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1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (χιλ.ΕΥΡΩ)           2000          2001             2002 
Έξοδα Εγκαταστάσεως 16.004.586  
Αναπόσβεστη αξία 13,46 4,07 2,03 
Ενσώµατα πάγια 1.252,13 1.373,51 1.380,41 
Μείον: Αποσβέσεις 524,96 548,58 578,84 
Αναπόσβεστη αξία 727,18 824,93 801,57 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 8.425,74 8.185,96 8.081,45 
Μεταβατικοί λογ/σµοι Ενεργητικού 0,57 4,58 30,67 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.683,37 12.742,66 12.638,86 

   
Ι∆ΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5.912,11 6.137,61 5.763,07 
Προβλέψεις 3.143,84 3.143,84 445,26 
ΒΡΑΧΥΠ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 627,44 3.476,87 5.041,94 
Μεταβατικοί Λογαριασµοί 0,00 49,49 67,94 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  9.683,37 12.742,66 12.638,86 
Σταθµισµένος αριθµός µετοχών  3.300.689 3.300.689 3.300.689 
Λογιστική Αξία Μετοχής 1,79 1,86 1,75 

   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ    
Κύκλος εργασιών από:  
Πωλήσεις ακινήτων 4.689,66 4.680,85 1.858,12 
Παροχή Υπηρεσιών 0,00 171,57 67,29 
Σύνολο Κύκλου Εργασιών 4.689,66 4.852,42 1.925,41 
Κόστος πωληθέντων 3.361,44 2.959,42 1.077,84 
Μικτό Κέρδος 1.328,22 1.892,99 847,57 
Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 5,39 11,82 16,35 
Σύνολο   1.333,61 1.904,81 863,92 
Λειτουργικό αποτέλεσµα 1.141,80 1.191,62 90,83 
Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων 816,02 1.173,57 110,62 
Κέρδη προ αποσβέσεων & φόρων 1.166,05 1.224,63 123,13 
Κέρδη προ φόρων 1.130,08 1.180,33 81,36 
Κέρδη µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές ∆.Σ. 600,66 584,03 -338,25 
Κέρδη µετά από φόρους αµοιβές ∆.Σ .και φόρους  
Φορολογικού ελέγχου 600,66 584,03 -338,25 
Συνολικό µέρισµα (καθαρό από φόρους) 309,97 309,97 0,00 
Σταθµισµένος αριθµός µετοχών  3.300.689 3.300.689 3.300.689 

   
Μέρισµα ανά µετοχή 0,09 0,09 0,00 

   
   

Αριθµός Μετοχών 3.300.689 3.300.689 3.300.689 
Ονοµαστική Αξία Μετοχής 0,32 0,35 0,35 
Μετοχικό Κεφάλαιο 1.065,52 1.155,24 1.155,24 
Αποθεµατικά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 2.941,42 2.851,70 2.851,70 
∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών  
Περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00 0,00 
Λοιπά Αποθεµατικά 1.902,41 2.118,26 1.756,13 
Αποτελέσµατα κερδών χρήσεως εις νέο 2,77 12,41 0,00 
Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως 0,00 0,00 0,00 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5.912,11 6.137,61 5.763,07 
Λογιστική Αξία Μετοχής 1,79 1,86 1,75 
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∆ΕΙΚΤΕΣ               2000          2001          2002 

   
Ετήσια Μεταβολή Κύκλου Εργασιών -28,7 3,5 -60,3 
Ετήσια Μεταβολή Καθαρών Κερδών (προ φόρων) -66,3 4,4 -93,1 
Περιθώριο Μικτού Κέρδους (προ αποσβέσεων) 28,3 39,3 44,0 
Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (προ φόρων) 24,1 24,3 4,2 
Αποδοτικότητα µ.ο. Ιδίων Κεφαλαίων (προ φόρων) 19,5 19,6 1,4 
Γενική Ρευστότητα 13,4 2,3 1,6 
Άµεση Ρευστότητα 12,0 1,6 0,8 
Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 0,1 0,6 1,1 
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2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΓΙΑ   ΤΗ  ΣΥΝΤΑΞΗ  ΤΟΥ  ΕΤΗΣΙΟΥ   ∆ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ  ΤΟΥΣ 

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 
Το παρόν Ετήσιο ∆ελτίο συντάχθηκε βάσει της απόφασης 5/204/14-11-2000,  κεφ. ΣΤ΄ άρθρο 16 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 1487/06-12-2000) µε σκοπό την παροχή επαρκούς και 

τακτικής πληροφόρησης στους επενδυτές σχετικά µε τις δραστηριότητες της Εταιρίας 

“ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ & ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ” (εφεξής η “Εταιρία”). 
 

Στο παρόν περιέχονται όλες οι πληροφορίες  και τα στοιχεία που ήταν  γνωστά  την 31.03.2003 

και που είναι απαραίτητα για τη  σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής 

κατάστασης, των  αποτελεσµάτων  και των  προοπτικών της Εταιρίας,   οι Ετήσιες Οικονοµικές 

Καταστάσεις των χρήσεων 2000, 2001 και 2002 καθώς και η Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 

του Α΄ τριµήνου του 2003. 
 

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται τις 

εργάσιµες  µέρες  και  ώρες στα  γραφεία  της Εταιρίας,  ∆άφνης  6, 154 52, Π. Ψυχικό,  τηλ. 

210-67.12.071, fax 210-67.14.146, e-mail: kekropsae@otenet.gr. Υπεύθυνη κα Χριστίνα 

Νικολάου. 
 

Κανένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν έχει το δικαίωµα να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία ή 

να κάνει οποιαδήποτε παρουσίαση στοιχείων που δεν περιέχονται σε αυτό το Ετήσιο ∆ελτίο και 

έχουν σχέση µε την Εταιρία χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση της ∆ιοίκησης της Εταιρίας. 
 

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει το παρόν ∆ελτίο είναι: 

• Ο κ. ∆ηµήτρης Κηλαϊδίτης, Γενικός ∆ιευθυντής, 

• Η κα Ειρήνη Μωραϊτάκη, Προϊσταµένη Λογιστηρίου, 

• Η κα Χριστίνα Νικολάου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας. 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του 

περιεχοµένου του παρόντος ∆ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα, ότι: 

-  Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. 

-  ∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη 

των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων 

και των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν ∆ελτίο. 
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-  Σε βάρος της Εταιρίας δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες οι οποίες θα 

µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση, εκτός από τις 

αναφερόµενες στο κεφάλαιο 3.7 του παρόντος «Εκκρεµείς σηµαντικές νοµικές υποθέσεις». 
 

Τον έλεγχο για τις εταιρικές χρήσεις 2000, 2001 και 2002 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. 

Κώστας Ι. Μαλισόβας (Α.Μ. ΣΟΕ 11281). Τα πιστοποιητικά του ελέγχου παρατίθενται στο 

συνηµµένο Παράρτηµα µαζί µε τους δηµοσιευµένους ετήσιους Ισολογισµούς και τις τριµηνιαίες 

Συνοπτικές Λογιστικές Καταστάσεις.     
 

Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και το έτος 1998 µε τακτικό φορολογικό έλεγχο και τα 

οικονοµικά στοιχεία της κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. 
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3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

3.1 Γενικά Στοιχεία 
 

Η Εταιρία είναι Ανώνυµη Ελληνική Εταιρία και υπόκειται στον Νόµο περί Ανωνύµων 

Εταιριών. Είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών στη Νοµαρχία Αθηνών µε 

αριθµό µητρώου Α.Ε. 13063/06/Β/86/134, και λειτουργεί µε την επωνυµία 

«ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ & ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».Έδρα της Εταιρίας είναι ο ∆ήµος 

Παλαιού Ψυχικού, (διεύθυνση: ∆άφνης 6, Παλαιό Ψυχικό).  
 

Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1923 και η διάρκεια της ήταν αρχικά πενήντα (50) έτη. Με απόφαση 

της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 14.12.1970 η διάρκειά της παρατάθηκε 

για άλλα (50) έτη (έως το 2023) ενώ µε νεώτερη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

των µετόχων της 04.11.1996 παρατάθηκε µέχρι και το έτος 2100. 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καταστατικού της Εταιρίας , αντικείµενο και σκοπός της είναι: 

• Η αγορά, πώληση οικοπέδων και πάσης φύσεως κτηµάτων και η εκµετάλλευσή τους µε 

σκοπό το κέρδος όπως και η ανέγερση οικοδοµών προς εκµετάλλευση και µεταπώληση, η 

εκµετάλλευση κατοικιών και διαµερισµάτων για λογαριασµό της ίδιας της Εταιρίας και για 

λογαριασµό τρίτων. 

• Η ανάληψη έργων κοινής ωφελείας, η εκτέλεση εργασιών οδοποιίας και ύδρευσης και 

γενικότερα η εκτέλεση εργασιών εκµετάλλευσης υδάτων. 

• Η επιχείρηση οποιασδήποτε λατοµικής εργασίας, η εµπορία και η βιοµηχανική κατασκευή 

παντός είδους οικοδοµήσιµων υλικών, καθώς και οποιαδήποτε συναφής προς τους άνω 

σκοπούς επιχείρηση επί κτηµατικών, βιοµηχανικών και εµπορικών υποθέσεων που 

καθορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

• Η ίδρυση και εκµετάλλευση ξενοδοχείων και ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων δι 

ανεγέρσεως ή αγοράς ή ενοικίασης και εξοπλισµού ξενοδοχείων, ξενώνων, θερινών 

κατοικιών, τουριστικών περιπτέρων και εγκαταστάσεων. 

• Η ίδρυση και εκµετάλλευση γραφείων ταξιδίων και τουριστικών γραφείων στην Ελλάδα 

και στο εξωτερικό, όπως και η οποιασδήποτε µορφής επιχείρηση συνδεόµενη άµεσα και 

έµµεσα µε τις τουριστικές και τις ξενοδοχειακές εργασίες. 

• Η συµµετοχή ή η συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο αυτό σκοπό.  

Σηµειώνεται ότι, κατά την τελευταία τριετία δεν επήλθε τροποποίηση του Καταστατικού της 

Εταιρίας, ως προς τους σκοπούς της δραστηριότητάς της. 
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Η Eταιρία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών από το 1967. Η µετοχή της 

διαπραγµατεύεται σήµερα στην Κύρια Αγορά (Κλάδος ∆ιαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας).  
 

3.2 Σύντοµο Ιστορικό 
 

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο του ακινήτου από την ίδρυσή της, το 1923, όταν οι 

ιδρυτές της συνεισέφεραν δύο µεγάλα κτήµατα ιδιοκτησίας τους τα οποία, µετά την 

πολεοδόµησή τους λίγα χρόνια αργότερα, αποτέλεσαν το «συνοικισµό» του Παλαιού 

Ψυχικού. 
  

Συγκεκριµένα η ακίνητη περιουσία της Εταιρίας αποκτήθηκε από εισφορές των ιδρυτών της 

Γεωργίου Ησαΐα και της Ανωνύµου Εταιρίας «Αθηναϊκή Εταιρία προς ενίσχυση του Εµπορίου 

και της Βιοµηχανίας». Ειδικότερα ο Γεώργιος Ανδρέου Ησαΐας συνεισέφερε, παραχώρησε  

και µεταβίβασε στην Εταιρία «το δυτικοµεσηµβρινό τµήµα του όλου γηπέδου, εκτάσεως 

χιλίων στρεµµάτων, συνορευόµενο ανατολικά  µε την Εθνική Οδό Αθηνών – Κηφισίας και 

δυτικά µε τις κορυφές των Λόφων Τουρκοβουνίων». Η «Αθηναϊκή Εταιρία προς ενίσχυση του 

Εµπορίου και της Βιοµηχανίας» συνεισέφερε, παραχώρησε  και µεταβίβασε στην Εταιρία  «το  

εφαπτόµενο προς το προηγούµενο κτήµα του Γεωργίου Ησαΐα βορειοανατολικό  τµήµα του 

όλου γηπέδου, εκτάσεως τριών χιλιάδων στρεµµάτων, συνορευόµενο γύρωθεν µε την Οδό 

Κηφισίας και παλαιό δρόµο Αµαρουσίου, Καλογρέζα, και Όµορφη Εκκλησιά».  Όλη η 

ανωτέρω εισφερθείσα στην Εταιρία έκταση, οριοθετείται σήµερα από τα όρια του ∆ήµου 

Παλαιού Ψυχικού. 
  

Ακολούθως, η Εταιρία κατάρτισε και εφάρµοσε ένα από τα πρώτα πολεοδοµικά σχέδια της 

Ελλάδας, το οποίο περιελάµβανε τη χάραξη, διάνοιξη και κατασκευή των δρόµων, τη µελέτη 

και κατασκευή των έργων υποδοµής, τη διαµόρφωση χώρων αναψυχής και πρασίνου, τη 

δηµιουργία κοινωφελών χώρων, την κατασκευή κοινωφελών έργων και οικοδοµηµάτων σε 

δικά της ακίνητα, και την οριοθέτηση οικοπέδων για οικιστική ανάπτυξη. Έκτοτε η Εταιρία 

επικέντρωσε τη δραστηριότητά της στην κατασκευή πολυτελών κατοικιών σε ιδιόκτητα 

οικόπεδά της, µε αποτέλεσµα να διαθέτει σήµερα εξαιρετική εµπειρία και τεχνογνωσία στον 

ευαίσθητο και απαιτητικό αυτό τοµέα. 
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3.3 Εκτελεσθέντα έργα κατά την τελευταία πενταετία 
 

Τα έργα που εκτελέσθηκαν από την Εταιρία κατά την τελευταία πενταετία αφορούσαν στην 

κατασκευή πολυτελών κατοικιών και µαιζονετών σε ιδιόκτητα οικόπεδά της στο Παλαιό 

Ψυχικό και µιας εργολαβίας στο Κεφαλάρι. 
 

Τα έργα που αποπερατώθηκαν ή πωλήθηκαν ηµιτελή κατά την τελευταία πενταετία (1998 – 

2002) εµφανίζονται στον παρακάτω  πίνακα: 
 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1998-2002 

Α/Α ΕΡΓΟ ΚΥΡΙΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΡΓΟΥ  

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
Μ2

ΟΓΚΟΣ 
Μ3

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 
(χιλ .ευρώ) 

1 Συγκρότηµα 
Μαιζονετών  ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. Καλπακίου 15-23 

Π.Ψυχικό 1995-1998 1.809,60 5.745,00               1.470,87

2 Συγκρότηµα 
Μαιζονετών  ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. ∆αβάκη 29-31 

Π.Ψυχικό 1996-1998 404,16 1.273,00                  395,01

3 Συγκρότηµα 
Μαιζονετών  ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. ∆αβάκη 25 

Π.Ψυχικό 1997-1999       208,00  1.010,16                  293,47

4 Συγκρότηµα 
Μαιζονετών  ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. ∆αβάκη 21-23 

Π.Ψυχικό 1997-1999 399,07 2.018,00                  384,45

5 Συγκρότηµα 
Μαιζονετών  ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. 

Ασλάνογλου-
Μπλέσσα-Μουσών 

Π.Ψυχικό 

1997-1999  
πώληση ηµιτελές 1.243,00 5.799,00               1.094,64

6 Συγκρότηµα 
Μαιζονετών  ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. 

Περσέως -
Κασσιόπης 
Π.Ψυχικό 

1997-1999  
πώληση ηµιτελές 1.498,00 6.069,00               1.511,37

7 Συγκρότηµα 
Μαιζονετών  Εργολαβία Πευκών Κεφαλάρι 1997-1999 1.366,00 6.726,00                  528,25

8 ∆ιπλοκατοικία ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.     Καλπακίου 26 2001-2002 
πώληση ηµιτελές 399,24   1.664,71                  150,50
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3.4 Έργα σε εξέλιξη 
 

Οικιστικό Συγκρότηµα Μελετοπούλου & 28ης Οκτωβρίου στο Παλαιό Ψυχικό.    

 
 

Συγκρότηµα 21 διαµερισµάτων / µαιζονετών, µε υπαίθρια πισίνα, σε ιδιόκτητο οικόπεδο της 

Εταιρίας. 

∆οµούµενη επιφάνεια : 4.322,23  τ.µ. 

Συνολικός προϋπολογισµός : 5,305,000 € 

Πέρας εργασιών : 31.12.2002 

Πραγµατοποιηµένες πωλήσεις :  88,79% 

 

 

Οικιστικό συγκρότηµα Περσέως 2, ∆ολάσικ & Σερεπετζή στο Παλαιό Ψυχικό. 
 

 
 

Συγκρότηµα 11 διαµερισµάτων / µαιζονετών, σε ιδιόκτητο οικόπεδο της Εταιρίας. 

∆οµούµενη επιφάνεια :  4.259,99 τ.µ. 

Συνολικός προϋπολογισµός :7,575,000 € 

Προβλεπόµενο πέρας εργασιών : 30.05.2003 

Πραγµατοποιηµένες πωλήσεις : 63,61% 
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Ανακαίνιση Παλαιάς Αγοράς Παλαιού Ψυχικού 
  

 

 

Ανακαίνιση του παραδοσιακού κτιρίου της Παλαιάς Αγοράς Ψυχικού, σε ιδιόκτητο οικόπεδο 

της Εταιρίας, µε τη µέθοδο της αντιπαροχής.  

Ποσοστό Εταιρίας : 46,2%.  

Ωφέλιµη επιφάνεια καταστηµάτων Εταιρίας : 569,37 τ.µ. 

 

Ανάπτυξη περιοχής λιµένος Λαυρίου 

Η Εταιρία συµµετέχει κατά 10% στο Μετοχικό Κεφάλαιο τεσσάρων εταιριών οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στο χώρο της ανάπτυξης ακινήτων, στις οποίες ανήκουν τέσσερα 

ακίνητα, συνολικού εµβαδού 233 στρεµµάτων, στην περιοχή του Λαυρίου. 

 

Παροχή Υπηρεσιών 

Η Εταιρία έχει αναλάβει την οργάνωση  και τον συντονισµό όλων των απαιτούµενων 

ενεργειών µέχρι την έναρξη της κατασκευής µιας µεγάλης ξενοδοχειακής µονάδας στην 

Πελοπόννησο, προϋπολογισµού κατασκευής 55.000.000  €. 
 

 

 

 

  

 12



3.5 Εξέλιξη – Προοπτικές 
 

Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας 

Στον µεσοβραχυπρόθεσµο προγραµµατισµό της εταιρίας εντάσσεται η αξιοποίηση της 

ακίνητης περιουσίας της στο Παλαιό Ψυχικό, µε τη δηµιουργία κατοικιών υψηλών 

προδιαγραφών. 
 

Συµµετοχή σε Επενδυτικά Σχέδια 

Εκτός από τη συµµετοχή της στο Σχέδιο Αξιοποίησης τεσσάρων ακινήτων της  περιοχής 

λιµένος Λαυρίου, η Εταιρία διερευνά και προγραµµατίζει τη συµµετοχή της σε επενδυτικά 

σχέδια, µε στόχο την ανάπτυξη κτιριακών συµπλεγµάτων αναψυχής, τουρισµού και εµπορίου. 
 

Παροχή Υπηρεσιών 

Η δηµιουργία Τµήµατος Παροχής Υπηρεσιών προς τρίτους µε αντικείµενο  τη ∆ιοίκηση  

Έργου (Project Management) και την Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων, που υλοποιήθηκε 

την προηγούµενη χρονιά και η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου σχετικού έργου σε 

συνδυασµό  µε τη νέα ανάθεση για την επέκτασή του, παρέχουν βάσιµες ελπίδες ότι  η 

Εταιρία θα αναπτύξει σηµαντική δραστηριότητα και στον τοµέα αυτό τα προσεχή χρόνια.  
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3.6 Ακίνητη περιουσία 
 

Η Εταιρία στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία που βρίσκονται στην οδό ∆άφνης 6, στο Παλαιό 

Ψυχικό. Παράλληλα, διαθέτει µεγάλο αριθµό ιδιόκτητων οικοπέδων στην περιοχή αυτή που 

εδώ και χρόνια αποτελεί το πεδίο της κύριας δραστηριότητάς της. 

 

Συνοπτικά η  Εταιρία, πέραν των διαµερισµάτων  και µαιζονετών που διαθέτει προς πώληση 

στα δύο συγκροτήµατά της (βλ. «Έργα σε εξέλιξη»), διαθέτει την εξής ακίνητη περιουσία : 

 

- Οικόπεδα εντός σχεδίου Παλαιού Ψυχικού  : 28,716 τ.µ. 

- Γραφεία Εταιρίας στο Παλαιό Ψυχικό, εµβαδού 770 τ.µ.,  σε οικόπεδο 5,056 τ.µ. 

- Καταστήµατα στην Παλαιά Αγορά Ψυχικού, συνολικού εµβαδού  569,37 τ.µ., σε οικόπεδο 

7,230 τ.µ. 

- Περιοχή πρώην λατοµείου Παλαιού Ψυχικού (εκτός σχεδίου) : 243,667 τ.µ. 

- Οικόπεδο Χαλανδρίου : 1,016 τ.µ. 
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Αναλυτικά η Εταιρία διαθέτει την εξής ακίνητη περιουσία : 

 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.    
ΑΞΙΕΣ  ΣΕ ΕΥΡΩ     
 A. ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ    ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Μ2 ΑΝΤΙΚ/ΝΙΚΗ  

    ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ  

1 ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ 38 & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1.054,00 1.188.406,08 

2 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 30 & ΠΛΑΤ.ΠΙΝ∆ΟΥ 540,00 608.860,80 

3 ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 35 & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 32 387,00 436.350,24 

4 ΠΕΡΣΕΩΣ 1-3 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ - ∆ΟΛΑΣΙΚ 1.023,00 1.309.898,30 

5 ΠΕΡΣΕΩΣ 11 & ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1.223,00 1.565.987,90 

6 ΠΕΡΣΕΩΣ 13 & ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1.004,00 1.285.569,79 

7 ΠΕΡΣΕΩΣ 15 & ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1.004,00 1.285.569,79 

8 ΠΕΡΣΕΩΣ 17 & ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1.125,00 1.440.504,00 

9 ΠΕΡΣΕΩΣ 19 & ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1.435,00 1.837.442,88 

10 ΝΕΦΕΛΗΣ 6 -ΗΡΑΣ - ΠΕΡΣΕΩΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ 7.196,00 11.517.629,76 

11 Π.ΝΙΡΒΑΝΑ 1 & ΧΑΛΕΠΑ 1.199,00 1.535.257,15 

12 Π.ΝΙΡΒΑΝΑ 2 & ΧΑΛΕΠΑ 1.214,00 1.554.463,87 

13 ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ 7& ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ 1.180,00 1.064.378,88 

14 ΑΜΑ∆ΡΥΑ∆ΩΝ & ΑΝΩΝΥΜΟΣ (145)-(χώρος αγοράς) 1.110,00 1.408.492,80 

15 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2α 5.024,00 _ 

16 ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ 2.998,00 _ 

   

 Β. ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   

     

 ∆ΑΦΝΗΣ-∆ΑΒΑΚΗ-ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ- ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 5.056,00 6.473.945,09 

 ΑΝΩΝΥΜΗ  ΚΤΊΡΙΟ 770,00 - 

   

 Γ. ΠΑΛΑΙΑ  ΑΓΟΡΑ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)   

     

 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ- ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 7.230,00 - 
 ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ-ΑΜΑΡΡΥΛΙ∆ΟΣ ΚΤΊΡΙΟ 569,37 825.303,56 

   
 ∆. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ   

     

 ΨΥΧΙΚΟ: Βραχώδης περιοχή αρυµοτόµητος  εκτός   

 Πράσινης γραµµής 31.000,00 454.770 

 ΨΥΧΙΚΟ: Βραχώδης περιοχή αρυµοτόµητος  εκτός   

 Πράσινης γραµµής 18.800,00 275.796,00 

 ΨΥΧΙΚΟ: Εκταση εκτός σχεδίου - Πρώην Λατοµείο  

    193.867,00 1.767.250,89 

    

 ΣΤ.ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ   

   
 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 2 & ΚΟ∆ΡΟΥ - ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 1.016,00 513.979,12 

   
 ΣΥΝΟΛΟ 38.349.856,90 
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3.7 Εκκρεµείς σηµαντικές νοµικές υποθέσεις 
 
1. ∆ιεκδίκηση της κυριότητας από το Ελληνικό ∆ηµόσιο συνολικής εκτάσεως 300 στρεµµάτων, 

πράξη αναδασώσεως 206 στρεµµάτων και χαρακτηρισµός 185 στρεµµάτων στην ευρύτερη 

περιοχή του πρώην λατοµείου Ψυχικού.  
 

Από τη συνολική έκταση των 300 στρεµµάτων, στην Εταιρία ανήκουν τα 254 στρέµµατα περίπου, 

ενώ την υπόλοιπη έκταση το ∆ηµόσιο την διεκδικεί από τρίτους. Η διεκδικούµενη από το ∆ηµόσιο 

έκταση της Εταιρίας περιλαµβάνει: 

• την εκτός σχεδίου περιοχή του πρώην λατοµείου 230.5 στρεµµάτων περίπου, και 

• παρακείµενη εντός σχεδίου περιοχή 23.5 στρεµµάτων περίπου. 
 

Συγκεκριµένα και ειδικότερα, το Ελληνικό ∆ηµόσιο άσκησε ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών την από 01.12.1988 αγωγή του, µε την οποία διεκδικούσε έκταση 300 στρεµµάτων στην 

περιοχή «Τουρκοβουνίων» (Λατοµείο Ψυχικού) µεγάλο τµήµα της οποίας ανήκει στην Εταιρία. Επί 

της αγωγής αυτής, εκδόθηκε κατόπιν διεξαγωγής µαρτυρικών αποδείξεων και σχετικής 

πραγµατογνωµοσύνης η υπ΄ αριθµ. 5722/1997 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, µε 

την οποία απορρίφθηκε στο σύνολό της η αγωγή του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Κατά της αποφάσεως 

αυτής το Ελληνικό ∆ηµόσιο άσκησε έφεση ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, η συζήτηση της οποίας 

έγινε την 24.11.1998. Με την µε αριθµό 637/1999 πράξη του το Εφετείο Αθηνών, χωρίς να 

εξαφανίσει την ως άνω πρωτόδικη απόφαση, διέταξε συµπληρωµατικές αποδείξεις δια µαρτύρων και 

πραγµατογνώµονος. Μετά από αίτηση της Εταιρίας εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 3835/2000 απόφαση του 

Εφετείου Αθηνών η οποία όρισε νέο πραγµατογνώµονα για τη διενέργεια της ως άνω 

συµπληρωµατικής πραγµατογνωµοσύνης σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Στάµου Χρ. 

Καπέλλα, η οποία διενεργείται. 
 

Παράλληλα, εξεδόθη η υπ’ αριθµ. 678/09.03.1998 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της περιφέρειας 

Αττικής (ΦΕΚ ∆΄/183/24.03.1998) µε την οποία κηρύχθηκε αναδασωτέα έκταση 206 στρεµµάτων 

στη θέση «Τουρκοβούνια» (Λατοµείο Ψυχικού), 185 από τα οποία είναι ιδιοκτησία της Εταιρίας και 

ανήκουν στην διεκδικούµενη κατά τα ανωτέρω έκταση. Κατ’ αυτής της διοικητικής πράξεως η 

Εταιρία προσέφυγε στο Συµβούλιο της Επικρατείας καταθέτοντας εµπρόθεσµα αίτηση ακυρώσεως η 

οποία συζητήθηκε ενώπιον του Ε΄ Τµήµατος του ∆ικαστηρίου αυτού κατά τη δικάσιµο της 24ης 

Μαΐου 2000. Επ΄ αυτής εξεδόθη η 656/2001 απόφαση, µε την οποία ανεβλήθη η έκδοση οριστικής 

αποφάσεως και διετάχθη η διεξαγωγή πραγµατογνωµοσύνης από δύο πραγµατογνώµονες.  Οι  

εκθέσεις και των δύο πραγµατογνωµόνων, έχουν ήδη κατατεθεί, ενώ δικάσιµος έχει ορισθεί µετά από 

αυτεπάγγελτη αναβολή που έδωσε το ΣτΕ η 1η Οκτωβρίου 2003. 
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Παράλληλα, η Εταιρία έχει καταθέσει αντιρρήσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 

998/1979 ενώπιον της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής Επιλύσεως ∆ασικών Αµφισβητήσεων της 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής κατά της υπ’ αριθµ. 7846/1999 πράξης 

χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Πεντέλης που χαρακτηρίζει τµήµα της περιοχής του πρώην λατοµείου 

έκτασης 185 στρεµµάτων, ιδιοκτησίας της Εταιρίας ως δασική έκταση των παρ. 3 και 5 του άρθρου 3 

του Ν. 998/1979. Με τις αντιρρήσεις αυτές η Εταιρία αιτείται τον αποχαρακτηρισµό της έκτασης 

αυτής και την ένταξή της στις χορτολιβαδικές εκτάσεις. Ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης 

προτίµησης από την Εταιρία η Πρωτοβάθµια Επιτροπή Επιλύσεως ∆ασικών Αµφισβητήσεων 

διενήργησε αυτοψία στην έκταση την 22.11.2001 και κατά τη συνεδρίασή της την 26.11.2001 

αποφάσισε την αναβολή της συζητήσεως µέχρι την κατάθεση των πραγµατογνωµοσυνών που έχουν 

ορισθεί από το ΣτΕ. Μετά την κατάθεση της πραγµατογνωµοσύνης του δασολόγου κ. ∆. Κόκκα, η 

οποία δικαιώνει την εταιρία και µετά την υποβολή νέας αίτησης προτίµησης, η επιτροπή κατά τη 

συνεδρίασή της την 05.04.2001 αποφάσισε να αναβάλλει τη συζήτηση µέχρι την εκδίκαση από το 

ΣτΕ. 
 

2. ∆ιεκδίκηση της Παλαιάς Αγοράς από το ∆ήµο Π. Ψυχικού.  
 

Πρόκειται για οικόπεδο (οικοδοµικό τετράγωνο 69) συνολικής έκτασης 7.230 τ.µ. το οποίο 

περιβάλλεται από τις οδούς Λυµπεροπούλου – Πασχαλιάς – Χρυσανθέµων & Τσάκωνα – 

Αµαρυλλίδος και τα κτίσµατα επ αυτού, που κηρύχθηκαν διατηρητέα. 
 

Ειδικότερα ο ∆ήµος Παλαιού Ψυχικού, άσκησε ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

κατά της Εταιρίας την από 10.03.1992 αγωγή του, µε την οποία διεκδικούσε το παραπάνω υπ’ αριθµ. 

69 οικοδοµικό τετράγωνο του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Ψυχικού. Επί της 

αγωγής αυτής του ∆ήµου Ψυχικού εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 5970/1993 απόφαση του ∆ικαστηρίου, µε 

την οποία απορρίφθηκε η παραπάνω αγωγή. Κατά της πρωτοδίκου αυτής απόφασης ο ∆ήµος άσκησε 

την από 27.09.1993 έφεση και τους από 20.09.1994 πρόσθετους λόγους. Επί της εφέσεως αυτής 

εκδόθηκε η υπ΄ αριθµ. 10184/1995 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, µε την οποία κρίθηκε ότι στην 

Εταιρία “ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.” ανήκει η επικαρπία της Αγοράς στον δε ∆ήµο η ψιλή κυριότητά της.  Κατά  

της απόφασης αυτής ασκήθηκαν ενώπιον του Αρείου Πάγου αιτήσεις αναιρέσεως, τόσο από την 

Εταιρία, όσο και από τον ∆ήµο. Επί των ασκηθεισών  αναιρέσεων εκδόθηκε η υπ΄ αριθµ. 1415/1997 

απόφαση του Αρείου Πάγου, µε την οποία αναιρέθηκε η ανωτέρω εφετειακή απόφαση και την 

ανέπεµψε στο Εφετείο. Στη συνέχεια  µε επίσπευση της Εταιρίας η υπόθεση συζητήθηκε εκ  νέου 

ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, το οποίο εξέδωσε την υπ΄ αριθµ. 3867/1998 απόφασή του, µε την 

οποία διέταξε αποδείξεις, που  ευρίσκονται στο στάδιο των διεξαγωγών.  
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Στις 05.09.2001 κοινοποιήθηκε στην εταιρία αγωγή του ∆ήµου Ψυχικού ενώπιον του Πολυµελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών µε την οποία ζητείται να αναγνωρισθεί η ακυρότητα ή άλλως η ακυρωσία των 

µε αριθµούς 6525/93 και 7112/94 εργολαβικών συµβολαίων µε τα οποία η εταιρία έχει αναθέσει µε 

τη µέθοδο της αντιπαροχής την ανακαίνιση της Παλαιάς Αγοράς. ∆ικάσιµος έχει ορισθεί η 

25.11.2004. 
 

3. Απαλλοτριώσεις σε 6 ακίνητα / οικόπεδα της Εταιρίας στο Παλαιό Ψυχικό και ένα οικόπεδο στο 

Χαλάνδρι. 

 

Πρόκειται για απαλλοτριώσεις οι οποίες κηρύχθηκαν µε τις τροποποιήσεις του ρυµοτοµικού σχεδίου 

του Ψυχικού των ετών 1972, 1988 και 1990 για έξι (6) ακίνητα / οικόπεδα της Εταιρίας, συνολικού 

εµβαδού περίπου 16.560 τ.µ. τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως επί το πλείστον ως χώροι πρασίνου. 

Μετά την άρνηση της ∆ιοικήσεως να άρει τις απαλλοτριώσεις που κηρύχθηκαν µε τα παραπάνω 

∆ιατάγµατα (παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει έκτοτε εύλογος χρόνος) η Εταιρία κατέθεσε Αιτήσεις 

Ακυρώσεως κατά της αρνήσεως της ∆ιοικήσεως να άρει τις απαλλοτριώσεις αυτές και στη συνέχεια 

Αιτήσεις Προτιµήσεως προς το τµήµα του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών µε τις οποίες ζήτησε την 

κατά προτεραιότητα εκδίκαση των Αιτήσεων αυτών. Μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, 

που ακυρώνουν την ως άνω άρνηση της ∆ιοικήσεως, η Εταιρία κατέθεσε στη χρήση 2002 τις 

προτάσεις της για την τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου, αναφορικά µε όλα τα ακίνητα για τα 

οποία εκδόθηκαν αποφάσεις στην προηγούµενη χρήση (2001). Επίσης στη χρήση 2002  εκδόθηκε και 

η απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου που εκκρεµούσε, για το οικόπεδο επί του οποίου βρίσκονται τα 

γραφεία της Εταιρίας, η οποία και αυτή ακυρώνει την άρνηση της ∆ιοικήσεως να άρει την 

επιβληθείσα απαλλοτρίωση  και αναπέµπει στη ∆ιοίκηση για την εφαρµογή της.  Η Εταιρία ετοιµάζει 

φάκελο τροποποίησης του ρυµοτοµικού σχεδίου, αναφορικά και µε αυτό το Οικοδοµικό Τετράγωνο.  
 

Επί αιτήσεως που είχε καταθέσει η Εταιρία ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της 

αρνήσεως της ∆ιοικήσεως να άρει ρυµοτοµική απαλλοτρίωση που επιβλήθηκε σε ακίνητο της 

Εταιρίας στο Χαλάνδρι, εκδόθηκε η 2999/2001 απόφαση του ανωτέρω ∆ικαστηρίου που έκανε δεκτή 

την αίτηση της εταιρίας και ανέπεµψε την υπόθεση στη ∆ιοίκηση. Σύντοµα θα κατατεθεί και γι΄ αυτό 

το οικόπεδο από την Εταιρία, φάκελος για τη σχετική τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου.  
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3.8 ∆ιοίκηση και ∆ιεύθυνση της Εταιρίας 
  

Η Εταιρία διοικείται από πενταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο του οποίου η θητεία λήγει το έτος 

2005. Η σύνθεσή του έχει ως εξής: 

1. ∆ηµήτρης Κλώνης, Πρόεδρος. 

2. ∆ηµήτρης Αντωνάκος,  Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος. 

3. Παναγιώτης Ψυχάρης, Μέλος. 

4. Σοφία ∆ηµητρακοπούλου, Μέλος. 

5. Ανδρέας Ησαΐας, Μέλος. 
 

Όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν ελληνική ιθαγένεια. Κανένα από τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα ∆ιευθυντικά στελέχη της Εταιρίας δεν έχει καταδικασθεί για 

πράξεις ατιµωτικές ή οικονοµικά εγκλήµατα, ούτε είναι αναµεµειγµένο σε δικαστικές 

εκκρεµότητες που αφορούν πτώχευση, εγκληµατική πράξη ή απαγόρευση άσκησης 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας, χρηµατιστηριακών συναλλαγών, επαγγέλµατος ως 

συµβούλου επενδύσεων, διευθυντικού στελέχους τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών, 
στελέχους χρηµατιστηριακών εταιριών κλπ. 
 

Τη Γενική ∆ιεύθυνση της Εταιρίας ασκεί ο κ. ∆ηµήτρης Κηλαϊδίτης. 
 

Με απόφασή του και κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στα πρακτικά της 26.06.2001, 18.10.2001 

και 30.04.2002 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο χορήγησε δικαιώµατα εκπροσώπησης και δέσµευσης 

της Εταιρίας στους κ.κ. ∆ηµήτρη Κλώνη Πρόεδρο, ∆ηµήτρη Αντωνάκο Αντιπρόεδρο & 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, Παναγιώτη Ψυχάρη Μέλος, και ∆ηµήτρη Κηλαϊδίτη Γενικό 

∆ιευθυντή. 
 

  Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρίας διορίσθηκε µε την από 14 Νοεµβρίου 2002 απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας η κυρία ∆έδε Σοφία του Μιχαήλ (Α.Μ.  Ο.Ε.Ε. 

0012083)  Λογίστρια φοροτεχνικός Α΄ τάξεως, σε αντικατάσταση του κ. Νικολάου 

Καλαµαρά. 
 

 Στη χρήση που έληξε την 31.12.2002,  καµία αµοιβή δεν καταβλήθηκε σε µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου ενώ   καταβλήθηκε το συνολικό ποσό  των 94.690,08   ευρώ στα 

∆ιευθυντικά Στελέχη και τον Εσωτερικό Ελεγκτή. 
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 
 

∆ηµήτρης Χρ. Κλώνης, Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου, (19,5 χλµ. Λεωφόρος 

Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία – Αττικής). Πτυχιούχος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου 

Αθηνών και ∆ιδάκτωρ Οικονοµικών Επιστηµών (M. Sc. & Ph.D. in Economics) του 

Πανεπιστηµίου του Λονδίνου (University of London). Γενικός ∆ιευθυντής Οικονοµικών και 

∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της INTRACOM ΑΕ. 
 

∆ηµήτρης Γ.  Αντωνάκος,  Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων  Σύµβουλος, (Μεσογείων 85, 115 26 

Αθήνα). Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης και Πολιτικός 

Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου. ∆ιευθυντικό στέλεχος και Μέλος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της  ΓΕΚ ΑΕ. 
 

Παναγιώτης Σ. Ψυχάρης, Μέλος, (Καρνεάδου 23, 145 62 Αθήνα). Πτυχιούχος του New York 

University (M. Sc. In Computer Sciences) και ∆ιδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Πατρών (Τµήµα 

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής). ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 

ΕΥΡΩΑΚ Α.Ε. 
 

Σοφία Ν. ∆ηµητρακοπούλου, Μέλος, (Θεµιστοκλέους 87, 106 83 Αθήνα). Πτυχιούχος της 

Νοµικής Σχολής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. Επικεφαλής δικηγορικού 

γραφείου στην Αθήνα. 
 

Ανδρέας Γ. Ησαΐας, Μέλος, (∆άφνης 3 – 8, 154 52 Παλαιό Ψυχικό). Σπουδές στο τµήµα 

Αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου του Λονδίνου και του Μιλάνου. Επιχειρηµατίας. Εγγονός 

του ιδρυτή της εταιρίας. 
 

∆ηµήτρης Γ. Κηλαϊδίτης, Γενικός ∆ιευθυντής, (∆άφνης 6, 154 52 Παλαιό Ψυχικό). Πτυχιούχος 

της Ανωτάτης Σχολής Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών. Μεταπτυχιακές σπουδές στο 

London School of Economics and Political Science (Diploma in Statistics) και στο Aston 

University of Birmingham (M. Sc. in Construction Management and Economics). 

 

 

 

 

 

 20



3.9 Οργανωτική ∆οµή                               

                          ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. 
                               ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

 
 

 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΜ
ΑΝΑ

ΤΜΗΜΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

- Αξιολόγηση
- Στρατηγικός
- Ανάλυση Αγ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

∆ΙΕΥΘ Η 
ΟΙΚΟΝΟΜ Ν & 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΗΡΕΣΙΩΝ 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΝΟΜΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Πρακτικά Γ.Σ. & ∆.Σ. 
- Συµβάσεις, Συµβόλαια 
- Τρέχουσες νοµικές υποθέσεις 
- Σχέσε ωτερικούς νοµικούς συµβούλους

-Πωλήσεις 
-Μισθώσεις 
-∆ιαχείριση 
-Marketing 

∆ΙΕΥΘΥ Ν 
ΣΥΜΒΟ Σ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΓΕΝΙ  
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
Σ 
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ΗΜΑ 
ΠΤΥΞΗΣ 

 Επενδύσεων 
 Σχεδιασµός 
οράς 

ΤΜ Α 
ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ
ΕΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

- ∆ιαχείριση Συµβάσεων  
   µε µελετητές,    
   κατασκευαστές  
   & εργοδότες 

- Ανάθεση, εποπτεία & 
   παραλαβή µελετών 
- Έκδοση οικοδοµικών   
   αδειών 

- Ανάθεση, εποπτεία 
   & παραλαβή  έργων

- Συντήρηση έργων 

 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

- Θέµατα  Προσωπικού 
- Πρωτόκολλο 
- Αρχείο Συµβάσεων 
- Εξωτερικές εργασίες κλπ.

- Σχέσεις µε    
  Τράπεζες 
- Οικ/κός   
 Προγραµµατισµός

 

ΤΑΜΕΙΟ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ 
ΣΧΕΣΕΩΝ  

ΜΕ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ  & 
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 
ΥΝΣ
ΙΚΩ

 ΥΠ

ις µε εξ
ΝΩ
ΥΛΟ

ΚΟΣ
ΗΜ
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3.10 Προσωπικό 
 

Ο µέσος όρος του Προσωπικού κατά την τελευταία τριετία έχει ως ακολούθως: 
 

Εξέλιξη Προσωπικού  2000 2001 2002 
   

∆ιοικητικό  7 6 6 
Εργατοτεχνικό  1 1 1 
Τεχνικό-Επιστηµονικό 3 4 4 

     
Σύνολο   11 11 11 
 

 

Αναφέρεται σχετικά ότι στην ίδια περίοδο η εξέλιξη των δαπανών του παραπάνω µόνιµα 

απασχολούµενου προσωπικού είχε ως εξής: 
 

 

                                                    (ποσά σε ευρώ) 

Αµοιβές Προσωπικού   2000 2001 2002
     
∆ιοικητικό   205.497,10 209.811,93 217.297,95
Εργατοτεχνικό  5.862,42 6.646,05 8.922,46
     
Σύνολο   211.359,53 216.457,98 226.220,41
 

Αναφέρεται σχετικά ότι η Εταιρία αναθέτει την κατασκευή των έργων σε υπεργολάβους, µε 

πολυετή εµπειρία και εξειδίκευση σε αντίστοιχα έργα, εξασφαλίζοντας έτσι καλύτερη 

ποιότητα των έργων και χαµηλότερο κόστος κατασκευής. 

 

Η Εταιρία έχει Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, τον οποίο αναπροσάρµοσε κατά τη χρήση 

2002, ώστε να ανταποκρίνεται  στις αρχές για την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση, που θέσπισε η 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και τον εφαρµόζει. 
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3.11 Ίδια Κεφάλαια – Λογιστική Αξία Μετοχής 

                                                   (ποσά σε ευρώ) 

 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΟΓ/ΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ                       2000                 2001                 2002 
  
Αριθµός Μετοχών 3.300.689 3.300.689 3.300.689 

Ονοµαστική Αξία Μετοχής 0,32 0,35 0,35 

Μετοχικό Κεφάλαιο 1.065.519,56 1.155.241,15 1.155.241,15 

Αποθεµατικά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 2.941.417,32 2.851.695,73 2.851.695,73 

∆ιαφορές απο αναπροσαρµογή αξίας λοιπών  

περιουσιακών στοιχείων                     -                     -  

Λοιπά Αποθεµατικά 1.902.409,69 2.118.256,29 1.756.132,51 

Αποτελέσµατα κερδών χρήσεως εις νέο 2.768,12 12.413,14                      - 

Σύνολό Ιδίων Κεφαλαίων 5.912.114,70 6.137.606,31 5.763.069,39 

  

Λογιστική Αξία Μετοχής 1,79 1,86 1,75 

  

  

∆ΕΙΚΤΕΣ  

Μικτού Κέρδους (προ Αποσβέσεων) 28,3 39,0 44,0 

Καθαρού Κέρδους (προ Φόρων) 24,1 24,3 4,2 

Καθαρού Κέρδους (µετά από Φόρους χρήσης & 

αµοιβές ∆.Σ.) 

12,8 12,0 -17,6 
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3.12 Εξέλιξη και τρόπος κάλυψης µετοχικού κεφαλαίου 

 

Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. έχει ως ακολούθως: 

• Το ιδρυτικό Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε σε 11.738,81 €  (4.000.000 δρχ.) διαιρούµενο 

σε 40.000 κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,2935 €  (100 δρx.) η κάθε µία 

(∆ΑΕ της ΕΚ 70/07.10.1927). 

• Το µετοχικό κεφάλαιο υπέστη διάφορες κατά καιρούς µειώσεις δυνάµει αποφάσεων 

Γενικών Συνελεύσεων «περί εξαγοράς µετοχών» και µετά την αναπροσαρµογή, βάσει του 

∆ιατάγµατος της 14.11.1956, ορίσθηκε σε 29.449,67 €  (10.034.975 δρχ.) διαιρούµενο σε 

25.405 κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,1592 € (395 δρχ.) η κάθε µία 

(Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 09.05.1957 ∆ΑΕ και ΕΠΕ 419/04.09.1957). 

• Με τις από 30.06.1959 και 14.07.1959 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων 

της εταιρίας «περί εξαγοράς µετοχών», το Μετοχικό Κεφάλαιο µειώθηκε κατά το ποσό 

των 7.721,48 € (2.631.095 δρχ.) µε την εξαγορά 6.661 κοινών ανωνύµων µετοχών 

ονοµαστικής αξίας 1,1592 €  (395 δρχ.) η κάθε µία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε 

σε 21.438,39 € (7.305.130 δρχ.) διαιρούµενο σε 18.744 κοινές ανώνυµες µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας 1,1592 €  (395 δρχ.) η κάθε µία (∆ΑΕ και ΕΠΕ 435/21.09.1960). 

• Με την από 28.06.1961 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το 

Μετοχικό Κεφάλαιο µειώθηκε κατά το ποσό των 289,80 €  (98.750 δρχ.) µε την εξαγορά 

250 κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1,1592 €  ( 395 δρχ.) η κάθε µία. Έτσι 

το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 21.438,39 € (7.305.130 δρχ.), διαιρούµενο 

σε 18.494 κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,1592 €  (395 δρχ.) η κάθε µία. 

• Με την από 30.06.1969 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το 

Μετοχικό Κεφάλαιο µειώθηκε κατά το ποσό των 3.527,84  € (1.202.110 δρχ.) µε τη 

µείωση της ονοµαστικής αξίας από 1,1592 € (395 δρχ.) σε 0,9685 €  (330 δρχ.) η κάθε 

µία – κατόπιν διορθώσεως των κατά την 31.12.1956 και 01.01.1957 γενοµένων 

αναπροσαρµογών της αξίας των οικοπέδων µε σκοπό τη συµµόρφωση προς την υπ’ αριθµ. 

3117/01.09.1966 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο 

της εταιρίας ανήλθε σε 17.989,79 € (6.130.020 δρχ.,) διαιρούµενο σε 18.494 κοινές 

ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,9685 € (330 δρχ.) η κάθε µία (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ 

και ΕΠΕ 1068/21.08.1969). 

• Με την από 02.11.1970 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το 

Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 17.989,79 €  (6.130.020 δρχ.) κατά την εφαρµογή του 

Α.Ν. 148/1967 για την αναπροσαρµογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων, µε την 

έκδοση 18.494 νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας  0,9685 € (330 δρχ.) η 
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κάθε µία. Μετά την αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 35.821,10 € (12.206.040 

δρχ.), διαιρούµενο σε 36.988 κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,9685 € (330 

δρχ.) η κάθε µία (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 1604/31.12.1970). 

• Με την από 18.06.1977 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το 

Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 3.982,27 € (1.356.960 δρχ.) ως εξής: α) κατά το ποσό 

των 1,94 € (660 δρχ.) µε την έκδοση δύο (2) νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, 

ονοµαστικής αξίας  0,9685 € (330 δρχ.) η κάθε µία, λόγω στρογγυλοποίησης και β) κατά 

το ποσό των 3.979,25 € (1.355.932 δρχ.) µε την έκδοση 4.110 νέων κοινών ανωνύµων 

µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,9685 €  (330 δρχ.) η κάθε µία. Η αύξηση αυτή προήλθε 

κατά εφαρµογή του Ν. 542/1977 λόγω υπεραξίας των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων 

της εταιρίας και γ) κατά το ποσό των 1,0799 € (368 δρχ.) µε καταβολή µετρητών από τους 

µετόχους για τη συµπλήρωση του απαιτούµενου υπολοίπου της συνολικής αξίας των 

παραπάνω 4.110 µετοχών κατά την εφαρµογή του Ν.542/1977. Έτσι το Μετοχικό 

Κεφάλαιο ανήλθε σε 39.803,37 € (13.563.000 δρχ.), διαιρούµενο σε 41.100 κοινές 

ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,9685 € (330 δρχ.) η κάθε µία (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ 

και ΕΠΕ 2526/26.07.1977). 

• Με την από 21.09.1977 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, 

µειώθηκε η ονοµαστική αξία από 0,9685 € (330 δρχ.) σε 0,3228 € (110 δρχ.) η κάθε µία. 

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο των 39.803,37 €  (13.563.000 δρχ.) είναι πλέον διαιρούµενο 

σε 123.300 κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,3228 € (110 δρχ.) η κάθε µία 

(ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 3022/04.10.1977). 

• Με την από 16.05.1981 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το 

Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 119.410,12 € (40.689.000 δρχ.), µε την 

έκδοση 369.900 νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,3228 € (110 δρχ.) 

η κάθε µία. Μετά την αύξηση αυτή, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 159.213,50 € 

(54.252.000 δρχ.), διαιρούµενο σε 493.200 κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 

0,3228 € (110 δρχ.) η κάθε µία (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 2839/28.06.1981). 

• Με την από 22.06.1989 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το 

Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 95.528,10  € (32.551.200 δρχ.) κατά την εφαρµογή 

της υπ’ αριθµ. Ε2665/1988 αποφάσεως για την αναπροσαρµογή των παγίων περιουσιακών 

στοιχείων, µε την έκδοση 295.920 νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας  

0,3228 € (110 δρχ.) η κάθε µία. Μετά την αύξηση αυτή, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 

254.741,60 € (86.803.200 δρχ.), διαιρούµενο σε 789.120 κοινές ανώνυµες µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας 0,3228 € (110 δρχ.) η κάθε µία. (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 

1604/22.09.1989). 
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• Σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν.2214/1994 και βάσει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

των µετόχων, της εταιρίας της 10.11.1994 που επικυρώθηκε µε την Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση των µετόχων της 29.12.1994, η Εταιρία ονοµαστικοποίησε το σύνολο των 

µετοχών της. 

• Με την από 14.11.1994 απόφαση της Έκτακτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των 

µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσό των 254.741,60 € 

(8.680.320 δρχ.), µε την έκδοση 78.912 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής 

αξίας 0,3228 € (110 δρχ.) η κάθε µία. Η αύξηση αυτή προήλθε α) κατά ποσό 22.220,73 €  

(7.571.714 δρχ.) από την κεφαλαιοποίηση αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων 

περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας βάσει του Ν.2065/1992 και β) κατά ποσό 3.253,43 € 

(1.108.606 δρχ.) από την κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων αποθεµατικών (ΦΕΚ, Τεύχος 

ΑΕ και ΕΠΕ 6751/07.12.1994). 

• Επίσης µε την από 14.11.1994 απόφαση της ίδιας Έκτακτης Επαναληπτικής Γενικής 

Συνέλευσης των µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά 

το ποσό των 38.211,24 € (13.020.480 δρχ.), µε την έκδοση 118.368 νέων κοινών 

ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,3228 €  110 δρχ. και τιµή διάθεσης 5,87 €  

(2.000 δρχ.) η κάθε µία (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 6751/07.12.1994). 

• Με τις από 04.11.1996 και 19.12.1996 αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων 

των µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά το ποσό των 

54.132,59 € (18.445.680 δρχ.) µε την έκδοση 167.688 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, 

ονοµαστικής αξίας 0,3228 €  (110 δρχ.) και τιµή διάθεσης 7,34 €  (2.500 δρχ.) η κάθε µία. 

Μετά την αύξηση αυτή, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 372.559,70 €   (126.949.680 

δρχ.), διαιρούµενο σε 1.154.088 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,3228 €  

(110 δρχ.) η κάθε µία (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 8278/27.12.1996). 

• Με την από 23.05.1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το 

Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 37.255,70 €   (12.694.880 δρχ.), µε την 

κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων αποθεµατικών από την κατά το παρελθόν έκδοση 

µετοχών υπέρ το άρτιο και την έκδοση 115.408 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, 

ονοµαστικής αξίας 0,3228 € (110 δρχ.) Μετά την αύξηση αυτή, το Μετοχικό Κεφάλαιο 

ανήλθε σε 409.815,60 €  (139.644.650 δρχ.), διαιρούµενο σε 1.269.496 κοινές 

ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,3228 € (110 δρχ.) η κάθε µία (ΦΕΚ, Τεύχος 

ΑΕ και ΕΠΕ 3196/12.06.1997). 

• Με την από 29.06.1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το 

Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 409.815,60 € (139.644.560 δρχ.) µε την έκδοση 

1.269.496 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,3228 €  (110 δρχ.) η 

κάθε µία. Η αύξηση αυτή προήλθε α) κατά ποσό 287.937,60 € (98.114.753 δρχ.) από την 
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κεφαλαιοποίηση αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της 

εταιρίας βάσει του Ν.2065/1992 και β) κατά ποσό 121.877,60 € (41.529.807 δρχ.) από την 

κεφαλαιοποίηση σχηµατισθέντων αποθεµατικών από την κατά το παρελθόν έκδοση 

µετοχών υπέρ το άρτιον. Μετά την αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 819.630,30 

€ (279.289.040 δρχ.), διαιρούµενο σε 2.538.992 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής 

αξίας 0,3228 €  (110 δρχ. ) η κάθε µία (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 6274/31.07.1998). 

• Με την από 05.04.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το 

Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 245.889 € (83.786.670 δρχ.) µε την έκδοση 761.697 

νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,3228 €  ( 110 δρχ.) η κάθε µία. 

Η αύξηση αυτή προήλθε α) κατά ποσό 81.962,99 € (27.928.890 δρχ.) από την 

κεφαλαιοποίηση σχηµατισθέντων αποθεµατικών από την κατά το παρελθόν έκδοση 

µετοχών υπέρ το άρτιον και β) µε καταβολή µετρητών κατά το ποσό των 163.925,99 €   

(55.857.780 δρχ.), µε την έκδοση 507.798 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, 

ονοµαστικής αξίας 0,3228 €  (110 δρχ.) και τιµή διάθεσης 2,94 € (1000 δρχ.) η κάθε µία. 

(ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 2613/14.05.1999). Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανερχόταν σε 

1.065.519,56 € (363.075.790 δρχ.) και ήταν διηρηµένο σε 3.300.689 κοινές ονοµαστικές 

µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,3228 € (110 δρχ.) η κάθε µία. 

• Κατόπιν της από 26.06.2001 αποφάσεως της  Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

Μετόχων, αποφασίσθηκε η µετατροπή της ονοµαστικής αξίας της µετοχής σε ευρώ € και η 

αύξηση  του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας µε κεφαλαιοποίηση µέρους αποθεµατικών 

ποσού 89.722 € (30.572.632 δρχ.) από «αποθεµατικά από έκδοση µετοχών  υπέρ το 

άρτιο». (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 7246/13.08.2001) 
 

 Έτσι σήµερα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε  1.155.241,15 € και είναι 

διηρηµένο σε 3.300.689 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας  0,35  € η κάθε 

µία. 

 



 (ποσά σε €. ) 

Τ Ρ Ο Π Ο Σ    Α Υ Ξ Η Σ Η Σ     Τ Ο Υ   Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο Υ    Κ Ε Φ ΑΛ Α Ι Ο Υ 
ΑΠΟΦΑΣΗ  &      ΜΕΤΟΧΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΟΛΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ  ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

                  

Ιδρυτικό Κεφάλαιο  70/7.10.27 11.738,81 11.738,81    11.738,81 0,2935 40.000

09.05.1957  419/4.9.57 17.710,77 17.710,86 29.449,67 1,1592 25.405

30.06.1959-14.07.1959   435/21.9.60 -7.721,48 -7.721,48 21.728,19 1,1592 18.744

28.06.1961  -289,80 -289,80 21.438,39            1,1592 18.494

30.06.1969  1068/21.8.69 -3.527,84 -3.527,84 17.910,55 0,9685 18.494

02.11.1970  1604/31.12.70 17.989,79                          17.989,79  35.821,10 0,9685 36.988

18.06.1977 2526/26.7.77 3.982,27 1,94 3.980,34 39.803,37            0,9685 41.100

21.09.1977   3022/4.10.77 0,00   39.803,37 0,3228 123.300

16.05.1981  2839/28.6.81 119.410,12 119.410,12 159.213,50 0,3228 493.200

22.06.1989  3472/22.9.89 95.528,10 95.528,10 254.741,60 0,3228 789.120

14.11.1994  6751/7.12.94 63.685,40 38.211,24 22.220,73 3.253,43 318.427,00 0,3228 986.400

04.11.1996-19.12.1996     8278/27.12.96 54.132,59 54.132,59 372.559,59 0,3228 1.154.088

23.05.1997   3196/12.6.97 37.255,70 37.255,70 409.815,29 0,3228 1.269.496

29.06.1998   6274/31.7.98 409.815,29 287.937,65 121.877,64 819.630,58 0,3228 2.538.992

05.04.1999  2613/14.5.99 245.888,98 163.925,99 81.962,99 1.065.519,56 0,3228 3.300.689

26.06.2001  89.721,59                           89.721,59                  .1.155.241,15
 

0,3500 
  

            3.300.689 

 
 
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε 3.300.689 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής  αξίας  0,35 €. 
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3.13 Χρηµατιστηριακά στοιχεία της µετοχής 
 

Οι µετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν για διαπραγµάτευση στην Κύρια Αγορά του 

Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών το 1967. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν. 2214/94 και βάσει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 

µετόχων της Εταιρίας της 10.11.94 που επικυρώθηκε µε την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 

µετόχων της 29.12.94, η Εταιρία ονοµαστικοποίησε το σύνολο των µετοχών της. 

Μονάδα διαπραγµάτευσης αποτελεί ο τίτλος δέκα (10) µετοχών. 

Η χρηµατιστηριακή αξία της µετοχής την 31.12.2002 ήταν 19,56 Ευρώ, ενώ την 31.03.2003, 

ήταν  14,08  Ευρώ. 

Από τις 05.02.2001 η µετοχή διαπραγµατεύεται στην κατηγορία "∆ιαχείρισης Ακίνητης 

Περιουσίας" για την οποία ο σχετικός δείκτης δηµιουργήθηκε την 08.05.2002, έτσι δεν είναι 

δυνατή η σύγκριση της τιµής της µετοχής σε σχέση µε τον δείκτη αυτόν σε ετήσια βάση  
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Στατιστικά στοιχεία για την χρηµατιστηριακή εξέλιξη της µετοχής της Εταιρίας κατά την τελευταία τριετία, παρουσιάζονται στους παρακάτω 

πίνακες: 

 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ 
                            
                            
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) – 2002  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) - 2001   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) - 2000 

        
 
Ηµ/µηνία 

 
Κλείσιµο 

(ευρώ)  
Όγκος 
(τεµ.) 

Αξία 
Συναλλαγών  

Γ.∆.Χ.Α.Α. 
ΚΛΕΙΣΙΜΟ  

Ηµ/µηνία Κλείσιµο 
(ευρώ) 

Όγκος 
(τεµ.) 

Αξία 
Συναλλαγών  

Γ.∆.Χ.Α.Α. 
ΚΛΕΙΣΙΜΟ   

Ηµ/µηνία Κλείσιµο 
(ευρώ) 

Όγκος 
(τεµ.) 

Αξία 
Συναλλαγών 

Γ.∆.Χ.Α.Α. 
ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

     31-∆εκ-01  47,04 3.250 160.171 2.591,56  31-∆εκ-00 32,77 1.420 46.340 3.388,86  30-∆εκ-99 124,46 431.581 58.657.210 5.535,09
       31-Ιαν-02  46,12 830 38.584 2.596,75  31-Ιαν-01 29,60 10.766 326.697 3.264,76 31-Ιαν-00 130,39 422.086 63.534.172 4.990,02
       28-Φεβ-02  42,94 7.470 319.887 2.332,89  28-Φεβ-01 39,78 15.030 636.099 3.129,06 29-Φεβ-00 107,88 299.912 42.933.516 5.002,23
        30-Μαρ-02  37,58 2.440 92.946 2.280,72  30-Μαρ-01 56,86 5.110 293.522 3.044,55 31-Μαρ-00 76,42 224.131 19.990.817 4.793,47
        30-Απρ-02  37,36 6.630 244.230 2.218,35  30-Απρ-01 64,25 4.340 282.891 3.286,67 27-Απρ-00 59,66 154.438 10.752.740 4.249,45
        31-Μαϊ-02  38,14 6.610 251.675 2.297,56  31-Μαϊ-01 57,24 7.720 449.005 3.088,66 31-Μαϊ-00 93,44 327.798 28.723.490 4.608,24
        28-Ιουν-02  31,52 1.360 43.755 2.237,86  29-Ιουν-01 42,38 4.080 174.600 2.741,18 30-Ιουν-00 79,35 221.055 20.840.994 4.054,41
        31-Ιουλ-02  26,70 1.660 44.458 2.115,39  31-Ιουλ-01 47,64 6.970 319.792 2.727,21 31-Ιουλ-00 82,17 133.706 11.170.019 3.988,28
        30-Αυγ-02  25,08 2.280 57.168 2.129,06  31-Αυγ-01 51,02 3.220 163.887 2.762,12 31-Αυγ-00 70,08 59.953 4.295.968 3.557,15
       30-Σεπ-02  16,50 1.600 26.981 1.837,52  28-Σεπ-01 37,58 11.550 438.296 2.226,05 29-Σεπ-00 67,00 121.979 8.925.004 4.178,96
        31-Οκτ-02  19,72 4.415 86.369 1.785,28  31-Οκτ-01 43,60 4.255 184.008 2.468,26 31-Οκτ-00 39,62 117.988 5.387.099 3.797,84
        29-Νοε-02  27,30 6.961 193.286 1.872,83  30-Νοε-01 48,52 3.640 177.477 2.694,02 30-Νοε-00 32,31 61.406 2.415.793 3.245,77
        31-∆εκ-02  19,56 1.345 26.108 1748,42  28-∆εκ-01 47,04 3.250 160.171 2.591,56 29-∆εκ-00 32,77 42.214 1.582.737 3.388,86
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Σηµείωση: Η µέση χρηµατιστηριακή αξία της µετοχής το έτος 2002 ήταν  30,71  Ευρώ. 

 

Ο αριθµός των µετόχων την 31.12.2002 ανήρχετο σε 2.842. 

 

Ανάλυση Μετοχικής βάσεως την 31-12-2002 
 

Κλιµάκια Μέτοχοι Μετοχές 

(µετοχές)  Αριθµός % Αριθµός % 

1-1.000  2.695 94,82 374.731 11,35 

1.001-10.000  126 4,43 345.347 10,46 

10.001-40.000  14 0,50 275.425 8,34 

40.001 και πάνω  7 0,25 2.305.186 69,85 

Σύνολο 2.842 100 3.300.689 100 

 

 

Με την από 06.03.2003 απόφασή του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών 

Αθηνών αποφάσισε  να θέσει την Εταιρία µας σε καθεστώς επιτήρησης, µε το σκεπτικό  ότι 

εµπίπτει  στο κριτήριο χαµηλής παραγωγικής δραστηριότητας, αφού στη χρήση 2002 παρουσίασε 

κύκλο εργασιών µικρότερο των 3.000.000 €. Με την µε αριθµό 96/17.04.2003 απόφασή του 

(Φ.Ε.Κ. 554/Β/08.05.2003)  το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών 

δηµιούργησε ειδική κατηγορία  διαπραγµάτευσης µετοχών µε την ονοµασία «χαµηλής 

παραγωγικής δραστηριότητας»  και µετέφερε από 12.05.2003 σε αυτήν  και τη µετοχή της Εταιρίας 

µας. 
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4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ 

  

4.1 Γενικά χαρακτηριστικά και προοπτικές του κλάδου. 
 

Όπως προκύπτει από µια σειρά µελετών γύρω από την αγορά ακινήτων, που έχουν αρχίσει ευτυχώς τον 

τελευταίο καιρό να κάνουν την εµφάνισή τους και στον τόπο µας µε αυξανόµενη συνεχώς ποιότητα και 

πληρότητα, τα κύρια χαρακτηριστικά και οι προοπτικές της ελληνικής αγοράς ακινήτων µπορούν 

συνοπτικά να περιγραφούν µε τις εξής  γενικές επισηµάνσεις: 

 

Πρώτα-πρώτα, αυτή καθεαυτή η εµφάνιση των µελετών, των εκτιµήσεων και των στατιστικών δεικτών,  

που εκπονούν µεγάλα πιστωτικά ιδρύµατα και εταιρείες  συµβούλων ακινήτων, µε τη σοβαρότητα που τις 

διακρίνει, δίνουν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στις επιχειρήσεις, τους επενδυτές αλλά και στο κοινό τη 

δυνατότητα να διαµορφώνουν τις θέσεις τους και να  λαµβάνουν τις αποφάσεις τους, όχι πια µε βάση τη 

διαίσθηση  ή και την τύχη, αλλά  µε βάση τη γνώση που τους παρέχουν οι εξειδικευµένες αυτές εργασίες. 

Μένει ασφαλώς αρκετός δρόµος να διανυθεί µέχρι να φτάσουµε στο επίπεδο πληροφόρησης και 

επεξεργασίας της πληροφόρησης που ισχύει στις ώριµες ευρωπαϊκές αγορές, αλλά είναι επίσης 

αναµφισβήτητο ότι ή ελληνική κτηµαταγορά έχει µπει σε µια νέα φάση, τα κύρια χαρακτηριστικά της 

οποίας είναι ο επαγγελµατισµός, η εξειδίκευση και ο καταµερισµός των ρόλων. 

 

Στη  νέα αυτή φάση, όπως είναι φυσικό, ο ανταγωνισµός των δραστηριοποιούµενων στον κλάδο 

επιχειρήσεων είναι εντονότερος,      µε αποτέλεσµα  η  προσδοκώµενη σήµερα κερδοφορία να είναι 

περιορισµένη και να εξαρτάται, όχι πια από την ανακάλυψη οικοπέδων "ευκαιριών", αλλά από τον ορθό 

προγραµµατισµό και τη συνετή εκτέλεση  και εκµετάλλευση των επιχειρούµενων έργων. 

 

Το γεγονός αυτό "έδιωξε" από την αγορά, ή τουλάχιστον περιόρισε σηµαντικά, τους µικρούς επενδυτές, οι 

οποίοι, κατά τεκµήριο, δεν είχαν τη δυνατότητα ούτε να προγραµµατίσουν µακροπρόθεσµα, ούτε να 

ωφεληθούν από τις οικονοµίες κλίµακας της κατασκευής, αλλά ούτε διέθεταν περιθώρια ευελιξίας στον 

καθορισµό  της πολιτικής των πωλήσεων τους και της τιµολογιακής τους πολιτικής. 

 

Παράλληλα, η αλµατώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας στον τοµέα των κατασκευών έχει δηµιουργήσει 

ουσιαστικά ένα νέο "γούστο" σε όλα τα είδη των ακινήτων, το οποίο ανταποκρίνεται σε νέες στεγαστικές 

και επαγγελµατικές ανάγκες, οι οποίες ήταν άγνωστες µέχρι πριν από λίγα χρόνια. 
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Τα νέα αυτά δεδοµένα, σε συνδυασµό µε τη γενικότερη ανάπτυξη του τριτογενούς τοµέα της οικονοµίας 

κατά τα τελευταία χρόνια, δηµιούργησαν ζήτηση για νέα, ουσιαστικά, προϊόντα, τα οποία  ανέλαβε να 

καλύψει η προσφορά, µε µια φυσιολογική χρονική υστέρηση. 

 
Στην υστέρηση αυτή οφείλεται  η  άνοδος στις τιµές των ακινήτων, που σηµειώθηκε τα τελευταία χρόνια,  

η οποία  δεν προκλήθηκε από την αύξηση τους κόστους κατασκευής των ακινήτων ούτε από αύξηση της 

κερδοφορίας των επιχειρήσεων,  αλλά  από  αύξηση της τιµής των οικοπέδων εκείνων τα οποία ήταν 

κατάλληλα για την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών που ανταποκρίνονται στα νέα δεδοµένα της 

ζήτησης. 

 

Την αύξηση αυτή, ωστόσο, ακολούθησε, όπως ίσως ήταν φυσικό και  από κάποιους αναµενόµενο, η φάση 

της σταθεροποίησης  των τιµών, την οποία διανύουµε σήµερα, όταν  η προσφορά κάλυψε τις πρώτες 

επιτακτικές ανάγκες της αγοράς. Μιλάµε ασφαλώς για  µέσους  όρους  τιµών,  γιατί οι διαφορές από 

περιοχή σε περιοχή και από το ένα είδος ακινήτου (π.χ. γραφεία ) στο άλλο ( π.χ. κατοικία ) είναι πολύ 

µεγάλες. Και το ερώτηµα που απασχολεί βέβαια όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, επενδυτές  και 

χρήστες, σχετίζεται  µε τις προοπτικές που κάθε είδος ακινήτου σε κάθε περιοχή διαθέτει. Ερώτηµα που 

δεν είναι ασφαλώς εύκολο να απαντηθεί αναλυτικά στα  πλαίσια  µιας  γενικής θεώρησης  των 

χαρακτηριστικών και των προοπτικών της κτηµαταγοράς. 

 

Σε γενικούς όρους, ωστόσο, θα πρέπει κατ' αρχήν να επισηµανθεί  ότι είναι  αδύνατον να αποδεσµεύσει 

κανείς τις προβλέψεις του για την πορεία  της αγοράς των ακινήτων από τις εκτιµήσεις του για τις 

προοπτικές  της ελληνικής οικονοµίας στο σύνολο της, και ιδιαίτερα ίσως του τριτογενούς τοµέα της 

οικονοµίας. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς µια ανθούσα αγορά ακινήτων σε ένα δυσµενές 

οικονοµικό περιβάλλον,  ή το αντίθετο. Η εξέλιξη µεγεθών όπως το Ακαθάριστο  Εγχώριο Προϊόν, ο 

ρυθµός του πληθωρισµού, η ρευστότητα, η τουριστική κίνηση κ.α., καθορίζουν σε σηµαντικό βαθµό τόσο 

την πλευρά της προσφοράς όσο και την πλευρά της ζήτησης ακινήτων.  

 

Κάποιοι παράγοντες ωστόσο, είναι βέβαιο ότι έχουν ρόλο καταλυτικό. Αυτοί είναι: 

- το ύψος των πραγµατικών επιτοκίων των κατασκευαστικών και των στεγαστικών δανείων, 

- το κόστος κατασκευής των κτιρίων, 

- το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τα ακίνητα  ( φορολογικό, Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 

Ακινήτων, Εθνικό Κτηµατολόγιο, Μεταφορά Συντελεστή ∆όµησης, παροχή κινήτρων ειδικών 

κατηγοριών επενδύσεων, κ.α.) 

- η ένταξη ή µη,  νέων περιοχών στο σχέδιο πόλης, 

- το είδος  και ή γεωγραφική κατανοµή των Ολυµπιακών έργων, 

 33



- ο βαθµός και το είδος δόµησης µιας περιοχής, 

- η παρουσία ή µη οικοπέδων προς διάθεση,  

- οι  εναλλακτικές επενδυτικές δυνατότητες κ.α. 

 

Οι  παράγοντες αυτοί έχουν διαµορφώσει το κλίµα, τη ζήτηση και την προσφορά στην αγορά ακινήτων τα 

τελευταία χρόνια  και  η εξέλιξη τους πρόκειται να καθορίσει τα µεγέθη αυτά και κατά τα επόµενα χρόνια. 

Παρότι όµως η πρόβλεψη για την εξέλιξη καθενός από τους και ξεφεύγει ασφαλώς από το πλαίσιο µιας 

γενικής θεώρησης των προοπτικών του ακινήτου, εντούτοις ορισµένες γενικές προβλέψεις είναι λίγο-πολύ 

γενικά αποδεκτές από τους περισσότερους αναλυτές. 

 

Συνοπτικά: 

- To  οικονοµικό πλαίσιο εντός του οποίου θα κινηθεί η αγορά τα επόµενα χρόνια φαίνεται πως θα 

παραµείνει λίγο-πολύ σταθερό. ∆εν είναι ορατές σηµαντικές αλλαγές στα βασικά µεγέθη της 

οικονοµίας, παρότι ο ρυθµός ανάπτυξής της είναι επιβραδυνόµενος, µε εξαίρεση ίσως µια άνοδο των 

επιτοκίων η οποία, στο βαθµό που θα συµβεί, θα έχει ασφαλώς δυσµενή επίπτωση στην κτηµαταγορά, 

- Το θεσµικό πλαίσιο αναµένεται να βελτιωθεί καθώς θα τείνει να εξοµοιωθεί  προς τα ευρωπαϊκά 

δεδοµένα, 

- Η ενδεχόµενη µείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας µετά το πέρας των ολυµπιακών έργων θα 

εξισορροπηθεί, κατά πάσα πιθανότητα, από την διείσδυση του κλάδου στις βαλκανικές χώρες, η οποία  

έχει  ήδη αρχίσει. 

- Η ολοκλήρωση των µεγάλων έργων,  ιδιαίτερα στην Αττική, έχει ήδη δηµιουργήσει νέες αγορές, οι 

οποίες, σε κάποιο βαθµό αναπτύσσονται σε βάρος άλλων.παράγοντες αυτούς και κυρίως  για την 

αναµενόµενη επίπτωσή τους σε κάθε µία από τις κατηγορίες ακινήτων, και µάλιστα  ανά περιοχή, δεν 

είναι ευχερής.   

  

4.2  Η αγορά κατοικίας στο Παλαιό Ψυχικό και η θέση της Εταιρείας στον κλάδο.  
  

Η  σπάνις  των ελευθέρων προς διάθεση οικοπέδων στο Παλαιό  Ψυχικό  έχει οδηγήσει τις ζητούµενες 

τιµές πωλήσεώς τους σε εξαιρετικά  υψηλά επίπεδα  ( µεταξύ 1.500 και 3.000 ευρώ / τ.µ.). Οι τιµές αυτές,  

οι οποίες έχουν παραµείνει σταθερές τα τελευταία 2-3  χρόνια, καθιστούν την επιχειρηµατική 

εκµετάλλευση τους προβληµατική, αφού οδηγούν σε ζητούµενες τιµές νεόδµητων  κατοικιών   ( µε ένα  

λογικό επιχειρηµατικό όφελος )  µεταξύ 3.600 και 6.500 ευρώ / τ.µ. ). Στα επίπεδα αυτά  ο αριθµός των 

νοικοκυριών που έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν κατοικία, η οποία  να εξυπηρετεί τις στεγαστικές 

τους ανάγκες, είναι εξαιρετικά περιορισµένος. Έτσι εξηγείται το περιορισµένο ενδιαφέρον των  

επιχειρηµατιών του κλάδου εκµετάλλευσης ακινήτων να δραστηριοποιηθούν  στο Παλαιό  Ψυχικό και 
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συνακόλουθα ο µικρός αριθµός των προς πώληση νεόδµητων κατοικιών και των πράξεων µεταβιβάσεως 

τους. 

 

Οι προοπτικές της αγοράς κατοικίας στο Παλαιό Ψυχικό εξαρτώνται σε πολύ µεγάλο βαθµό από τους 

ίδιους παράγοντες που καθορίζουν  τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς ακινήτων και ιδιαίτερα της 

κατοικίας, που αναφέρθηκαν παραπάνω ( εξέλιξη βασικών οικονοµικών µεγεθών και ιδιαίτερα των 

επιτοκίων των στεγαστικών δανείων ). Με τους παράγοντες αυτούς σταθερούς, ούτε η προσφορά  ούτε η 

ζήτηση για κατοικίες στο Παλαιό Ψυχικό αναµένεται να µεταβληθούν ουσιαστικά, ενώ και ο αριθµός  των 

µεταβιβαζοµένων συνολικά νεόδµητων κατοικιών αναµένεται να παραµείνει σε χαµηλά επίπεδα. 

 

Ωστόσο, οι προοπτικές της αγοράς κατοικίας στο Παλαιό Ψυχικό, καθορίζονται σε σηµαντικό βαθµό και 

από τους εξής ειδικότερους παράγοντες: 

- Τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του προαστίου ( προσπελασιµότητα από και προς το κέντρο, τα βόρεια  

και τα δυτικά προάστια, αµιγής κατοικία, πράσινο, ασφάλεια,  υψηλό κοινωνικό status κατοίκων, 

σχετικά χαµηλή δόµηση και υψηλής ποιότητας κατοικία, κ.λπ. ),  και  

- Τον εξαιρετικά περιορισµένο αριθµό των διαθέσιµων προς πώληση οικοπέδων. 

 

Στο περιβάλλον αυτό ο ΚΕΚΡΟΨ  έχει καθορίσει την τιµολογιακή του πολιτική µε βάση τη ρεαλιστική 

αποτίµηση της αξίας των οικοπέδων του, το υψηλό επίπεδο µελέτης, προδιαγραφών και κατασκευής των 

συγκροτηµάτων του και το λογικό όφελος της εταιρείας ανά πωλούµενη κατοικία. 

 

Όσον αφορά,  τέλος, τη θέση της Εταιρίας στο σύνολο του κλάδου των εταιρειών Ανάπτυξης Ακινήτων 

σηµειώνεται ότι αυτή δεν είναι εύκολα προσδιορίσιµη, ούτε εκτιµάται εξάλλου ότι είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική από πλευράς οικονοµικών µεγεθών  ( ύψος επενδύσεων, κύκλος εργασιών, κέρδη, κ.λπ.) σε 

σχέση µε τα συνολικά αντίστοιχα µεγέθη των εταιρειών του κλάδου. 

 

Μεταξύ των εταιριών βεβαίως οι οποίες δραστηριοποιούνται στην κατασκευή πολυτελών κατοικιών στα  

βόρεια  προάστια της Αθήνας, η Εταιρία κατέχει ιδιαίτερη θέση και σηµαντική φήµη, αφού 

δραστηριοποιείται µε επιτυχία στον τοµέα της πολλές δεκαετίες, χωρίς όµως να είναι δυνατός και εδώ ο 

ποσοτικός προσδιορισµός της θέσης της ανάµεσα στους ανταγωνιστές  της. 
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5. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 2000-2002 
 

5.1 Γενικά. 

Aπό την χρήση 2000 ο κύκλος εργασιών περιλαµβάνει έσοδα από πωλήσεις κατοικιών 

(διαµερίσµατα-µαιζονέτες) των οποίων το κόστος κατασκευής δεν έχει ολοκληρωθεί. Για τον λόγο 

αυτό και προκειµένου να προσδιορισθούν τα µεικτά αποτελέσµατα, έγινε σχετική πρόβλεψη για το 

υπολειπόµενο κόστος κατασκευής τους. 
 
 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας κατά την περίοδο 2000-2002, καθώς και η διάρθρωση του όπως 

προκύπτει από τα αντίστοιχα Προσαρτήµατα παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Κύκλος εργασιών ( σε εκατ. ΕΥΡΩ) 2000 2001 2002 

Πωλήσεις διαµερισµάτων-µαιζονετών 4.689,66 4.680,85 1.848,25 

Πωλήσεις οικοπέδων               -               -               - 

Παροχή Υπηρεσιών               - 171,57 77,16 

Σύνολο 4.689,66 4.852,42 1.925,41 

 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα ο κύκλος εργασιών αφορά κατά το µεγαλύτερο µέρος 

την πώληση ∆ιαµερισµάτων και Μαιζονετών. Είναι φανερό έτσι ότι η ∆ιοίκηση της Εταιρίας έχει 

επιλέξει να ακολουθήσει το δρόµο της αυτόνοµης αξιοποίησης της σηµαντικής ακίνητης 

περιουσίας που διαθέτει. 
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5.2 Εξέλιξη Εργασιών – Αποτελεσµάτων 
 

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται αναλυτικά ο λογαριασµός  

αποτελεσµάτων της Εταιρίας για την περίοδο  2000, 2001, 2002 

                        Πίνακας Αποτελεσµάτων χρήσεως                                                                      

                                                                     (ποσά σε ευρώ) 
    2000 2001  2002  

Κύκλος εργασιών από:    
Πωλήσεις ακινήτων  4.689.655,17 4.680.851,06 1.858.118,53  
Εκµετάλλευση ακινήτων  5.388,20 11.815,91 16.345,77  
Παροχή Υπηρεσιών  - 171.565,74 67.293,00  
Σύνολο Κύκλου Εργασιών  4.695.043,37 4.864.232,71 1.941.757,30  

    
Μείον:Κόστος Πωληθέντων  3.361.434,67 2.959.421,81 1.077.839,03  

    
Μικτά Κέρδη  1.333.608,70 1.904.810,90 863.918,27  
% στον κύκλο εργασιών   28% 39%  44%   
Μείον : Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας  528.433,08 589.437,29 567.400,61  

    
Λειτουργικό αποτέλεσµα  προ αποσβέσεων   805.175,62 1.315.373,61 296.517,66  
% στον κύκλο εργασιών   17%  27%  15%  
Πλέον: Έκτακτα & ανόργανα έσοδα  27.498,85 8.754,27 886,03  
Μείον: Eκτακτα & ανόργανα έξοδα   39.219,63 20.044,33 10.355,39  

    
Κέρδη προ τόκων & αποσβέσεων  793.454,84 1.304.083,55 287.048,30  
% στον κύκλο εργασιών   17% 27% 15%  
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα  391.101,90 44.835,04 3.039,50  
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα   18.509 135.574,69 178.791,75  

    
Κέρδη προ αποσβέσεων  1.166.047,80 1.213.343,91 111.296,05  
% στον κύκλο εργασιών   25%  25%  6%  
Μείον: Αποσβέσεις (συνολικές)  35.971,30 33.016,70 32.295,12  

    
Κέρδη προ φόρων  1.130.076,50 1.180.327,21 81.364,72  
% στον κύκλο εργασιών   24%  24%  4%  
Μείον : Φόροι χρήσεως και λοιποί φόροι  529.418,26 566.949,64 419.615,52  
Μείον: Αµοιβές ∆.Σ.  - - -  

    
Κέρδη µετά από φόρους & αµοιβές ∆.Σ.  600.658,25 613.377,57 -338.250,80  
% στον κύκλο εργασιών   13%  13%  -17%  

    
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου  - - -  
Αµοιβές & ποσοστά µελών ∆.Σ.  - 29.347,03 -  
Κέρδη µετά από φόρους, αµοιβές ∆.Σ.     
 & φόρους φορολογικού ελέγχου  600.658,25 613.377,57 -338.250,80  
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                                 ΑΝΑΛΥΣΗ  ∆ΑΠΑΝΩΝ  ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

                                                       (ποσά σε ευρώ) 
 

   2000 2001 2002 

    

Αµοιβές προσωπικού   259.805,18 252.608,90 291.408,07 

Αµοιβές & έξοδα τρίτων    127.262,66 181.601,37 148.448,51 

Παροχές τρίτων   30.856,15 34.309,62 36.245,94 

Φόροι - τέλη   7.932,70 18.774,83 14.303,01 

∆ιάφορα έξοδα   102.576,39 102.142,57 76.995,08 

    

Σύνολο   528.433,08 589.437,29 567.400,61 

 
 

             ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ & ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ – ΕΞΟ∆ΩΝ 
            
                                                             (ποσά σε ευρώ) 
 

  2000 2001 2002 

ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ∆Α   

Συναλλαγµατικές διαφορές  0,00 0,00 0,05 

Έσοδα προηγουµένων χρήσεων  0,00 91,16 0,00 

Λοιπά έκτακτα έσοδα  16.423,45 8.663,11 885,98 

Κέρδη από πώληση παγίων  11.075,40 0,00 0,00 

   

Σύνολο  27.498,85 8.754,27 886,03 

   

ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ∆Α   

Φορολογικά πρόστιµα & 

προσαυξήσεις 

 0,00 0,00 425,89 

Προσαυξήσεις ασφαλ. Ταµείων  0,00 0,00 1.739,44 

Συναλλαγµατικές διαφορές  9.171,84 0,00 0,00 

Έξοδα προηγουµένων χρήσεων  1.611,15 14.335,89 0,00 

Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα  1.575,41 5.708,44 3.477,37 

Έξοδα προηγουµένων χρήσεων  0,00 0,00 4.712,69 

Ζηµία από πώληση παγίων  26.861,22 0,00 0,00 

   

Σύνολο   39.219,63 20.044,33 10.355,39 
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5.3 ∆ιάθεση των προ αποσβέσεων κερδών 
 

Η διάθεση των προ αποσβέσεων κερδών της Εταιρίας κατά τα έτη  2000, 2001, 2002 

 έχει ως εξής: 
 

                                                                            (ποσά σε ευρώ) 
 

   2000 2001 2002 Σύνολο %  

      

Κέρδη προ αποσβέσεων   1.166.047,80 1.213.343,91 113.659,84 2.493.051,55   

Υπόλοιπο κερδών ζηµιών  προηγ. χρήσεων   9.468,30 2.768,12 338.250,80 350.487,23   

      

Σύνολο   1.175.516,10 1.216.112,03 451.910,64 2.843.538,77   

      

∆ιατέθηκαν ως ακολούθως:      

Αποσβέσεις   35.971,30 33.016,70 32.295,12 101.283,11 4 % 

Φόρος χρήσης & λοιποί φόροι   529.418,26 490.349,00 419.615,52 1.439.382,77 51 % 

∆ιαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ.χρήσεων                    -                  -                  - 0,00 0 % 

Μερίσµατα   309.969,33 309.969,33                  - 619.938,65 22 % 

Αµοιβές & ποσοστά µελών ∆.Σ.   0,00 29.347,03                  - 29.347,03 1 % 

Τακτικό αποθεµατικό   30.032,05 35.216,43                  - 65.248,48 2 % 

Eκτακτα αποθεµατικά   197.470,58 102.714,60                  - 300.185,18 11 % 

Φορολογ/να αποθεµ.τεχ. επιχειρήσεων   2.922,39 57.047,61                  - 59.970,01 2 % 

Αφορ/τα αποθεµ.τεχ.επιχειρήσεων   6.743,99 131.648,33                  - 138.392,32 5 % 

Αποθεµ. από αφορολόγητα έσοδα   55.621,90 13.226,49                  - 68.848,39 2 % 

Αφορολόγητο αποθεµατικό από κέρδη       

πώλησης χρεογράφων                    -                  -                  - - 0 % 

Αποθεµ. Από έσοδα αφορολόγητα κατ'      

ειδικό τρόπο   4.598,19 1.163,37                  - 5.761,56 0 % 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο   2.768,12 12.413,14                  - 15.181,26 1 % 

Σύνολο   1.175.516,10 1.216.112 451.910,64 2.843.538,77 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 39



5.4 Μερισµατική πολιτική / Φορολογία µερισµάτων 
  

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τη µερισµατική πολιτική που ακολούθησε η Εταιρία κατά 

την τελευταία τριετία: 
 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

(ποσά σε ευρώ) 
 

 2000 2001 2002

Κέρδη προς διάθεση  610.126,55 1.053.863,66 0,00

Μερίσµατα  309.969,33 309.969,33 0,00

Μερίσµατα ως % των κερδών  

προς διάθεση 50,80 29,41 0,00

 

 

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 2579/17.02.1998), οι εισηγµένες στο ΧΑΑ εταιρίες 

βαρύνονται µε φόρο 35% επί των φορολογηθέντων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανοµή. 
 

Έτσι τα µερίσµατα διανέµονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και 

εποµένως ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που 

εισπράττει. 
 

Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα, λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης του 

Ισολογισµού από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας. 
 

Σύµφωνα µε το ισχύον φορολογικό καθεστώς για τις οικοδοµικές εταιρίες (Άρθρο 34 του Ν. 

2238/94), υπολογίζεται ένα τεκµαρτό κέρδος ίσο µε 15% επί του κύκλου εργασιών για τις 

ανεγειρόµενες οικοδοµές και 12% για τα ιδιωτικά έργα, ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα των 

βιβλίων τους. Το τεκµαρτό αυτό κέρδος, για τις εισηγµένες στο ΧΑΑ εταιρίες φορολογείται στη 

συνέχεια µε συντελεστή 35%. Αν τα βάσει βιβλίων κέρδη των τεχνικών εταιριών είναι µεγαλύτερα 

των τεκµαρτών, τότε τα επιπλέον κέρδη είναι στην ευχέρεια της Εταιρίας να εµφανίζονται ως 

«Αφορολόγητα Κέρδη Τεχνικών και Οικοδοµικών Επιχειρήσεων» ή να διανέµονται στους 

µετόχους εφόσον φορολογηθούν πρώτα µε ένα συντελεστή 35% σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 106 του Ν. 2238/94.  
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5.5 Ανάλυση οικονοµικής κατάστασης 
 

Πληροφορίες σχετικά µε την περιουσία, την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα.  
   

Η  εξέλιξη    των µεγεθών    του   Ισολογισµού    και   του   λογαριασµού   αποτελεσµάτων 

 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:  

                                                       (ποσά σε ευρώ) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  2000 2001 2002 
Έξοδα Εγκαταστάσεως 46.968,70 46.968,70 46.968,70 
Μείον: Αποσβέσεις 33.507,74 42.901,48 44.935,09 
Αναπόσβεστη αξία 13.460,97 4.067,23 2.033,61 
Ενσώµατα πάγια 1.252.134,66 1.373.511,54 1.380.410,48 
Μείον: Αποσβέσεις 524.957,94 548.580,90 578.842,40 
Αναπόσβεστη αξία 727.176,72 824.930,64 801.568,08 
Συµµετοχές σε συνδ. Επιχειρήσεις                       -  3.722.083,34 3.722.083,33 
Συµµετοχές σε λοιπές Επιχ/σεις 515.371,89                       -                        -  
Λοιπές Απαιτήσεις 1.049,44 1.049,44 1.049,45 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.243.598,06 4.548.063,42 4.524.700,86 
Αποθέµατα 888.536,06 2.484.164,00 3.842.060,02 
Πελάτες   4.192.956,71 5.159.302,52 3.763.069,05 
Χρεώστες διάφοροι 464.144,76 239.855,42 185.219,73 
Χρεόγραφα 139.402,18 90.832,58 54.546,46 
∆ιαθέσιµα  2.740.702,05 211.801,05 236.559,24 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.425.741,77 8.185.955,57 8.081.454,50 
Μεταβατικοί λογ/σµοι Ενεργητικού 568,13 4.578,14 30.673,00 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.683.368,93 12.742.664,36 12.638.861,97 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ   
Μετοχικό Κεφάλαιο 1.065.519,56 1.155.241,15 1.155.241,15 
∆ιαφορά από έκδοση Μετοχών Υπέρ το άρτιο  2.941.417,32 2.851.695,73 2.851.695,73 
∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών   
περιουσιακών στοιχείων - - - 
Αποθεµατικά Κεφάλαια 1.902.409,69 2.118.256,29 1.756.132,51 
Αποτελέσµατα εις Νέο 2.768,12 12.413,14 0,00 
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 5.912.114,69 6.137.606,31 5.763.069,39 
Προβλέψεις 3.143.814,87 3.078.690,87 445.296,13 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις  
Τράπεζες µακροπροθ. Υποχρεώσεις                       -                        -  1.320.616,29 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                       -                        -  1.320.616,29 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις  
Προµηθευτές-Επιτ.Πληρωτέες 204.453,55 271.462,79 2.654.619,99 
Τράπεζες βραχυπρ.Υποχρεώσεις                       -  2.347.762,29 2.203.466,34 
Προκαταβολές Πελατών 29.347,03 29.347,03 29.347,03 
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 47.231,41 440.476,40 106.489,14 
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 7.351,98 8.237,19 7.147,38 
Μερίσµατα Πληρωτέα       338.332,04 349.753,42 35.709,66 
Πιστωτές ∆ιάφοροι 723,36 29.834,32 5.159,05 
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 627.439,36 3.476.873,44 5.041.938,59 
Μεταβατικοί Λογαριασµοί                       -  49.493,73 67.941,57 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  9.683.368,93 12.742.664,36 12.638.861,97 
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Αποτελέσµατα Χρήσεως 2000 2001 2002 

   
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) 4.689.655,17 4.852.416,80 1.925.411,53 
Μείον:Κόστος Πωληθέντων 3.361.434,67 2.959.421,80 1.077.839,03 
Μικτά Κέρδη 1.328.220,50 1.892.995,00 847.572,50 
Πλέον: Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 5.388,20 11.815,91 16.345,77 
Μείον : Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 564.404,38 622.453,99 599.695,73 
Λειτουργικό Αποτέλεσµα 769.204,32 1.282.356,92 264.222,54 
Πλέον: Έσοδα χρεογράφων 10.438,86 5.062,36 2.363,79 
Πλέον: Κέρδη από πώληση συµ/χών & χρεογρ.  30.639,34                       -                       - 
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 350.023,70 39.772,68 3.039,50 
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα -18.508,94 -135.574,69 -178.791,75 
Μείον: ∆ιαφορές αποτ/σεως συµ/χών & χρεογρ.                       -                       -                       - 
Ολικά Κέρδη 1.141.797,28 1.191.617,27 90.834,08 
Πλέον: Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 27.498,85 8.754,27 886,03 
Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα -39.219,63 -20.044,33 -10.355,39 
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 1.130.076,50 1.180.327,21 81.364,72 
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Αποτελέσµατα χρήσεως ανά µετοχή που προέρχονται από τις συνήθεις δραστηριότητες  

µετά από φόρους για τις τρεις τελευταίες χρήσεις. 

                                                                                                     (ποσά σε ευρώ) 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2000 2001 2002

Κύκλος εργασιών από:  

Πωλήσεις ακινήτων 4.689.655,17 4.680.851,06 1.858.118,53

Εκµετάλλευση ακινήτων 5.388,20 11.815,91 16.345,77

Παροχή Υπηρεσιών 0,00 171.565,74 67.293,00

Σύνολο Κύκλου Εργασιών 4.695.043,37 4.864.232,71 1.941.757,30

Μείον:Κόστος Πωληθέντων 3.361.434,67 2.959.421,80 1.077.839,03

Μικτά Κέρδη 1.333.608,70 1.904.810,91 863.918,27

Μείον : Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 564.404,38 622.453,99 599.695,73

Λειτουργικό αποτέλεσµα 769.204,32 1.282.356,92 264.222,54

Μείον : Φόροι χρήσεως και λοιποί φόροι 529.418,26 566.949,64 419.615,52

Κέρδη πριν από τόκους & λοιπά έσοδα & έξοδα  

µετά από φόρους χρήσεως 239.786,07 715.407,28 -155.392,98

Σταθµισµένος αριθµός µετοχών  * 3.300.689 3.300.689 3.300.689

Κέρδη ανά µετοχή  0,07 0,22 -0,05

Ποσά µερίσµατος ανά µετοχή για τις τρεις τελευταίες χρήσεις   

Μέρισµα χρήσης 309.969,33 309.969,33 0,00

Σταθµισµένος αριθµός µετοχών  * 3.300.689 3.300.689 3.300.689

Μέρισµα ανά µετοχή 0,094 0,094 0,000

 
 

 *    Για την στάθµιση του αριθµού των µετοχών έχουν ληφθεί υπόψη οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου 
       µε  κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον και µε µετρητά. 
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5.6 Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 2000 – 2001 – 2002 

 
    2000 2001 2002

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ     

Κύκλου Εργασιών   -28,7 3,5 -60,3

Κερδών προ φόρων   -66,3 4,4 -93,1

Κερδών µετά φόρων & αµοιβών ∆.Σ.  -70,3 -2,8 -157,9

Ενσώµατων παγίων (σε αξία κτήσεως)  -9,4 9,7 0,5

Συνολικών απασχολουµένων κεφαλαίων 2,0 31,6 -0,8

     

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων)(%)  

Αποδοτικότητα µέσου όρου ιδίων κεφαλαίων 19,5 19,6 1,4

Αποδοτικότητα συνολικών απασχολουµένων κεφαλαίων 3,0 11,7 2,0

     

∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡIΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡ∆ΟΥΣ (%)  

Μικτού Κέρδους (προ Αποσβέσεων)  28,3 39,0 44,0

Καθαρού Κέρδους (προ Φόρων)  24,1 24,3 4,2

Καθαρού Κέρδους (µετά από Φόρους χρήσης & αµοιβές ∆.Σ.) 12,8 12,0 -17,6

     

∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ  

Ξένα / Ίδια κεφάλαια   0,1 0,6 1,1

Τραπεζικές Υποχρεώσεις/Ιδια Κεφάλαια 0,0 0,4 0,6

     

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (1:1)   

Ίδια Κεφάλαια / Αναπόσβεστα πάγια  8,1 7,4 7,2

     

∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (1:1)   

Γενική ρευστότητα   13,4 2,3 1,6

Άµεση ρευστότητα   12,0 1,6 0,8
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ(%) 

Κύκλου Εργασιών  = [(Κύκλος Εργασιών Τρέχουσας Χρήσης – Κύκλος Εργασιών 

Προηγούµενης Χρήσης) / Κύκλος Εργασιών Προηγούµενης 

Χρήσης]* 100 
   

Κερδών προ Φόρων  = [(Κέρδη προ Φόρων Τρέχουσας Χρήσης – Κέρδη προ Φόρων 

Προηγούµενης Χρήσης) / Κέρδη προ Φόρων Προηγούµενης 

Χρήσης]*100 
   

Κερδών µετά από Φόρους Χρήσης 

και Αµοιβές ∆.Σ. 

= Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης (Σύνολο Φόρων) & Αµοιβές 

∆.Σ. 
   

Ενσώµατων Παγίων (Αξία Κτήσης) = [(Ενσώµατα Πάγια Τρέχουσας Χρήσης – Ενσώµατα Πάγια 

Προηγούµενης Χρήσης) / Ενσώµατα Πάγια Προηγούµενης 

Χρήσης]*100 
   

Συνολικών Απασχολουµένων 

Κεφαλαίων 

= [(Σύνολο Ενεργητικού Τρέχουσας Χρήσης – Σύνολο 

Ενεργητικού Προηγούµενης Χρήσης) / Σύνολο Ενεργητικού 

Προηγούµενης Χρήσης]*100 
 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ(%) 

Μέσου όρου Ιδίων Κεφαλαίων = [Κέρδη προ Φόρων Τρέχουσας Χρήσης / (Ίδια Κεφάλαια 

Τρέχουσας Χρήσης + Ίδια Κεφάλαια Προηγούµενης Χρήσης 

/ 2)]*100 
   

Μέσου όρου Συνολικών 

Απασχολουµένων Κεφαλαίων 

= {(Κέρδη προ Φόρων Τρέχουσας Χρήσης + 

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα) / [ Σύνολο Ενεργητικού 

Προηγούµενης Χρήσης + Σύνολο Ενεργητικού Τρέχουσας 

Χρήσης) / 2]}*100 
 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡ∆ΟΥΣ(%) 

Μικτού Κέρδους (προ Αποσβέσεων) = [Σύνολο Μικτού Κέρδους από Κύκλο Εργασιών (προ 

Αποσβέσεων) / Σύνολο Κύκλου Εργασιών]*100 
   

Καθαρού Κέρδους (προ Φόρων) = [Καθαρά Κέρδη προ Φόρων / Σύνολο Κύκλου 

Εργασιών]*100 
   

Καθαρού Κέρδους (µετά από 

φόρους χρήσης & αµοιβές ∆.Σ.) 

= [Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης (Σύνολο Φόρων) 

& αµοιβές ∆.Σ. / Σύνολο Κύκλου Εργασιών]*100 
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∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ(%) 

Ξένα / Ίδια Κεφάλαια = (Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις + Βραχυπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις + Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού) / 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
   

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια 

Κεφάλαια 

= (Μακροπρόθεσµα ∆άνεια Τραπεζών + Βραχυπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις προς Τράπεζες + Τραπεζικές Υποχρεώσεις 

Πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση) / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ(%) 

Γενική Ρευστότητα = (Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Μεταβατικοί Λογαριασµοί 

Ενεργητικού) / (Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων + 

Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού) 
   

Άµεση Ρευστότητα = (Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Μεταβατικοί Λογαριασµοί 

Ενεργητικού – Αποθέµατα) / (Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

+ Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού) 
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5.7 Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων 
 

                                                            
                                                                                    (ποσά σε χιλ. ευρώ) 

  2000 2001 2002 

ΠΗΓΕΣ     
Κέρδη προ φόρων   1.130 1.180 81 
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Με µετρητά 0 0 0 
Επιχορηγήσεις Επενδύσεων  0 0 0 
Αύξηση Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων 0 0 1.321 
Αποσβέσεις    36 33 32 
Προβλέψεις    3.144 3.079 445 
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού  0 49 68 
Σύνολο    4.310 4.342 1.947 

     
ΧΡΗΣΕΙΣ     
Φόροι Χρήσης   529 567 420 
∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγούµενης Χρήσης 0 0 0 
Μερίσµατα    310 310 0 
Αµοιβές ∆.Σ.   0 29 0 
Επενδύσεις (Αύξηση παγίων)  6 121 7 
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 1 5 31 
Αποπληρωµή Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων 0 0 0 
Αύξηση Κεφαλαίου Κίνησης  3.463 3.309 1.489 
Σύνολο    4.310 4.342 1.947 
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5.8 Αναµόρφωση  αποτελεσµάτων και ιδίων κεφαλαίων 

 
Για τις παρατιθέµενες κάτω από τον Ισολογισµό σηµειώσεις, που δυνατόν να επηρεάζουν τα 

αποτελέσµατα και την καθαρή θέση της εταιρίας, διευκρινίζουµε σύµφωνα µε την εγκύκλιο αρ. 10  της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (παρ.13) αναλυτικά τα εξής. 

 

Α. Αναµόρφωση αποτελεσµάτων   

 

α) Σηµείωση µε αριθµό 3, «Για απαιτήσεις τρίτων κατά της εταιρίας που διεκδικούνται δικαστικά και 

αφορούν αµφισβητήσεις κυριότητας ακινήτων και αξιώσεις για αποζηµιώσεις ποσού 389 χιλ. ευρώ 

περίπου, δεν έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη, επειδή εκτιµούµε ότι τελικά οι αγωγές αυτές θα 

απορριφθούν.» 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία των οικείων φακέλων, ούτε από τη νοµική υπηρεσία της εταιρίας ούτε από τον 

ορκωτό ελεγκτή εκτιµήθηκε ότι έπρεπε να σχηµατισθεί συγκεκριµένη πρόβλεψη και µε το ποσό αυτό να 

επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα χρήσης. Αν, παρά τα όσα σηµειώνουµε, σχηµατιζόταν πρόβλεψη για το 

συνολικό ποσό των διεκδικήσεων από τρίτους ευρώ 389 χιλ. , τότε ισόποσα θα επηρεάζονταν και τα 

αποτελέσµατα χρήσης. 

 

β) Σηµείωση µε αριθµό 5, «Με βάση τις διατάξεις του άρθρ. 31 του Ν. 2238/1994 δεν σχηµατίσθηκε 

πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Αν σχηµατιζόταν πρόβλεψη 

για το σύνολο του προσωπικού, σύµφωνα µε το άρθρο 42ε του κωδ. Ν.2190/1920, αυτή θα ανέρχονταν 

στο ποσό των 64 χιλ. ευρώ περίπου». 

Επειδή η ανωτέρω πρόβλεψη δεν εκπίπτεται από τα φορολογητέα έσοδα, δεν σχηµατίσθηκε και δεν 

επιβαρύνθηκαν  τα αποτελέσµατα χρήσης. Αν παρά το ότι δεν εκπίπτεται είχε σχηµατισθεί πρόβλεψη, 

αυτή θα περιοριζόταν στο 40% του ποσού των 64 χιλ. ευρώ, επειδή οι εργαζόµενοι έχουν επικουρική 

ασφάλιση. Άρα τα αποτελέσµατα θα είχαν επιβαρυνθεί µε το ποσό των ευρώ 64 Χ 40% = 25,6 χιλ. ευρώ. 

 

Με βάση τα ανωτέρω, τα αποτελέσµατα της χρήσης αναµορφώνονται σε: 

 
 Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) Ισολογισµού 31-12-2002 81.364,72 

 Μείον: Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 25.600,00  
    »      : Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους 389.000,00 414.600,00
  

Αναµορφωµένα αποτελέσµατα (ζηµιά) χρήσης 
 

333.235,28 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 Καθαρά αναµορφωµένα αποτελέσµατα (ζηµιά) 31-12-2002  333.235,28 
 (+) Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (κερδών) προηγ. χρήσεων  12.413,14 
 (+) Αποθεµατικά προς διάθεση  325.837,66
 Σύνολο  5.015,52 
 Μείον: Φόρος εισοδήµατος  109.130,53  
    »       Λοιποί µη ενσωµατ. στο λειτουργ. κόστος φόροι 310.484,99 419.615,52
 Ζηµιές εις νέο  (µετά την αναµόρφωση)  414.600,00 

 
 
Β. Αναµόρφωση ιδίων κεφαλαίων 
 
Σηµείωση µε αριθµό 4β, «Οι συµµετοχές αφορούν µετοχές εταιριών που δεν είναι εισηγµένες στο ΧΧΑ 

και αποτιµήθηκαν σύµφωνα µε τον Κ.Β.Σ. (Π.∆.186/1992) στην αξία κτήσεως ποσού ευρώ 3.722.083,33, 

ενώ η εσωτερική λογιστική αξία των ανωτέρω συµµετοχών, όπως προκύπτει από τον τελευταίο νόµιµα 

δηµοσιευµένο Ισολογισµό τους, είναι  2.606.280,16 ευρώ». 

 

Οι συµµετοχές  αυτές αφορούν εταιρίες  µε µεγάλη ακίνητη περιουσία, η οποία απεικονίζεται στους 

ισολογισµούς τους, στις χαµηλές τιµές, στις οποίες απέκτησαν κατά το παρελθόν τα ακίνητα οι εν λόγω 

εταιρίες. Ως εκ τούτου η  εσωτερική λογιστική αξία αυτών των εταιριών, βάσει των ισολογισµών  τους 

είναι πολύ κατώτερη της πραγµατικής εσωτερικής αξίας  που είχαν κατά τη στιγµή που απέκτησε η 

Εταιρία µας συµµετοχή σε αυτές τις εταιρίες. 

Κατά το διάστηµα που µεσολάβησε από την αγορά των συµµετοχών  έως τώρα δεν υπήρξαν  γεγονότα 

που µειώνουν την εσωτερική τους αξία, η οποία αντιθέτως είναι υψηλότερη  της αξίας κτήσεως, µε την 

οποία εµφανίζονται  στον Λογαριασµό  Γ ΙΙΙ. Εποµένως  αναγραφή , βάσει του άρθρου  43  παρ. 6 του ΚΝ 

2190/1920, της εσωτερικής λογιστικής αξίας των συµµετοχών  βάσει των ισολογισµών  τους αντί της αξία 

κτήσεως αυτών των συµµετοχών  από την Εταιρία µας θα οδηγούσε σε παραπλάνηση του επενδυτικού 

κοινού. Η αποτίµηση των ανωτέρω συµµετοχών στην αξία κτήσεως, την οποία ακολουθήσαµε, απορρέει   

από το άρθρο 42α παρ.2 και 3 του ΚΝ 2190/1920. Εάν, παρά τα όσα αναφέραµε παραπάνω και  αντιθέτως 

προς το άρθρο 42α παρ.2 και 3 του ΚΝ 2190/1920, είχαν αποτιµηθεί  αυτές οι συµµετοχές βάσει του 

άρθρου  43 παρ.6 του ΚΝ 2190/1920 στην εσωτερική λογιστική αξία των ισολογισµών τους, τα ίδια 

κεφάλαια και τα αποτελέσµατα προ φόρων µε βάση και τα αποτελέσµατα εις νέο, όπως αυτά 

διαµορφώθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο, θα διαµορφώνονταν ως εξής: 

 
 Ίδια κεφάλαια Ισολογισµού 31-12-2002  5.763.069,39

 Μείον: Ζηµιά αποτίµησης συµµετοχών  (3.722.083,33 – 2.606.280,16) 1.115.803,17
 Σύνολο  4.647.266,22
 Μείον: Ζηµιές εις νέο (µετά την αναµόρφωση)  414.600,00

  
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  31-12-2002 (µετά την αναµόρφωση) 4.232.666,22
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6. ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ. 
 

6.1 Μετοχική Σύνθεση 
 

Μέτοχοι 
 

Οι βασικοί Μέτοχοι της ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. οι οποίοι διέθεταν µετοχές άνω του 3% του συνόλου των 

µετοχών, κατά την 31.03.2003, εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Ονοµατεπώνυµο Μετόχου Αριθµός Μετοχών Ποσοστό Συµµετοχής (%) 

ENFIELD PROPERTIES LTD 708.150 21,45% 

INTRAPAR A.E.                                   708.149 21,45% 

ΓΕΚ Α.Ε. 617.249 18,70 % 

ΕΡΜΗΣ Α.Ε. 142.650 4,32 % 

 

Οι υπόλοιπες ονοµαστικές µετοχές της Εταιρίας είναι στην κατοχή του επενδυτικού κοινού 

(θεσµικοί επενδυτές, φυσικά πρόσωπα), ενώ σύµφωνα µε τα υπάρχοντα διαθέσιµα στοιχεία, κανείς 

άλλος επενδυτής πλην αυτών που εµφανίζονται στον παραπάνω πίνακα δεν ελέγχει ποσοστό 

µεγαλύτερο του 2% των µετοχών της Εταιρίας. 
 

Την 31.12.2002 οι βασικοί µέτοχοι της Εταιρίας ήταν : 

Ονοµατεπώνυµο Μετόχου Αριθµός Μετοχών Ποσοστό Συµµετοχής (%) 

ENFIELD PROPERTIES LTD 708.150 21,45% 

INTRAPAR A.E.                                   708.149 21,45% 

ΓΕΚ Α.Ε. 617.029 18,69 % 

ΕΡΜΗΣ Α.Ε. 107.680 3,26 % 
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ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΝ 31.12.2002

21,45%

21,45%

18,69%

3,26%

35,15%
ΕΡ

Μ
Η
Σ 
Α

.Ε
.

ENFIELD PROPERTIES LIMITED

   INTRAPAR  Α.Ε.

         FREE FLOAT

  ΓΕΚ  Α.Ε.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.155.241,15 €, διηρηµένο σε 3.300.689 µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,35 €
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ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΝ 31.03.2003

21,45%

21,45%

18,70%

4,35%

34,04%
ΕΡ

Μ
Η
Σ 
Α

.Ε
.

ENFIELD PROPERTIES LIMITED

   INTRAPAR  Α.Ε.

         FREE FLOAT

  ΓΕΚ  Α.Ε.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.155.241,15 €, διηρηµένο σε 3.300.689 µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,35 €
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6.2 Συνδεδεµένες εταιρίες 
 

Η Εταιρία συµµετέχει κατά 10% στο Μετοχικό Κεφάλαιο τεσσάρων εταιριών οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στο χώρο της ανάπτυξης ακινήτων και στις οποίες ανήκουν τέσσερα ακίνητα, 

συνολικού εµβαδού 233 στρεµµάτων περίπου, στην περιοχή του Λαυρίου. 
 

Συγκεκριµένα η Εταιρία κατέχει: 

Α. Το 10% του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας µε την επωνυµία 

“EUROTERRA ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ” ήτοι : 34.694 

κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 29,347 ευρώ η κάθε µία (τιµή έκδοσης 

95,3308 ευρώ), συνολικής αξίας κτήσεως 3.307.409,82 ευρώ. 
 

Η εταιρία έχει έδρα τον ∆ήµο Αθηναίων (Μεσογείων 2 – 4) και καταχωρήθηκε στο Μητρώο 

Ανωνύµων Εταιριών της Νοµαρχίας Αθηνών µε αριθµό 39222/01 ΝΤ/Β/97/200. 
 

Κύριοι τοµείς της δραστηριότητάς της είναι: 

• Η αγορά και η πώληση ακινήτων γενικά. 

• Η ανέγερση και η κατασκευή πάσης φύσεως κτιρίων σε ιδιόκτητα ή µη οικόπεδα, δι’ ίδιον 

λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων. 

• Η ανέγερση κτιρίων µε αντιπαροχή, µίσθωση, εκµίσθωση, υπεκµίσθωση ακινήτων γενικά. 
 

Η εταιρία ιδρύθηκε το έτος 1997 και έχει διάρκεια 20 έτη. 
 

Β. Το 10% του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας µε την επωνυµία “REBIKAT 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ HOLDINGS” ήτοι: 92.000 κοινές ονοµαστικές 

µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,9347 ευρώ η κάθε µία, συνολικής αξίας κτήσεως 269.992,66 

ευρώ. 
 

Η εταιρία έχει έδρα τον ∆ήµο Αθηναίων (Μεσογείων 2 – 4) και καταχωρήθηκε στο Μητρώο 

Ανωνύµων Εταιριών της Νοµαρχίας Αθηνών µε αριθµό 44484/01ΑΤ/Β/99/416. 
 

Κύριοι τοµείς της δραστηριότητάς της είναι: 

• Η εκµετάλλευση είτε δι’ ανεγέρσεως, είτε δι’ αγοράς, είτε δια µισθώσεως, ξενοδοχείων, 

ξενώνων, θερινών διαµονών και τουριστικών περιπτέρων, η εκµετάλλευση µε αγορά ή 

µίσθωση τουριστικών λεωφορείων και λοιπών µεταφορικών µέσων, χερσαίων ή 

θαλασσίων και η ίδρυση και εκµετάλλευση γραφείων ταξιδίων στην ηµεδαπή και 

αλλοδαπή. Η δηµιουργία και εκµετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων, αθλητικών 
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λεσχών υδροθεραπευτηρίων, κέντρων υγιεινής, camping, µαρίνας και πάσα εν γένει 

επιχείρηση συνδεδεµένη αµέσως ή εµµέσως προς τα ανωτέρω. 

• Η απόκτηση, διαχείριση και διάθεση µετοχών, εν γένει µετοχικών δικαιωµάτων και 

εταιρικών µεριδίων άλλων εταιριών οποιουδήποτε αντικειµένου εισηγµένων ή µη σε 

οποιοδήποτε χρηµατιστήριο. 
 

Η εταιρία ιδρύθηκε το έτος 1999 και έχει διάρκεια 50 έτη. 
 

Γ.  Το 10% του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας µε την επωνυµία “ΑBIES 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ” ήτοι: 46.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές 

ονοµαστικής αξίας 2,9347 ευρώ η κάθε µια, συνολικής αξίας κτήσεως 134.996,33 ευρώ. 
 

Η εταιρία έχει έδρα τον ∆ήµο Αθηναίων (Μεσογείων 2 – 4) και καταχωρήθηκε στο Μητρώο 

Ανωνύµων Εταιριών της Νοµαρχίας Αθηνών µε αριθµό 47599/01ΑΤ/Β/00/546/5-12-2000. 
 

Κύριοι τοµείς της δραστηριότητάς της είναι: 

• Η εκµετάλλευση είτε δι’ ανεγέρσεως, είτε δι’ αγοράς, είτε δια µισθώσεως ξενοδοχείων, 

ξενώνων, θερινών διαµονών και τουριστικών περιπτέρων, η εκµετάλλευση µε αγορά ή 

µίσθωση τουριστικών λεωφορείων και λοιπών µεταφορικών µέσων, χερσαίων ή 

θαλασσίων και η ίδρυση και εκµετάλλευση γραφείων ταξιδίων στην ηµεδαπή και 

αλλοδαπή. Η δηµιουργία και εκµετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων, αθλητικών 

λεσχών υδροθεραπευτηρίων, κέντρων υγιεινής, camping, µαρίνας και πάσα εν γένει 

επιχείρηση συνδεδεµένη αµέσως ή εµµέσως προς τα ανωτέρω. 

• Οι κτηµατικές συναλλαγές γενικά, στις οποίες ενδεικτικά περιλαµβάνονται οι 

αγοραπωλησίες και εκµισθώσεις ακινήτων οι αναθέσεις και αναλήψεις εργολαβιών και οι 

κατασκευές κτιρίων. 
 

Η εταιρία ιδρύθηκε το έτος 2000 και έχει διάρκεια 50 έτη. Η πρώτη εταιρική χρήση της λήγει 

την 31.12.2001. 
 

• ∆. Το 10% του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας µε την επωνυµία “ 

BIOMHXANIKH & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ήτοι: 3.300 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,9347 ευρώ η 

κάθε µια, συνολικής αξίας κτήσεως 9.684,52 ευρώ 
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Η εταιρία έχει έδρα τον ∆ήµο Λαυρίου και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών 

της Νοµαρχίας Αθηνών µε αριθµό 41675/04/Β/98/123. 
 

Κύριες δραστηριότητες της εταιρίας είναι: 

• Ο καθορισµός, η ίδρυση, η οργάνωση, η διαχείριση, η λειτουργία και η διοίκηση 

Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών (ΒΕΠΕ) όπως αυτές ορίζονται από τις 

διατάξεις του Ν. 2545/1997 µε τη µορφή Βιοµηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.), Βιοµηχανικού 

Πάρκου (ΒΙ.ΠΑ.), Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ.), Τεχνόπολης ή άλλη µορφή, που 

προβλέπεται από το νόµο. 

• Η ανάπτυξη υπηρεσιών εξυπηρέτησης των παραπάνω δραστηριοτήτων. 

• Η εκπόνηση επιχειρηµατικών σχεδίων και µελετών για την παραπάνω Βιοµηχανική και 

Επιχειρηµατική Περιοχή. 

• Η µεταβίβαση της διοίκησης και διαχείρισης σε φορέα διαχείρισης της Β.Ε.Π.Ε., σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Ν. 2545/1997. 

• Η ίδρυση, και λειτουργία ιδιωτικών δικτύων επικοινωνίας επιχειρήσεων. 

• Η εξυγίανση, ο εκσυγχρονισµός και η βελτίωση υφιστάµενων Βιοµηχανικών Περιοχών, 

Βιοµηχανικών Πάρκων και Βιοτεχνικών Πάρκων κλπ. 
 

Η εταιρία ιδρύθηκε το έτος 1997 και έχει διάρκεια 100 έτη. 
 

Η Εταιρία προκειµένου να διατηρήσει την συµµετοχή της σε ποσοστό 10% στο κεφάλαιο των 

τριών ως άνω εταιριών (EUROTERRA AE, REBIKAT AE, ABIES AE), µετά την αύξηση του 

µετοχικού τους κεφαλαίου υπέγραψε την 22.01.2001 σύµβαση δανείου µε την Τράπεζα 

Πειραιώς ΑΕ ποσού 1.760.821,72 ευρώ µε επιτόκιο Eurolibor πλέον περιθωρίου 1,25% και 

όλων των λοιπών νοµίµων επιβαρύνσεων, µε διάρκεια – συµπεριλαµβανοµένης και της 

περιόδου χάριτος δύο ετών – τεσσάρων ετών από την ηµεροµηνία της πρώτης εκταµίευσης και 

µε αποπληρωµή σε τέσσερις εξαµηνιαίες ισόποσες χρεολυτικές δόσεις, καταβολής της πρώτης 

δόσης σε 6 µήνες µετά την λήξη της περιόδου χάριτος µε δυνατότητα ολικής ή µερικής 

εξοφλήσεως χωρίς επιβάρυνση µετά από  προηγούµενη έγγραφη ειδοποίηση προ 30 ηµερών 

και µε λοιπούς όρους που συνηθίζονται σε παρόµοιες συµβάσεις. Για την ασφάλεια του 

δανείου η Εταιρία, ενεχύρασε στην Τράπεζα Πειραιώς το σύνολο των µετοχών των εταιριών 

EUROTERRA AE, REBIKAT AE και ABIES AE. 
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Η συµµετοχή της Εταιρίας στο κεφάλαιο άλλων εταιριών, εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜ/ΧΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΚΤΗΣΕΩΣ  (ΠΟΣΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ) 
 

EUROTERRA  A.E. 10% 3.307.409,82
ΜΕΤΟΧ.ΚΕΦ.3.469.420.000  ( Μετοχές 346.942 χ 10.000 )  

 
 

REBIKAT A.E. 10% 269.992,66
ΜΕΤΟΧ.ΚΕΦ. 920.000.000  ( Μετοχές 920.000 χ 1.000)  

 
 

ABIES A.E. 10% 134.996,33
ΜΕΤΟΧ.ΚΕΦ. 460.000.000  (Μετοχές 460.000 χ1.000)  

 
 

Β.Ε.ΠΕ.  ΛΑΥΡΙΟΥ A.E. 10% 9.684,52
ΜΕΤΟΧ.ΚΕΦ. 33.000.000  (Μετοχές 33.000 χ 1.000)  

 
 

ΣΥΝΟΛΟ  3.722.083,33
 

 

 

1. Σηµειώνεται ότι οι ανωτέρω συµµετοχές αφορούν εταιρίες διαχειρίσεως και 

 εκµεταλλεύσεως ακινήτων.  
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6.3 ∆ιεταιρικές Συναλλαγές 
 

Με αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ανατέθηκε  στην εταιρία "ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ Α.Ε." η εκτέλεση των έργων: α) «Μελέτη – Κατασκευή Συγκροτήµατος 

Κατοικιών»,  σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της ΚΕΚΡΟΨ  Α.Ε. στο οικοδοµικό τετράγωνο 162, επί των 

οδών Τεπελενίου 29 – Μελετοπούλου & 28ης Οκτωβρίου και β) «Μελέτη – Κατασκευή 

Συγκροτήµατος Κατοικιών» σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της ΚΕΚΡΟΨ  Α.Ε  στο οικοδοµικό 

τετράγωνο 131, επί των οδών Περσέως 2, ∆όλασικ & Σερέπετζη. Η παροχή υπηρεσιών  της 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ  Α.Ε. προς την ΚΕΚΡΟΨ ΑΕ µέχρι την 24.09.2002, 

οπότε το Υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε την απορρόφηση του κατασκευαστικού κλάδου της από 

την εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. , στην οποία µεταβιβάσθηκαν χωρίς άλλες διατυπώσεις όλα τα 

δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των κατασκευαστικών έργων που είχε αναλάβει  η Γ.Ε.Κ.  Α.Ε.,   

ανήρχετο στο ποσόν των 2.103.898,90 € και αφορά στην εκτέλεση εργασιών στα οικοδοµικά 

συγκροτήµατα κατοικιών στα Ο.Τ. 162 και Ο.Τ. 131 στο Παλαιό Ψυχικό.  
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6.4 Εταιρίες στις οποίες συµµετέχουν οι κύριοι µέτοχοι ή / και τα Μέλη του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου : 
 

Την 31.12.2002 ο κ. Ανδρέας Ησαΐας κατείχε 22.700 µετοχές της Εταιρίας (ποσοστό 0,688%), ενώ 

την 31.03.2003 κατείχε 21.950 µετοχές (ποσοστό 0,665%). Κανένα άλλο όργανο διοικήσεως, 

διευθύνσεως ή εποπτείας δεν κατείχε µετοχές της Εταιρίας κατά το έτος 2002.  
 

Σηµειώνεται ότι προς το παρόν δεν προβλέπεται συµµετοχή του προσωπικού στο µετοχικό 

κεφάλαιο της Εταιρίας.  
 

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται οι εταιρίες στη ∆ιοίκηση / ή και στο Μετοχικό 

Κεφάλαιο των οποίων συµµετέχουν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι κύριοι µέτοχοι της 

Εταιρίας: 
  

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 Εταιρία Θέση στο ∆.Σ. Συµµετοχή 

-∆ηµήτριος Χ. Κλώνης 

 INTRACOM Μέλος 0,09%

 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Μέλος 0,07%

 INTRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Μέλος 0,07%

 UNIBRAIN Α.Ε. Πρόεδρος  -

 ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. Πρόεδρος  

 ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΛΑΧΕΙΟ Α.Ε Αντιπρόεδρος -

 ΝΑΜΑΚΟ Α.Ε. Αντιπρόεδρος -

 INTRAPAR S.A. Μέλος -

 INTRAMET Μέλος -

 ΑΛΦΑ-ΓΚΡΙΣΙΝ-INFOTECH AE Σύµβουλος -

 EUROCOM EXPERTISE Αντιπρόεδρος -

 INTRACOM GROUP U.S.A., INC Μέλος - Ταµίας -

 INTRACOM MIDDLE EAST FZE Μέλος -

 ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μέλος -

 INTRASOFT JORDAN Μέλος -

 INTRACOM BULGARIA S.A. Σύµβουλος -

 INFOSPORT  Α.Ε. Μέλος -
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-∆ηµήτριος Γ. Αντωνάκος 

 ΓΕΚ Α.Ε. Μέλος ∆. Σ. 3,13%

 ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Μέλος ∆. Σ. -

 ΕΡΜΗΣ Α.Ε. Μέλος ∆. Σ. -

 ΓΕΚΕ Α.Ε. Μέλος ∆. Σ. -

 EUROTERRA A.E. Μέλος ∆. Σ. -

 REBIKAT A.E. Μέλος ∆. Σ. -

 ABIES A.E. Μέλος ∆. Σ. -

 ΒΕΠΕ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε. Μέλος ∆. Σ. -

                          ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Α.Ε.                              Μέλος ∆. Σ. 
 

-Παναγιώτης Σ. Ψυχάρης 

 PREMIUM A.E. Μέλος ∆. Σ. 17%

 ΕΥΡΩΑΚ Α.Ε. ∆ιευθύνων Σύµβουλος 1.25%

 ΑΣΠΙΣ ΕΣΤΙΑ Α.Ε. Εντεταλµένος Σύµβουλος 9,95%

 EUROTERRA A.E. Εντεταλµένος Σύµβουλος -

 REBIKAT A.E. Εντεταλµένος Σύµβουλος -

 ABIES  A.E. Εντεταλµένος Σύµβουλος -

 ΒΕΠΕ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε. Εντεταλµένος Σύµβουλος -

-Σοφία Ν. ∆ηµητρακοπούλου 

 ΤΕΡΝΑ Ανώνυµος Τουριστική, 

Τεχνική και Ναυτιλιακή Εταιρία 
Μέλος ∆.Σ. -

 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΠΥΡΓΑΡΙ 

ΕΥΒΟΙΑΣ Ανώνυµος Εταιρία 
Μέλος ∆.Σ. -

 ΕΡΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ανώνυµος Εταιρία 
Μέλος ∆.Σ. -

 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 

Ανώνυµος Εταιρία 
Μέλος ∆.Σ. -

 ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – ΤΕΡΝΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ανώνυµος Εταιρία 
Μέλος ∆.Σ. -

 LOBBE TZILALIS Ανώνυµος 

Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρία 

∆ιαχείρισης και Ανακύκλωσης 

Απορριµµάτων 

Μέλος ∆.Σ. -

 ΒΙΟ∆ΟΜΗ Ανώνυµος 

Βιοµηχανική Εµπορική Τουριστική  

και Οικοδοµική Εταιρία  

Μέλος ∆.Σ. -

 A.B.T. Τεχνολογίες Περιβάλλοντος 

Ανώνυµος Εταιρία 
Μέλος ∆.Σ. -
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 ΒΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Ανώνυµος Εταιρία 
Μέλος ∆.Σ. -

 ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ανώνυµος Εταιρεία 
 40%

 
- Ανδρέας Π. Ησαΐας 

 MAGNA TRUST ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

 4,59 

 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δηλώνουν ότι δεν συµµετέχουν στη ∆ιοίκηση ή στο κεφάλαιο 

άλλων εταιριών µε ποσοστό µεγαλύτερο του 3%, ούτε ασκούν διοικητική επιρροή, ούτε έχουν 

οποιαδήποτε σχέση µε άλλες εταιρίες, εκτός των παραπάνω. 
 
 
 

ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 
 

1.  Η εταιρία ENFIELD PROPERTIES LIMITED δεν συµµετέχει στη διοίκηση ή/και στο µετοχικό 

κεφάλαιο άλλων ηµεδαπών εταιριών κατά ποσοστό πλέον του 5%. 

 Ποσοστό 

Συµµετοχής 
 

2. INTRAPAR A.Ε. 
 

- ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο 

ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

 21,45%
- SINSTAR  S.A. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)                 40,00% 

- INTRACOM 0,25%
- FLASH ΠΟΛΥΜΕΣΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)                 29,26% 
- ΑΣΠΙΣ ΕΣΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 9,96%
-  ∆ΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε. 2,76%
- ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ Α.Ε. 2,58%
- INTRASOFT  INTERNATIONAL S.A.  14,69%
- INTRASOFT  INTERNATIONAL S.A. (BELGIUM) 0,10%
- HELLAS FLYING DOLPHINS ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0,39%
- EUROCOM EXPERTISE 20,00%
- DATABANK 25,00%
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3. ΓΕΚ Α.Ε. 
 

- ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 63,76%
- ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
18,73%

- ΓΕΚΕ ΑΕΒΕ. 99,99%
- ΠΕΙΡΑΙΩΣ PRODEFIN HOLDING Α.Ε. 26,67%
- ΑΣΠΙΣ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 5,70%
- ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤ/ΤΩΝ Α.Ε. 20%
- ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ο.Ε. 50%
- E. CONSTRUCTION A.E 25%
- ΓΕΚ - BALKAN DOOL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 100%
- ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Α.Ε. 55%
- ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε. 14,30%

 
 

4. ΕΡΜΗΣ Α.Ε. 
 

- ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο 

ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
3,21%

- ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ  Α.Ε. * 50%
- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε. 90%
- ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε. 85,72%
- ΚΡΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ Α.Ε. 70%
-  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ  Α. Ε. 13%
- MESPECIOUS Ltd. . 50%
- ΒΙ.ΠΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 49%
- ABIES A.E 9,99%
- Β.Ε.Π.Ε.  Λαυρίου Α.Ε. 9,99%
- EUROTERRA A.E. 10%
- REBIKAT A.E. 10%

 

Με απόφαση του ∆.Σ. της 31.03.2003  υπεγράφη προσύµφωνο µεταβίβασης του συνόλουτων µετοχών  στην εταιρία ∆ΟΛ Α.Ε. 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Φ.Ε.Κ. 1487 Β΄/06.12.2000). 
 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ/ 

ΑΡ.ΜΑΕ

 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ

 

ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

ΜΕΛΟΣ   ∆.Σ 

 

 

∆Ε∆Ε ΣΟΦΙΑ 

 

ΜΙΧΑΗΛ 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 

 

ΚΗΛΑΪ∆ΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

ΝΙΚΟΣ- ΕΡΡΙΚΟΣ 

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

ΜΟΣΧΟΒΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

ΜΩΡΑΪΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 

ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 

ΜΑΛΙΣΟΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

ENFIELD PROPERTIES LIMITED 

  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 21,45% 

 

INTRAPAR – ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ & 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

21218/01ΑΤ/Β/90/38/96 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 21,45% 

ABIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. 

 

---- 

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ 

αρθρ. 42ε § 5 του Κ. Ν. 2190/1920 

EUROTERRA ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

---- 

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ 

αρθρ. 42ε § 5 του Κ. Ν. 2190/1920 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 

---- 

 

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ 

αρθρ. 42ε § 5 του Κ. Ν. 2190/1920 
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