος 1-3 έτη 3-5 έτη >5 years Σύνολο 

Έσοδα επόμενων χρήσεων SES  609.842   569.975   58.951   2.276   1.241.044  

Έσοδα επόμενων χρήσεων RSD  290.149  0 0 0  290.149  

Σύνολο  899.991   569.975   58.951   2.276   1.531.193  
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7.7 Μισθώσεις 

Οι μισθώσεις αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης ως ένα δικαίωμα χρήσης στοιχείου του 

ενεργητικού και μία υποχρέωση μίσθωσης, την ημερομηνία που το μισθωμένο πάγιο καθίσταται διαθέσιμο για 

χρήση.   

Τα αναγνωρισμένα δικαιώματα χρήσης των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού σχετίζονται με τις παρακάτω 

κατηγορίες παγίων και παρουσιάζονται στο κονδύλι «Δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού»: 

  Όμιλος Εταιρεία 

(Ποσά σε χιλιάδες €) 30/6/2022 31/12/2021 30/6/2022 31/12/2021 

Δικαιώματα χρήσης οικοπέδων 15.613  10.946  11 11 

Δικαιώματα χρήσης κτιρίων 27.226  28.278  25.606 26.976 

Δικαιώματα χρήσης μεταφορικών μέσων 4.309  3.383  2.872 2.762 

Δικαιώματα χρήσης μηχανημάτων 4.429  4.850  4.418 4.820 

Δικαιώματα χρήσης εξοπλισμού γραφείου 167  191  164 187 

Δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού  51.745   47.648   33.071  34.757  

 

Ο Όμιλος απεικονίζει τις υποχρεώσεις μίσθωσης στα κονδύλια «Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων» και 

«Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων πληρωτέες στην επόμενη χρήση» στην Κατάσταση 

Χρηματοοικονομικής Θέσης.  

Κατά την 30/06/2022 ο Όμιλος αναγνώρισε € 51,74 εκ. δικαιώματα χρήσης και € 55,40 εκ. υποχρεώσεις μίσθωσης 

ενώ η Εταιρεία € 33,07 εκ. και € 35,56 εκ. αντίστοιχα. Για την περίοδο που έληξε την 30/06/2022 ο Όμιλος αναγνώρισε 

€ 4,68 εκ. αποσβέσεις και € 1,23 εκ. χρηματοοικονομικά έξοδα ενώ η Εταιρεία € 3,50 εκ. και € 0,82 εκ. αντίστοιχα. 

Παρατίθεται η ανάλυση των υποχρεώσεων μισθώσεων για τα επόμενα έτη καθώς και τα αναγνωρισμένα δικαιώματα 

χρήσης περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού ανά κατηγορία παγίου: 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ         

(Ποσά σε χιλιάδες €) έως 1 έτος 1 έως 5 έτη 
αργότερα από 5 

έτη 
Σύνολο 

Υποχρεώσεις Μισθώσεων  9.385 27.816 37.245 74.446 

Χρηματοοικονομικό έξοδο (2.356) (7.090) (9.602) (19.048) 

Καθαρή παρούσα αξία Υποχρέωσης   7.029   20.726   27.643   55.398  
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ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ             

(Ποσά σε χιλιάδες €) 
Δικαιώματα 

χρήσης 
οικοπέδων 

Δικαιώματα 
χρήσης 
κτιρίων 

Δικαιώματα 
χρήσης 

μεταφορικών 
μέσων 

Δικαιώματα 
χρήσης 

μηχανημάτων 

Δικαιώματα 
χρήσης  

εξοπλισμού 
γραφείου 

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 31/12/2021  10.946   28.278   3.383   4.850   191   47.649  

Προσθήκες  5.135   1.805   2.199   0   0   9.139  

Αποσβέσεις (467) (2.857) (915) (421) (24) (4.684) 

Αποαναγνώριση Δικαιωμάτων Χρήσης (0) (0) (358)  0  (0) (359) 

Υπόλοιπα κατά την 30/06/2022  15.613   27.226   4.309   4.429   167   51.745  

 

7.8 Αποθέματα 

  ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική 

(Ποσά σε χιλιάδες €) 30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022 31/12/2021 

Α' ύλες  114.581   114.262   103.680   93.035  

Ημιτελή προϊόντα  3.239   3.444   3.017   3.329  

Τελικά προϊόντα  28.378   36.325   28.346   36.325  

Παραγωγή σε εξέλιξη  369.198   236.075   53.952   50.128  

Εμπορεύματα  573   26.583   0   26.049  

Λοιπά  97.154   54.278   40.893   40.935  

Σύνολο  613.125   470.968   229.887   249.801  

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, καθυστερημένα 
και κατεστραμμένα αποθέματα (3.369) (2.202) (3.239) (2.073) 

Αποθέματα - Συνολική αξία  609.756   468.766   226.648   247.728  

 

Η αύξηση του λογαριασμού παραγωγή σε εξέλιξη οφείλεται κυρίως στην  απόκτηση χαρτοφυλακίου 

φωτοβολταϊκών πάρκων από την 100% θυγατρική του Ομίλου ΜΕΤΚΑ EGN. 

7.9 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα  

  ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ   ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική 

(Ποσά σε χιλιάδες €) 30/06/2022 31/12/2021   30/06/2022 31/12/2021 

Διαθέσιμα στο ταμείο  1.104   1.870     935   1.208  

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις  522.721   471.342     332.254   295.645  

Καταθέσεις Προθεσμίας & Repos  125.800   129.500     5.000   53.000  

Σύνολο  649.625   602.712     338.188   349.853  

            

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των τραπεζικών 
καταθέσεων είχε ως εξής: 

30/06/2022 31/12/2021 
      

Καταθέσεις EUR 0,32% 0,00%       

Καταθέσεις USD 0,00% 0,00%       
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7.10 Δανειακές Υποχρεώσεις 

  ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ   ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική 

(Ποσά σε χιλιάδες €) 30/06/2022 31/12/2021   30/06/2022 31/12/2021 

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις           

Τραπεζικός δανεισμός  72.702   79.281     0   0  

Ομολογίες  1.388.848   1.201.122     808.701   655.505  

Σύνολο  1.461.550   1.280.403     808.701   655.505  

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις           

Τραπεζικές υπεραναλήψεις  3   0     3   0  

Τραπεζικός δανεισμός  43.688   40.236     0   0  

Σύνολο  43.691   40.236     3   0  

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση  33.621   34.689     0   0  

Σύνολο  1.538.862   1.355.328     808.704   655.505  

       

(Ποσά σε χιλιάδες €) 30/06/2022 31/12/2021   30/06/2022 31/12/2021 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων           

Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις μισθώσεων  47.822   43.406     29.456   31.039  

Σύνολο  47.822   43.406     29.456   31.039  
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων πληρωτέες στην 
επόμενη χρήση         
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων πληρωτέες στην επόμενη 
χρήση  7.577   7.293     6.103   5.865  

Σύνολο  7.577   7.293     6.103   5.865  

 

Η κίνηση των δανειακών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 

  30/06/2022   31/12/2021 

(Ποσά σε χιλιάδες €) 

Βραχυπρόθεσμες 
Δανειακές 

Υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσμες 
Δανειακές 

Υποχρεώσεις 

Συνολικές 
Δανειακές 

Υποχρεώσεις   

Βραχυπρόθεσμες 
Δανειακές 

Υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσμες 
Δανειακές 

Υποχρεώσεις 

Συνολικές 
Δανειακές 

Υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο έναρξης  74.926   1.280.403   1.355.328     68.910   911.533   980.443  

Αποπληρωμές (15.910) (404.598) (420.508)   (121.525) (489.157) (610.682) 

Εισπράξεις  3.100   592.327   595.427     110.176   865.303   975.479  

Αναταξινόμηση  15.732  (15.732)  0     17.481  (17.481)  0  

Λοιπές (536)  9.150   8.623    (117)  10.205   10.088  

Σύνολο  77.312  1.461.550   1.538.862     74.926   1.280.403   1.355.328  

 

  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική 

  30/06/2022   31/12/2021 

(Ποσά σε χιλιάδες €) 

Βραχυπρόθεσμες 
Δανειακές 

Υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσμες 
Δανειακές 

Υποχρεώσεις 

Συνολικές 
Δανειακές 

Υποχρεώσεις   

Βραχυπρόθεσμες 
Δανειακές 

Υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσμες 
Δανειακές 

Υποχρεώσεις 

Συνολικές 
Δανειακές 

Υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο έναρξης  0   655.505   655.506     0   284.152   284.152  

Αποπληρωμές  0  (378.996) (378.996)   (70.575) (457.732) (528.306) 

Εισπράξεις  0   531.282   531.282     70.580   832.742   903.321  

Λοιπές 3   909   912    (5) (3.656) (3.661) 

Σύνολο  3   808.701   808.704     0   655.505   655.506  
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7.11 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 

  
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 

(Ποσά σε χιλιάδες €) 

Οικόπεδα & 
Κτίρια 

Μεταφορικά 
μέσα & 
μηχ/κός 

εξοπλισμός 

Έπιπλα και 
 Λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση 

Σύνολο 

Μικτή λογιστική αξία  445.344   1.659.516   45.424   148.416   2.298.700  

Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή απομείωση αξίας (123.538) (976.406) (35.555) (1.813) (1.137.312) 
Καθαρή λογιστική αξία την  
1/1/2021  321.806   683.110   9.869   146.603   1.161.388  

Μικτή λογιστική αξία  453.138   1.783.119   46.756   337.497   2.620.510  

Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή απομείωση αξίας (131.426) (1.021.197) (37.878) (1.463) (1.191.964) 
Καθαρή λογιστική αξία την  
31/12/2021  321.712   761.922   8.879   336.034   1.428.547  

Μικτή λογιστική αξία  454.993   1.831.837   46.022   388.367   2.721.045  

Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή απομείωση αξίας (135.159) (1.047.881) (37.951) (1.463) (1.222.278) 
Καθαρή λογιστική αξία την  
30/06/2022  319.835   783.957   8.072   386.905   1.498.768  

            

(Ποσά σε χιλιάδες €) 

Οικόπεδα & 
Κτίρια 

Μεταφορικά 
μέσα & 
μηχ/κός 

εξοπλισμός 

Έπιπλα και  
Λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση 

Σύνολο 

Καθαρή λογιστική αξία την  
1/1/2021  321.806   683.110   9.869   146.603   1.161.388  

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών εταιρειών  0   368   0   0   368  

Προσθήκες  2.848   48.196   1.263   286.149   338.456  

Πωλήσεις - Μειώσεις (1.015) (4.976) (247) (2.122) (8.360) 

Αποσβέσεις (7.388) (51.359) (2.385)  0  (61.132) 

Μεταφορές  4.768   89.404   350  (94.522)  0  

Καθαρές Συναλλαγματικές Διαφορές  710  (51)  29   0   688  

Ενσώματα πάγια αγορά / (πώληση) θυγατρικής  5   0   0   290   295  

Απορρόφηση θυγατρικής (21)  0   0  (363) (385) 

Απομειώσεις  0  (2.771)  0   0  (2.771) 
Καθαρή λογιστική αξία την  
31/12/2021  321.712   761.921   8.879   336.034   1.428.547  

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών εταιρειών  0  (18)  0   0  (18) 

Προσθήκες (40)  48.853   330   52.000   101.142  

Πωλήσεις - Μειώσεις (42) (30) (13) (8) (94) 

Αποσβέσεις (3.736) (26.690) (1.178)  0  (31.604) 

Μεταφορές  514  (86)  184  (1.121) (509) 

Καθαρές Συναλλαγματικές Διαφορές  1.414   7  (130)  0   1.291  

Απορρόφηση θυγατρικής  13   0   0   0   13  
Καθαρή λογιστική αξία την  
30/06/2022  319.835   783.957   8.072   386.905   1.498.768  
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  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική 

(Ποσά σε χιλιάδες €) 

Οικόπεδα 
& Κτίρια 

Μεταφορικά 
μέσα & 
μηχ/κός 

εξοπλισμός 

Έπιπλα και  
Λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση 

Σύνολο 

Μικτή λογιστική αξία  315.793   1.257.718   40.638   113.255   1.727.405  
Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή απομείωση αξίας (76.025) (776.729) (31.848)  667  (883.935) 
Καθαρή λογιστική αξία την  
1/1/2021  239.768   480.989   8.790   113.921   843.469  
Μικτή λογιστική αξία  321.310   1.322.862   41.489   283.904   1.969.565  
Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή απομείωση αξίας (81.676) (806.734) (34.062)  667  (921.805) 
Καθαρή λογιστική αξία την  
31/12/2021  239.634   516.129   7.427   284.570   1.047.761  
Μικτή λογιστική αξία  321.681   1.323.405   40.437   328.262   2.013.785  
Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή απομείωση αξίας (84.336) (819.949) (34.005)  1.232  (937.059) 
Καθαρή λογιστική αξία την  
30/06/2022  237.345   503.456   6.432   329.494   1.076.726  
            

(Ποσά σε χιλιάδες €) 

Οικόπεδα 
& Κτίρια 

Μεταφορικά 
μέσα & 
μηχ/κός 

εξοπλισμός 

Έπιπλα και 
 Λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση 

Σύνολο 

Καθαρή λογιστική αξία την  
1/1/2021  239.768   480.989   8.790   113.921   843.469  
Προσθήκες  1.691   26.815   507   223.257   252.271  
Πωλήσεις - Μειώσεις (964) (553) (2) (19) (1.538) 
Αποσβέσεις (5.141) (36.672) (2.214)  0  (44.027) 
Μεταφορές  4.768   47.840   345  (52.953)  0  
Καθαρές Συναλλαγματικές Διαφορές (510) (30)  1   0  (539) 
Ενσώματα πάγια αγορά / (πώληση) θυγατρικής  21   0   0   363   385  
Απομειώσεις  0  (2.261)  0   0  (2.261) 
Καθαρή λογιστική αξία την  
31/12/2021  239.634   516.129   7.427   284.570   1.047.761  
Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών εταιρειών  0   0   0   0   0  
Προσθήκες (140)  4.357   63   45.535   49.815  
Πωλήσεις - Μειώσεις (2)  0   0   0  (2) 
Αποσβέσεις (2.661) (17.103) (1.082)  0  (20.846) 
Μεταφορές  514   74   24  (612)  0  
Καθαρές Συναλλαγματικές Διαφορές  0  (1)  0   0  (1) 
Καθαρή λογιστική αξία την  
30/06/2022  237.345   503.456   6.432   329.494   1.076.726  

 

Η αύξηση στον λογαριασμό «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση» οφείλεται στην κατασκευή του νέου σταθμού CCGT που 

κατασκευάζεται στο Ενεργειακό Κέντρο της εταιρείας στον Αγ. Νικόλαο. 

7.12 Λοιπές Απαιτήσεις 

  ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ   ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική 

(Ποσά σε χιλιάδες €) 30/06/2022 31/12/2021   30/06/2022 31/12/2021 

Χρεώστες Διάφοροι  203.946   165.872     46.598   91.799  

Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο  67.748   55.240     37.908   26.934  

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 0 0    154.279   69.202  

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα - Πρoπληρωθέντα έξοδα  316.857   243.260     340.696   262.820  

Προπληρωθέντα έξοδα έργων  1.248   1.785     1.233   1.584  

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες (1.920) (1.424)   (1.888) (1.388) 

Σύνολο  587.879   464.733     578.825   450.951  

 

Στην κατηγορία «Χρεώστες Διάφοροι» την 30/6/2022, περιλαμβάνονται ποσά για δεσμευμένες καταθέσεις ύψους € 

58 εκ. ως εγγύηση για έκδοση εγγυητικών επιστολών καθώς και σε τραπεζικούς λογαριασμούς του Ομίλου οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των συναλλαγών που πραγματοποιεί ο Όμιλος στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Spot 

Aγορά), βάσει του μοντέλου αγοράς (Target Model). 
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Στην κατηγορία «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» περιλαμβάνονται  πωλήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού 

Αερίου οι οποίες θα τιμολογηθούν εντός Ιουλίου  του 2022.  

7.13 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

  ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ   ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική 

(Ποσά σε χιλιάδες €) 30/06/2022 31/12/2021   30/06/2022 31/12/2021 

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη  0   0     41.883   184.249  

Δεδουλευμένα έξοδα  360.140   199.648     332.010   197.399  

Ασφαλιστικοί οργανισμοί  3.390   5.094     2.634   3.119  

Μερίσματα πληρωτέα  59.763   3.105     59.068   950  

Έσοδα επόμενης περιόδου - Επιχορηγήσεις  345   345     0   0  

Λοιπές υποχρεώσεις  113.943   200.210     117.939   191.412  

Σύνολο  537.581   408.402     553.534   577.129  

 

Στην κατηγορία «Δεδουλευμένα έξοδα» περιλαμβάνονται  αγορές Hλεκτρικής Eνέργειας και Φυσικού Αερίου οι 

οποίες θα τιμολογηθούν εντός του Ιουλίου του 2022.  

7.14 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS), σε συνέχεια της από 27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων της και της σχετικής από 01.06.2020 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, ανακοίνωσε την εφαρμογή 

του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών. Οι αγορές των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται μέσω των μελών 

του Χρηματιστηρίου Αθηνών, EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ., ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 

Α.Ε.Π.Ε.Υ.. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και η διάθεση των ιδίων μετοχών, που θα 

αποκτηθούν, στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας, ενώ 

προβλέπεται η απόκτηση ανώτατου αριθμού μετοχών 14.289.116 (μέχρι 10% του μετοχικού κεφαλαίου), με κατώτατη 

τιμή αγοράς €0.97 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς €25 ανά μετοχή. Το πρόγραμμα είχε αρχική διάρκεια έως 

26.03.2022, με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 23.03.2022 εγκρίθηκε η παράταση του προγράμματος για 

επιπλέον  24 μήνες. Το τελικό ποσό που θα διατεθεί για το πρόγραμμα και ο αριθμός των μετοχών που εν τέλει θα 

αγορασθούν, θα εξαρτηθεί από τις εκάστοτε συνθήκες της εταιρείας και της αγοράς. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 30.06.2022 ανέρχεται σε εκατόν τριάντα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες τέσσερις 

χιλιάδες τετρακόσια είκοσι έξι ευρώ και δεκαεπτά λεπτά του ευρώ (€138.604.426,17) διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα 

δύο εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες εκατόν εξήντα μία (142.891.161) άυλες κοινές ονομαστικές μετά 

ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα επτά λεπτών του ευρώ (€0,97) έκαστη. 

Στις 20.04.2022, η MYTILINEOS προχώρησε στην πώληση 4,5 εκατ. ιδίων μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 

3,1493% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, σε τιμή €17,00 ανά μετοχή και συνολική αξία 

€76.500.000. Σημειώνεται ότι οι ως άνω μετοχές είχαν αποκτηθεί με μέση τιμή κτήσης €11,00 ανά μετοχή.  
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Η μετοχή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.  είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μέχρι την 

30/06/2022 και μετά την προαναφερόμενη πώληση, η εταιρεία κατέχει συνολικά 4.638.878 ίδιες μετοχές  με μέση 

τιμή κτίσης € 12,8248 και συνολικός κόστος € 26.709.065.  

Από 01/01/2022 μέχρι την 30/06/2022 έχουν αγοραστεί 1.466.384 μετοχές της Εταιρείας με μέση τιμή κτήσης 

€15,5300  και συνολικό κόστος €22.773.016.  

7.15 Αποθεματικό Μετατροπής Ισολογισμού 

Το αποθεματικό μετατροπής Ισολογισμού χρησιμοποιείται για την καταχώριση συναλλαγματικών διαφορών που 

προκύπτουν από τη μετατροπή νομίσματος κατά την ενοποίηση των εταιρειών εξωτερικού. Το υπόλοιπο του 

αποθεματικού την 30/06/2022 ανέρχεται σε € 14,9 εκατ. (31/12/2021: -€ 13,4 εκατ.). Ο Όμιλος είχε συνολικό καθαρό 

κέρδος ποσού € 28,3 εκατ. το οποίο καταχωρήθηκε στην κατάσταση συνολικών εσόδων. To κέρδος του 2022 

περιλαμβάνει ποσό € 23,2 εκατ. το οποίο οφείλεται στα κέρδη της θυγατρικής εταιρείας Power Project κατά το 

Α΄εξάμηνο 2022. 

Οι κυριότερες συναλλαγματικές ισοτιμίες μετατροπής των οικονομικών καταστάσεων θυγατρικών εταιρειών 

εξωτερικού ήταν:  

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης: 

  30/06/2022 31/12/2021 Μεταβολή 

ΕUR / USD 1,04 1,13 -7,96% 

EUR / AUD 1,51 1,56 -3,21% 

EUR / GBP 0,86 0,84 2,38% 

 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων: 

  
Μ.Ο. 01/01- 
30/06/2022 

Μ.Ο. 01/01- 
30/06/2021 

Μεταβολή 

ΕUR / USD 1,09 1,21 -9,92% 
EUR / AUD 1,52 1,56 -2,56% 
EUR / GBP 0,84 0,87 -3,45% 

 

7.16 Μερίσματα  

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της MYTILINEOS της 2ης Ιουνίου 2022 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού 

ποσού € 60 εκ. ή € 0,4200 ανά μετοχή. Η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2022.  

7.17 Επιμετρήσεις Εύλογης αξίας 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων που παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονομικής 

θέσης και τα οποία επιμετρούνται στην εύλογη αξία, ομαδοποιούνται βάσει μια ιεραρχίας εύλογης αξίας τριών 

επιπέδων. Τα τρία αυτά επίπεδα εξαρτώνται ανάλογα με το πώς καθορίζονται οι σημαντικές παράμετροι επιμέτρησής 

του. Ως αποτέλεσμα τα τρία αυτά επίπεδα έχουν ως εξής: 
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-  Επίπεδο 1: Τιμές διαπραγμάτευσης σε μια ενεργό αγορά 

- Επίπεδο 2: Τιμές, από μοντέλα αποτίμησης που βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς, εκτός από τιμές 

μιας ενεργούς αγοράς που περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1 

- Επίπεδο 3: Τιμές από μοντέλα αποτίμησης που δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. 

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα τρία Επίπεδα κατηγοριοποίησης των χρηματοοικονομικών στοιχείων και 

υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας που επιμετρώνται στην εύλογη αξία την 30.06.2022 και 31.12.2021: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 

(Ποσά σε χιλιάδες  €) 
30/06/2022 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού         
Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα         
σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων         

            Μετοχές  0   0   0   0  
            Ομόλογα Τραπεζών  73   73   0   0  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού του επενδυτικού χαρτοφυλακίου         
            Συμμετοχικοί Κύκλοι Μη Εισηγμένων  0   0   0   0  

Λοιπά Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού   298   253   8   37  
Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Για Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών  16.395   0   16.395   0  
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων  21.736   0   21.736   0  
Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (Forward)  0   0   0   0  
Συμβόλαια Ανταλλαγής  95.850     95.850    
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού  134.352   326   133.989   37  
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υποχρεώσεων         
Συμβάσεις Ανταλλαγής Επιτοκίων (Swaps)  0   0   0   0  
Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Για Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών 
(Forward)  23.535   0   23.535   0  
Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (Forward)  63.997   0   63.997   0  
Δικαίωμα Προαίρεσης Για Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών  26.119   0   26.119   0  
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων  2.137   0   2.137   0  
Συμβόλαια Προαίρεσης Εμπορευμάτων  6.988   0   6.988   0  
Συμβόλαια Ανταλλαγής  47.749   0   47.749    
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υποχρεώσεων  170.526   0   170.526   0  

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 

(Ποσά σε χιλιάδες  €) 
31/12/2021 

Επίπεδο 
1 

Επίπεδο 
2 

Επίπεδο 
3 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού         

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα         

σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων         

            Μετοχές  0   0   0   0  

            Ομόλογα Τραπεζών  73   73   0   0  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού του επενδυτικού χαρτοφυλακίου         

            Συμμετοχικοί Κύκλοι Μη Εισηγμένων  0   0   0   0  

Λοιπά Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού   146   101   8   37  

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Για Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών  3.089   0   3.089   0  

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων  9.746   0   9.746   0  

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (Forward)  19   0   19   0  

Συμβόλαια Ανταλλαγής  816   0   816   0  

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού  13.889   174   13.678   37  

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υποχρεώσεων         

Συμβάσεις Ανταλλαγής Επιτοκίων (Swaps)  0   0   0   0  

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Για Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών 
(Forward)  28.628   0   28.628   0  

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (Forward)  0   0   0   0  

Δικαίωμα Προαίρεσης Για Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών  7.703   0   7.703   0  

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων  13.256   0   13.256   0  
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Συμβόλαια Προαίρεσης Εμπορευμάτων  36.888   0   36.888   0  

Συμβόλαια Ανταλλαγής  57.748   0   57.748   0  

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υποχρεώσεων  144.223   0   144.223   0  

 

  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική 

(Ποσά σε χιλιάδες  €) 30/06/2022 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού         

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα         

σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων         

            Μετοχές  0   0   0   0  

            Ομόλογα Τραπεζών  73   73   0   0  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού του επενδυτικού χαρτοφυλακίου         

            Συμμετοχικοί Κύκλοι Μη Εισηγμένων  0   0   0   0  

Λοιπά Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού   180   143   0   37  

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Για Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών  0   0   0   0  

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων  19.832   0   19.832   0  

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (Forward)  0   0   0   0  

Συμβόλαια Ανταλλαγής  95.850   0   95.850   0  

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού  115.934   216   115.682   37  

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υποχρεώσεων         

Συμβάσεις Ανταλλαγής Επιτοκίων (Swaps)  0   0   0   0  

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Για Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών (Forward)  0   0   0   0  

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (Forward)  63.997   0   63.997   0  

Δικαίωμα Προαίρεσης Για Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών  25.832   0   25.832   0  

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων  2.137   0   2.137   0  

Συμβόλαια Προαίρεσης Εμπορευμάτων  6.988   0   6.988   0  

Συμβόλαια Ανταλλαγής  47.749   0   47.749   0  

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υποχρεώσεων  146.703   0   146.703   0  

 

  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική 

(Ποσά σε χιλιάδες  €) 
31/12/2021 

Επίπεδο 
1 

Επίπεδο 
2 

Επίπεδο 
3 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού         

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα         

σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων         

            Μετοχές  0   0   0   0  

            Ομόλογα Τραπεζών  73   73   0   0  
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού του επενδυτικού 
χαρτοφυλακίου         

            Συμμετοχικοί Κύκλοι Μη Εισηγμένων  0   0   0   0  

Λοιπά Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού   37   0   0   37  
Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Για Αντιστάθμιση Ταμειακών 
Ροών  0   0   0   0  

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων  9.665   0   9.665   0  

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (Forward)  0   0   0   0  

Συμβόλαια Ανταλλαγής  835   0   835   0  

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού  10.610   73   10.500   37  

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υποχρεώσεων         

Συμβάσεις Ανταλλαγής Επιτοκίων (Swaps)  0   0   0   0  
Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Για Αντιστάθμιση Ταμειακών 
Ροών (Forward)  28.628   0   28.628   0  

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (Forward)  0   0   0   0  

Δικαίωμα Προαίρεσης Για Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών  7.703   0   7.703   0  

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων  13.256   0   13.256   0  

Συμβόλαια Προαίρεσης Εμπορευμάτων  36.888   0   36.888   0  

Συμβόλαια Ανταλλαγής  57.748   0   57.748   0  

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υποχρεώσεων  144.223   0   144.223   0  
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7.18 Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες  

Α. Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι 

• Κίνδυνος Εμπορευμάτων 

Οι τιμές των εμπορευμάτων οι οποίες καθορίζονται από την παγκόσμια ζήτηση και προσφορά έχουν ως αποτέλεσμα 

την έκθεση της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στον κίνδυνο διακύμανσης των σχετικών τιμών. 

Οι τιμές των εμπορευμάτων συνδέονται τόσο με μεταβλητές που προσδιορίζουν τα έσοδα (πχ τιμές μετάλλων στο 

LME) όσο και το κόστος (π.χ. τιμές φυσικού αερίου). Ειδικότερα, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εκτίθεται στον κίνδυνο που 

προκύπτει από την παραγωγή και πώληση εμπορευμάτων (Αλουμίνιο και Αλουμίνα) καθώς και τις αγορές φυσικού 

αερίου και δικαιωμάτων εκπομπής αερίων τύπων, την αγορά scrap αλουμινίου και τις εμπορικές συναλλαγές 

φυσικού αερίου (NG trading activities). 

Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης 

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ χρησιμοποιεί διάφορα χρηματοοικονομικά εργαλεία για τη διαχείριση του κινδύνου μεταβολής των 

τιμών εμπορευμάτων, με σκοπό την αντιστάθμισή του σε στρατηγικό και λειτουργικό επίπεδο, πχ μέσω συμβάσεων 

παραγώγων. 

• Πιστωτικός Κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από συναλλαγές με πελάτες, ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, παράγωγα 

χρηματοοικονομικά εργαλεία και καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοοικονομικά ινστιτούτα. 

Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης 

Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους  λόγω 

της πολυδιάστατης φύσης των λειτουργιών της. Αναφορικά με τις εμπορικές της απαιτήσεις, δεν υπάρχει σημαντική 

συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου λόγω διασποράς του σε έναν μεγάλο αριθμό πελατών. Ωστόσο, λόγω των ειδικών 

συνθηκών που επικρατούν τόσο στην Ελλάδα όσο και σε αρκετές αγορές της Ευρώπης, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 

παρακολουθεί, σε σταθερή βάση, τις εμπορικές της απαιτήσεις και μέσω διαδικασιών διασφαλίζει την είσπραξή τους. 

Ενδεικτικά τέτοιες διαδικασίες περιλαμβάνουν την ασφάλιση των πιστώσεων όπου είναι εφικτό, την προείσπραξη, 

σε μεγάλο βαθμό, της αξίας των πωλούμενων προϊόντων, την εξασφάλιση των απαιτήσεων μέσω ενεχυριάσεων σε 

αποθέματα των πελατών και τη λήψη εγγυητικών επιστολών ή άλλων χρηματοπιστωτικών εργαλείων. 

Για την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου σε διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, σε συμβόλαια 

χρηματοοικονομικών παραγώγων καθώς και σε άλλα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά προϊόντα, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 

θέτει ποιοτικά και ποσοτικά όρια. 

Η ανάλυση του υπολοίπου των εμπορικών απαιτήσεων του Ομίλου την 30.06.2022 (ανά φύση στοιχείου εμπορικής 

απαίτησης) καθώς και ο απλός μέσος όρος ημερών είσπραξης (DSO, βάσει του α’ εξαμηνίου Κύκλου Εργασιών) 

εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 
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• Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δραστηριοποιείται διεθνώς και συνεπώς εκτίθεται σε κίνδυνο συναλλαγματικών ισοτιμιών που 

προκύπτουν κυρίως από το δολάριο των ΗΠΑ. Οι κύριες συναλλαγές που εμπίπτουν στον συναλλαγματικό κίνδυνο 

είναι εμπορικές σε ξένο νόμισμα και καθαρές επενδύσεις σε οικονομικές οντότητες του εξωτερικού.  

Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης 

Η Γενική Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ συνάπτει συναλλαγές σε παράγωγα και μη 

χρηματοοικονομικά μέσα με χρηματοοικονομικούς οργανισμούς για λογαριασμό και στο όνομα των εταιρειών της 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. 

Σε επίπεδο Ομίλου, τα χρηματοοικονομικά αυτά προϊόντα χαρακτηρίζονται ως αντισταθμίσεις συναλλαγματικού 

κινδύνου συγκεκριμένων στοιχείων του ενεργητικού, παθητικού ή μελλοντικών εμπορικών συναλλαγών. 

• Κίνδυνος επιτοκίου 

Τα στοιχεία ενεργητικού της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ που εκτίθενται σε κίνδυνο διακύμανσης επιτοκίων αφορούν κυρίως στα 

διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων.  

Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης 

Η πολιτική της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού είναι να επενδύει τα μετρητά σε 

κυμαινόμενα επιτόκια ώστε να διατηρεί την απαραίτητη ρευστότητα επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ικανοποιητική 

απόδοση για τους μετόχους της. 

ποσά σε χιλ.€

Σε 

Ενοποιημένη 

Βάση

Ε.Α. Εμπορικές Απαιτήσεις 1.552.066

Εκ των οποίων:

(α) Σχετιζόμενες με προκαταβολές σε Προμηθευτές 277.423

Προκαταβολές Πελατών στις υποχρεώσεις -288.898 

(β) Σχετιζόμενες με μη τιμολογημένες απαιτήσεις (έσοδο βάσει % ολοκλήρωσης) 375.746

Υποχρεώσεις για τιμολογημένο και μη αναγνωρισμένο έσοδο -220.800 

(γ) Σχετιζόμενες με υποχρεώσεις (για τις οποίες δεν έχει διενεργηθεί συμψηφισμός) 174.329

(δ) Σχετιζόμενες με παροχή ενδιάμεσης πίστωσης σε έργα (εξασφαλισμένη) 198.083

Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις (σε κυλιόμενη βάση) , Ε.Α. -α-β-γ-δ 526.485

Κύκλος Εργασιών 2.154.215

Απλός Μέσος Όρος ημερών είσπραξης  (DSO χωρίς προσαρμογές για ΦΠΑ) 44,7
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Επιπρόσθετα, και για το σκέλος των στοιχείων του παθητικού, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ανάλογα το είδος των προϊόντων 

χρηματοδότησης (διάρκεια, τύπος κλπ), τις συνθήκες των αγορών, την εκτίμηση του επιτοκιακού κινδύνου και την 

υφιστάμενη αναλογία μεταξύ υποχρεώσεων σε κυμαινόμενο και σταθερό επιτόκιο, επιλέγει τη σχετική σύνθεση τους. 

Αυτό διενεργείται είτε μέσω της απευθείας λήψης δανείων με σταθερό επιτόκιο είτε μέσω της χρήσης επιτοκιακών 

χρηματοοικονομικών παραγώγων.  

• Κίνδυνος Ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων και ανάπτυξη της 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Οι σχετικές ανάγκες ρευστότητας γίνονται αντικείμενο διαχείρισης μέσω προσεκτικής 

παρακολούθησης των βραχυπρόθεσμων χρεών, των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς 

επίσης και των εισπράξεων - πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. 

Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης 

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εξασφαλίζει επαρκείς διαθέσιμες πιστωτικές διευκολύνσεις ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει τις 

βραχυπρόθεσμες επιχειρηματικές ανάγκες. Τα κεφάλαια για τις μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας 

εξασφαλίζονται από ένα επαρκές ποσό δανειακών κεφαλαίων με λήξεις που τις εξυπηρετούν. 

Γνωστοποίηση αναφορικά με κινδύνους που συνδέονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 

Ρωσία – Ουκρανία  

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, καλύπτει μέρος των αναγκών του χαρτοφυλακίου της, με Φυσικό Αέριο Ρωσικής προέλευσης υπό 

μακροχρόνια σύμβαση προμήθειας που βρίσκεται σε ισχύ. 

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ συμμορφώνεται πλήρως με τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς πρόνοιες αναφορικά με την προμήθεια 

φυσικού αερίου. Επιπλέον, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ προχώρησε σε αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων της Ρωσικής 

εισβολής στην Ουκρανία και των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσία, με βάση την αβεβαιότητα ή/και τον 

αντίκτυπό που πιθανά αυτές θα έχουν τόσο στη Διεθνή αγορά Φυσικού Αερίου, όσο και στη διαμόρφωση των 

συνθηκών της Ελληνικής και ευρύτερης αγοράς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Έχει εκπονήσει και διαθέτει σε ετοιμότητα προς υλοποίηση σχετικό πλάνο αντιμετώπισης του κινδύνου διατάραξης 

ή/και διακοπής της τροφοδοσίας της με Φυσικό Αέριο Ρωσικής προέλευσης, βάσει του οποίου προβλέπεται η 

υποκατάσταση της όποιας απομείωσης  ποσότητας αερίου αγωγού, από εναλλακτικές προμήθειες. Το πλάνο αυτό, 

είναι υπό συνεχή έλεγχο και επικαιροποίηση αναλόγως των εξελίξεων, προβλέψεων και εκτιμήσεων στη διεθνή 

αγορά. 

Τέλος, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, παρακολουθεί τις εξελίξεις σε θέματα οικονομικών κυρώσεων σε όλες τις εφαρμοστέες 

νομοθεσίες σε αυτή και τις θυγατρικές της ώστε να εναρμονίζεται πλήρως με τις ισχύουσες ή επερχόμενες κυρώσεις 

και ταυτόχρονα να μειώσει την έκθεσή της σε κανονιστικό και επιχειρηματικό κίνδυνο.   
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7.19 Πωλήσεις    

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανά τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας για την παρουσιαζόμενη περίοδο και την 

30/6/2022 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

7.20 Χρηματοοικονομικά έσοδα 

  ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ   ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική 

(Ποσά σε χιλιάδες €) 
1/1-

30/06/2022 
1/1-

30/06/2021   
1/1-

30/06/2022 
1/1-

30/06/2021 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα           

Τραπεζικές καταθέσεις  1.204   62     43   10  

Αποτίμηση προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος  8   0     0   0  

Πελατών 4.235   12.092     703   280  

Χορηγηθέντων Δανείων σε συνδεδεμένα μέρη 0   0     11   0  

Λοιπά  985   24     97   18  

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  1   0     0   0  

Σύνολο  6.433   12.177     853   307  
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7.21 Κέρδη ανά μετοχή 

Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με το μέσο σταθμικό αριθμό των κοινών μετοχών. 

  ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ   ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική 

(Ποσά σε χιλιάδες €) 
1/1-

30/06/2022 
1/1-

30/06/2021   
1/1-

30/06/2022 
1/1-

30/06/2021 

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής  166.401   77.196     117.754   48.068  

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών  136.228   136.414     136.228   136.414  

Βασικά κέρδη ανά μετοχή  1,2215   0,5659     0,8644   0,3524  

            

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες (Σύνολο)           

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής  166.950   77.281     117.754   48.068  

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών  136.228   136.414     136.228   136.414  

Βασικά κέρδη ανά μετοχή  1,2255   0,5665     0,8644   0,3524  

            

Διακοπείσες δραστηριότητες (Σύνολο)           

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής (548) (85)    0   0  

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών  136.228   136.414     136.228   136.414  

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (0,0040) (0,0006)    0,0000   0,0000  

 

7.22 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχεται για τον Όμιλο σε 3.085 

και για την Εταιρεία σε 2.077. Αντίστοιχα την 30/06/2021 ανήλθε για Όμιλο σε 2.720 και για την Εταιρεία σε 2.032. 

 

7.23 Παροχές στη Διοίκηση 

Οι παροχές προς τη Διοίκηση σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
  

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική 

(Ποσά σε χιλιάδες €) 30/06/2022 30/06/2021   30/06/2022 30/06/2021 

Βραχυπρόθεσμες παροχές           

- Μισθοί Διευθ. Στελεχών και Αμοιβές Δ.Σ. 4.341 4.407   3.273 3.131 

- Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 236 163   162 103 

- Bonus 50 50   50 50 

- Λοιπές αποζημιώσεις 0 0   0 0 

Σύνολο 4.626 4.621   3.485 3.284 

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου (και τις οικογένειές τους). 
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7.24 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

  ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ   ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική 

(Ποσά σε χιλιάδες €) 
1/1-

30/06/2022 
1/1-

30/06/2021   
1/1-

30/06/2022 
1/1-

30/06/2021 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες          
Κέρδη Περιόδου  181.447   79.964     117.754   48.068  

Προσαρμογή για:          
Φόρο  42.379   14.564     30.468   5.575  

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων  32.410   29.491     21.637   21.407  

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων  8.965   6.834     4.499   3.379  

Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης στοιχείων ενεργητικού  4.098   3.546     3.511   2.705  

Απομειώσεις  180   0     0   0  

Προβλέψεις (68)  1.591     0   1.586  

(Κέρδη)/ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων  73  (770)   (36)  0  

(Κέρδη)/ζημιές από πώληση θυγατρικής  0  (3.336)    0  (3.336) 

'Εσοδα τόκων (5.684) (12.177)   (853) (307) 

'Εξοδα τόκων  33.757   30.717     24.421   14.958  

Έσοδα από μερίσματα  0   0    (5.178)  0  

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων - Παραχωρηθέντων Δικαιωμάτων (1.147) (700)   (458) (549) 

Συναλλαγματικά κέρδη / (ζημιές)  1.544   2.629     0   0  

Λοιπές Διαφορές  804   892     0   0  

   117.310   73.280     78.011   45.417  

Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης          
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (141.033) (105.148)    21.080  (18.676) 

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (286.435) (63.267)   (225.403) (163.971) 
(Αύξηση) / μείωση  λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος 
ενεργητικού  693   478     202  (1) 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων  251.132   113.958    (133.141)  128.356  

Εκροή προβλέψεων  0  (4)    0   0  
Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης  2.734  (419)    2.541  (430) 

Άλλα  0  (706)    0   0  

  (172.910) (55.108)   (334.721) (54.721) 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  125.847   98.136    (138.956)  38.765  

 

 

7.25 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 24 φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ   ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική 

(Ποσά σε χιλιάδες €) 30/06/2022 30/06/2021   30/06/2022 30/06/2021 

Πωλήσεις Εμπορευμάτων            

Θυγατρικές 0 0   180.647 23.999 

Σύνολο 0 0   180.647 23.999 

Αγορές Εμπορευμάτων            

Θυγατρικές 0 0   44.443 11.607 

Σύνολο 0 0   44.443 11.607 

Πωλήσεις Υπηρεσιών & Λοιπές Συναλλαγές           

Θυγατρικές 0 0   36.308 11.780 

Σύνολο 0 0   36.308 11.780 

Αγορές Υπηρεσιών            

Θυγατρικές 0 0   1.901 27.659 

Διευθυντικά Στελέχη 4.626 4.621   3.485 3.284 

Σύνολο 4.626 4.621   5.386 30.943 
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  ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ   ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική 

(Ποσά σε χιλιάδες €) 30/06/2022 30/06/2021   30/06/2022 30/06/2021 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα μέρη           

Θυγατρικές 0 0   225.200 124.576 

Σύνολο 0 0   223.189 124.576 

Χορηγηθείσες εγγυήσεις για συνδεμένα μέρη            

Θυγατρικές 2.606.477 2.209.556   2.606.477 2.209.556 

Σύνολο 2.606.477 2.209.556   2.606.477 2.209.556 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα μέρη           

Θυγατρικές 0 0   51.212 255.042 

Σύνολο 0 0   51.212 255.042 

Οι παραπάνω εγγυήσεις αφορούν: 

Κατά € 692,46 εκ σε εγγυήσεις για Τραπεζικά Δάνεια των εταιρειών του Ομίλου και κατά € 1.914,01 εκ. σε εγγυήσεις 

της μητρικής προς Πελάτες και Προμηθευτές των θυγατρικών της εταιρειών. 

Σημειώνεται ότι το παραπάνω ποσό των εγγυήσεων που έχει εκδώσει η μητρική προς Πελάτες και Προμηθευτές των 

θυγατρικών της εταιρειών, αντιστοιχεί στο μέγιστο της εγγύησης και του κινδύνου που έχει αναληφθεί από τη 

μητρική ανεξάρτητα από τη πιθανότητα πραγμάτωσης του εν λόγω κινδύνου. 

Οι συναλλαγές με τις ανωτέρω εταιρείες πραγματοποιούνται σε καθαρά εμπορική βάση. Ο Όμιλος δεν συμμετείχε σε 

καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσης ή περιεχομένου η οποία να είναι ουσιώδης για τον Όμιλο, ή τις εταιρείες και τα 

άτομα που συνδέονται στενά με αυτόν, και δεν αποσκοπεί να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο μέλλον. 

Καμία από τις συναλλαγές δεν εμπεριέχει ειδικούς όρους και συνθήκες.  

7.26 Κεφαλαιουχικές δαπάνες  

Εντός του πρώτου εξαμήνου 2022, ο Όμιλος πραγματοποίησε κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους €284.009 χιλ. έναντι 

€170.280 χιλ. το πρώτο εξάμηνο 2021. 

7.27 Διακοπτόμενες δραστηριότητες  

Ο Όμιλος το 2009, εφαρμόζοντας το ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση & Διακοπείσες 

Εκμεταλλεύσεις», παρουσιάζε χωριστά τα περιουσιακά στοιχεία καθώς και τις υποχρεώσεις της θυγατρική εταιρείας 

SOMETRA S.A., για την οποία αποφασίστηκε στις 26 Ιανουαρίου 2009 η προσωρινή αναστολή της παραγωγικής 

δραστηριότητας του εργοστασίου παραγωγής Ψευδάργυρου – Μολύβδου στη Ρουμανία, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζει 

χωριστά και το αποτέλεσμα από τη διακοπείσα δραστηριότητα στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων του 

Ομίλου. Δεδομένων των τότε παγκόσμιων οικονομικών συγκυριών, δεν κατέστησαν δυνατά εναλλακτικά σενάρια για 

τη μελλοντική αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής εταιρείας.  

Συνακόλουθα από το 2011, εφαρμόζοντας την παραγραφό 13 του ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία κατεχόμενα 

προς πώληση & Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις», η δραστηριότητα του Ψευδάργυρου – Μολύβδου («SOMETRA S.A.») 

δεν θεωρείτο πλέον περιουσιακό στοιχείο κατεχόμενο προς πώληση αλλά προς εγκατάλειψη και τα περιουσιακά 

στοιχεία της δραστηριότητας επανήλθαν στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει να 
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εμφανίζεται χωριστά το αποτέλεσμα από τη διακοπείσα δραστηριότητα στην ενοποιημένη κατάσταση 

αποτελεσμάτων του Ομίλου. 

Την 31/12/2015 η θυγατρική εταιρεία SOMETRA S.A., εισέφερε μέσω απόσχισης τον κλάδο παραγωγής ψευδαργύρου 

και Μολύβδου καθώς και των υποπροϊόντων τους στην νεοϊδρυθείσα για τον σκοπό αυτό θυγατρική της εταιρεία 

Reycom Recycling (REYCOM). Ο εν λόγω μετασχηματισμός πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης που 

επιχειρεί ο Όμιλος αναφορικά με τη διακοπείσα δραστηριότητα Ψευδαργύρου και Μολύβδου και συγκεκριμένα στα 

πλαίσια της πρόθεσής του να αναπτύξει τη δραστηριότητα ανακύκλωσης υπολειμμάτων μεταλλουργικής 

κατεργασίας με στόχο την παραγωγή οξειδίων ψευδαργύρου(Zn) και Μολύβδου(Pb) .  

  ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 

(Ποσά σε χιλιάδες €) 
1/1-

30/06/2022 
1/1-

30/06/2021 

Πωλήσεις  0   0  

Κόστος Πωληθέντων (0) (0) 

Μικτό κέρδος  0   0  
      

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης (0)  341  

Έξοδα διάθεσης (0) (30) 

Έξοδα διοίκησης (437) (396) 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (0) (0) 
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων 

(437) (84) 

      

Χρηματοοικονομικά Έσοδα (0)  0  

Χρηματοοικονομικά Έξοδα (111)  0  

Κέρδη προ φόρων (548) (85) 
      

Φόρος Εισοδήματος (0) (0) 

Κέρδη μετά από φόρους (548) (85) 

 

7.28 Εμπράγματες Εξασφαλίσεις 

Υφίστανται εμπράγματες εξασφαλίσεις επί των ακινήτων του Ομίλου και λοιπές εξασφαλίσεις ύψους € 172,15 εκ. για 

εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού.  

7.29 Δεσμεύσεις 

Οι δεσμεύσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναφορικά με τα κατασκευαστικά συμβόλαια έχουν ως εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
  

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική 

(Ποσά σε χιλιάδες €) 30/06/2022 31/12/2021   30/06/2022 31/12/2021 

Δεσμεύσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια           

Ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων  2.007.692   1.508.503     1.511.151   1.029.725  

Χορηγηθείσες εγγυήσεις  911.909   721.722     898.155   701.875  

Σύνολο  2.919.601   2.230.225     2.409.306   1.731.600  
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*Στον παραπάνω πίνακα  περιλαμβάνεται ποσό € 420 εκ. που αφορά στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο του έργου Deir Azzur 

για το οποίο ο Όμιλος όπως έχει σχετικά ανακοινώσει έχει παγώσει την εκτέλεση των εργασιών στο site, καθώς και € 

57 εκ. τα οποία αφορούν σε έργα μεταλλικών κατασκευών του κλάδου Μεταλλουργίας. 

7.30 Ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις  

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Εντός του 2021 παρελήφθησαν εντολές ελέγχου για τις πρώην θυγατρικές ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε για τα έτη 

2015 και 01/01-06/07/2017, την ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. για τα έτη 2015 – 2016 και 01/01-06/07/2017, 

την PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τα έτη 2015 – 2016 και 01/01-06/07/2017 και 

για την PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τα έτη 2015 – 2016 και 01/01-06/07/2017, οι οποίες συγχωνεύθηκαν με 

απορρόφηση από την Μυτιληναίος Α.Ε. σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμόν 75634/06-07-2017.  

Εντός του 2022, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. για το έτος 2016, με καταλογισμό 

φόρων και τελών συνολικού ποσού 608 χιλ., ενώ ο έλεγχος για την περίοδο 01/01-06/07/2017 ολοκληρώθηκε  χωρίς 

καταλογισμό φόρων. Οι έλεγχοι της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε για την περίοδο 01/01-06/07/2017 και της 

PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για τα έτη 2016 και 01/01-06/07/2017 βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Οι 

λοιποί έλεγχοι που αφορούν στις ως άνω εντολές, έχουν ήδη ολοκληρωθεί. 

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2020, οι εταιρείες του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και πληρούν τα σχετικά 

κριτήρια υπαγωγής στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, έλαβαν Έκθεση Φορολογικής 

Συμμόρφωσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 και του άρθρου 65Α παρ.1 του Ν.4174/2013, χωρίς 

να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές. Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1006/2016, οι εταιρείες οι οποίες έχουν υπαχθεί στον 

ως άνω ειδικό φορολογικό έλεγχο δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές 

αρχές. 

Για τη χρήση 2021 ο φορολογικός έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη λήψη Έκθεσης Φορολογικής 

Συμμόρφωσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση δεν αναμένει να 

προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω σχετικά με την Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης (όπου έχει εφαρμογή), στον 

κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι χρήσεις για τις οποίες οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και των ημεδαπών 

θυγατρικών της δεν έχουν καταστεί οριστικές: 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

 1  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - 

 2  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. - 

 3  ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. - 

 4  BRIDGE ACCESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS TKT A.E  2016-2021* 

 5  ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. - 

 6  ΔΕΣΦΙΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2016-2021 

 7  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  2016-2021 

 8  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε. - 

 9  ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2016-2021 

 10  ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2016-2018* 
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 11  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, Μαρούσι Αττικής 2016-2021* 

 12  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 2019 

 13  ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε. - 

 14  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. 2016-2021* 

 15  ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε. 2016-2018 

 16  ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε. 2016-2019 

 17  ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε. 2016-2018* 

 18  ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚOΜΠΙ Α.Ε. 2016-2021 

 19  ΜΕΤΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε. 2016-2021 

 20  ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 2016-2021 

 21  ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε. 2016-2018* 

 22  ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. - 

 23  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε. - 

 24  SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 2016-2017 

 25  PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.  2016-2018 

 26  ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (πρώην ΑΝΕΜΟΣΤΡΑΤΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.)  2016-2021* 

 27  ΑΝΕΜΟΔΡΑΣΗ Α.Ε. Α.Π.Ε.  2016-2021* 

 28  ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ Α.Ε. Α.Π.Ε.  2016-2021* 

 29  
PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (πρώην ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.) 

 2016-2021* 

 30  ΧΟΡΤΕΡΟΥ Α.Ε. Α.Π.Ε.  2016-2021* 

 31  ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΔΡΟΣΕΡΗ ΡΑΧΗ Α.Ε.   2016-2021* 

 32  ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΝΗ Α.Ε.   2016-2021* 

 33  ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Ε.  2016-2021* 

 34  ΑΕΤΟΒΟΥΝΙ Α.Ε.  2016-2021* 

 35  ΛΟΓΓΑΡΙΑ Α.Ε.  2016-2021* 

 36  ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ   2016-2021* 

 37  ΚΕΡΑΣΟΥΔΑ ΑΕ  2016-2021* 

 38  ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΓΟΣΤΥΛΙΑΣ Α.Ε. Α.Π.Ε.  2016-2021* 

 39  Κ/Ξ  ΜΕΤΚΑ  – ΤΕΡΝΑ   2016-2021* 

 40  ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E.  2016-2021* 

 41  ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΡΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. Α.Π.Ε.  2016-2021* 

 42  ΑΝΕΜΟΡΟΗ Α.Ε. Α.Π.Ε.  2016-2021* 

 43  PROTERGIA ENERGY A.E.  2016-2020* 

 44  SOLIEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.  2016-2021* 

 45  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  Β.Ε.Α.Ε. (πρώην ΟΣΤΕΝΙΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 

2015 

 46  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ Α.Ε.  2016-2021 

 47  ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε.  2016-2021 

 48  ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η.Ε. - 

 49  ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η.Ε.   2016-2021* 

 50  MNG TRADING - 

 51  ZEOLOGIC Α.Β.Ε.Ε 2016-2018 

 52  ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. A.E. - 

 53  Κ/Ξ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ -ΞΑΝΘΑΚΗΣ 2020-2021 

 54  Κ/Ξ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ -ΕΛΕΜΚΑ 2020-2021 

 55  Κ/Ξ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ -ΕΛΕΜΚΑ -  ENVIROFINA 2020-2021 

 56  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΒΑΞ Α.Ε. - INTRAKAT - ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΤΕΡΝΑ Α.Ε., 2020-2021 

 57  METKA EGN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 2016-2021 

 58  ΕΜΗΕ Ε.Π.Ε. (εξαγορά εντός του 2021) 2016-2021 

 59  
MYTILINEOS - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ιδρύθηκε 04/2022) 

- 

 60  ΕΓΝΑΤΙΑ WIND ENΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εξαγορά εντός του 2022) 2019-2021 

 

Οι εν λόγω εταιρείες έλαβαν Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης για τις χρήσεις 2011-2013 για όσα έτη ήταν αυτές 

ενεργές, ενώ από τη χρήση 2014 και έπειτα και βάσει της τροποποίησης των διατάξεων του Ν.4174/2013 άρθρο 65Α 

παρ.1, όσες πληρούσαν τα σχετικά κριτήρια του ελέγχου σε προαιρετικό βαθμό, επέλεξαν να λάβουν φορολογικό 

πιστοποιητικό. 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν σχηματίσει πρόβλεψη στις 30/6/2022, για την κάλυψη μελλοντικών διαφορών από 

φορολογικούς ελέγχους, ποσού € 0,9 εκ. και € 0,6 εκ. αντίστοιχα. 
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Ανέλεγκτες χρήσεις - αλλοδαπές εταιρείες του Ομίλου 

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται τα έτη για τα οποία οι φορολογικές υποχρεώσεις των αλλοδαπών 

θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου δεν έχουν καταστεί οριστικές. 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ 

 1  MYTILINEOS WIND ENERGY ALBANIA, Αλβανία 2019-2021 

 2  METKA EGN AUSTRALIA PTY LTD, Αυστραλία 2018-2021 

 3  METKA EGN AUSTRALIA PTY HOLDINGS LTD, Αυστραλία 2018-2021 

 4  TERRANOVA ASSETCO PTY LTD, Αυστραλία 2018-2021 

 5  WAGGA-WAGGA OPERATIONS CO PTY LTD, Αυστραλία 2017-2021 

 6  WAGGA-WAGGA PROPERTY CO PTY LTD, Αυστραλία 2017-2021 

 7  JUNEE OPERATIONS CO PTY LTD, Αυστραλία 2018-2021 

 8  JUNEE PROPERTY CO PTY LTD, Αυστραλία 2017-2021 

 9  COROWA OPERATIONS CO PTY LTD, Αυστραλία 2018-2021 

 10  COROWA PROPERTY CO PTY LTD, Αυστραλία 2017-2021 

 11  MOAMA OPERATIONS CO PTY LTD, Αυστραλία 2018-2021 

 12  MOAMA PROPERTY CO PTY LTD, Αυστραλία 2017-2021 

 13  KINGAROY OPERATIONS CO PTY LTD, Αυστραλία 2018-2021 

 14  KINGAROY PROPERTY CO PTY LTD, Αυστραλία 2017-2021 

 15  GLENELLA OPERATIONS CO PTY LTD, Αυστραλία 2018-2021 

 16  GLENELLA PROPERTY CO PTY LTD, Αυστραλία 2017-2021 

 17  METKA EGN AUSTRALIA HOLDINGS TWO PTY LTD, Αυστραλία 2019-2021 

 18  WYALONG SOLAR FARM PTE. LTD, Αυστραλία 2020-2021 

 19  MOURA SOLAR FARM HOLDINGS PTY LTD, Αυστραλία 2020-2021 

 20  WYALONG SOLAR FARM HOLDINGS PTY LTD, Αυστραλία 2020-2021 

 21  MAVIS SOLAR FARM AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD, Αυστραλία 2020-2021 

 22  MAVIS SOLAR FARM PTY LTD, Αυστραλία 2020-2021 

 23  PENRITH BESS HOLDING PTE LTD, Αυστραλία 2020-2021 

 24  TERRANOVA HOLDCO PTY LTD, Αυστραλία 2020-2021 

 25  EPC HOLDCO PTY LTD, Αυστραλία 2020-2021 

 26  MOURA SOLAR FARM SPV PTY LTD, Αυστραλία 2020-2021 

 27  MOURA SOLAR FARM SPV HOLDINGS PTY LTD, Αυστραλία 2020-2021 

 28  METKA EGN AUSTRALIA (QLD) PTY LTD, Αυστραλία 2021 

 29  MTRH Developmnet GmbH, Αυστρία 2016-2021 

 30  INTERNATIONAL POWER SUPPLY AD, Βουλγαρία 2016-2021 

 31  METKA EGN Burkina Faso Sarl, Μπουρκίνα Φάσο 2020-2021 

 32  METKA -EGN SpA, Χιλή 2015-2021 

 33  INVERSIONES FOTOVOLTAICAS SPA, Χιλή 2013-2021 

 34  CAMPANILLAS SOLAR SPA, Χιλή 2014-2021 

 35  TAMARICO SOLAR DOS SPA, Χιλή 2014-2021 

 36  DONA ANTONIA SOLAR SPA, Χιλή 2015-2021 

 37  PLANTA SOLAR TOCOPILLA SPA, Χιλή 2013-2021 

 38  DROSCO HOLDINGS LIMITED, Κύπρος 2003-2021 

 39  METKA RENEWABLES LIMITED, Κύπρος 2015-2021 

 40  STANMED TRADING LTD, Κύπρος 2011-2021 

 41  METKA-EGN LTD, Κύπρος 2015-2021 

 42  METKA  POWER INVESTMENTS, Κύπρος 2016-2021 

 43  METKA EGN Holdings 1 Limited, Κύπρος 2019-2021 

 44  SANTIAM INVESTMENT I LTD, Κύπρος 2018-2021 

 45  SANTIAM INVESTMENT II LTD, Κύπρος 2018-2021 

 46  SANTIAM INVESTMENT III LTD, Κύπρος 2018-2021 

 47  SANTIAM INVESTMENT IV LTD, Κύπρος 2018-2021 

 48  SANTIAM INVESTMENT V LTD, Κύπρος 2020-2021 
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 49  SANTIAM INVESTMENT VI LTD, Κύπρος 2020-2021 

 50  BRYANT HOLDINGS LIMITED, Κύπρος 2020-2021 

 51  METKA EGN FRANCE SRL, Γαλλία 2018-2021 

 52  MYVEKT INTERNATIONAL SKOPJE, Βόρεια Μακεδονία 1999-2021 

 53  MYTILINEOS Heat and Power Generation, Βόρεια Μακεδονία - 

 54  RDA TRADING, Νήσοι Γκέρνσεϊ 2007-2021 

 55  HERA SUN POWER PRIVATE LIMITED, Ινδία - 

 56  GORESBRIDGE SPV LIMITED, Ιρλανδια 2016-2021 

 57  GOREY SPV LIMITED, Ιρλανδια 2018-2021 

 58  METKA EGN ITALY S.R.L., Ιταλία 2020-2021 

 59  METKA EGN SARDINIA SRL, Ιταλία 2018-2021 

 60  METKA EGN APULIA SRL, Ιταλία 2018-2021 

 61  MY SUN, Ιταλία 2018-2021 

 62  FAMILY ENERGY SRL, Ιταλία 2019-2021 

 63  METKA EGN RENEWABLES DEVELOPMENT ITALY S.R.L., Ιταλία 2021 

 64  MYT DEVELOPMENT INITIATIVES SRL*, Ιταλία 2021 

 65  CATCH THE SUN SRL, Ιταλία 2021 

 66  MYT ENERGY DEVELOPMENT SRL *, Ιταλία 2021 

 67  CATCH THE SUN 2 S.R.L.*, Ιταλία 2021 

 68  CATCH THE SUN 3 S.R.L.*, Ιταλία 2021 

 69  CATCH THE SUN 4 S.R.L.*, Ιταλία 2021 

 70  CATCH THE SUN 5 S.R.L.*, Ιταλία 2021 

 71  CATCH THE SUN 6 S.R.L.*, Ιταλία 2021 

 72  MYT SARDINIA 1 S.R.L.*, Ιταλία 2018-2021 

 73  MYT SARDINIA 2 S.R.L.*, Ιταλία 2018-2021 

 74  MYT SARDINIA 3 S.R.L.*, Ιταλία 2018-2021 

 75  MYT SARDINIA 4 S.R.L.*, Ιταλία 2018-2021 

 76  MYT SARDINIA 5 S.R.L.*, Ιταλία 2018-2021 

 77  MYT SARDINIA 6 S.R.L.*, Ιταλία 2018-2021 

 78  METKA-EGN KZ, Καζακστάν 2017-2021 

 79  MK SOLAR Co. Ltd., Νότια Κορέα 2020-2021 

 80  HANMAEUM ENERGY Co. Ltd., Νότια Κορέα 2020-2021 

 81  METKA GENERAL CONTRACTOR CO.  LTD, Νότια Κορέα 2018-2021 

 82  METKA EGN KOREA LTD, Νότια Κορέα 2018-2021 

 83  JVIGA KOREA TAEAHN Inc., Νότια Κορέα 2018-2021 

 84  MYTILINEOS FINANCE S.A., Λουξεμβούργο 2007-2021 

 85  MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A., Λουξεμβούργο 2011-2021 

 86  METKA-EGN MEXICO, Μεξικό 2017-2021 

 87  METKA EGN Mexico Holding, Μεξικό 2020-2021 

 88  METKA POWER WEST AFRICA LIMITED, Νιγηρία 2017-2021 

 89  RIVERA DEL RIO, Πάναμα 2015-2021 

 90  METKA CYPRUS PORTUGAL HOLDINGS, Πορτογαλία 2021 

 91  METKA CYPRUS PORTUGAL 2, Πορτογαλία 2019-2021 

 92  METKA CYPRUS PORTUGAL 3, Πορτογαλία 2019-2021 

 93  CENTRAL SOLAR DE DIVOR LDA, Πορτογαλία 2020-2021 

 94  CENTRAL SOLAR DE FALAGUEIRA DLA, Πορτογαλία 2020-2021 

 95  METKA-EGN USA LLC, Πουέρτο Ρίκο 2015-2021 

 96  ΜΕΤΚΑ BRAZI SRL, Ρουμανία 2008-2021 

 97  SOMETRA S.A., Ρουμανία 2019-2021 

 98  DELTA PROJECT CONSTRUCT SRL, Ρουμανία 2005-2021 

 99  SOLAR RENEWABLE S.R.L., Ρουμανία 2020-2021 

 100  SUN CHALLENGE S.R.L., Ρουμανία 2020-2021 

 101  METKA EGN ROM S.R.L., Ρουμανία 2021 

 102  SOLAR REVOLUTION S.R.L. (Kinisi), Ρουμανία 2021 

 103  MYT HOLDCO CLEAN ENERGY S.R.L.*, Ρουμανία - 

 104  ELEMKA SAUDI, Σαουδική Αραβία 2018-2021 

 105  MYTILINEOS BELGRADE D.O.O., Σερβία 1999-2021 
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 106  METKA EGN SINGAPORE PTE LTD, Σινγκαπούρη 2018-2021 

 107  METKA EGN SINGAPORE HOLDINGS PTE LTD, Σινγκαπούρη 2020-2021 

 108  METKA EGN SINGAPORE HOLDINGS 2 PTE. LTD, Σινγκαπούρη 2020-2021 

 109  METKA EGN SINGAPORE HOLDINGS 3 PTE. LTD, Σινγκαπούρη 2020-2021 

 110  MAVIS SOLAR FARM SINGAPORE PTE. LTD, Σινγκαπούρη 2020-2021 

 111  MOURA SOLAR FARM PTE. LTD, Σινγκαπούρη 2020-2021 

 112  WYALONG SOLAR FARM PTE. LTD, Σινγκαπούρη 2020-2021 

 113  PENRITH BESS HOLDING PTE LTD, Σινγκαπούρη 2020-2021 

 114  METKA EGN SINGAPORE HOLDING 4 PTE, Σινγκαπούρη 2021 

 115  ROSEDALE SOLAR HOLDINGS PTE LTD, Σινγκαπούρη - 

 116  METKA EGN SPAIN SLU, Ισπανία 2018-2021 

 117  METKA EGN SOLAR 1, Ισπανία 2019-2021 

 118  METKA EGN SOLAR 2, Ισπανία 2019-2021 

 119  METKA EGN SOLAR 3, Ισπανία 2019-2021 

 120  METKA EGN SOLAR 4, Ισπανία 2019-2021 

 121  METKA EGN SOLAR 5, Ισπανία 2019-2021 

 122  METKA EGN SOLAR 6, Ισπανία 2019-2021 

 123  METKA EGN SOLAR 7, Ισπανία 2019-2021 

 124  METKA EGN SOLAR 8, Ισπανία 2019-2021 

 125  METKA EGN SOLAR 9, Ισπανία 2019-2021 

 126  METKA EGN SOLAR 10, Ισπανία 2019-2021 

 127  METKA EGN SOLAR 11, Ισπανία 2019-2021 

 128  METKA EGN SOLAR 12, Ισπανία 2019-2021 

 129  METKA EGN SOLAR 13, Ισπανία 2019-2021 

 130  METKA EGN SOLAR 14, Ισπανία 2019-2021 

 131  METKA EGN SOLAR 15, Ισπανία 2019-2021 

 132  METKA EGN SOLAR 16, Ισπανία 2020-2021 

 133  METKA EGN SOLAR 17, Ισπανία 2020-2021 

 134  METKA EGN SOLAR 18, Ισπανία 2020-2021 

 135  METKA EGN SOLAR 19, Ισπανία 2020-2021 

 136  METKA EGN SOLAR 20, Ισπανία 2020-2021 

 137  METKA EGN SOLAR 21, Ισπανία 2020-2021 

 138  METKA EGN SOLAR 22, Ισπανία 2020-2021 

 139  METKA EGN SOLAR 23, Ισπανία 2020-2021 

 140  METKA EGN SOLAR 24, Ισπανία 2020-2021 

 141  METKA EGN SOLAR 25, Ισπανία 2020-2021 

 142  METKA EGN SOLAR 26, Ισπανία 2020-2021 

 143  METKA EGN SOLAR 27, Ισπανία 2020-2021 

 144  METKA EGN SOLAR 28, Ισπανία 2020-2021 

 145  METKA EGN SOLAR 29, Ισπανία 2020-2021 

 146  METKA EGN SOLAR 30, Ισπανία 2020-2021 

 147  METKA EGN SOLAR 31, Ισπανία 2020-2021 

 148  METKA EGN SOLAR 32, Ισπανία 2020-2021 

 149  METKA EGN SOLAR 33, Ισπανία 2020-2021 

 150  METKA EGN SOLAR 34, Ισπανία 2020-2021 

 151  METKA EGN SOLAR 35, Ισπανία 2020-2021 

 152  METKA EGN SOLAR 36, Ισπανία 2020-2021 

 153  METKA EGN SOLAR 37, Ισπανία 2020-2021 

 154  METKA EGN SOLAR 38, Ισπανία 2020-2021 

 155  METKA EGN SOLAR 39, Ισπανία 2020-2021 

 156  METKA EGN SOLAR 40, Ισπανία 2020-2021 

 157  METKA EGN SPAIN HOLDING 2 SL, Ισπανία 2020-2021 

 158  MYTILINEOS INTERNATIONAL COMPANY A.G. "MIT Co", Ελβετία 2013-2021 

 159  METKA EGN Green Power Holdings Co.Ltd, Ταιβάν 2021 

 160  POWER PROJECTS, Τουρκία 2021 

 161  METKA IPS LTD, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 2018-2021 

 162  METKA INTERNATIONAL LTD, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 2016-2021 
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 163  METKA INTERNATIONAL FZE, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 2019-2021 

 164  METKA-EGN UGANDA SMC LTD, Ουγκάντα 2018-2021 

 165  METKA-EGN LTD , Ηνωμένο Βασίλειο 2015-2021 

 166  FALAG Holdings Limited, Ηνωμένο Βασίλειο 2019-2021 

 167  Croome Airfield Solar Limited, Ηνωμένο Βασίλειο 2020-2021 

 168  EEB 23 Limited, Ηνωμένο Βασίλειο 2020-2021 

 169  EEB13 Limited, Ηνωμένο Βασίλειο 2020-2021 

 170  Metka EGN Renewco Holding Limited, Ηνωμένο Βασίλειο 2020-2021 

 171  Metka EGN TW Holdings Limited, Ηνωμένο Βασίλειο 2020-2021 

 172  Sirius SPV Ltd (Watnall), Ηνωμένο Βασίλειο 2020-2021 

 173  SSPV1 Limited, Ηνωμένο Βασίλειο 2020-2021 

 174  WATNALL ENERGY LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο 2020-2021 

 175  METKA EGN REGENER8 HOLDING LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο 2021 

 176  REGENER8 SPV 1 LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο 2021 

 177  REGENER8 SPV 2 LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο 2021 

 178  REGENER8 SPV 3 LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο 2021 

 179  REGENER8 SPV 4 LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο 2021 

 180  MYT UK HOLDING 1 LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο - 

 181  METKA EGN CENTRAL ASIA, Ουζμπεκιστάν 2020-2021 

 182  MYT STRUGA SP. ZOO, Πολωνία - 

 183  MYT WITKOW SP. ZOO, Πολωνία - 

 184  MYT HRVATSKA D.o.o., Κροατία - 

 

7.31 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις   

Έκτακτη εισφορά 6% για τον σταθμό ΣΗΘΥΑ 

 

Σύμφωνα με τα ενημερωτικά σημειώματα που απέστειλε η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ την 01.02.2021 στην Εταιρεία, επιβλήθηκε 

έκτακτη εισφορά επί του συνόλου του εσόδου της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που εγχύθηκε στο σύστημα από 

τη μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του Τομέα Μεταλλουργίας και 

Μεταλλείων. Βάσει της ερμηνείας της σχετικής νομοθετικής διάταξης (του άρθρου 157 του ν. 4759/2020), 

συνεκτιμώντας την αιτιολογική έκθεση, προκύπτει ότι νομικά, ρυθμιστικά και οικονομοτεχνικά είναι ορθό και εύλογο 

να υπολογιστεί η εν λόγω έκτακτη εισφορά αποκλειστικά και μόνο επί του τμήματος του εσόδου (κύκλου εργασιών) 

της κατανεμόμενης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας ΣΗΘΥΑ που εξοφλείται από τη ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ και αφορά στον 

ΕΛΑΠΕ, και όχι για το μέρος που αφορά τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τιμολογείται στην ΕΧΕ ΑΕ. 

Το ποσό που αμφισβητεί η Εταιρεία ανέρχεται σε 2,3 εκ. Ευρώ. Η Εταιρεία άσκησε προσφυγή στα διοικητικά 

δικαστήρια κατά του Ελληνικού Δημοσίου και της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ για την ακύρωση του ενημερωτικού σημειώματος για 

την έκτακτη εισφορά του άρθρου 157 του ν. 4759/2020. Επιπλέον, η Εταιρεία προτίθεται να ασκήσει αγωγή για την 

αναγνώριση ότι η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ αντισυμβατικά και παράνομα καταλόγισε σε βάρος της Εταιρείας την εν λόγω εισφορά 

επί του συνόλου του εσόδου από την παραγωγή της μονάδας ΣΗΘΥΑ, (και) ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. H 

Εταιρεία εκτιμά τη θετική έκβαση των ανωτέρω υποθέσεων. 

 

Αντιδικία με την εταιρεία IMERYS Βωξίτες (πρώην ΕΛΜΙΝ Βωξίτες) 
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Από το έτος 2017 η Εταιρεία βρίσκεται σε αντιδικία με την IMERYS Βωξίτες ΑΕ (εφεξής ΙΒ), ενώπιον της Επιτροπής 

Ανταγωνισμού, μετά από καταγγελία της Εταιρείας για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Η διαδικασία ενώπιον της 

Επιτροπής ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2021, τα τελικά υπομνήματα κατατέθηκαν και η έκδοση απόφασης 

αναμένεται εντός του 2022. Παράλληλα, κατατέθηκε από την Εταιρεία τον Απρίλιο του 2021 και νεότερη καταγγελία, 

η εξέταση της οποίας εκκρεμεί. 

Η εμπορική σχέση μεταξύ των δυο εταιρειών ρυθμίζεται από το 2017 και μέχρι το τέλος του 2019 με προσωρινές 

συμφωνίες υπαγορευόμενες από παρεμβάσεις και απόφαση ασφαλιστικών μέτρων της Επιτροπής. Για το 2020 και 

μετά, η ΙΒ τιμολογεί χωρίς συμφωνία με την Εταιρεία, η δε Εταιρεία αμφισβητεί την παραπάνω τιμολόγηση, καθώς 

θεωρεί ότι δεν αντιστοιχεί σε εύλογο και αντάξιο της παροχής μεταλλουργικού βωξίτη τίμημα. Ως συνέπεια, η 

Εταιρεία καταχωρεί στα βιβλία της και εξοφλεί τις παραδιδόμενες ποσότητες στην τιμή που είχε συμφωνηθεί δυνάμει 

της τελευταίας σύμβασης, που συμπίπτει με αυτή της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων που έχει εκδώσει στο 

παρελθόν η Επιτροπή Ανταγωνισμού. 

Η Εταιρεία κατέθεσε το Μάιο του 2021 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στα πολιτικά δικαστήρια, με αίτημα προσωρινής 

διαταγής, που χορηγήθηκε και, κατόπιν μεταρρύθμισης, διατάσσει προσωρινά την ΙΒ να προμηθεύει κατά 

προτεραιότητα την Εταιρεία μηνιαίως με ποσότητα 42.000 ΜΤ βωξίτη standard ποιότητας σε προκαθορισμένη τιμή, 

στην οποία η Εταιρεία εξοφλεί τις παραδιδόμενες ποσότητες κατά τα ανωτέρω. Η ΙΒ κατέθεσε αίτηση ανάκλησης της 

προσωρινής διαταγής, η οποία απορρίφθηκεH αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Εταιρείας έχει εκδικαστεί στις 

20.09.2021 και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Τέλος, η ΙΒ κατέθεσε στις 08.07.2021, ήτοι κατόπιν της έκδοσης 

απόφασης προσωρινής διαταγής η οποία και διατάσσει προσωρινά την ΙΒ να προμηθεύει κατά προτεραιότητα την 

Εταιρεία μηνιαίως με ποσότητα 45.000 ΜΤ βωξίτη standard ποιότητας στην τιμή, στην οποία η Εταιρεία εξοφλεί τις 

παραδιδόμενες ποσότητες κατά τα ανωτέρω, αγωγή ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων διεκδικώντας το ποσό των 

5.073.424 ευρώ πλέον τόκων για τη διαφορά μεταξύ τιμολογούμενων και εξοφλούμενων ποσών κατά τα ανωτέρω 

για το διάστημα 2020-Μάιο 2021.  

 

Αίτηση ακύρωσης κατά αποφάσεων ΡΑΕ – ΣΗΘΥΑ 

 

Η Εταιρεία είχε ασκήσει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας («ΣτΕ»): (α) αίτηση ακύρωσης κατά με αριθ. 

80/2016 απόφασης της ΡΑΕ με θέμα «Διαχείριση της θερμότητας των συμπυκνωμάτων κατά τον υπολογισμό της 

αποδοτικότητας συμπαραγωγής για την Έγκριση Ειδικών Λειτουργικών Όρων Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ» και 

(β) αίτηση ακύρωσης κατά της με αριθ. 410/2016 απόφασης της ΡΑΕ με θέμα «Τροποποίηση της απόφασης ΡΑΕ 

υπ’αριθμ. 1599/2011, με την οποία εγκρίθηκε το Τεύχος «Προδιαγραφές Μετρητών και Μετρήσεις Μεγεθών σε 

απαίτηση της υπ’αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.8786/06.05.2010 υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του Συστήματος 

Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Μηχανισμού Διασφάλισής του». 

Η Εταιρεία άσκησε επίσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αίτηση ακύρωσης κατά της υπ’ αριθ. 334/2017 

απόφασης της ΡΑΕ με θέμα «Επί της αίτησης της ανώνυμης εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ» και το 

διακριτικό τίτλο «ΑτΕ» για την αναθεώρηση της υπ’αριθμ. 569/2016 Απόφασης ΡΑΕ», (β) της υπ’αριθμ. 569/2016 

απόφασης της ΡΑΕ με θέμα «Έλεγχος Αποδοτικότητας και Καθορισμός Ειδικών Λειτουργικών Όρων της 

Κατανεμόμενης μονάδας ΣΗΘΥΑ της εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ (ΑτΕ)». 
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Από το συνδυασμό των ως άνω αποφάσεων επηρεάζεται αρνητικά η συμπαραγωγική απόδοση της μονάδας 

Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του Τομέα Μεταλλουργίας και Μεταλλείων, 

καθώς τροποποιείται ο τρόπος υπολογισμού της ποσότητας του ηλεκτρισμού υψηλής απόδοσης, μεταξύ άλλων 

αφαιρώντας την θερμική ενέργεια που περιέχεται στο επιστρεφόμενο συμπύκνωμα κατά τον υπολογισμό της 

συνολικής απόδοσης της μονάδας, με αποτέλεσμα την μείωση του εσόδου της μονάδας. 

Εκδόθηκαν οι αποφάσεις του ΣτΕ σύμφωνα με τις οποίες απορρίπτονται τα αιτήματα ακύρωσης της Εταιρείας. 

Ωστόσο, συνεπεία της αιτιολογίας των εκδοθεισών αποφάσεων του ΣτΕ, η Εταιρεία πιθανολογεί τη θετική έκβαση 

της αίτησης ακύρωσής της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία συζητήθηκε στις 18-11-2021 και 

αναμένεται η έκδοση αποφάσεως. 

 

Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις της Εταιρείας 

Τον Μάιο του έτους 2020 η ένωση εταιρειών (Consortium) αποτελούμενη από τις εταιρείες «General Electric 

International Inc.» και «Mytilineos S.A.» (formerly METKA S.A.), υπό την ιδιότητά της ως κατασκευαστής (EPC 

Contractor) του έργου “HASSI R’MEL I – Κατασκευή και θέση σε λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

συνολικής ισχύος 368,152 ΜW στην Αλγερία”, (εφεξής «το Έργο») προσέφυγε σε διεθνή διαιτησία διεπόμενη από 

τους κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΙCC) κατά της εταιρείας και κυρίου του Έργου με την επωνυμία 

«Société Algérienne de Production de l’Electricité» (SPE), εγείροντας αξιώσεις λόγω καθυστερήσεων του Έργου, οι 

οποίες ανάγονται στη σφαίρα ευθύνης του κυρίου του Έργου. Η Εταιρεία θα αναγνωρίσει στα αποτελέσματά της το 

ποσό που τυχόν θα της επιδικαστεί κατά το χρόνο της θετικής έκβασης της εν λόγω διαιτητικής διαδικασίας. 

Αντίστοιχα, ο κύριος του Έργου έχει προβάλει, στο πλαίσιο της απάντησής του στην αίτηση διαιτησίας, αντίθετες 

αξιώσεις αναφορικά με το Έργο. Σύμφωνα με την ανάλυση των νομικών συμβούλων η εν λόγω ανταξιώσεις του 

κυρίου του Έργου έχουν εξαιρετικά χαμηλή πιθανότητα επιτυχίας.  

 

Υπάρχουν λοιπές ενδεχόμενες αξιώσεις τρίτων, ύψους € 2,21 εκ., κατά της Εταιρείας, για τις οποίες δεν έχει 

σχηματιστεί πρόβλεψη. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 37.14: «Μια πρόβλεψη θα πρέπει να αναγνωρίζεται όταν α) υπάρχει 

παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη) ως αποτέλεσμα γεγονότος του παρελθόντος, β) είναι περισσότερο 

πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή οικονομικών πόρων για την τακτοποίηση αυτής της δέσμευσης, και γ) μπορεί να 

εκτιμηθεί αξιόπιστα το ποσό της υποχρέωσης. Εάν οι ανωτέρω συνθήκες δεν πληρούνται, δεν αναγνωρίζεται 

πρόβλεψη»  

 

Για τις εν λόγω υποθέσεις δεν έχει αναγνωρισθεί πρόβλεψη, καθώς σύμφωνα και με τις σχετικές γνωμοδοτήσεις των 

νομικών συμβούλων του Εταιρείας και την εκτίμηση της Διοίκησης της εταιρείας: α) δεν έχει έως τώρα 

οριστικοποιηθεί η ύπαρξη δέσμευσης και β) δεν πιθανολογείται ότι τελικά θα υπάρξει εκροή οικονομικών πόρων.  

Επιπλέον, υπάρχουν αξιώσεις της εταιρείας κατά τρίτων οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε € 0,31εκ. 

Εγγυήσεις 

Πέραν των εγγυήσεων που εμφανίζονται στην ενότητα 7.29 υφίστανται ακόμα εγγυήσεις ποσού € 456,1 εκ. για τον 

Όμιλο και € 449,1 εκ για την Εταιρεία προς Πελάτες και Προμηθευτές αυτών. 
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7.32 Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης  

Στις 07.07.2022 η MYTILINEOS μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SES BU) υπέγραψε σύμβαση με τον 

Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.) για την πλήρη κατασκευή της νέας 

διασυνδετικής εναέριας Γραμμής Μεταφοράς «Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ – MARITSA (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)», απλού 

κυκλώματος υπερβαρέος τύπου (τρίδυμος αγωγός ανά φάση) καθώς και τη διάθεση όλων των απαιτούμενων υλικών 

(χάλυβα, αγωγών, μονωτήρων, εξαρτημάτων) για την έντεχνη κατασκευή της. Η εν λόγω γραμμή είναι μέρος της νέας 

ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Βουλγαρίας που αποτελεί σημαντικό έργο πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και 

αναμένεται να ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Σύστημα στις αρχές του 2023. Συγκεκριμένα, η MYTILINEOS θα υλοποιήσει 

την κατασκευή του τμήματος της νέας διασυνδετικής γραμμής (Ν. Σάντα – Maritsa) που βρίσκεται στην ελληνική 

επικράτεια με συνολικό μήκος 30 km. Το Έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ογδόντα πέντε (85) νέων πύργων σειράς 

επτά «7». Η σχετική σύμβαση έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί εντός 9 μηνών, συμπληρωματικά των 18 μηνών 

της περιόδου εγγύησης και η συμβατική αξία για την MYTILINEOS ανέρχεται σε 9.974.793,70 ευρώ. 

Στις 08.07.2022 η MYTILINEOS μέσω του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) 

ανακοίνωσε την έναρξη της κατασκευής του φωτοβολταϊκού πάρκου Wyalong στην Νέα Νότια Ουαλία. Το έργο, μόλις 

ολοκληρωθεί, θα έχει συνολική ισχύ 75 MW και θα παρέχει καθαρή ενέργεια που θα προέρχεται από τον ήλιο. 

Ειδικότερα, το φωτοβολταϊκό πάρκο Wyalong θα παράγει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για να τροφοδοτεί περίπου 

27.000 νοικοκυριά στην Αυστραλία. Το φωτοβολταϊκό πάρκο Wyalong έχει ήδη εξασφαλίσει μακροχρόνια Σύμβαση 

Πώλησης Ενέργειας (PPA) με τον εδραιωμένο εταίρο NBN Co, μια δημόσια επιχείρηση της Αυστραλίας, η οποία έχει 

αναλάβει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του εθνικού δικτύου ευρυζωνικότητας της χώρας. Η 

κατασκευή θα διαρκέσει περίπου 6 μήνες και μετά θα ξεκινήσει η επίσημη λειτουργία του. 
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